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 المقدمة : 

تعد مستخلصات الرسائل واالطاريح الجامعية احدى اهم خدمات المعلومات التي تحرص مكتبتنا المركزية 

على اتاحتها  لغرض دعم وايصال وتعريف الباحثين والمستفيدين بمحتويات النتاج الفكري من الرسائل 

 واالطاريح الجامعية المجازة في جامعتنا 

مة للمكتبة المركزية تصدر نشرات دورية  نصف سنوية لنشر مستخلصات الرسائل يذكر ان االمانة العا

واالطاريح الجامعية  وان ترتيب نشرة المستخصات نظمت حسب االختصاصات العلمية واالنسانية وحسب 

 ارقام الصفحات المثبتة ازاء كل منهم في قائمة المحتويات 
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 اللغة اإلنكليزية 
قاة  نت  م   ةربي  ع  ة و  ليزي  نكإ وايات  في ر   ث  د  الح   ساليب  أة راس  د  عنوان الرسالة :   

  
اسم الطالب :عامر إبراهيم 

 جاسم  

الشهادة : 
 ماجستير 

االختصاص 
 : علم لغة  

الكلية : كلية التربية  القسم : اللغة اإلنكليزية  
 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

أ. م اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.م  الشهادة : ماجستير 
حمود حميدييعرب م  

  

  2021تاريخ المناقشة :

 
 المستخلص :

تدل افعال الحدث على العناصر التي تشيد بدورها الى اقسام زمانية تختص باالحداث والمواقف ولذلك فانها تمتاز 
باستمرارية الحدث لفترة طويلة او لفترة قصيرة او سواء حدثت مرة واحدة او تكررت مرارأ او دلت على انتهاء او 

تمرارية انية. وهنا يمكن تمييز وتحليل افعال الحدث من خالل تطبيق مؤشرات داللية معينة تضفي على كل فعل اس
هوية الحدثية باالضافة الى البيئة التركيبية المحيطة بالفعل والتي بدورها تستند الى مبدأ داللي بغية الوصول الى 

 وصف دقيق لهذه االفعال.
انتماء اللغتين االنكليزية والعربية الى نظامين لغويين متباينين, حيث ان افعال  تتحدد مشكلة البحث على اساس

الحدث واساليب التعبير عن مكنوناتها متباينة. تهدف الدراسة الى الكشف عن ماهية االفعال الحدثية في اللغة 
ى يكمن االختالف والتباين االنكليزية باعتبارها تختلف عن نظرائها في اللغة العربية: اي بمعنى اخر الى اي مد

 بينهما باالضافة الى كيفية عمل هذه االفعال في كال النظامين اللغوين.
يستند النموذج المتبنى للتحليل على مقترح )فندلر( المتمثل بتقسيم االفعال الى اربعة انواع: افعال الحال وافعال 

( والذي تبنى اصنافأ اخرى لتحليل تلك 1988)برنتون الحركة وافعال االتمام وافعال االنجاز, كما وتم تبني نموذج 
 االفعال, وهل باالمكان تطبيق ذلك على نظرائها من تلك االفعال في اللغة العربية.

ويجدر باالضافة هنا افتراض وجود تشابه بين المعاير المستخدمة في تصنيف افعال الحدث, حيث يفترض وجود 
التشابه. وبغية تحقيق اهداف الدراسة والتحقق من الفرضيات, تبنى  تباين واختالف على نطاق واسع من اوجه

الباحث نوعان من االجراءات: نظرية وتحليلية. وضمن االجراء النظري تم تسليط الضوء على االفعال الحدثية في 
الروايتين على كلتا اللغتين واما بخصوص االطار التحليلي فتم اختيار روايتين: انكليزية وعربية, وتم تحليل هاتين 

وفق االطاريين) النموذجيين( الذين تبناهما الباحث. كما تم تصنيف انواع انواع االفعال الحدثية بغية تبيان ماهية 
 عملها في كال النظامين اللغويين.

تختتم الدراسة باستنتاجات عدة مرفقة بتوصيات استندت على ماتوصلت اليه الدراسة ومنها على وجه التحديد نقاط 
الختالف بين اللغة االنكليزية واللغة العربية قدر تعلق االمر بهذا النوع من االفعال التي تبين انها ليست اكثر عددأ ا

 من نقاط التشابه. 
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 اللغة اإلنكليزية

الوقف في اللغة العربية : النظرية المثالية منهجا   عنوان الرسالة :  
  

اسم الطالب هديل  

 مجيد حمود 

: ماجستير  الشهادة االختصاص :  
 علم لغة

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة : دكتوراة  

 ا.د 

اسم المشرف : أ.د علي 

 عبد هللا محمود 

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص : 

تناول هذه الدراسة ظ اهرة الوقف في اللغة العربية  والتي ت عتبر من الظواهر الصوتية المهمة في القران الكريم , ت 

التي  المثاليةوت فترض هذه الدراسة أمكانية تحليل اللغة العربية وتحديدا آيات القران الكريم  على وفق مبادئ النظرية 

. ت عتبر هذه الداسة األولى من 1995كارثي عام لها العالم م وأضاف 1993قدمها العالمان برنس وسمولنسكي عام 

نوعها في العالم العربي لسببين: األول انها تتخذ من آيات القران الكريم مادة لتحليل ظاهرة الوقف رغم الصعوبات 

ذجا النحوية والصرفية والداللية والصوتية التي تكتنفها لغة القران الكريم. الثاني أنها تتخذ النظرية المثالية أنمو

للتحليل , احدى أهم النظريات اللغوية الحديثة علما ان معظم الدراسات السابقة لظاهرة الوقف في القران الكريم اما 

ان تكون ذات طابع ديني أو لغوي من وجهة نظر تقليدية حيث ان الدراسة الحالية ت عالج الوقف كظاهرة صوتية 

 الداللية منها.                                                                                                               بحته بالعالقة مع الجوانب اللغوية االخرى وخاصة

فرز العنصر الصوتي  ا لغوية ت تسم بمرونة تطبيقها على أية لغة من شأنها ان ت  تميز النظرية المثالية بتقديمها قيود  ت 

ة مرشحات لغوية تتوارد في ذهن م تحدث اللغة . أما بالنسبة لظاهرة الوقف فقد تم ت حليلها األفضل من بين مجموع

في ضوء استجابتها للقيود التركيبية والوفية وتوأمة مقطع أخر الكلمة الموقوف عليها , ولغرض ان يكون هذا 

( كوسيلة مناسبة 2001دي هوب ) هيكل الداللة المزدوجة" للكاتبين هندركس و"التحليل شامال  تم االعتماد على 

إلاختيار السياق اللغوي الذي ي حدد مكان الوقف , ليس ذلك فحسب بل انه ي جعل من الوظيفة الداللية العنصر االهم 

 في تحديد المرشح اللغوي االفضل بالعالقة مع أنواع الوقف في أيات القرآن الكريم.                             

من القران الكريم لغرض التحليل وكان معيار اختيارها االول هو احتواء االية على منتقاة أية  30 أستخدمت الدراسة

نوع معين من انواع الوقف يختلف بمسبباته اللغوية عن االية االخرى كي ت تسم الدراسة بالموضوعية وتكون هذه 

تبني اعتماد تفاعل العناصر اللغوية في تحديد االيات أمثلة ت قاس عليها بقية األيات لتحقيق هدف الدراسة أال وهو 
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الوقف األمثل بين التراكيب اللغوية لأليات. توصلت الدراسة الى نتائج قيمة نورد منها األتي: ان الترتيب الهرمي 

للقيود اللغوية المستخدمة في التحليل يختلف من أية الى أخرى تبعا لنوع و وظيفة الوقف اللغوية , وأن القيود 

تية والداللية والنحوية تختلف في تحديدها للوقف األفضل باعتمادها على اولوية أرتباط القيد اللغوي بوظيفة الصو

الوقف, حيث ان هذا األستنتاج يؤكد ان القيود الصوتية هي االكثر شيوعيا من  القيود االخرى. كذلك ت شير النتائج 

قف كان األكثر فاعلية من بين القيود الصوتية األخرى في ربط الى ان القيد المتعلق بالمعنى المستنبط عن طريق الو

بنتها  تائج الدراسة قد ب ينت صحة الفرضيات الي ت  العناصر الصوتية والداللية للوقف في القرآن الكريم .لذا فان ن 

 ريم.   الدراسة ومنها أن النظرية المثالية قابلة للتطبيق في السياق اللغوي العربي وخصوصا في القران الك

 

للغة اإلنكليزيةا  

يونس  :اسم الطالب  تشاك بوالنك دراسة تحليلية نفسية لروايات:الذات  مقابلاالنسان  عنوان الرسالة :

  حسين علي

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 علم لغة

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة : دكتوراة  

.د ما  

 د..مأ.اسم المشرف 

 ناهض فالح سليمان

  

  

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص : 
 

ألهمية النفسية في موضوع صراع "اإلنسان مقابل ا يتعط نادرةاهتمامات أكاديمية ظهرت في اآلونة األخيرة ,
دراسة الضوء على مفهوم صراع "اإلنسان مقابل الذات" في روايات مختارة تسلط هذه اللذا الذات" في مجال األدب. 

دور صراع "اإلنسان مقابل الذات"  وتحاول هذه الدراسة بيانألهميته في الحياة الواقعية وفي األدب على حد  سواء. 
ه ,تتناول أبرز في الوقت نفسو (. 1999( و وحوش خفية )199٦ك, نادي القتال )والنمختارة لتشاك ب في روايات

 عمل أدبي عينة لكل نوع.فضال عن أنواع الصراعات الداخلية والخارجية في الحياة الواقعية وفي االدب , 
ن تأثيرها المباشر , إذ إاألهمية نفسها ذات وجهات النظر النفسية واالجتماعية للصراعات  وتقدم الدراسة كذلك

جزء من  فهو الصراع أمر ال مفر منه بالنسبة الى البشرفعام, بشكل . واضح في سلوك ابطال الروايات المختارة
ا ال يتجزأ من الحياة اليومية لإلنسان تعدعلى وجه الخصوص , .الطبيعة البشرية على , فالصراعات الداخلية جزء 

 سبيل المثال قد يرغب المرء في االستثمار في وظيفته وفي الوقت نفسه يريد أن يكون مع أسرته. 
الصراع الداخلي أساسا لجميع تقاليد علم النفس , بما في ذلك نظرية التحليل النفسي لسيغموند فرويد  مفهوم يعد
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 في هذه الدراسة. اأساسي منهجانظرية التحليل النفسي  متاستخدفي ضوء ذلك  (. و1923/19٤2)
. لذلك , تعتبر نظرية التحليل تكتسب تطبيقات التحليل النفسي على األعمال األدبية أهمية في السنوات األخيرة بدأت

النفسي طريقة فعالة للغاية لتحليل صراع "اإلنسان مقابل الذات" في الروايات المختارة. يتم تحليل األحداث المختارة 

في الروايتين من خالل نظريات التحليل النفسي التي اقترحها فرويد وجاك الكان. بناء  على هذا التحليل , وجد أن 

 يسية في الروايات المختارة تواجه صراع "اإلنسان مقابل الذاالشخصيات الرئ

 

 اللغة اإلنكليزية

البؤساء لفيكتور هوجو ورواية  في روايةية وثقافة الفوضى والشعب عنوان الرسالة :
ي جيمس راألميرة كازامازيما لهن  

  

اقبال عبد اسم الطالب: 
  النبي كريم

  

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

دب األ  

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :     ماجستير الشهادة :

 ا.م

أ.م   د..مأ.اسم المشرف 

 رنا مظهر دخيل

  

  

  2021تاريخ المناقشة :

    المستخلص : 
ا المتأخر الفيكتوري العصر كان  من الرواية تغيرت.  الفيكتورية الفترة خالل تحّول كنوع يةالروا لظهور مهم 

 تقلصت.  للمجتمع المتغير المزاج مع بنجاح الروائيون تعامل.  التشاؤم إلى التفاؤل من , الواقعية إلى الرومانسية
 وحصول حاإلصال قانون إقرار مع تدريجيا   الوسطى والطبقة األرستقراطية الطبقة بين التقليدية الطبقية الفروق
 األرستقراطية الطبقة انتقدت بينما.  األمة شؤون في السياسية والمشاركة التصويت في الحق على الوسطى الطبقة
 به, تتمتع كانت الذي التفوق على للحفاظ , والصناعات المصانع في به تقوم أن البرجوازية على كان الذي العمل
  .فضيلة رهباعتبا العمل على الرد في الوسطى الطبقة روجت

 فكتور للرواىي البؤساء رواية في سيما وال األدب, في الفوضى وثقافة الشعبوية أهمية على الدراسة هذه تركز  
             مختلف بطرق المفاهيم هذه مع تتعامالن الروايتين كلتا. جيمس لهنري كازماسيما االميرة ورواية هوغو
 من الفقراء معاناة إنهاء في وتساهم اإلنسان حقوق تدعم التي المهمة األصوات أحد هوغو, فيكتور الدراسة تناقش
.  نابليون حكم فترة خالل وخاصة  فرنسا في الفقيرة الطبقة قيدت التي الظالمة القوانين تغيير في مساهماته خالل
 معاناة حساب وعلى لياالع والطبقة األغنياء مصلحة في كانت وأفعالها قوانينها ألن الجائرة الحكومة تصرفات وينتقد
ا الدراسة تناقش           الفقراء  حول اإلنسانية أجل من مباشرة رسالة إرسال في يشارك الذي جيمس هنري أيض 
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 انقسام   عن الناتجة الناس مشاكل على روايته في جيمس يركز.  حياتهم وتفقدهم بائسين الناس تجعل التي القوانين
 الدراسة تنقسم       ..لمسؤولياتها الحكومة اهمال على كذلك ويركز واجتماعيا اديااقتص مميزة طبقات إلى المجتمع

 ينقسم.  ادبية مراجعة إلى باإلضافة لألطروحة مقدمة األول الفصل يتضمن.  وخاتمة فصول خمسة إلى الحالية
 األدب في للشعبوية تاريخية فيةخل" وتأثيرات كأيديولوجيا الشعبوية" منه األول القسم يقدم.  قسمين إلى الثاني الفصل
 التعريف يتتبع" األدب في المعاصر االتجاه: الفوضى ثقافة" بعنوان الثاني القسم.  تعريفها ومعضلة اجتماعي كأثر

  لثقافة الفوضى  المحدد
 

 

 اللغة اإلنكليزية

منتقا إنكليزية دراسة معرفية لنصوص شعرية عنوان الرسالة :  إخالصاسم الطالب:  

  ان إسماعيل نعم

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

  علم لغة 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :     دكتوراه الشهادة :

 ا.د

ا. د . أياد  اسم المشرف

 حميد محمود  

 

  

  

  2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

في التحليل (  2008-2013) ونالد النجاكرلر التأويلي  األنموذج ت عد الرسالة محاولة لدراسة أمكانية أستخدم 

. وتهدف ألدراسة  تمن تلك اللوحا المستوحاة والقصائد اإلنكليزية ألوصفية منتقاة  و  اللوحات المعرفي لعينة من

على نحو  متكافئ في دراسة  العينات لرونالد النجاكر التأويلي  ألنموذجاأساسا  الى الكشف عن أمكانية  أستخدم معايير 

منها  ,  فضال من ذلك البحث في إمكانية أن يقدم هذا  المستوحاة و النصوص الشعرية فنيةال  تاللوحامن  المنتقاة 

ة. كما تهدف الدراسة النموذج  تفسي ر عن  كيفية بناء وفهم  المعنى في هذا النوع من  النصوص وأسسها المفهومي

 تصاحب محاولة فهم  المتلقي لهذا النوع من  النصوص. يتفسيرات التالالى الكشف عن االسباب  الكامنة وراء تعدد 

ولغرض تحقيق اهداف الدراسة أتبعت الباحث نوعين من اإلجراءات: نظرية  وعملية. وتمثلت اإلجراءات النظرية   
االنموذج الذي تبنته الدراسة والشعر الوصفي ولغة النصوص الشعرية  معرفي ,لبتقديم اطار نظري لكل من الشعر ا
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العينات  على  ونالد النجاكرلر و المرئية  وادراكها. اما اإلجراءات العملية  فقد تمثلت بتطبيق األنموذج  التأويلي
نسبت    (م1٦00 ف الهوية )فلمكني غير معرورسام لرأس ميدوسا المنتقاة. وتآلفت العينة من نصين مرئيين وهما 

؛  م( 1889)وخ كما بعد االنطباعية الهولندي فينسنت فان   للفنان  مرصعة بالنجوموليلة ,لليوناردو دا فينشي  خطا  
بيرسي  للشاعر "فلورنسا معرض في , دافنشي ليوناردو ميدوسا رأس حول"يهما الشعريين الوصفيين وهما مع نص

.  وأظهرت نتائج الدراسة انه  باستثناء (19٦1) سيكستون آن للشاعر" صعة بالنجوممر  ليلة"و  (1819بيش شيلي )
كالتخصيص والتركيز و البروز ووجهة النظر في  ىوالمعلم, فانه يمكن تطبيق المعايير األخر/ معيار المسار

لوصفية لها أسس النصوص المرئية والشعرية بشكل متماثل. كما اظهرت النتائج ان  اللوحات والنصوص الشعرية ا
من العالم األشارى اي ان لهما  المحتوى  نفسه  نمفهومية متماثلة  لكون كال النوعين من النصوص جزاءا

 ويخضعان أللية الترميز نفسها لكن بإشارات مختلفة رغم انتماء هذان النوعان من النصوص الى مجالين مختلفين.
 

 

 اللغة اإلنكليزية

منتقاة  دراسة تحليلية لمسرحيات نتحار من وجهة نظر نسوية:صورة اال عنوان الرسالة :
 لبيث هينلي 

مآثر : اسم الطالب
  ودحسيب محم

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 األدب 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

:  الدرجة العلمية  الشهادة :دكتوراه    

ما.  

م. .ا: اسم المشرف 

  مسرة ماجد إبراهيم  

2021تاريخ المناقشة :  

    المستخلص : 

االنتحار كشكل من أشكال العالج الفردي  نليبيث هيتبنت الكاتبات المسرحيات من ضمنهم  1980في الواقع عام 
ا  منهم وراء االستقالل والنفسي وبالتالي تمردت الشخصيات النسائية في الثمانينيات ضد انحطاط محيطهم س عي 

ر رفض األدوار األنثوية الذي  ،الذاتي وهكذا  في العديد من المسرحيات النسوية في ثمانينيات القرن الماضي  ي صو 
ومع ذلك  فإن  ،هويتهنفرضها الذكور على اإلناث وعلى انه أحد االختيارات الرئيسية للنساء للحصول على 

رجة أنه لم يتبق لها سوى تدمير ذاتهن أو االنتحار للحصول على الحرية كما رأينا في ظروف اإلناث يائسة للغاية لد
 مسرحيات بيث هينلي ومارشا نورمان.

بواقع  اهتمامها( احدى الكاتبات المرموقات في المسرح النسوي األمريكي وقد برزت 1952تعد الكاتبة بيث هينلي )
دتها حيث كانت والدتها ممثلة معروفة حينها. ومن خالل مسرحياتها المرأة مبكرا ويعود ذلك التأثر الواضح بوال

مختلفة لمعاناة النساء في المجتمع األمريكي  صوراتتعامل هينلي مع المشكلة المتعلقة بوجود المرأة كما انها تعطي 
شخصياتها  لكاتبةا تتعلق بالنظام االبوي والكبت العاطفي. وأيضا تصور ألسبابخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 

محفوفه بالمخاطر للهروب من االساءة اللفظية والجسدية  ألفعالالنسوية وما يعانين من اإلحباط والعجز مما يدفعهن 
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التي يتعرضن لها, وبصفتها ناشطة نسوية تسلط هينلي الضوء على محاوالت المرأة الكتشاف ذاتها واثبات هويتها 
 من المجتمع القاسي الذي يهيمن عليه الذكور.   و التحرر من خالل االنتحار كمراءة

( والزواج المستحيل 1992(, الوفرة )1982من المنظور النسوي في المسرحيات المنتقاة لبيث هينلي جرائم القلب )

(1998..) 

 

 

 اللغة اإلنكليزية

ع لكتروني في المجتمجتماعية تداولية لتحليل مبادئ التواصل االادراسة  عنوان الرسالة :

األنكليزيكاديمي األ  

شذى  :اسم الطالب

   صادق جعفر

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 علم لغة  

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة :دكتوراه    

.د.ما  

د  م. أ.اسم المشرف: 

مدغزوان عدنان مح  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :  

هذه الدراسة هي دراسة اجتماعية تداولية تحليلية تهدف الى  التحقق من إمكانية تطبيق  نموذج معدل لـ 

( ومبادئ ثارلو وبراون للتواصل االجتماعي )االختصار والسرعة( في صفحات مواقع التواصل 2001كريستال)

ت الموجودة  على مواقع المؤسسات األكاديمية اإلنجليزية على الفيس بوك تسعى االجتماعي من خالل  التعليقا

الدراسة إلى معرفة ما إذا كانت هناك ظاهرة الختراق القيود  داخل المؤسسات األكاديمية , وتأثيراتها , وأي عامل 

 يةله دور كبير في خرق قيود كرستال الخاصة بـ لغة االنترنت الدارجة والمبادئ المجتمع

هناك نوعين من اإلجراءات تم اعتمادها من اجل تحقيق أهداف الرسالة: االجراءات  النظرية والعملية.  

تتكون اإلجراءات النظرية من تقديم إطار نظري للنموذج المعتمد , ومفهوم لغة اإلنترنت الدارجة , وخصائصها , 

ملية تكونت من تطبيق النموذج على عينات  مختارة ونظريات التواصل االجتماعي السابقة. في حين أن الجوانب  الع

(  منشورات من جامعة سيدني 3(  منشورات من جامعة هارفارد )2( منشورين من جامعة أكسفورد )1تتكون من )

 .(  منشورات من جامعة ألبرتا , كندا , باإلضافة الى تحليل العينة المنتقاة والحصول على النتائج٤, أستراليا )

ئج التحليل امكانية تطبيق  النموذج المعدل لكرستال و ثارلو وبروان في المجتمعات األكاديمية. عالوة على أثبتت نتا

 .ذلك كان هناك خرق في بعض المجتمعات نتيجة لتأثرهم بالبيئة الحقيقة لكل مجتمع

   تنتهي الدراسة بعدد من التوصيات واالقتراحات لدراسات مشابه اخرى 
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يةاللغة اإلنكليز  

 فايروس حول منتقاة انكليزية كاريكاتيرية لرسوم نقدي خطابي تحليل عنوان الرسالة :

19 كوفيد  

يثم ــــم :اسم الطالب

مدــــــارف احــــع  

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 األدب 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة :دكتوراه    

 ا.د

أ.د أيـــاد اسم المشرف: 

  حمـــيد محمــــود 

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :  

الذي أثر على جوانب مختلفة من  19-التاجي فيروس الظهور  في اآلونة االخيرةشهدت معظم دول العالم         
اعالمية  ا بدأ الطرفان حرب حيث .من بينها التوتر بين أمريكا والصين مختلفة توترات سياسيةحياة الناس وأدى إلى 

الرسوم  من بينها هذه االتهاماتفي  دةعدمت وسائل متاستخدو. كل منهما اآلخر بالمسؤولية عن انتشار الفيروس اتهم
ايالكاريكات رية السياسية في يلرسوم الكاريكاتتثير هذه الزيادة في استخدام او. رية السياسية التي ازداد عددها مؤخر 

 في التعبير عن االستراتيجيات اللغوية وغير اللغوية المستخدمة وسائل اإلعالم اليومية بعض الجدل حول
الرسوم  في هذه ةنقدي دراسة إلجراء ملحةحاجة من هنا تنبثق و. التي تتضمنها هذه الرسوم األيديولوجيات

                                          .لوجيات واالستراتيجياترية الكتشاف هذه األيديويالكاريكات

رية السياسية األمريكية والصينية تعتمد بشكل كبير يتستند الدراسة إلى فرضيات مفادها أن الرسوم الكاريكاتو       
ة من جانبها ,وإلقاء والبراء الفضيلةلتوصيل رسائلها المقصودة والتي تتضمن ادعاء  ى استراتيجيات غير لغوية عل

ا أن الرسوم الكاريكات الدراسة فترضوت. اللوم على الجانب اآلخر رية األمريكية والصينية تظهر أوجه تشابه يأيض 
                                                        اللغوية وغير اللغوية.                                  العناصر واختالف من حيث استخدام

. ةوعملي ةنظري: فرضياتها , تم اعتماد نوعين من اإلجراءات صدق لتحقيق أهداف الدراسة والتحقق منو       
ونماذج تحليله  وطرقه بما في ذلك مبادئه  قديتقديم إطار نظري لتحليل الخطاب النباإلجراءات النظرية  وتمثلت

 ةخمس .ريةيرسوم كاريكات ةعشر باختيار فقد تمثلتت العملية اإلجراءاواما . وبعض الدراسات السابقة ذات الصلة
ذا برس انتر برايس و ذا  ,نيوز دي ,ديلي نيوز ,: ذا اورنج كانتي رجسترمن الصحف األمريكية يارهاتتم اخرسوم 

 .                            وكلوبل تايمز ,سي جي تي ان ,: جاينه ديلياألخرى من الصحف الصينية ةالخمسالرسوم اختيار  تم, و كولومبين

و ( 1989)انموذج انتقائي مبني على انموذجي   فيركلوف في ضوء  نتقاةرية المتيتم تحليل الرسوم الكاريكاو      
                                                                                                                .أدوات إحصائية مناسبةم باستخدا تم تحليل النتائج التي تم الحصول عليهاو. (200٦) كرس وفان ليوين

أظهرت نتائج التحليل أن الرسوم الكاريكاتيرية األمريكية والصينية تهدف إلى اتهام بعضهما االخر و        
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 اللغة اإلنكليزية

 سياسية إنكليزية اريكتيراتك في المفاهيم لمزج معرفية -داللية دراسة :عنوان الرسالة 

امنتق  

عمار  اسم الطالب:

  عباس مالك

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

  ادأب وعلم لغة

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة :دكتوراه    

 ا.د

اد أ.د أيـــاسم المشرف: 

  حمـــيد محمــــود 

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :  

لتفسير بناء المعنى في  (2002) لفوكونير وتورنر مزج المفاهيمكفاءة نظرية  من قالتحق الى الدراسة تهدف      

نتاج الرسالة تهدف الدراسة إلى معرفة ما إذا كان بإمكان المشاهد است الرسوم الكاريكاتورية السياسية اإلنجليزية.

ا إلى معرفة ما إذا كانت  المقصودة من رسام الكاريكاتير أم ال من خالل ربط المدخالت العقلية المتاحة. وتهدف أيض 

ا  عملية المزج تغطي الصورة أو النص اللفظي أم كليهما. الهدف اآلخر هو معرفة أكثر أنواع شبكات التكامل شيوع 

 في الظاهرة قيد الدراسة.

وآلياتها في تفسير بناء المعنى في الكاريكاتير السياسي ومساعدة  مزج المفاهيمرض الدراسة كفاءة نظرية تفت      

المشاهد على فهم رسالتها المقصودة. كما تفترض أن المزج يغطي الصور بشكل أساسي , وأن شبكة التكامل 

ا في الكاريكاتير السياسي.  البسيطة هي النوع األكثر شيوع 

يق أهداف الدراسة والتحقق من فرضياتها , تم اعتماد نوعين من اإلجراءات: نظري وعملي. يتكون األول لتحق      

من تقديم إطار نظري للنظرية المعتمدة بما في ذلك مبادئها وآليتها وتطبيقها وبعض الدراسات السابقة ذات الصلة. 

في ذلك ميزاتها وأدواتها ووظائفها وما إلى ذلك. كما يتم تقديم إطار نظري للرسوم الكاريكاتورية السياسية بما 

تتكون اإلجراءات العملية اختيار عينة من عشرة رسوم كاريكاتورية سياسية مستخدمة في الحمالت االنتخابية 

لدونالد ترامب وجو بايدن. ونقلت الرسوم الكاريكاتورية من ست صحف أمريكية:  (2020)الرئاسية األمريكية لعام 

وواشنطن بوست , ويو إس إيه توداي , وفيرجينيان بايلوت بيتسبرغ , وبوست جازيت , ويسكونسن نيوزداي , 

يمكن أن تفسر بناء المعنى في  مزج المفاهيمستيت جورنال. تؤدي نتائج الدراسة إلى استنتاج مفاده أن نظرية 

ا إلى أن الكاريكاتير السياسي , ويمكن آللياتها أن تمكن المشاهدين من استنتاج رسالت ها المقصودة. وخلص أيض 

لكن الرسوم  المزج في الرسوم الكاريكاتورية السياسية يعتمد بشكل أساسي على الصور وليس على النص

ا ما تكون أسهل في الفهم والتحليل من الرسوم الكاريكاتورية  الكاريكاتورية التي تحتوي على نصوص لغوية غالب 

ا في الرسوم الكاريكاتورية التي تحتوي على صورة فقط , وأن ال شبكات البسيطة وأحادية النطاق هي األكثر شيوع 
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 السياسية. وفق ا لذلك , يتم التحقق من الفرضيات المعتمدة.

          والمقترحات للدراسات المستقبليةالدراسة بعدد من التوصيات وخلصت  

 

 اللغة اإلنكليزية

ائط لمقاطع فيديوية طبية ارشادية انكليزية منتقاة تحليل خطابي متعدد الوس عنوان الرسالة :

19حول كوفيد  

هبة  اسم الطالب:
 حسين سعدون

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

  ادأب وعلم لغة

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

  الدرجة العلمية : الشهادة :دكتوراه    

 ا.د

أ.د أيـــاد اسم المشرف: 

  حمـــيد محمــــود 

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :  

ورغم ذلك الزالت بعض  هناك اهتمام متزايد بتحليل الخطاب متعدد الوسائط في انواع مختلفة من النصوص, 
طبية االرشادية الخاصة بجائحة المجاالت بحاجة الى هكذا نوع من التحليل. ومن بين هذه النصوص مقاطع الفيديو ال

المستخدمة في  عناصرالجدل حول انواع ال الى السطح ضرب من فقد يطفوالفايروس التاجي موضوع هذه الدراسة. 
لهذه المقاطع االمر الذي يخلق حاجة ملحة لدراسة هذه الوسائط  نشودهذه الفيديوهات ودورها في تحقيق الهدف الم

 ه.وازالة السجال المذكور اعال
وتستند الدراسة الى الفرضية القائلة بان مقاطع الفيديو الطبية االرشادية الخاصة بجائحة الفايروس التاجي تستخدم  

تعتمد  تالفيديوهاكال من العناصر اللغوية وغير اللغوية والتي تلعب دورا تكميليا لبعضها البعض, اال ان هذه 
في  اكبر ترض الدراسة ايضا بان العناصر غير اللغوية لها دوربالدرجة االساس على العناصر غير اللغوية. وتف

 لكن العناصر اللغوية لها دور اكبر في الكشف عن افكار وتوجهات المتكلم. تضمين المشاهدين في الفيديوهات,
لت تبنت الدراسة نوعين من االجراءات: نظرية وعملية. وتمث ,اهداف الدراسة واثبات صحة فرضياتهاولتحقيق       

 تعريفه, مبادئه, االجراءات النظرية بتقديم اطار نظري حول   تحليل الخطاب متعدد الوسائط والذي يتضمن اصله,
واما االجراءات العملية فقد تمثلت . مناهجه, نماذج تحليله, وبعض الدراسات السابقة ذات الصلة انواعه, خصائصه,

ت اليوتيوب: مايتونمي, فايولن ام دي, بروفيشنل هيلث بتحليل خمس فيديوهات طبية ارشادية مقتبسة من قنوا
سيرفيزس اوثورتي, قناة دكتور مايك هانسن ام دي و قناة نوفا الرسمية. وحللت هذه الفيديوهات المنتقاة في ضوء 

 .(200٦) نو(, وكرس وفان ل2001) يركلوفانموذج مبني على نظرية ف
من خالل  النوعية التحليل طريقة , حيث  تتمثل في هذه الدراسة ةوالكمي ةأساليب البحث النوعي تم اعتمادوقد 

األرقام و جداولالتمثل في استخدام ت ةالتحليل الكميطريقة  من ناحية أخرى, فإن ,ع فيديوطالتحليل التفصيلي لكل مق
                                                                                      . ةعينات المختاركل ال لعناصر اللغوية وغير اللغوية فيب المئوية لنسالوالتكرار لمناقشة  اإلحصائية

واظهرت نتائج التحليل ان مصممي المقاطع الطبية االرشادية الخاصة بجائحة الفايروس التاجي يستخدمون كال من 
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على العناصر غير اللغوية.  أكثرى االعتماد العناصر اللغوية وغير اللغوية لبناء المعنى المقصود لكنهم يميلون ال
واظهرت النتائج ايضا ان المشاهدين قد انخرطوا في مقاطع الفيديو بشكل رئيسي من خالل العناصر غير اللغوية 
وخاصة زاوية الكاميرا والنظرات, بينما يميل المتحدثون الى التعبير عن افكارهم بشكل اساسي باستخدام العناصر 

 ضيات التي ذهبت اليها الدراسة.  بتت هذه النتائج صحة الفراللغوية. واث

 

 اللغة اإلنكليزية

تحليل خطابي متعدد الوسائط لمقاطع فيديوية طبية ارشادية انكليزية منتقاة  عنوان الرسالة :
النضج العقلي: دراسة نفسيه اجتماعية في روايتي الحارس في حقل  19حول كوفيد

ركسالينجي دي زوي ل الشوفان و فراني و  
 

مروة طه  اسم الطالب
 عبد

 

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 ادب 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

الدرجة العلمية :   الشهادة :دكتوراه    

 ا.د

لمى أ.د اسم المشرف: 

  إبراهيم شاكر

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :  

على عملية نضج المراهق من خالل استخدام عملين  ناتجةتبحث هذه الدراسة في التأثير النفسي االجتماعي للتجربة ال

ة , رسال. في هذه ال)الحارس في حقل الشوفان( و )فراني و زوي( ركبارزين للمؤلف األمريكي جي دي سالين

إريك إريكسون المعروف بأسلوبه النفسي  جتماعيصل إليها عالم النفس االعلى النتائج التي تو صوغ الباحث تحليلهي

االجتماعي البارز الذي يتعامل مع تأثير العوامل النفسية واالجتماعية على عقلية وسلوك وشخصية المراهقين. 

راهقون يوضح الباحث أن الشخصيات الرئيسية في هذه الدراسة المختارة , هولدن كولفيلد , فراني وزوي هم م

مرتبكون لديهم سلوك سلبي بسبب تأثير الطبيعة المشلولة للصدمة وكراهية األشخاص الزائفين والمجتمع. يمكن أن 

يكون لهذه العوامل السلبية قدرة قوية على منع المراهق من النضج ودخول عالم الرشد. بعد ذلك , يثبت الباحث أن 

 المشاكل من خالل اخذ سريع عملية النضج من خالل تعلم كيفية معالجةلفة لديها إمكانية عميقة لتختهذه العوامل الم

 .دةالدروس من التجارب المؤلمة الشدي

خالل القراءة الدقيقة لألعمال المختارة بشكل منفصل , يمكن للباحث تقييم األسباب والعوامل الرئيسية وراء معاناة 

ا إلى دراسة إريكسون لتطور الشخصية , من الطبيعي أن يواجه كل شخص مشاكل نفسية  المراهقين. استناد 

خصت هذه الدراسة إلى أن األفراد يدخلون عالم النضج لواجتماعية باإلضافة إلى مشاكل تقدم العمر خالل حياته. 

فجأة بسبب المشاكل النفسية واالجتماعية التي أدت بهم إلى تقدمهم في السن ووصولهم إلى مستوى النضج العقلي. 

ة طرق ا جديدة لقراءة نص هذه الروايات رسالالمعضالت والعقبات إلى هذا النمو. ومع ذلك , تقدم هذه ال لقد دفعتهم

ا من المؤلفين , جي دي سالين ر , مع المشاكل الداخلية والخارجية كمن خالل إظهار كيف تعامل نوع مختلف تمام 
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رب العالمية الثانية وكذلك العصر الحديث على وصراعات المراهقين بجدية من خالل عكس التأثير غير المباشر للح

عقلية وسلوك المراهقين. وبناء  على ذلك , فإن القصد من هذه الدراسة هو تقديم فهم عام للتجارب الصادمة 

                                                                                                        .لشبابأدب ا ونضاالت المراهقين في

األرقام و جداولالتمثل في استخدام ت ةالتحليل الكميطريقة  من ناحية أخرى, فإن ,ع فيديوطالتحليل التفصيلي لكل مق

 .عينات المختارةكل ال لعناصر اللغوية وغير اللغوية فيب المئوية لنسالوالتكرار لمناقشة  اإلحصائية

قاطع الطبية االرشادية الخاصة بجائحة الفايروس التاجي يستخدمون كال من واظهرت نتائج التحليل ان مصممي الم

على العناصر غير اللغوية.  أكثرالعناصر اللغوية وغير اللغوية لبناء المعنى المقصود لكنهم يميلون الى االعتماد 

عناصر غير اللغوية واظهرت النتائج ايضا ان المشاهدين قد انخرطوا في مقاطع الفيديو بشكل رئيسي من خالل ال

وخاصة زاوية الكاميرا والنظرات, بينما يميل المتحدثون الى التعبير عن افكارهم بشكل اساسي باستخدام العناصر 

           يها الدراسة.  اللغوية. واثبتت هذه النتائج صحة الفرضيات التي ذهبت ال

 

 اللغة اإلنكليزية

ضد من األخالقية النسبية: دراسة مقارنة لروايات األخالقية المطلقة بال عنوان الرسالة :

 أمريكية واسكوتلندية منتقاة

هدى  : اسم الطالب

 صالح الدين عبد

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

 األدب 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

العلمية :   الدرجة الشهادة :دكتوراه    

 ا.د

 لمى أ.د.اسم المشرف: 

  شاكر أبراهيم

  2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :  

 التحديد,األخالق هي المثل العليا للسلوك الصحيح أو الموقف السليم. هي ليست فردية وال اجتماعية على وجه     

ث ل لكيفية باألشخاص؛وعلى المستوى األكثر دقة ال تتعلق حتى  وجودنا في سياق العالم األكبر. األخالق هي  إنها م 

ا, ةمقبولال السلوكيات ا ويشعر الجميع باألمان.  ثقافي   مثل طرق التصرف والتفكير حتى يظل المجتمع متماسك 

 واالجتماعية,من خالل الخلفية التاريخية العميقة والمنظورات العرفية والدينية  مقارن تختبرالدراسة الحالية بشكل  

يتم دراسة المفهومين في األجزاء التمهيدية  عميق,بداد األخالقي والنسبية األخالقية. بشكل منفصل ولكن االست

ا للمقارنة المفاهيمية   بينهما.للدراسة استعداد 

خمسة فصول. ينقسم الفصل األول إلى قسمين. يبدأ القسم األول بمقدمة عن األخالق بشكل  الى نقسمالدراسة الحالية ت

. بينما يتناول القسم الثاني عتقدين بهمامن قبل الم المطلقة واألخالقية النسبية ةف يمكن التعرف على األخالقيعام وكي

"معنى وفلسفة االستبداد" مقدمة للتعريفات  األول,مراجعة األدبيات. ينقسم الفصل الثاني إلى ستة أقسام. يقدم القسم 

وأن  األخالقية," يقدم االعتقاد بأن هناك مبادئ عالمية ضد القضايا مطلقةة الالمطلقة. القسم الثاني بعنوان " األخالقي

والظروف المخففة ال تؤثر عليهم. القسم  والخطأ,بعض األفعال إما صحيحة أو خاطئة. ال يمكن تغيير الصواب 

أو مجتمع معين. القسم  فقط الحقائق التي يقبلها فرد معين مطلقة,هو االفتراض بأنه ال توجد حقيقة  ","النسبية الثالث,

يحمل افتراضات حول ما هو صواب وما هو خطأ متعلق بالحدود الشخصية  ", " األخالقية النسبية الرابع,

ورواد آخرون في األخالقية " فريدريك فيلهيلم نيتشه واالجتماعية والثقافية. في حين أن القسم الخامس بعنوان "

 النسبية " ألخالقيةامقابل  ةقة المطلاألخالقياألخير" القسم  ه عن األخالق.النسبية " يسلط الضوء على نيتشه وما كتب

ا بين يقدم                                    هم. تحليال  مقارن 

 

 اللغة اإلنكليزية

الصورة األسطورية للنهضة في الشعر العربي واالميركي المعاصر في  عنوان الرسالة :

وادوارد فيلدز و ليزلي مارمان سيلكو: دراسة ,سف الخالقصائد مختارة ألدونيس ويو  

عبد  : اسم الطالب

  الرحمن بدر إبراهيم

االختصاص :  الشهادة : ماجستير 

  األدب

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

 لمى أ.د.اسم المشرف:  الدرجة العلمية :  ا.د الشهادة :دكتوراه    

  شاكر أبراهيم

تاريخ المناقشة 

:2021  
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 المستخلص : 

 
في العصور القديمة من خالل التركيز على  والخرافاتيكشف الدافع من هذه الدراسة عن نظرة ثاقبة لألساطير 

ليها ثقافتين وجهات نظر من خالل فحص التفسيرات والتلميحات التي الت اعدة الصورة الشعرية لـ "البعث" من 
 شعريهنصوص  اختيار تلك الصورة من خالل مختلفتين العربية واالميركية في الشعر المعاصر. وسيتم فحص

شخصيات اسطورية من أساطير  لشعراء محددين من كال الثقافتين. حيث اختيرت القصائد التي استخدم بها الشعراء
وإظهار قيمتهم  همالحيوانات األسطورية لتوصيل وجهات نظرتموز, إعادة احياء المسيح, إيكاروس, طائر الفينيق, و

 من العرب أدونيس ويوسف الخال شعراء مثل. من اجل تنبيه الناس لتغيير واقعهم الحالي الى واقع أفضل اإلبداعية
اناة . استخدم هؤالء الشعراء األساطير والخرافات للتعبير عن المعمن أمريكا ن سيلكوافيلدز وليزلي مارم وإدوارد

ل األزمة التي عانى منها العرب واألميركيين في العصر الحالي في محاولة إليصالها إلى القارئ. ظواألمل في   
 
 

 
 

 اللغة اإلنكليزية

دراسة تداولية معجمية لشعارات الديمقراطيين عنوان الرسالة :  
و الجمهوريين في الحمالت االنتخابية   

هاله  :اسم الطالب

 قحطان داود

هادة : ماجستير الش االختصاص :  

 األدب 

القسم : اللغة 

 اإلنكليزية  

الكلية : كلية التربية 

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

أ.د اياد  اسم المشرف الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة :دكتوراه  
 حميد محمود

تاريخ المناقشة 

:2021   

 

 المستخلص :  

يد للشعارات المستخدمة في الحمالت االنتخابية في جميع أنحاء العالم , ال تزال هناك على الرغم من الدور المتزا
فجوة واضحة ينبغي ملؤها من خالل دراسة هذه الظاهرة من منظور التداولية المعجمية. وتتمثل المشكلة التي 

المعجمية التي يستخدمها مصممو تتناولها هذه الدراسة ببساطة بنوع من عدم اليقين الذي قد ينشا ازاء نوع العمليات 
هذه الشعارات وكذلك االستراتيجيات التي يستخدمونها للتأثير على الجمهور وإشراكهم في هذه الشعارات. . وتهدف 
الدراسة إلى الخوض في الشعارات المستخدمة في ملصقات المرشحين من الديمقراطيين والجمهوريين وخطبهم 

 لرئاسية األمريكية.السياسية في حمالت االنتخابات ا
وتستند الدراسة الى فرضيات مفادها أن المرشحين الديمقراطيين والجمهوريين يعتمدون بشكل كبير على عمليتي 
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التضييق والتوسيع التداوليتين لنقل أفكارهم أو رسائلهم المقصودة , وأن كل مرشح يستخدم شعارات ينسب من 
ما هو سيء للطرف اآلخر. وتفترض الدراسة ايضا بأن الديمقراطيين خاللها كل ما هو جيد الى نفسه , ويدعي كل 

 والجمهوريين يظهرون أوجه شبه واختالف من حيث نوع العمليات التداولية المعجمية التي يستخدمونها.
ولتحقيق أهداف الدراسة والتحقق من صحة فرضياتها , تم اعتماد نوعين من اإلجراءات: نظرية وعملية. وتتكون 

اءات النظرية من تقديم إطار نظري للتداولية المعجمية بما في ذلك مبادئها األساسية وعملياتها وبعض اإلجر
ا من واشنطن تايمز ,  الدراسات ذات الصلة. ومن ناحية أخرى , تتمثل اإلجراءات العملية في اختيار عشرين شعار 

يورك تايمز, بوسطن ان بي ار نيوز, يو اس نيوز فاست كومباني , ذا نيويوركر , راديو آيوا العام, بي بي سي, نيو
اند وورلد ريبورت. واشنطن تايمز , فاست كومباني , ذا نيويوركر , راديو آيو. وتم تحليل الشعارات المنتقاة في 

  .ضوء نموذج انتقائي, كما تم تحليل النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام أدوات إحصائية مناسبة
 

  التاريخ 

صباح اسم الطالب :   هـ( و مروياته التاريخية191عيسى بن يونس السبيعي )توان الرسالة : عن
  سامي علوان العنبكي

الشهادة : 

  ماجستير

االختصاص 

التاريخ : 

 اإلسالمي  

تاريخالقسم : ال : كلية التربية الكلية  

  للعلوم اإلنسانية

  يالىالجامعة :د

دكتوراه الشهادة : احمد  دأ. اسم المشرف :   دمية :  ا.الدرجة العل 

 مطر خضير العبيدي

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

لقد امتازت امتنا االسالمية بتاريخ عظيم في شتى المجاالت العلمية وترك لنا علمائنا جهود جبارة ونتاجا كبيرا في 

خالل هذه الجهود العظيمة التي ربطت تاريخ  تاريخ هذه االمة االسالمية الذي ساهم في بناء حضارتها الكبيرة من

االمة بحاضرها فألفوا لنا مؤلفات كثيرة ذات قيمة علمية عالية عن تاريخ االمة منذ نشأتها على يد خير البشر سيدنا 

( الى وقتنا الحاضر فما زال مؤرخي هذه االمة يكتبون في تاريخها وحاضرها ومن ذلك اهتمام الباحثين محمد )

اتهم االكاديمية عن الرواة واالخباريين الذين رووا  لنا مرويات السيرة النبوية العطرة واالحداث التاريخية في دراس

 المهمة وجهودهم الجبارة في نقل تلك االخبار وتدوين تلك االحاديث التي هي مادة التاريخ االسالمي.

دأوا بمدوناتهم و ال سيما فيما يخص السيرة النبوية وترجع اهمية هذه الدراسة الى المؤرخين والفقهاء االوائل الذين ب
العطرة واالحداث التاريخية والذين اعتمدوا على تلك المرويات التي وصلت اليهم عن اولئك الرواة الذين نقلوا تلك 
لك االخبار وهم ينقلونها بأسانيدهم عن شيوخهم الى اولئك الرواة فدونوها في كتبهم والتي وصلت الينا في بطون ت
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( ومن قد حملت في طياتها تعاليم غيرت مسار االنسانية جمعاء والتي حمل  لوائها سيد الخلق محمد )والمدونات 
بعده من الصحابة وال البيت الكرام الذين شهدوا معه العديد من المشاهد فنقلوها للتابعين ومن سار على خطاهم 

دونوها بكتبهم و بأسانيدهم وكان ألولئك الرواة االجالء وهكذا نقلت من بعدهم حتى وصلت الى اصحاب المؤلفات ف
( وسيرته العطرة الدور االبرز في حفظ هذا التاريخ العظيم فقد حفظ هللا تعالى بهم نسب نبيه المصطفى محمد)

 االستاذاقتراحه من قبل وتاريخ امته المجيد فدراسة حياتهم هو جزء بسيط في رد الجميل لهم فوقع االختيار بعد 
هـ( و مروياته 191عيسى بن يونس السبيعي )تالدكتور احمد مطر خضير العبيدي على هذا الموضوع وهو )

( وهو من العلماء الذين كان لهم النصيب الكبير والمشهود في توثيقه في  نقل مرويات السيرة النبوة التاريخية 
ه في السيرة النبوية وعصر الخالفتين الراشدة والوقائع التاريخية وكون دراستنا هذه قد اختصت بدراسة كل مرويات

 هـ.181واالموية حتى بداية العصر العباسي االول للفترة 

 

 

 

 التاريخ  

الثاني الحميدفي عهد السلطان عبد  ةالعثماني ريةالعسك المدارسعنوان الرسالة :   
(187٦-1909)   

ور إبراهيم ن : اسم الطالب
  نجم العزاوي

الشهادة : 

ر ماجستي  

االختصاص 

: التاريخ 

  الحديث

: كلية التربية الكلية  القسم : التاريخ

  للعلوم اإلنسانية

 الجامعة :ديالى

.د.مالدرجة العلمية :  ا الشهادة : دكتوراه . د .مأاسم المشرف :  
قحطان أحمد فرهود 

 المشهداني

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

العسكرية الرشدي ة في عهد السلطان عبد الحميد الثاني, سواء  في استانبول, أو  تتناول هذه الدراسة أهم المدارس

فاء األناضول والرومللي, أو الواليات العربية التي رفدت الدولة العثمانية بضباط كان لهم دوٌر هامٌّ في عهد  أ ك 

ا  فاء متعلمين تعليم  السلطان عبد الحميد الثاني وما بعده, إذ خرجت ضباط  ا, ساهموا في تقوية أ ك  ا أكاديمي  ا عسكري 

 الجيش العثماني بخبراتهم العسكرية الحديثة.

ا من تطور تكمن  فكرة الرسالة في أن تلك المدارس لم تكن مدارس تعليمية أكاديمية عسكرية فحسب, بل جزء 
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همٌّ في الحياة السياسية, سواء  المؤسسة العسكرية العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني, وكان لخريجيها دوٌر م

في استانبول أو في الواليات التابعة لها. وعلى الرغم من أن السلطان كان الراعي الرسمي لها وكان يشرف عليها 

ا, إال أنه راح ضحيتها بعد أن انقلب عليه خريجوها وأطاحوا حكمه في عام  م. فهل كانت الظروف 1909شخصّي 

ند اعتالئه العرش وضعف الجيش العثماني هي السبب في تفكيره بتحديث المؤسسة العامة للدولة العثمانية ع

ا؟ وإلى أي مدى ازداد عدد المدارس العسكرية في عهده؟ ا والمدارس العسكرية الرشدي ة تحديد   العسكرية عموم 

رية في طالبها, طرح بعض الفرضيات لمعرفة أثر تلك المدارس العسكنلإلجابة عن التساؤالت أعاله, البد  أن 

رف, أم كانت  ا, وما مناهج تلك المدارس, وهل كانت عسكرية ص  ا وسياسي  وظروف الدولة العثمانية حينذاك اقتصادي 

؟ وإلى أي مدى أث ر االنضباط العالي والتدريب العسكري الصارم في شخصية الطالب  .مدنية 

 

 التاريخ  

الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  الجوانب االقتصادية في كتاب: عنوان الرسالة 
م(1273ه/٦71)ت  

 دراسة تاريخية

غالب :  اسم الطالب
 محمود سعيد

الشهادة : 

 دكتوراه

االختصاص 

: التاريخ 

 الحديث 

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د شرف : اسم الم الدرجة العلمية :  ا.د الشهادة : دكتوراه  
 كاظم عدنان خلف

 التميمي
  

2021تاريخ المناقشة :  

 

 المستخلص :

االنسان  رض, وحثّ خيرات األ الستثمارآدم السبل  بنيأ لاالرض لنعمرها, وهيّ  فيالحمد هلل الذي جعلنا خالئف 
مبعوث رحمة للعالمين سلم على الأصلي وأللسعي في مناكبها, ورزقه من الطيبات يشكره عليها, فلله الحمد الكثير, و

(, صاحب الخلق العظيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه االخيار ومن سار على هديه الى محمد بن عبد هللا)
تحتل الجوانب االقتصادية مكانة مرموقة في حياة الدول القديمة والحديثة, كما أنها تعد من الركائز , فيوم الدين وبعد

ق سلم التحضر والمجد. وقد اتحدت سمو تعاليم االسالم الحنيف وقوته لى تسلّ إيرنو  ر,ساسية ألي مجتمع متحضّ األ
 وثروةالمتنوع  باقتصادهافكانت المحصلة الدولة العربية  اإلسالميةثناء الفتوحات أمع الجوانب االقتصادية  اإليمانية

شية للسكان, كما انها فتحت افق االبداع فعال في تطوير الحياة المعيبشكل واسهمت تلك الثروة الضخمة , مالية هائلة
حضارة العالمية في في الوالخيال لفئة من الناس ساهموا في وصول الحضارة العربية االسالمية قمة التطور 
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 .سالميةالعصور اال
و أعد نه مبني على قوافي كل جوانبه, أل انموذجا  فريدا  ي حتذى بهأمعنا النظر في االقتصاد االسالمي لوجدناه  وإذا

في عليهم  ا  حاكمة لتصرفات الناس وليس محكومنها أل عالمياحكام االقتصاد ال أمتنركائز عادلة و قوية مأخوذة من 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وذلك الى توزيع الموارد المالية بشكل عادل بين المسلمين وغير المسلمين في 

ن ألى إال في تطور المجتمع االسالمي في العصور الوسطى وذلك راجع فعّ  أثرعن االقتصاد  رجاء الدولة الواسعةأ
من مجاالت الحياة  رض ولم يدع مجاال  م حياة االفراد بما يحقق لهم مهمة االستخالف في األالدين االسالمي قد نظّ 

 خروية.تحقيق مصالح االنسان الدنيوية واأل ألجلالقواعد  من غير أن يقّعد

 

 

 التاريخ  

(1921-1908الحياة االقتصادية واالجتماعية في ديالى  )ان الرسالة عنو اسم الطالب:  علي فاضل  

 فرج فالح العكيلي 

الشهادة : 

 ماجستير 

االختصاص 

: التاريخ 

 الحديث 

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د عبد اسم المشرف :  ية :  ا.دالدرجة العلم الشهادة : دكتوراه  

الرحمن إدريس صالح 

   البياتي

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

لّق   الدراسةعالجت هذه  مدة ثالثة عشر عاما  حافلة باألحداث المتوالية والتطورات المتشابكة بخيوطها , مما خ 

ال لمراجعة ا تبعثر مصادرها في الكثير مم  متعددة  السي  صعوبات للباحث  ن المكتبات , لذا كان البد من شد الرح 

بعض المكتبات الموجودة في سامراء وواسط , فضال  عن مكتبات ديالى وبغداد , وقد تحمل الباحث المزيد من العناء 

الحصول على الوثائق العثمانية في استانبول , وهي مهمة ليست سهلة في أغلب األحوال , بسبب عددها  لغرض

والذي تجاوز الماليين عن العراق فقط , فكانت مهمة شاقة في اختيار الوثائق الخاصة بديالى خالل مدة الهائل 

التواصل مع بعض الزمالء  لغرض, لذلك كانت عملية شاقة استغرقت في بعض األحيان ساعات طويلة  دراسةال

. فـضـال  عـن صعـوبة الحصول على الموجودين في تركيا بهدف أرسال الوثائق ذات العالقة المباشرة بموضوعنا 

المترجمين الـمخـتصـيـن باللغة العـثمـانية , ألنها لغة قديمة وغير متداولة , فضال  عن توظيف بعض الكلمات 
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العربية من قبل العثمانيين في لغتهم في غير معانيها المعنية في اللغة العربية , األمر الذي دفع الباحث لأل ستعانة 

التي ذكرت , امعة القاهرة من أجل ترجمة الوثائق والسالنامات,  وهي معاناة أخرى ال تقل عن المعاناة بأستاذة في ج

.وعبئا  ماليا  أخر  

 
 

 

 التاريخ  

أثــــر المغــــــــول علـى مدن العـــــــــــــراق والمشــــــــــــرق عنوان الرسالة : 

م130٤ه/703االسالمــــــــــي حتـــــى عـــــام  

عثمان :  اسم الطالب
 نوري ثامر القيسي

الشهادة : 

 دكتوراه

االختصاص 

: التاريخ 

  سالمي إ

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

.د .مالدرجة العلمية :  ا الشهادة : دكتوراه     . د.مأاسم المشرف :  
 ظافر أكرم قدوري

  

  2021المناقشة : تاريخ

 المستخلص :

وقد حظيت بالكثير من االحداث  تنوعت الدراسات واالبحاث حول الدولة المغولية منذ  نشأتها حتى أنهيارها,
اذ  السيما على مستوى التاريخ االسالمي في الخصوص المشرق االسالمي والعراق, التاريخية الجسام بشكل عام,

لعل ذلك يرجع الى اهمية هذه الدولة وما لها من اثر بالغ في  المؤرخين والباحثين, خذت الحيز االكبر لدى الكثير من
خط الدفاع االول  عدابتداء  من الدولة الخوارزمية التي ت   العالم االسالمي الذي شغله الزحف المغولي اتجاه اراضيه,

بذلك  يث الجانب الديني والدنيوي,من جهة الشرق وتنتهي عند سقوط الدولة العباسية رأس العالم االسالمي من ح
تغيرت خارطة الدول نتيجة  للزحف المغولي الذي طرأ عليها وغير مجرى احداثها من حيث الجانب الديني 

 والسياسي والعمراني واالقتصادي واالجتماعي .
من اتساع على حساب  الباحثين  التحري عن قيام  الدولة المغولية وما آلت اليه هذه الدولة الكثير من دفعت الكتابة

وسادت بطرقها  العسكرية الكثير من الدول التي عرفت  الدول االخرى وشغلت المساحة االوسع في عصرها,

مقارنة  بالدولة المغولية التي جاءت من  بحضارتها الواسعة التي امتدت لسنوات طويلة السيما الخالفة العباسية,

في حين كان العالم االسالمي يعاني من تفكك سياسي  ترامية االطراف,وكونت دولتها الم واحتلت العالم االسالمي,

 ديني اجتماعي ثقافي منغمسا  بلذات الدنيا,  
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 التاريخ  

عالم بنوازل األحكام كتاب اإلخالل الحياة االجتماعية في األندلس من عنوان الرسالة : 
ـه٤8٦بن سهل األندلسي ) ت الكبرى ال  

معتز اسم الطالب:  

اهيم لطيف العجيليإبر  

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 إسالمي  

: كلية التربية الكلية  القسم : التاريخ

  للعلوم اإلنسانية

  الجامعة :ديالى

بهار أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

   أحمد جاسم السامرائي

2021تاريخ المناقشة :  

ص :المستخل  

استهلها الباحث  بذكر أهمية الموضوع مع عرض  واف  ألهم المصادر والمراجع  مقدمة وقد اشتملت الدراسة على
التي اعتمدت عليها الدراسة , فضال عن تمهيد وثالثة فصول , ثم خاتمة وثبت بأسماء المصادر والمراجع , 

 وملخص للرسالة باللغة االنكليزية .
فهوم النوازل لغة واصطالحا , ومراحل التدوين التي مرت بها النوازل ورجال كل مرحلة دراسة لم التمهيدتضمن   

مرت هذه النوازل , وحكم دراستها وشروطها , والخصائص التي اختصت بها , فضال عن أهميتها وتأثيرها على 
  الجوانب التاريخية , و االجتماعية , و االقتصادية , والفكرية , والدينية , وغيرها . 

( فقد ق سم على ثالثة مباحث ؛ تضمن األول سيرة ابن سهل األندلسي وحياته العلميةالموسوم بـ)  الفصل األولأما   
الحديث عن اسمه و نشأته و أبرز شيوخه الذين تلقى على أيديهم الفقه واألحكام ؛ من قضاة , وشيوخ , وفقهاء , 

وتنقله بين المدن المختلفة , وتالمذته في كثير من األماكن ,  ودراسته وتوليه مناصب إدارية مختلفة في القضاء ,
ومؤلفاته وآثاره التي لم يصل إلينا منها سوى كتاب واحد فقط هو كتاب األحكام الكبرى , وفي المبحث الثاني درس 

ّصص للحديث عن العصور السياسية من  الباحث مكانة ابن سهل العلمية وأقوال العلماء فيه, أما المبحث الثالث فقد خ 
الفتح إلى عصر ابن سهل وهو عصر ملوك الطوائف وأبرز الممالك التي ظهرت فيه مثل قرطبة , وإشبيلية , 

 وغرناطة . 
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 التاريخ  

واثرهم في الحياة العامة حتى نهاية العصر العباسي  عنوان الرسالة : بنو مازن

م(1258ه/٦5٦)  

إيمان نومان اسم الطالب:  

   زاويمسير الع

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 إسالمي  

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

 عدنان خلف التميمي

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

(, وهم بطن من م1258ه/656بنو مازن وأثرهم في الحياة العامة حتى العصر العباسي حول ) جاءت دراستنا 
بني تميم العدنانية العريقة, والتي ساهمت في بناء أركان الدولة العربية االسالمية من خالل مساهماتها الفعالة من 

 وي, وحتى نهاية العصر العباسي.عصر ما قبل االسالم مرورا  بعصر الرسالة والعصر الراشدي, والعصر األ م
وكان لهم دور فّعال في الفتوحات االسالمية, ومنهم من كان له دور في القضاء على الخوارج, ومنهم من كان      

ّمال, والشعراء,  خارجيا  أصال . فبرز منهم القادة العسكريين, والعلماء, والم حدثين, والوالة, والق ضاة, والشرطة, والع 
 مفاصل الحياة العامة. وغيرها من

وبما أن بنو مازن هم بطٌن من تميم العدنانية, فغالبا  ما تتناول المصادر التاريخية القبيلة األ م بكل تفاصيلها,      
وكثرة المصادر التي تتحدث عنها, وتغفل من ذكر البطون األخرى للقبيلة, وتكتفي بأخبار وأحداث بسيطة ال تغني 

يما وأن أغلب القبائل تدخل في تحالفات قبلية ألسباب مختلفة اقتصادية, واجتماعية, وسياسية, وال ت سمن من جوع, س
ونرى اندثار أسماء كثيرة من القبائل فيطغى االسم األكبر للقبيلة على التي تحالفت معها أو تحمل االسمين معا , 

لنقص البسيط الحاصل في قلة المعلومات, ولم فاعتمدنا في نطاق بحثنا هذا على االستنتاجات وتحليل الروايات لسد ا
نعثر على تفاصيل ومعلومات أكثر عن هذه القبيلة, وجدت قليلة متناثرة بين الكتب ال تفي بالغرض, وال تخدم البحث 
بشكل واضح, وعلى هذا األساس تضمنت دراستنا تفاصيل منذ ابتدائها عصر ما قبل االسالم مرورا  بالعصور 

 ه(.٦35لقرن الخامس الهجري تحديدا   إلى سنة )االسالمية إلى ا
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 التاريخ  

ماجد كريم اسم الطالب:   (هـ518لجوانب التاريخية في كتاب المجموع اللفيف لالفطسي)تاعنوان الرسالة : 
   محمود

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 إسالمي  

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

لوم اإلنسانية  للع  

 الجامعة :ديالى  

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  
حامد حميد عطية 

  الراشدي

2021تاريخ المناقشة :  

 المستخلص :

ء ويذل ويعز من يشا , يؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء خر,ول واألاأل , الحمد هلل المتفرد بالبقاء والقدوم     
زواجه أله وآوعلى  و نذيرا   والصالة والسالم على المبعوث بشيرا   , من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير

 جمعين .أصحابه أوذريته و
دى الى فن كتابة التاريخ البد أن يتسع أفقه العلمي والبحثي بمعناه الشامل صوبعد .. فأن المؤرخ الذي يريد أن يت  

التنوع في جوانب الروايات التاريخية في مضامين الكتب االخرى بما يعزز في توجه مساره العلمي ن يغلب عليه أ,و

 .والفكري في كتابة احداث التاريخ 

ينفرد من بين العلوم المختلفة بسعة تنوع جوانبه التاريخية  هنجافي الحقيقة اذ قلنا ان علم التاريخ نجد وال    

على الباحث التاريخي ان يولي اهتماما كبيرا لهذا الجانب لزاما  تلفة ,ومن هنا كان المرتبطة بغيره من العلوم المخ

وان يكون واسع الثقافة مطلعا على المصادر االخرى من غير كتب التاريخ لالفادة منها في دراسة االحداث 

يات التاريخية ابالرو التاريخية وهي كثيرة ومتنوعة السيما منها الكتب االدبية التي تعد ذات قيمة علمية غنية

اليها واالستفادة للرجوع ما يدعو الباحث التاريخي  المتنوعة التي جاءت اغلبها عرضا في تضاعيف تلك المصادر,

 منها في دراسة جوانب احداث التاريخ . 

 وفي ضوء هذه المعطيات وقع اختيارنا الى دراسة الجوانب التاريخية في كتاب المجموع اللفيف لالفطسي    

الكتب االدبية الغزيرة بالمرويات التاريخية المهمة ,ومن فهو أحد ( والولوج في جمع الروايات التاريخية هـ518ت)

  مهمة لم تتطرق لها كتب التاريخ  ثم نأمل من خالل هذه الدراسة أن نأتي بمعلومات تاريخية
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 التاريخ  

في كتاب لسان العرب البن سالم عند العرب قبل االحالف والعهود األعنوان الرسالة : 

دراسة تاريخية هـ(711ور)تظمن  

ورود جاسم اسم الطالب:  
 مهدي غايب

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 إسالمي  

خالقسم : التاري الكلية : كلية التربية  

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى

أ. د  المشرف : اسم  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه 
عبدالباسط عبد الرزاق 

   حسين

2021تاريخ المناقشة :  

 

 المستخلص :

يوالذي  ةالمهم ةقبل االسالم من العصور التاريخي عصر ما عد  ي    ض  , إذ ن قديما وحديثاباحثيباهتمام المؤرخين وال ح 
عكس على التطورات التي حدثت إن دراسته بشكل موسع تعطي تصور عن طبيعة الحياة في ذلك العصر, وهو ما ين
حالف والعهود عند العرب األ نّ إو في العصور االسالمية الالحقة وال سيما عصر السيرة النبوية والخالفة الراشدة.

؛ ألسباب عديدة ومنها طبيعة الحياة الصحراوية همية كبيره عند االنسان العربي قبل االسالمأقبل االسالم تمثل 
رة على الطرق التجارية, فضال  عن التعصب القبلي وحب العرب للرياسة, فكانت حياة القاسية ومن أجل السيط

العربي قائمة على االحالف سواء كانت أحالف فردية أو جماعية بما تقتضيه مصلحته الشخصية أو مصلحة قبيلته 
ع أو الحرب, فجاء معظم ويكون من نتائج المحالفات هي العهود والمواثيق واالتفاقات التي تؤدي الى إيقاف النزا
  تاريخ العرب قبل االسالم متعلقا  بالحرب والسلم وما يدور حولها من أحالف ومعاهدات.   

 

 التاريخ  

دالل تحسين اسم الطالب:    االمريكية   ة  جيمس بيكر وأثره في السياسعنوان الرسالة :  

  حمدأ

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 إسالمي  

سم : التاريخالق الكلية : كلية التربية  

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى
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أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

 ماهر مبدر عبدالكريم

  

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

يح  والذي  ةالمهم ةقبل االسالم من العصور التاريخي عصر ما عد  ي          ن قديما باحثيباهتمام المؤرخين وال ض 

, إذ إن دراسته بشكل موسع تعطي تصور عن طبيعة الحياة في ذلك العصر, وهو ما ينعكس على التطورات وحديثا

 التي حدثت في العصور االسالمية الالحقة وال سيما عصر السيرة النبوية والخالفة الراشدة.

؛ ألسباب عديدة همية كبيره عند االنسان العربي قبل االسالمأسالم تمثل حالف والعهود عند العرب قبل االاأل نّ إو 

ومنها طبيعة الحياة الصحراوية القاسية ومن أجل السيطرة على الطرق التجارية, فضال  عن التعصب القبلي وحب 

قتضيه مصلحته العرب للرياسة, فكانت حياة العربي قائمة على االحالف سواء كانت أحالف فردية أو جماعية بما ت

الشخصية أو مصلحة قبيلته ويكون من نتائج المحالفات هي العهود والمواثيق واالتفاقات التي تؤدي الى إيقاف النزاع 

   أو الحرب, فجاء معظم تاريخ العرب قبل االسالم متعلقا  بالحرب والسلم وما يدور حولها من أحالف ومعاهدات.   

 

 التاريخ  

عدنان اسم الطالب:    1972-1913لي براندت واثره في سياسة المانيا االتحادية فيعنوان الرسالة : 

  ياسين حسين الخزرجي

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

   الحديث 

يخالقسم : التار الكلية : كلية التربية  

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د  اسم المشرف :   الدرجة العلمية :  ا.د الشهادة : دكتوراه  

   وسام علي ثابت

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

ت عد دراسة الشخصيات السياسية من الموضوعات المهمة التي اثارت انتباه العديد من المؤرخين والباحثين نتيجة   

ا في صنع القرار  لما تحتله من مكانة بارزة في الدراسات التاريخية السيما الشخصيات السياسية التي تركت اثر 

السياسي على الصعيد المحلي والدولي, فانتج هذا االهتمام دراسات اكاديمية عديدة ومتنوعة تناولت اغلبها شخصيات 
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عراقية وعربية مع دراسات أقل حول تاريخ الشخصيات االجنبية التي كان لها دوٌر فاعٌل على الساحة الدولية, 

(   1972-1913الموسوم بـ ) فيلي براندت واثره في سياسة المانيا االتحادية  وعليه جاء اختيار عنوان الدراسة

 لتسلط الضوء على جوانب حياته الشخصية, واالثر الذي تركه في التأريخين األ لماني واأل وربي على حد ّ سواء.

ا في تاريخ المانيا , العديد من المستشارين الذين تركوا أ ثر  1871تعاقب على حكم المانيا منذ توحيدها عام  ا كبير 

 الحديث والمعاصر وبرزت اسماء المعة منهم على سبيل المثال ال الحصر المستشار اوتو فون بسمارك, وغوستاف

ا من اهم الشخصيات المؤثرة في التاريخ االلماني المعاصر ويفترض  ستريزمان, وفيلي براندت, ويعد االخير واحد 

ا في تكوينه الفكري السياسي واالجتماعي, والذي بانت الباحث ان نشأت براندت في بيئة  ا كبير  اشتراكية كان لها اثر 

بوادره منذ نعومة انامله بعد انضمامه الى المنظمات االشتراكية الشبابية الموجودة في مدينة لوبيك وكتابته في 

  يان تفاصيلهدراسته إثبات ذلك وتبصحافة الحزب االشتراكي الديمقراطي ويحاول الباحث بوساطة 

 

 التاريخ  

عنوان الرسالة : رجال الدولة واإلدارة في كتاب جمهرة أنساب العرب البن حزم 

م ( 10٦٤ه /  ٤5٦األندلسي )ت   

حسين علي اسم الطالب:  

   كشكول نصيف الدايني

الشهادة : 

 دكتوراه 

االختصاص 

: التاريخ 

   سالمي اإل

ية الكلية : كلية الترب القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

بد عأ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

الباسط عبد الرزاق 

  حسين االلوسي

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

عوث إلى خير األمم ( المبالحمد هلل بجميع المحامد على جميع النعم , والصالة والسالم على خير خلقه محمد ) 

 ... . وبعدوعلى اله وصحبه مفاتيح الحكم ومصابيح الظلم

مؤلفات بتخصصات ظهرت بعد االستقرار السياسي واالجتماعي والثقافي في أنحاء الدولة العربية اإلسالمية, ف       

الميذ وأدوات الكتابة من ورق انتشار العلم وكثرة العلماء وسعة قاعدة التعليم من الت نتيجةكثيرة ودقيقة, وجاء ذلك 

ب التي أهتمت به اهتماما  كبيرا  من أجل حفظ انسالكاغد والمواد واألحبار المتنوعة, ومن هذه المؤلفات كتب األ

الخالفة بالنسب القرشي, ومن هذه الكتب  اءبقإاألنساب والقبائل والعشائر والبطون واألفخاذ, إلدامة صلت الرحم و

الذي جاء بمعلومات واسعة  ,م(10٦٤ه/٤5٦البن حزم األندلسي الظاهري )ت ,العرب(())كتاب جمهرة أنساب 
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فر في مصادر أخرى مثل من ا, ومعلومات أخرى لم تتو(وشاملة ألنساب القبائل العربية والتي أوصلها إلى آدم )

أو مناصب, واألماكن أو أحالف  أو مواثيق   هود  ععرف بأكثر من أسم, وأسماء أمهات البعض منهم, ومشاركاتهم ب

, والمعارك التي خاضوها, وبيان مهارتهم وأعمالهم, التي تنقلوا فيها, ووفياتهم أن كانت طبيعة أم قتال  أم صلبا  

ومهنهم أن كانوا خلفاء أو والة أو قضاة أو قادة أو مفسرين أو محدثين أو فالسفة أو أطباء أو خطباء أو شعراء, 

  ألطروحة. افصول  ن, وأمور أخرى سوف تذكر من خاللوبيان المرتحلين من المستقري

 

 

 التاريخ  

(1973-1901) فولجنسيو باتيستا زالديفار وأثره السياسي في كوباعنوان الرسالة  اسم الطالب:  سهاد فؤاد    

  شهاب أحمد

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 الحديث   

ة الكلية : كلية التربي القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

.د .مالدرجة العلمية :  ا الشهادة : دكتوراه   . د  .مأاسم المشرف :  

معبد الكريماهر مبدر   

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

ت شهد تاريخ كوبا المعاصرة في القرن العشرين تطورات مهمة في اوضاعها السياسية, بدأ من تولي الحكوما  

الراضخة للهيمنة االميركية, إذ تعاقب على حكم البالد عدد من الرؤساء, الذين تسنموا السلطة عن طريق التداول 

السلمي لها ولكنهم اخذ عليهم استمرار استجابتهم لضغوط الواليات المتحدة االميركية وكذلك ما شاب ادارتهم من 

تا زالديفار, الذي ي عد واحدا  من الشخصيات الغامضة إذ كان له الفساد والقمع وكان من بينهم شخصية فولجنسيو باتيس

دورا  كبيرا  في حكم كوبا في الثلث االوسط من القرن العشرين ومن المثير ان سيرة هذه الشخصية لم يتم تناولها اال 

بحث العلمي وهنا في اآلونة االخيرة بشيء من الغموض ولم تحظ  بالقدر الكافي من الدراسة ولم تأخذ نصيبها في ال

تكمن اهمية الموضوع, إذ سعت الباحثة من خالل معالجة تفاصيل الشخصية موضوعة الدراسة عن طريق تحليل 

واالجتماعية,  –من حياته االسرية  الوثائق والمصادر االساسية التي عالجت الموضوع من جوانب متعددة, ابتداء  

المناصب العسكرية حتى اصبح رئيسا  لكوبا خالل مدتين غير لتحاقه بالمؤسسة العسكرية, وتدرجة في اومن ثم 

( إذ عالجت الرسالة في الفصول االخرى مفاصل عمله وادارته 1958-1952( والثانية )19٤٤-19٤0متتاليتين )
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, وتضمنت 1973حتى وفاته عام  1959للسلطة حتى قيام الثورة الكوبية ضده وخروجه من السلطة في عام 

  .ثالثة فصول وخاتمةالرسالة مقدمة و

 

 التاريخ  

بيل كلينتون واثره في سياسة الواليات المتحدة االمريكية: عنوان الرسالة   

 (19٤٦ – 2001 )  

اسم الطالب:  مـحـمـد 
 قـحـطـان عـبـد الـرزاق

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

  الحديث 

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

إلنسانية  للعلوم ا  

 الجامعة :ديالى 

أ.م. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.م.د  الشهادة : دكتوراه  

معبد الكريماهر مبدر   

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

تعد شخصية الرئيس بيل كلينتون من ابرز الشخصيات االمريكية التي حكمت الواليات المتحدة االمريكية لدورتين   
, إذ شهدت الواليات المتحدة االمريكية خالل مدة حكمه ازدهارا  ملحوظا  انعكس  2001و1993ليتين بين عامي متتا

على مختلف جوانب الحياة االدارية واالقتصادية والعسكرية واالجتماعية , إذ امتازت مدة رئاسته األولى بسيطرة 
رته على الكونغرس االمريكي , كما تمكن الرئيس الحزب الديمقراطي على زمام األمور الرئاسية فضال  عن سيط

بيل كلينتون خالل مدة رئاسته الثانية من تمرير عدد من القوانين المهمة على الرغم من سيطرة الجمهوريين على 
 مجلسي النواب والشيوخ.

على بواكير وتسليط الضوء  19٤٦تكمن اهمية الدراسة في تتبع مراحل حياة بيل كلينتون منذ والدته في العام 
نشاطاته السياسية ودخوله معترك السياسية وشغله العديد من المناصب ووصوله الى المنصب االعلى في الدولة 
ليصبح الرئيس الثاني واالربعون للواليات المتحدة االمريكية , وتوضح لنا هذه الدراسة عرضا  لسياسة الرئيس 

تأتي أهمية هذه الدراسة في ندرة الدراسات العلمية بشأن الموضوع  االمريكي بيل كلينتون الداخلية والخارجية  , كما
ولسد النقص في الدراسات االكاديمية ورفد الباحثين بدراسة توضح شخصية مهمة من شخصيات التأريخ االمريكي 

تي حققتها التي تركت أثرا  مهما  في التأريخ السياسي للواليات المتحدة االمريكية والوقوف على اهم االنجازات ال
  ل مدتي رئاسته األولى والثانية .شخصية الرئيس بيل كلينتون خال
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 التاريخ  

دالل تحسين  : اسم الطالب  1993-1930االمريكية   ة  جيمس بيكر وأثره في السياسعنوان الرسالة : 

  حمدأ

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 الحديث   

لية التربية الكلية : ك القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

أ.م. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.م.د الشهادة : دكتوراه 

  معبد الكريماهر مبدر 

2021تاريخ المناقشة :  

 المستخلص :

اليات المتحدة تميزت اهمية الدراسة بظهور شخصية جيمس بيكر خالل ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين في الو  
االمريكية, وتكمن االهمية في تصوراته وممارسته السياسية, اذ كانت شخصيته دبلوماسية لها وزنها ومكانتها 
وتأثيرها في السياسة  الداخلية والخارجية االمريكية, فكان لنبوغه الدبلوماسي وقوة شخصيته وهيبته األثر المهم في 

الخارجية االمريكية, وكان له تأثير في تخفيف حدة التوترات والنزاعات, وحثه ادارة البيت االبيض و ادارة السياسة 
على التخلي عن الحروب واللجوء الى الطرق السلمية في حل تلك النزاعات واالستعاضة عن الحرب بإدارة 

السياسة, دائما  المفاوضات واطالق مبادرات السالم واحترام سيادة الدول, وكان دبلوماسيا عادال وذا حكمة بليغة في
ما يلجأ الى الطرق السلمية ويسعى في مباحثات السالم بين العرب واسرائيل لغرض احالل السالم الشامل في منطقة 
الشرق االوسط, كما كان له دوره الدبلوماسي المتميز في حل ازمة الخليج الثانية وتحرير الكويت من الغزو 

( ومع 1993-1930جيمس بيكر وأثره في السياسة االمريكية ) العراقي, ومن ذلك برزت اهمية دراسة موضوع
كثرة الدراسات العراقية االكاديمية التي تناولت تاريخ الواليات المتحدة االمريكية اال انها لم تتطرق لدراسة مفصلة 

 (.1993-1930عن شخصية جيمس بيكر ودوره في السياسة االمريكية )
فصول وخاتمة فضال عن المصادر المستخدمة, جاء الفصل االول بعنوان تألفت الدراسة من مقدمة وثالثة    

, تناول فيه عنوانات قسمت إلى اربعة محاور, وجاء في األول "جيمس بيكر وحياته وبواكير نشاطه السياسي"

ستن, نسبه ونشأته األسرية, سلط الضوء على أصول عائلته وذكر فيه اجداده ومساهمتهم الكبيرة في بناء مدينة هيو

وسلط ايضا على والدته ونشأته االسرية ومدى تأثير النشأة على بناء شخصيته, فيما ركز الثاني على تعليمه ونشاطه 

الرياضي, منها تعليمه المدرسي منذ االبتدائية وحتى حياته الجامعية وما بعدها, ونشاطه الرياضي الذي كان جزءا  

حاقه بسلك البحرية االمريكية وخدمته فيها خالل الحرب األهلية الكورية اساسيا من حياته, وتناول المحور الثالث الت

 . , إذ عمل كفرد استطالع وتوجيه النيران البحرية, أما في العنوان الرابع فذكر دخوله في معترك السياسة
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 التاريخ  

تطور العبادات في وسط شبه الجزيرة العربية وبالد الشام عنوان الرسالة :   
دراسة تاريخية-المقبل اإلس  

آيــة حسيــن  : اسم الطالب
 عبدالحـسيــن

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

    سالمي اإل

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  
ـحــمــــود شــاكــر مـ
   إسماعــيــل

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

فقد ارتبطت عبادة اآللهة مع وجود اإلنسان على وجه الخليقة, و إعتقد االنسان أ ّن حياته وبقائه مرتبط برضا اآللهة  

ة بناء  على تطور حياته عنه, تلك اآللهة التي تتحكم بالكون والخلق وجميع الظواهر الطبيعية, وتطورت أفكاره الديني

اإلقتصادية واإل جتماعية, وقد كان قمة نضوج فكره الديني بظهور الديانات الكتابية السماوية, وال سيما في المنطقة 

العربية, ومع ذلك تشوهت أفكار اإلنسان العربي الدينية بظهور العبادات الوثنية . لذلك تعد دراسة الحياة الدينية 

االسالم من الموضوعات الهامة لدراسة الحضارة العربية, ألّن دراستها تكشف لنا عن الحياة  ومعبودات العرب قبل

الدينية الذي عاشته المجتمعات منذ زمن قديم متمثال  بالمعتقدات والمعبودات والطقوس الدينية, ال سيما في وسط شبه 

السنين محطة طرق تمر منها الحركة  الجزيرة العربية ) الحجاز( وشمالها, فقد كانت الحجاز على مدى مئات

) تطور العبادات في وسط شبه التجارية القديمة, ومن هنا تبرز اهمية اختيارنا موضوع الدراسة الموسوم بـ 

, اذ عرفت شبه الجزيرة العربية اشكال متعددة للديانات, الجزيرة العربية وبالد الشام قبل االسالم ـ دراسة تاريخية (

ذ أ قدم العصور على احترام اآللهة وتقديسها لكونها المسؤولة والمؤثرة على معيشته, لذلك نجد ظهور وقام اإلنسان من

اسماء متعددة من اآللهة في عبادة سكان شبه الجزيرة العربية, وجاء ذلك التنوع من طبيعة اختالف مناخها بين 

نذور والقرابين التي كان يتصور انها تقربه من منطقة واخرى, فأخذ االنسان يتقرب من اآللهة ويقدسها ويقدم لها ال

اآللهة وتمن عليه بالخير الكثير, لكل ذلك كان الدافع لدينا قويا  لدراسة الموضوع بوصفه حلقة مهمة ضمن إطار 

الدراسات التاريخية للفكر الديني واثره في حياة العرب قبل االسالم, وبعد استشارة اساتذتي االفاضل واخص بالذكر 

 ستاذ الدكتور شاكر محمود العبيدي الذي كان له الفضل في توجيهي الختيار الموضوع.اال

واتبعت هذه الدراسة المنهج العلمي التاريخي من خالل جمع المادة من مصادرها ومراجعها, ومقارنتها        
وصفي تارة من خالل وتحليلها, وضبطها وصياغتها في صورتها النهائية, مع استخدامنا للمنهج االستقرائي وال

استقراء بعض اآلراء من النصوص التاريخية, وكذلك المنهج المقارن تارة  أ خرى من خالل مقارنتنا للعبادات في 
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 منطقتي الحجاز وبالد الشام .  
نسبه ونشأته األسرية, سلط الضوء على أصول عائلته وذكر فيه اجداده ومساهمتهم الكبيرة في بناء مدينة هيوستن,  

لط ايضا على والدته ونشأته االسرية ومدى تأثير النشأة على بناء شخصيته, فيما ركز الثاني على تعليمه ونشاطه وس

الرياضي, منها تعليمه المدرسي منذ االبتدائية وحتى حياته الجامعية وما بعدها, ونشاطه الرياضي الذي كان جزءا  

لك البحرية االمريكية وخدمته فيها خالل الحرب األهلية الكورية اساسيا من حياته, وتناول المحور الثالث التحاقه بس

 . , إذ عمل كفرد استطالع وتوجيه النيران البحرية, أما في العنوان الرابع فذكر دخوله في معترك السياسة

 

 التاريخ  

(2007-1999الحياة النيابية في تركيا )عنوان الرسالة :  تغريد سامي  اسم الطالب : 

مجيد الزبيديإبراهيم    

  

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

    لحديث ا

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

هزبر حسن شالوخ 

   العنبكي

  2021تاريخ المناقشة :

 

لص :المستخ  

ة السلمية يّ لالعم ىنّ تبت عّد تركيا من بين أكثر دول الشرق األوسط التي تأخذ بالحياة النيابية, وبالنظام الديمقراطي, وت 

ا ي حتذى به من قبل دول المنطقة في تحقيق  في انتقال السلطة, مّما يشّكل من األهّمية بمكان أن تكون أنموذج 

استقرار اقتصادي وأمني واجتماعي وغيرها من المستويات التي تتطلّبها الدول االستقرار السياسّي, وما يتبعه من 

 في استقرارها, وتحقيق أهدافها ومصالحها القومية.

سياسية م( مرحلة مهّمة في تاريخ الجمهورية التركّية, إذ شهدت متغّيرات 2007-1999ت عّد المّدة ما بين )
من  ا  لنيابية, ال سّيما األزمة االقتصادية التي أخذت تركيا تعاني منها بدء, القت بظاللها على االنتخابات اواقتصادية

م, مّما اّثر على شعبّية األحزاب العلمانّية الحاكمة, التي أخذت تلقي 2001م, و2000م, وتفاقمت عامي 1999عام 
من ذلك المأزق, والذي  اللوم على بعضها البعض, وبالتالي دفعت الشعب التركي للبحث عن البديل الذي ينقذ تركيا

م, وعّزز ذلك 2002تمّثل بحزب العدالة والتنمية, الذي جاء ببرنامج انتخابي متكامل, حقّق الفوز في انتخابات عام 
الفوز بترجمة برنامجه إلى واقع عملي ملموس, نقل تركيا من دولة تعاني أزمات اقتصادية وتناحر سياسي, إلى دولة 
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ا. ا وتطور   أكثر استقرار 

, إّن تركيا كدولة إقليمية مهمة في المنطقة, يمكن دراسة تجربتها موضوعومن األسباب المهمة التي دعتني الختيار ال
واالستفادة من دروسها اإليجابّية في بناء وتطّور بلدنا العراق, ال سّيما فيما يخّص البرامج االنتخابّية, وكيفية وضع 

 منها تركيا, فضال  عن أسلوب وطريقة إدارة االنتخابات النيابية. انتعالحلول والمعالجات لكّل المشاكل التي 

األزمة م, و1999االنتخابات النيابية لعام  م(, أولهما2007-1999بحدثين مهمين ) للدراسةحّددت المدة الزمنّية 
ومجيء فوز حزب االقتصادية والسياسّية التي مّرت بها تركيا, ومرض بولند أجويد زعيم حزب اليسار الديمقراطي, 

م, وانقاذ تركيا من األوضاع المترّدية بسبب األزمة الحاّدة التي مّرت بها, 2002العدالة والتنمية في انتخابات عام 
تركيا من خالل تحسين الوضع االقتصادي, وتوفير فرص عمل  مكانةواستطاع من خالل برنامجه استرجاع 

م, ودور 200٤حدث الثاني هو تشريع قانون االنتخابات البلدية لعام للعاطلين عن العمل, والقضاء على البطالة, وال
دالة والتنمية, وسبب فوزه في االنتخابات بالمرتبة األولى, وحصوله على أكبر عدد من البلديات الكبرى عحزب ال

  مية للمّرة الثانية. م, االنتخابات النيابّية التي فاز بها حزب العدالة والتن2007, وحدد عام ( بلدية12)البالغ عددها 

 

 التاريخ  

_  1917ســيــاســـة روسيـــا الســـوفيــتــيـــة تــجــاه بــولـــنـــدا )  عنوان الرسالة :
1921)  

سفانة معن  اسم الطالب :
 عبد الكريم

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

     لحديث ا

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

علوم اإلنسانية  لل  

 الجامعة :ديالى 

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  
 وسام علي ثابت

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

ن  الناحية التاريخية بأهمية كبيرة كونها تكشف خفايا اطماع   حظيت الدراسات السياسية السيما بين الدول األوربية م 
ن  ف ي تحقيق المصالح ومد  الدول ونواياها تجاه بعضها البعض بغية التفوق والنفوذ, وان مسار تلك السياسات يكم 
النفوذ والقوة, ومحاولة كل دولة التأثير ف ي شؤون وقرار األخرى بما يخدم مصالحها, وان العالقات بين بلدين 

ها واستقاللها تخضع الختيارات حقيقية, حينما تنشأ أزمات أو حروب, ل ن  ذا فان كل دولة تعمل بكل جهدها لحماية أم 
ن  وسالمة الطرف االخر.  على حساب أم 

وهدفت أللقاء الضوء  1921_ 1917جاءت فكرة موضوع الرسالة لمتابعة سياسة روسيا السوفيتية خالل المدة      



 

 

35 

ذ انهيار النظام القيصري ن  , ومن ثم متابعة موقف الحكومة الروسية على مسار السياسة الروسية تجاه بولندا, م 

والذي مثل نهاية  1921, والسياسة السوفيتية حّتى عام 1917البرجوازية المؤقتة تجاه القضية البولندية عام 

للصراع, وبينت تفاصيل تلك السياسة التي عاصرت أصعب مراحل تاريخ روسيا السوفيتية في مرحلة تكوين 

انهيار النظام القيصري وترسيخ ذلك الفكر ف ي مواجهة العالم الرأسمالي المعادي له  نظامها السياسي الشيوعي بعد 

ن  الخارطة السياسية األ وربية,  ن  تالشيها م  وكذلك عاصرت أحياء وأعادة تأسيس دولة بولندا الجديدة بعد قرون م 

ن  أهمية اختيار موضوع الرسالة.    وهنا تكم 

ن  أهمية دراسة العال      البولندية في حقبة مهمة, وهي مدة الحرب العالمية األ ولى  –قات السياسية الروسية وتكم 

ن  االرث المتميز  1918 -191٤ وما بعدها, ف ي ان هذه  السياسة كانت مثيرة للجدل, إذ ان الدولتين وعلى الرغم م 

ة الروسية, والمواقف العدائية التي ابدتها روسيا السوفيتية تج ن  ن  الهيم  الحرب السوفيتية _ البولندية اه بولندا أبان م 

, وقعتا على طرفي نقيض في الحرب, السيما بعد سقوط النظام القيصري, وتشكيل الحكومة 1921_ 1917

ن  غبار الحرب العالمية االولى, وعلى 1917البرجوازية المؤقته ف ي آذار  , ف ي حين كانت الدول تحاول التخلص م 

ن  ذلك حاولت , إليجاد ) الواليات المتحدة االميريكية _ فرنسا _ بريطانيا(روسيا التفاهم مع الدول الكبرى  الرغم م 

حلول لخالفاتها وصراعها السياسي والعسكري مع بولندا, ولكن دون جدوى اال بعد دخول البلدين بصراع عسكري 

 .1921ألشهر حّتى عام 

سة وتكشف بعض اسراراها, والوقوف على أسباب سيطرة روسيا هذه  الرسالة إلى تتبع مسار هذه  السيا وتهدف     

السوفيتية على بولندا, والتباين في وجهات النظر, بسبب تأثيرات الحرب العالمية األولى, فضال  عن ذلك تحاول هذه  

جر الزاوية الرسالة اثبات ان السياسة التي اختطتها روسيا السوفيتية تجاه بولندا خالل الحقب الماضية, قد أصبحت ح

 لسياسة روسيا السوفيتية تجاه االنظمة الرأسمالية الحقا .

  

 

 التاريخ  

(1929_  1922السوفيتية )  -عنوان الرسالة : العالقات األلمانية  ليث صالح  اسم الطالب : 
 عبد صالح

الشهادة : 

 ماجستير

االختصاص 

: التاريخ 

 الحديث     

تربية الكلية : كلية ال القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى 

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه     2021تاريخ المناقشة :
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 وسام علي ثابت

 المستخلص :

السوفيتية خالل مدة موضوع البحث أهمية كبيرة, اذ اسهمت تلك الدراسة في معرفة  –اكتسبت العالقات األلمانية  

, وعالقاتهما الخارجية مع بعضهما , الن 1929 - 1922القات روسيا السوفيتية مع ألمانيا خالل المدة ع

اوضاعهما بعد الحرب العالمية األولى كانت متشابهة بشكل مدهش, لقد عانى البلدين من أوضاع سيئة بعد الحرب 

ي وشيوعي , وال بد لهما من ان يتبنيان مواقف العالمية األولى السيما انهما كانا تحت ظل نظامين مختلفين رأس مال

 1٦مختلفة في ضوء عالقتهما وتأثيراتها على اوضاعهما الداخلية والخارجية ,  اذ صدم توقيع اتفاقية رابالو في 

, الدوائر السياسية في الدول الغربية, وكان هناك شك كبير في روسيا السوفيتية وجمهورية فايمار التي 1922نيسان 

 –في اتفاق يهدف إلى تدمير معاهدة فرساي.تكمن أهمية الموضوع في تسليط الضوع على العالقات األلمانية دخلت 

السوفيتية والظروف التي أحاطت بهما في خروج البلدين من العزلة الدولية, وبالنسبة أللمانيا كان الهروب من بنود 

ة فكانت تحاول الخروج من عزلتها الدولية من خالل إقامة فرساي القاسية اهم أهدافها, اما بالنسبة لروسيا السوفيتي

 عالقات مع المانيا في تلك المدة .

يمكننا االن تقييم اتفاقية رابالو بشكل واقعي بوصفها ناتج من واقع سياسي محدد ومتميز, جعلت أوروبا في أوائل 

زومتين والذين كانوا تحت العزلة الدولية, وتم العشرينات من الطبيعي لهما روسيا السوفيتية وألمانيا المنبوذتين المه

توحيد قواهما من اجل منعتهما المشتركة, وهكذا كانت رابالو نتيجة طبيعية لفرساي, اذ أراد السوفييت تقييم اعدائهم 

المحتملين وتحييد ألمانيا, كان االلمان مهتمين باستخدام روسيا السوفيتية ضد فرنسا والعكس صحيح, ارادت برلين 

ايضا  اكتساب المزيد من المبادرات السياسية والعسكرية من دول الحلفاء, ومع ذلك فان خطر عدم التوافق بين ألمانيا 

وروسيا السوفيتية كان كثيرا  وعميقا  , في الواقع نادرا  ما اتسم التعاون بين روسيا السوفيتية وألمانيا حتى في اوجها 

طة والضغط الذي مارسته الدول الغربية على الدولتين المنبوذتين كلتيهما , بثقة متبادلة مخلصة لكن الظروف المحي

 وأدى إلى التقارب والتقاء المصالح المشتركة بين البلدين على الرغم من اختالف األنظمة السياسية وااليدولوجية.

 

 التاريخ  

لقرن الثامن عنوان الرسالة : روايات مؤرخي التاريخ العام الشاميين في النصف االول ل

 الهجري عن الغزو والتوسع المغولي دراسة نقدية مقارنة

زهير  :اسم الطالب 

  البياتي محمود عبد جاسم

الشهادة : 

 دكتوراه

االختصاص 

: التاريخ 

   سالمي اإل

   

كلية التربية  الكلية : القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية 

 الجامعة :ديالى 
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ة العلمية :  ا.د الدرج الشهادة : دكتوراه   عبد أ. د  اسم المشرف :  

 الخالق خميس علي

  التميمي

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

د  من أقوى النكبات ال تي ن ك ب  بها العالم اإلسالمي في القرن   من المعروف أن  الغزو المغولي للعالم اإلسالمي ي ع 

لِّين ت  السابع الهجري/ الثالث عشر الميالدي, إذ بد غ  ع  غرب ا نحو بالد المشرق اإلسالمي م ست  ك  أ المغول بالتوس  ف ك 

ي ة ال تي  زم  ن وا من إسقاط الدولة الخوار  ك  م  ت ى ت  ي ة, ح  ي ة وتناحرها, فضال  عن ضعف الخالفة العباس  الدويالت اإلسالم 

ن وا  ك  م  ي ة حينذاك, وت  د  من أقوى الدويالت اإلسالم   -٦17بعد ذلك من احتالل بالد ما وراء النهر بين عامي )ت ع 

راسان, ومن ث م  إسقاط اإلسماعيل ي ة عام 1221 -1220هـ/ ٦18 م 125٦هـ/ ٦5٤م(, ث م  خ  ه  ط  ط  م, والبدء بتنفيذ م خ 

م ت جحافل المغول نحوها, وكان من نتائج ذلك احتالله ي ة في بغداد فتق د  ا وقتل الخليفة العباسي بإسقاط الخالفة العباس 

ن وا 1258هـ/ ٦5٦المستعصم باهلل وكبار رجال دولته عام ) ك  م  ا نحو بالد الشام وت  وا غرب  م  ق د  م(, ولم يكتفوا بذلك بل ت 

ي ة التي وقفت في 12٦0هـ/ ٦58من احتاللها عام ) م(, وحققوا خالل هذه المدة االنتصارات على ك لِّ القوى اإلسالم 

هم إال  دولة المماليك الف ت ي ة, إذ استطاعوا هزيمتهم في معركة عين جالوت عام )طريقهم, و د  ن  من ص  ك  م  ت  هـ/ ٦58لم ي 

رب ي ة والسلمية.12٦0  م(, وبعد هذه تراوحت العالقات بين الدولتين ما بين الح 

خين ف رِّ ؤ  ني به عدد من الم  ا تناول أحداث الغزو المغولي للعالم اإلسالمي وع  ل ن  ص  ي مختلف بقاع العالم اإلسالمي, وو 

ن ي ة بالروايات التاريخ ي ة حول أحداث الغزو المغولي للعالم اإلسالمي  ل فات كانت كتاباتهم غ  ؤ  مٌّ هائل من الم  عنهم ك 

خين ال ذين ك رِّ ؤ  ن ها تفتقر إلى التمييز بين قبائل المغول والفرق بينهم وبين التتار, ومن الم  تبوا عن هذا الغزو ولك 

ا في التاريخ  ل من القرن الثامن الهجري/ الرابع عشر الميالدي, إذ أل ف وا كتب  خون الشامي ون في النصف األو  رِّ ؤ  الم 

ة. د  دِّ ع  ت  ي ة كبيرة ونقلوا رواياتهم من مصادر م  مِّ  اإلسالمي العام وأعطوا للغزو المغولي للعالم اإلسالمي أه 

خين الشاميِّين ومن األسباب ال   رِّ ؤ  ي ة لكون الم  مِّ تي دفعتني الختيار هذا الموضوع ي مكن القول: إن ه  موضوع بالغ األه 

ائ ي ة مع المغول  د  ف ت بعالقاتها الع  ر  يخضعون لسلطة المماليك في مصر وبالد الشام, ومن المعروف أن  هذه الدولة ع 

ي ة  اإليلخان يِّين ال ذين سعوا بكل ما أوتوا ة إلى إخضاع الشام ومصر لسلطتهم لتحقيق هدفهم بتأسيس إمبراطور  من ق و 

ي ة, فضال  عن ذلك فإن ه م معاصرون ألحداث الغزو المغولي لبالد الشام وتأتي روايتهم رواية شاهد عيان على  عال م 

خين الشاميِّين رِّ ؤ  ق  إلى رؤية الم  ر  ا ت ط    للغزو المغولي. أحداث عصره, ولم نجد هناك بحث 
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 التاريخ  

ع عشرفـي القرن الساب الموسيقى وتطورهـا فـي أوروبـاعنوان الرسالة :   

 

سحر يوسف  اسم الطالب :

 حسين سعيد

  

الشهادة : 

 دكتوراه

االختصاص 

: التاريخ 

       لحديث ا

الكلية : كلية التربية  القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

  الجامعة :ديالى

.د.مالدرجة العلمية :  ا الشهادة : دكتوراه   . د  .مأاسم المشرف :  

ل ــيــلــل خـيـبـن

مــيــراهــإب  

  

2021تاريخ المناقشة :  

 المستخلص :

ا مـن أهم وسائل التعبير التي يمتلكها االنسان, والتي تعادل فـي بالغتها طرائق التعبير   ي عد الصوت البشري واحد 

عبير بالوجه والعينين أو باإلشارة والحركة, وإذا كان الصوت البشري فـي صورته المجردة أو صورته األخرى, كالت

اللغوية يمثل تلك األهمية فإن الموسيقى ت عد عملية تطور ورقي لتلك الوسيلة حتى تصبح أكثر تفاعال  وقبوال  لدى 

قربا  وتعبيرا  عـن االنسان وحياته االجتماعية, فهي الجماعات المختلفة مـن الناس بل إنها مـن أصدق الفنون وأشدها 

تثير فـي نفسه مشاعر الفرح والسعادة والحزن واأللم والحماس والقوة كما تحرك فيها الذكريات, لذلك ت عد الموسيقى 

لماضي  الوسيلة المثالية للتأثير على االنسان دون وساطة مادية, بل تجاوزت ذلك حتى أصبحت تجسد تعبيرا  تاريخيا  

االنسان وحاضره, وصورة تاريخية معبرة عـن الحضارات القديمة الغابرة, حيث صورت لنا المدونات التاريخية 

 على الحجر والورق ثقافة شعوبهم وطرق تعبيرهم عـن ذلك الفن المميز. 

ذاته, له أ سسه  تطورت الموسيقى عبر العصور المختلفة, وانتشرت فـي معظم بلدان أوروبا وأصبحت فنا  قائما  ب
لبالد التي وصلت فيها الموسيقى إلـى مستوى عال  مـن حتى أصبحت وقوانينه, وتفوقت ايطاليا فـي ذلك المجال, 

المهارة والدقة, وأصبح الموسيقيون هناك يتبارون فـي إظهار براعتهم الموسيقية, لكن ذلك التطور لم يلق  اهتماما  
فين الذين كتبوا وبحثوا فـي التاريخ األوروبي, حتى اقتصرت أغلب الدراسات مـن الباحثين األكاديميين, والمؤل

األكاديمية, والسيما العراقية والعربية منها على البحث فـي التطورات االقتصادية والسياسية, والتركيز على العديد 
لثقافي بشكل خاص, مـن الشخصيات األوروبية, مـن دون الخوض بالبحث فـي الجانب االجتماعي بشكل عام, وا

المتعلق بالدول األوروبية, وعليه اتجهنا فـي دراستنا هذه, فـي محاولة لكسر الجمود والروتين الكالسيكي فـي البحث 
األكاديمي التاريخي, والبدء فـي خوض غمار منطقة لم تكن معروفة مـن قبل, ولم تسلط عليها األضواء والدراسات 

, وهنا نقصد البحث فـي وجه مـن وجوه الثقافة األوروبية اال وهي فن الموسيقى مـن  العلمية األكاديمية بشكل كاف 
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 خالل تتبع تطور ذلك الفن فـي اوروبا خالل القرن السابع عشر الميالدي.

االجتماعي  –جاء اهتمامنا بتاريخ فن الموسيقى كجزء مـن توجهاتنا ورغبتنا الملحة بالبحث فـي الجانب الثقافي 

وبا الحديث والمعاصر, ذلك التاريخ الغني بالمعرفة والموضوعات العلمية التي لم تصل إليها بعد أنامل  لتاريخ أور

الكت اب والباحثين, وعليه زادت دافعيتنا نحو موضوع الدراسة فـي محاولة بسيطة متواضعة لرفد المكتبة العراقية 

ر التاريخي لفن الموسيقى, والسيما بعد ان ثبت بشكل خاص والعربية بشكل عام بدراسة تختص بالبحث عـن التطو

لنا وبعد مراجعة العديد مـن الرسائل واألطاريح العلمية التي كتبت فـي جامعاتنا العزيزة بأن المكتبة األكاديمية 

 العراقية ال تزال تفتقر إلـى الدراسات التي تتطرق وبالتحليل الموضوعي مراحل التطور التاريخي لفن الموسيقى فـي

أوروبا خالل القرن السابع عشر, علما  بأنها حقبة تاريخية مهمة مليئة باألحداث والتطورات االقتصادية والسياسية, 

لكننا حاولنا جاهدين االبتعاد قدر االمكان عـن تلك التطورات والتركيز فقط على موضوع الدراسة الخاص بفن 

  .ذلك القرن. الموسيقى, وأهم وأبرز التطورات التي طرأت عليه خالل

 

 التاريخ  

 البيت أهل ائمة عن وموارده( م13٤8/ هـ7٤8 ت)الذهبيّ  منهجعنوان الرسالة : 

النبالء أعالم سير كتابه   في( السالم عليهم)  

آيات علي  اسم الطالب :
  خضير عباس

الشهادة : 

 ماجستير 

االختصاص 

: التاريخ 

   سالمي اإل

  

التربية  الكلية : كلية القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية  

 الجامعة :ديالى  

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

  سماهر محي موسى

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

عهم الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تب
 بإحسان إلى يوم الدين .

أما بعد  .. ت عد دراسة مناهج المؤرخين ومواردهم من الدراسات العلمية المهمة في مختلف العلوم ولم تقتصر  
على علم التاريخ فحسب ؛ لما لها من دور كبير في الكشف واالطالع على أساليب المؤرخين والمؤلفين في كتابة 

ولمعرفة طبيعة ونوع وعدد الموارد التي اعتمدوها , فمنها الحي كمشاهدتهم الحدث مؤلفاتهم وموسوعاتهم الضخمة. 
بشكل مباشر أو سماعهم لشهود أعيان , أما غير المباشر فهو نقلهم من كتب ومؤلفات سبق وأن أ لفت , ومعرفة 

حوليا  حسب السنين , أو  طرائقهم في تتبع الرواية وتمحيصها وترتيبها , والمنهج الذي كتبوا فيه سواء كان منهجا  



 

 

40 

ترتيبا  أبجديا  حسب حروف المعجم, وكانت دراستنا في هذا المضمار من خــالل موسوعة للتراجم ت عد من أضخم 
م(  وهو كتاب سير أعالم النبالء ومنه خرجنا بدراسة لموارده 13٤8هـ/7٤8الموسوعات لمؤلفها الذهبّي )ت

 م(.ومنهجه عن أئمة أهل البيت )عليهم السال
ويعود سبب اختيارنا لهذا الموضوع هو لمعرفة الموارد التي أقتبس منها الذهبّي مادته العلمية لسير األئمة وال سيما 
لبعد الفترة الزمنية بين العصر الذي عاش فيه األئمة وعصر المؤلف, ولكون المؤلف من البيئة الدمشقية , واألئمة 

ضهم إلى  بيئة العراق وسكنوا فيه وماتوا ودفنوا فيه , ولمعرفة منهجه في من بيئة المدينة المنورة, ومن ثم رحل بع
كتابة تراجمهم . والبد أن ننوه عن شيء مهم هو أن الذهبي لم يترجم لجميع األئمة , فاقتصر على تسع تراجم , من 

, ومحمد الجواد ( أصل أثنا عشر إماما  , ولم يترجم لثالث  من األئمة وهم: )علي الهادي , والحسن العسكري 
)عليهم السالم( وهذا األمر غريب واألسباب غير معروفة لكونه ترجم لألبن ولم يترجم لألب وترجم لألب ولم يترجم 
لألبن , وقد بحثنا عن األسباب , حتى أننا رجعنا إلى كتابه تاريخ اإلسالم لمعرفة أن كان قد ترجم لهم فوجدنا لهم 

ة أسطر لكل إمام من هؤالء األئمة الثالثة, وربما يعود السبب في ذلك لعدم وجود ترجمة قصيرة جدا  تصل إلى بضع
 مادة كافية عند الذهبي عن هؤالء االئمة الثالثة.

أما الدراسات السابقة عن الموضوع , فبعد البحث والتدقيق من أجل التأكد من عدم وجود دراسة مشابهة لدراستنا  .

ل حمودي رشيد تحمل عنوان أهل البيت )عليهم السالم( في مؤلفات الذهبي , فلم نجد سوى رسالة للطالبة أم

م , فالكثير يخلط بين موضوع 201٦هـ/ 1٤37م( م قدمة لجامعة بغداد, كلية التربية للبنات عام13٤8هـ/7٤8)ت

كل دقيق , هذه الدراسة وبين موضوع دراستنا بمجرد قراءة أهل البيت واسم الذهبي , دون التركيز في العنوان بش

فالدراسة السابقة تناولت أخبار ائمة أهل البيت )عليهم السالم( بشكل عام , وفي جميع مؤلفات الذهبي , دون تحديد , 

والقارئ المتعمق جيدا  في سيرة الذهبي يعلم بعدد مؤلفاته التي تصل إلى أكثر من مائتي مؤلف, أما موضوع دراستنا 

 أئمة أهل البيت )عليهم السالم( في كتابه سير أعالم النبالء وهم أثنا عشر إماما .فقد تناول منهج وموارد الذهبي عن 

واجهت الدراسة بعض الصعوبات منها: أن الذهبي في مواضع كثيرة نجده قد ذكر اسم واحد من المورد الذي أقتبس 

ة تحمل نفس هذا االسم , منه الرواية مما يصعب على الباحثين معرفة من هذا , فعند البحث عنه نجد نتائج كثير

والصعوبة األخرى هي عدم ذكر اسم المورد أو المؤلف الذي أخذ منه , ونسبتها لمجهول  كقوله قال رجل, وعن 

جماعة ومصطلحات أخرى تدل على المجهول , كما نجده قد ذكر الكثير من األبيات الشعرية دون ذكر من هو 

أولها البحث عن صاحب األبيات الشعرية, ومن ثم إرجاعها إلى الشاعر, فهنا تكمن صعوبة البحث في مرحلتين 

ديوان الشاعر, فغير المتمرس في هذا التخصص يجد صعوبة كبيرة , وال سيما دراستنا هي تاريخية, أما الصعوبة 

األخرى فهي: عدم العثور على كثير من المصادر التي أقتبس منها الذهبي مادته عن األئمة , فأنها احترقت أو 

الموارد التي ضاعت  غرقت وذلك لكثرة الحروب والثورات, فلم نستطيع المقارنة بين الرواية عند الذهبي وبين هذه

  وأختفى أثرها
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 التاريخ  

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب المختصر النصيح في تهذيب عنوان الرسالة : 

دراسة تاريخية م(10٤2هـ/٤35الجامع الصحيح للمهلب بن ابي صفرة االندلسي )ت   

هشام نجم  اسم الطالب :

  عبد هللا خماس اللهيبي 

الشهادة : 

 ماجستير 

االختصاص 

: التاريخ 

اإلسالمي    

    

كلية التربية  الكلية : القسم : التاريخ

 للعلوم اإلنسانية 

 الجامعة :ديالى  

. د  أاسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

محمد علي حسين 

  العبادي 

2021تاريخ المناقشة :  

 

 المستخلص :

الحمد هلل حمدا  كثيرا كما أمر وأشكره وهو الكفيل بالزيادة لمن شكر الحمد هلل حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا  يوازي نعمه , 
 داة الى يوم الدين , وبعد ( وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهوالصالة والسالم على امام الخلق وحبيب الحق محمد )

ا للدول, العامة الحياه تعد دراسة الجوانب االقتصادية من بين اهم الدراسات التاريخية لما لها من دور كبير في  نظر 
 اساسيا يعد االقتصادي التطور الن وحديثا, قديما االنسان حياه في اساسي دور من التي يحظى بها االقتصاد  لألهمية

 تتطور ان البشرية للمجتمعات يمكن ال اذ اإلنسانية, الحياه شرايين احد هو و والشعوب لألمم اريالحض التطور في
 نهضة تعكس مرآة هي االقتصادية المظاهر فعليه فان وتحضرها, تقدمها اساسيات منه تستمد بدون مرتكز اقتصادي

رة والسيما وان االقتصاد االسالمي اعتمد ومن هنا باتت دراسة الجوانب االقتصادية تشكل اهمية كبي ورقيها, االمم
على ركائز وقواعد مهمة اشتقها من االحكام الفقهية التي رسمت كل اوجه النشاطات االقتصادية ورسمت صورتها 
المتكاملة , وهنا اعطت للباحثين الفرصة في ولوج هذا االقتصاد بما يحمل من اهمية وكانت لنا الرغبة من بين 

في اغناء جانب مهم من ذلك ومن خالل )المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح( , للفقيه  الباحثين للمساهمة
 هـ( . ٤35المهلب بن ابي صفرة )ت

وتأتي اهمية الدراسة من خالل تسليط الضوء على ما بينه المهلب بن ابي صفرة في كتابه من جوانب مالية 
ها, كما اكتسبت هذه المواضيع مصادرها أهمية أخرى كان لها واقتصادية كان لها من األهمية شأن كبير في تبيان

الدور المهم في تقصي الروايات والحوادث التاريخية .لم تخلو الدراسة من صعوبات املتها طبيعة الموضوع , 
والسيما ان الخوص في المواضيع االقتصادية يتطلب الجهد والوقت الشيء الكثير , وفضال  عن تداخل الموضوعات 

بحث عنها في كتب المصادر المختلفة من كتب حديث وفقه وتاريخ وغيرها , يضاف إلى ذلك صفة التوسع التي وال
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تميز بها المهلب في كتابه )المختصر النصيح( في عرض الجوانب االقتصادية مما استدعى عملية تتبع للحدث 
يث وقد عملنا جاهدين ان نفتش بين ما التاريخي المتعلق بتلك الجوانب , هذا الى جانب ان الكتاب اختص بالحد

هـ( ومما تيسر لدينا من شرح وفهم للوقائع التاريخية 25٦عرضه المؤلف في مختصره الكتاب الصحيح للبخاري )ت
والمسائل الفقهية المتعلقة باالقتصاد االسالمي , وان سبب اختيار الموضوع ان الكتاب فقه , وفيه جانب اقتصادي 

   من الروايات التاريخية .  وتاريخي فيه الكثير

 

 التربية الرياضية  

تأثير تمرينات مهارية توافقية في تطوير بعض المهارات الهجومية عنوان الرسالة : 

 والحاالت الثابتة لالعبي الشباب بكرة القدم

باسم داود  اسم الطالب :

  محسن 

الشهادة : 

 ماجستير 

تصاص االخ

: علوم 

التربية 

  الرياضية   

لقسم : الرياضة ا كلية التربية الكلية :  

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

مسلم حسب هللا ابراهيم 

   التميمي 

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 المستخلص :

الحياة هو حصيلة خبرات وتجارب وأبحاث تم االستدالل من  ان التقدم العلمي الذي نراه اليوم في مختلف مجاالت
خاللها على نتائج عديدة وحصلوا عليها لتصب في خدمة اإلنسانية جميعا" . وقد أنعكس هذا التطور على مجال 

القدم التربية البدنية وعلوم الرياضية ووسائلها المتنوعة وقد فتح أفاقا جديدة أمام الباحثين والدارسين في مجال كرة 
وتعتبر لعبة كرة القدم األكثر شعبية في العالم فقد كان االهتمام بها استثنائيا يتناسب وأهميتها وكونها اللعبة التي تدخل 

,اما مشكلة البحث تكمن في وجود تذبذب وتباين في االداء المهاري الهجومية  ‘  السرور لقلوب مشاهديها ومزاوليها 
اب بكرة القدم مما ينعكس سلبا على نتيجة الفريق ,لذا ارتأى الباحث دراسة هذ المشكلة ولحاالت الثابتة لالعبين الشب

في سبيل النهوض أما اهداف البحث في اعداد تمرينات مهارية توافقية في تطوير بعض المهارات الهجومية 
ية توافقية في تطوير بعض والحاالت الثابتة الالعبين الشباب بكرة القدم . وكذلك التعرف على تأثير تمرينات مهار

المهارات الهجومية والحاالت الثابتة لالعبين الشباب بكرة القدم , وأستخدم الباحث المنهج التجريبي ذات مجموعتين 
التجريبية والضابطة وذات االختبارين القبلي والبعدي , وتم اختيار عينة البحث العبين شباب النفط الرياضي للموسم 

( العبا . وتوصل الباحث الى استنتاجات والتوصيات أهمها ان استخدام 27غ عددهم )( والبال2020/2021)
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التمرينات المهارية التوافقية قد أثر بشكل واضح وكبير في تطوير المهارات الهجومية والحاالت الثابتة بكرة القدم 
ات الهجومية والحاالت الثابتة وقد للمجموعة التجريبية .وكذلك ان تكرار التمرينات أدى الى أتقان الالعبين للمهار

اوصى الباحث الى تطبيق التمرينات المهارية التوافقية مما يؤدي الى تطوير مهارات الالعبين داخل الملعب وكذلك 
ضرورة استخدام الوسائل التدريبية في أثناء تطبيق التمرينات لما لها أهمية في تطوير المهارات الهجومية والحاالت 

  بين الشباب الثابتة لالع
 

 التربية الرياضية  

تأثير تمرينات اإليقاع الحركي في تطوير السرعة  ودقة أداء بعض عنوان الرسالة : 
ساسية والحيازة بكرة القدم للشبابالمهارات األ  

محمد هادي  اسم الطالب :
   جاسم

الشهادة : 

  دكتوراه 

االختصاص 

فلسفة  :

التربية البدنية 

وعلوم 

      الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

 

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

   صادق جعفر محمود

  2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

طوير السرعة  ودقة بعض المهارات االساسية التعرف على تأثير تمرينات االيقاع الحركي في ت الى بحثهدف ال
نتائج فروق ذات داللة احصائية بين على ان هناك والحيازة بكرة القدم لدى العبي شباب  وقد فرض الباحث 

االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين الضابطة والتجريبية في اختبارات السرعة  ودقة بعض المهارات االساسية 
لمجموعتين الضابطة والتجريبية , تكونت ل في نتائج االختبار البعدي افروقهناك  فضال عن اندم والحيازة بكرة الق
( العبا يمثلون شباب نادي كركوك بكرة القدم موزعين بالتساوي على مجموعتين الضابطة 2٤عينة البحث من )

لبحث , وقد اختار الباحث المنهج %( من مجتمع ا13.٦3والتجريبية وتم اختيارهم بالطريقة العمدية وتمثل بنسبة )
ذات االختبارين القبلي والبعدي اي قياس المجموعتين التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين ) الضابطة والتجريبية ( 

( وحدات تدريبية اسبوعيا وبلغ مجموع 3وبواقع ) أسبوعا( 12الرئيسية مدة ) التجربةقبل وبعد التجربة , وتضمنت 
عن فرضيات البحث استخدم الباحث المتوسطات الحسابية  اإلجابة( وحدة ,  ولغرض 3٦ية )الوحدات التدريب

 ( للعينات المستقلة والمترابطة . Tواالنحرافات المعيارية ومعامل االلتواء وقيمة )

هارات نتائج البحث ان للتمرينات االيقاع الحركي  فاعلية وتاثير ايجابي في تطوير السرعة  ودقة بعض الم وأظهرت
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االساسية والحيازة بكرة القدم لدى عينة البحث فضال ان تنويع التمرينات بالكرات زاد من عامل التشويق واالثارة 
 وكان لها االثر الكبير في تطوير االنسجام والتعاون بين الالعبين . 

ي تطوير السرعة اعتماد التمرينات االيقاع الحركي من ضمن المناهج التدريبية فواوصى الباحث على      
ضرورة اهتمام مدربي فرق الشباب بالتمرينات االيقاع الحركي لما , ووالمهارات االساسية وحيازة الكرة لالعبين 

   .  لها من تأثير ايجابي في تطوير السرعة  والمهارات االساسية وحيازة الكرة لالعبين
 

 التربية الرياضية  

ية باسلوب التدريب المركب النوعي في أهم تأثير تمرينات مهارعنوان الرسالة : 

سنة (18-1٦)القدرات البدنية والمهارية لالعبي كرة اليد بأعمار  

عالء  اسم الطالب :
  إبراهيم جاسم الغريري

الشهادة : 

 دكتوراه  

االختصاص 

فلسفة : 

التربية البدنية 

وعلوم 

      الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

ية وعلوم الرياضة البدن  

 الجامعة :ديالى  

.د .مالدرجة العلمية :  ا الشهادة : دكتوراه   . د  .مأاسم المشرف :  

حسام محمد هيدان 

   الخزرجي

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 اشتملت األطروحة على خمسة أبواب وهي:

على انها لعبة تنافسية تتسم بالندية  األدائيةكرة اليد  الباب األول التعريف بالبحث وأهميته تم التطرق فيه الى طبيعة
واالثارة المستمرة والالعبون فيها يتنافسون إلظهار قدراتهم االدائية سعيا  لتحقيق الفوز من خالل ابراز اعلى 

ء مظاهر لألداالمستويات العتمادها على الكثير من متطلبات األداء السريعة والمنوعة, كذلك تم اإلشارة الى 
يوجبه الموقف االني من اداء الالعب لمهارات كرة اليد. ومن ثم عمد الباحث الى تناول ما يوجب  ماالتنافسي و

باستخدام  التحديث المتواصل لمناهج التدريب المعتمدة والتركيز الموضوعي لتلك المناهج   وتمثلت أهمية البحث
  .دمجها مع أسلوب التدريب المركب النوعي فضال عناليد  باعتبارها تناسب طبيعة كرة المهاريةالباحث للتمرينات 

هي عدم مناسبة المناهج التدريبية للتطور السريع والمستمر في لعبة كرة اليد بدليل التراجع  وكانت مشكلة البحث     
 المستمر في نتائج اللعبة في المنافسات الخارجية والتي ال ترقى الى مستوى الطموح

 اهمباسلوب التدريب المركب النوعي في  مهاريةالتعرف على تأثير التمرينات ال ث فكان اهمهااما اهداف البح   
باسلوب التدريب المركب  مهارية, كذلك تأثير التمرينات السنة (18-1٦)باعمار لالعبي كرة اليد  يةالقدرات البدن
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على حجم التاثير للتمرينات  والتعرف ,سنة (18-1٦)باعمار لالعبي كرة اليد المهارية  القدرات اهمالنوعي في 
 سنة. (18-1٦)باعمارالقدرات البدنية والمهارية لالعبي كرة اليد  اهمباسلوب التدريب المركب النوعي في  المهارية

بعدية( للمجموعة التجريبية  –هناك فروق معنوية في نتائج االختبارات )القبلية  اناما فرضيات البحث فتحددت ب     
بعدية(  –معنوية في نتائج االختبارات )القبلية  اهناك فروقان  قدرات البدنية الفراد عينة البحث, كذلكال اهمفي 

 القدرات المهارية الفراد عينة البحث,  اهمللمجموعة التجريبية في 

 العبو البشري المجالو ,11/٤/2021ولغاية  18/11/2019المجال الزماني: من ما مجاالت البحث فكانت ا     
, ثم المجال المكاني سنة (18-1٦المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية لكرة اليد / ديالى فئة الشباب باعمار )

   .ديالى لأللعاب الرياضية محافظة قاعة مديرية الشباب والرياضة /

كرة اليد ومفهوم  تناول الباحث الدراسات النظرية والمشابهة ذات العالقة بموضوع البحث تتمثل بماهية لعبةو    
دراسة  وتطرق الى أنواعها وفوائدها اما الدراسات المشابهة فقد شملت هارية وأسلوب التدريب المركبالتمرينات الم

  كاظم, ودراسة ثامر صبحي محمد عبد القادر قطيش. ضياء الدين برع جوادعلي عادل حسن عبود المهنا, ودراسة 

 ةذ استخدم الباحث المنهج التجريبي وبأسلوب المجموعا اءاته الميدانيةمنهجية البحث وإجرل كذلك تطرق الباحث
( 10قام الباحث باختيار عينة البحث بالطريقة العمدية, وهم ) والتجريبية الواحدة ذات االختبارين القبلي والبعدي 

االختبارات  طبقثية ثم واستخدم الباحث االختبارات الخاصة ذات العالقة بالمتغيرات البحتجريبية كمجموعة العبين 
معالجة النتائج عن  وتمتالبعدي,  طبق الباحث االختبار وبعدهالمدة شهرين البرنامج ق يطبقام بتالقبلية ومن ثم 

 . spss)طريق برنامج ال) 

توصل  سةاطار النتائج التي اظهرتها الدرا وفي .في الباب الرابع النتائج وتحليلها ومناقشتها عرض وقد تم    
بالتدريب المركب النوعي اكثر فاعلية من االساليب المهارية ان التمرينات أهمها حث الى مجموعة استنتاجات البا

استخدام التمرينات  واهمهاووضع الباحث عدة توصيات  المتبعة في تدريب الالعبين الشباب  بكرة اليد العراقية, 
االعتبار زيادة مستوى  بعينليد المتقدمين مع االخذ مع التدريب المركب النوعي في اعداد العبي كرة ا مهاريةال

استخدام أساليب تدريبية أخرى تتسم بالتركيب وزيادة وصعوبة وتركيب تلك التمارين لرفد كرة اليد في بلدنا العزيز, 
   .الصعوبة لمواكبة واقع كرة اليد في المحيط العربي والمحكات الدولية ىمستو

 

 التربية الرياضية  

فاعلية التسهيالت العصبية والتدليك االهتزازي: الرسالة  عنوان  

ن الكرة الطائرة المتقدمي لالعبي ة كيميائي الفسيولوجية والبيوبعض المتغيرات  في  

عمر علي  اسم الطالب :

  محمدحسين 

الشهادة : 

 دكتوراه  

االختصاص 

فلسفة : 

التربية البدنية 

كلية التربية لكلية : ا القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  
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وعلوم 

      الرياضة

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د الشهادة : دكتوراه  

   باسل عبد الستار أحمد

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 

 المستخلص :

التعب والراحة لذلك أصبح من تعتمد عملية التدريب الرياضي على عملية االنتقال المستمر للرياضي بين حالتي 
الضروري استخدام وسائل استعادة الشفاء التي تعمل على مساعدة الرياضي للتخلص من اثار التعب وتحسين 

 استجابة أجهزة الجسم الداخلية للمثيرات التدريبية.

رق السريعة إلعادة وتحدثت مشكلة البحث عن حاجة الرياضيين الى اعداد بدني يتناسب مع نوع الفعالية وإيجاد الط 
الشفاء من اجل االرتقاء بمستوى انجاز رياضيينا نحو األفضل, لذلك ارتأى الباحث استعمال التسهيالت العصبية 
والتدليك االهتزازي في ارجاع واستشفاء المتغيرات الفسيولوجية وعودتها الى وضعها الطبيعي في وقت اسرع 

 وبأسلوب علمي.

رفة تأثير التسهيالت العصبية والتدليك االهتزازي في بعض المتغيرات الفسيولوجية وهدفت هذه االطروحة الى مع 
والبيوكيميائية )نسبة تركيز حامض الالكتيك و معدل النبض وضغط الدم و نسبة كلوكوز الدم( والتي لها اثر مهم في 

والتدليك االهتزازي ام التدليك استشفاء هذه المتغيرات واي من هذه الوسائل افضل من األخرى )التسهيالت العصبية 
 االهتزازي ام التسهيالت العصبية(.

بعد الجهد( )واستخدم الباحث المنهج التجريبي بأسلوب الضبط المحكم للمجموعات التجريبية ذو االختبارين القبلي 
با من العبي ( الع20بعد التسهيالت والتدليك( على عينة اختيرت بالطريقة العمدية والتي تكونت من ))والبعدي 

( موزعين 2018/2019)الكرة الطائرة المتقدمين يمثلون نادي هبهب الرياضي ونادي المقدادية الرياضي للموسم 
بعد )على أربع مجاميع ثالث منها تجريبية واألخرى تمثل المجموعة الضابطة, حيث تم اجراء االختبار القبلي 

 والتدليك( وقياس المتغيرات.  تلبعدي )بعد التسهيالالجهد( وقياس المتغيرات وبعدها اجراء االختبار ا

وبعد اجراء المعالجات االحصائية وعرضها ومناقشتها توصل الباحث ان التسهيالت العصبية مع التدليك االهتزازي 

مدمجة حققت نتائج أفضل في سرعة استشفاء المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائية, كما يوصي الباحث باالهتمام 

قبل األندية الرياضية بأجراء التسهيالت العصبية والتدليك االهتزازي مصاحبة للوحدات التدريبية او بعدها من 

مباشرة او خالل المنافسات السيما في حالة اشتراك الالعب بأكثر من مباراة او منافسة لما لها من تأثير إيجابي في 

كما يوصي االتحادات الرياضية بفتح دورات تخصصية  ,ةسرعة استشفاء المتغيرات الفسيولوجية والبيوكيميائي



 

 

47 

للمدربين واالستعانة بالخبراء في مجال الطب الرياضي والرياضة العالجية لتدريب المدربين على كيفية استخدام 

  الوسائل االستشفائية والتدليك في المجال الرياضي.

 

 التربية الرياضية  

بأسلوب التعلّم السريع في البرمجة اللّغوية  مهاريةتأثير تمرينات عنوان الرسالة : 
المهارات األساسّية العصبية وتعلّم بعض  
  بك رة قدم الصاالت 

تحسين  اسم الطالب :
 شاغي عبد

  

الشهادة : 

 دكتوراه  

االختصاص 

فلسفة : 

التربية البدنية 

وعلوم 

      الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

الرياضة  البدنية وعلوم  

 الجامعة :ديالى  

أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

      نبراس كامل هدايت

   

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 المستخلص :

 اشتملت األطروحة على خمسة أبواب:

ا ا في مختلف مجاالت, لذا  اشتمل الباب األ ّول على مقدمة البحث وأهميته, إذ شهد المجال الرياضي تطور  سريع 

ا على مدرس التربية الرياضية أ ن  يواكب هذا التطور باالعتماد على األساليب التدريسية الجديدة, والتنوع  أصبح لزم 

في استخدام تلك األساليب, ومن األساليب التي أثبتت الدراسات الحديثة أهميتها هو أسلوب التعلّم السريع, إذ يعمل 

على زيادة دافعية المتعلم نحو التعلّم, والوصول إ لى مستوى تعلمي أفضل, ومن هناك جاءت أهمية  هذا األسلوب

البحث في كيفية اكتساب طالب الصف الخامس اإلعدادي للمهارات األساسّية بك رة قدم الصاالت عن طريق تمرينات 

 مهارية تطبق بأسلوب التعلّم السريع.

احث أ ن  هناك ضعف ا في أداء بعض المهارات األساسّية بك رة قدم الصاالت, فضال  عن أ ّما مشكلة البحث فقد الحظ الب

ا يؤدي إ لى شعور الطالب بالملل وضعف الدافع نحو التعلّم, لذا حاول الباحث  م  استخدام األساليب التعليمية المتبعة, م 

ة الطالب ودافعيتهم نحو التعلّم, وذلك ينعكس تسليط الضوء على أسلوب التعلّم السريع الذي يساعد في زيادة استشار
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 على مستوى أدائهم للمهارات األساسية بك رة القدم بصورة أفضل.

 أ ّما أهداف البحث فهي:

 إعداد تمرينات مهارية بأسلوب التعلّم السريع لطالب الخامس اإلعدادي. .1

مجة اللّغوية العصبية وتعلّم بعض التعرف على تأثير التمرينات المهارية بأسلوب التعلّم السريع في البر .2

 المهارات األساسية بك رة قدم الصاالت لطالب الخامس اإلعدادي.

 أ ّما فريضتا البحث فقد حددت في:

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة  .1

 ولصالح االختبارات البعدية.

نتائج لمجموعتين التجريبية والضابطة ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارات البعدية بين اوجود فروق  .2

 االختبارات البعدية ولصالح المجموعة التجريبية.

 واشتمل الباب الثاني على تناول المفردات النظرية ذات العالقة المباشرة بالبحث والدراسات السابقة.

البحث المستخدم وإجراءاته الميدانية, إذ استخدم الباحث الممنهج التجريبي بتصميم واشتمل الباب الثالث على منهج 

المجموعتين المتكافئتين )التجريبية والضابطة( لالختبارين القبلي والبعدي في المهارات األساسّية بك رة قدم الصاالت, 

قة العمدية, وهم طالب الخامس اإلعدادي ومقياس البرمجة اللّغوية العصبية قام الباحث بتحديد مجتمع البحث بالطري

ا, أ ّما عينة البحث فقد اختيرت ٦0( والبالغ عددهم )2021-2020في مدرسة ثانوية بن قرة للعام الدراسي ) ( طالب 

بالطريقة العشوائية عن طريق القرعة, وهم طالب الصف الخامس األدبي, إذ استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية 

(SPSS) ياناتها, للتحقق من فرضيات البحث, وتحقق األهداف الرئيسة من البحث.لمعالجة ب 

واشتمل الباب الرابع على عرض نتائج البحث لالختبارات وتحليلها ومناقشتها مناقشة علمية, من أ جل تحقيق  

 فرضيات البحث.

ة أهمها: إ ن  واشتمل الباب الخامس على االستنتاجات والتوصيات, إذ توصل الباحث إ لى استنتاجات   د  ع 

التمرينات المهارية بأسلوب التعلّم السريع زادت من اندفاع الطالب, ورغبتهم, وميولهم بالتعلم, وزيادة عنصر 

ا أثر في األداء العام, وأسهم في تطوير المهارات األساسّية المدروسة, وخرج الباحث  م  اإلثارة والتشويق, م 

داف البحث: التنويع الدائم في استخدام األساليب التعليمية الحديثة التي تتعامل بمجموعة من التوصيات تتناسب مع أه

  مة مشابهة ألسلوب التعلّم السريع .مع الحواس بصورة متناغ
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 التربية الرياضية  

بناء وتقنين مقياس إدارة االنفعاالت وعالقتها بأداء حكام الدرجة عنوان الرسالة : 

 األولى بكرة القدم 

رعد إبراهيم  لطالب :اسم ا

  لفته

الشهادة : 

 دكتوراه  

االختصاص 

فلسفة : 

التربية البدنية 

وعلوم 

      الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

 الشهادة : دكتوراه  

 

أ. د  االء اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د 

         ىزهير مصطف

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 المستخلص :

تعد االستجابات االنفعالية من بين العناصر المهمة في التفاعل بين حياة األنسان وبيئته, وتحدث هذه االستجابات ردا 

على كل تغير مهم يحدث في البيئة حيث تؤثر االنفعاالت بقوة في السلوك, واالنفعال كذلك عنصر حاسم في طريقة 

 حياتنا العامة وكذلك حياتنا الرياضية . 

وتعد ادارة االنفعاالت احد اهم المهارات الشخصية والخصائص التكيفية واالدارية التي يجب على الحكام     

وخاصة في السنوات  امتالكها التي تتعلق بالقدرة على السيطرة واصدار القرارات والنجاح في قيادة المباريات,

على حكام كرة القدم من تقدم وتطور على مستوى الفني واالداري والنفسي والبدني لألداء حيث لوحظ االخيرة 

التحكيمي في البطوالت المحلية والقارية والدولية والتطور االخير اال وهو تقنية )بروتوكول حكم الفيديو المساعد 

VARرات الحكام .( حيث كثرت الضغوط النفسية على الحكام من اعتراضات واحتجاجات على قرا 

البحث إذ تم تناول مفهوم ادارة واما الباب الثاني فتضمن الدراسات النظرية والسابقة ذات العالقة بموضوع       

والتي لها عالقة في المجال الرياضي وخاصه في تحكيم لعبة كرة القدم  وكذلك معرفة وتفسير االنفعاالت االنفعاالت 

طور والنجاح للحكم وتكلم الباحث ايضا عن اداء الحكام في قيادتهم للمباريات وكذلك االيجابية والسلبية التي تقدم الت

م( وكذلك دراسة) باسم ناجي عبد الحسين 2008,ذكر الباحث  الدراسات السابقة مثل دراسة )حيدر غضبان إبراهيم

 ( .م2009

 لباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحيالبحث وإجراءاته الميدانية, إذ استخدم ا يةمنهجوتضمن الباب الثالث      

بحكام الدرجة االولى بكرة القدم البحث فتمثل  مجتمعلمالءمته طبيعة البحث وأهدافه, أما  ذات العالقات االرتباطية
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وأما عينة  ( محافظة في عراقنا الحبيب18حكما  موزعين على )( 325والبالغ عددها ) ( 2020-2019للموسم )

إدارة االنفعاالت فتمثلت بمحافظات )بغداد, االنبار, ديالى, كركوك, صالح الدين , اربيل ,  البحث لبناء مقياس

اما عينة التقنين فتمثلت) بابل , كربالء , النجف , المثنى , الديوانية , ذي قار ,واسط,  ,سليمانية , دهوك, نينوى (

إدارة االنفعاالت , وأجرى الباحث تجارب  ميسان , البصرة (, ثم قام الباحث بالخطوات العلمية لبناء مقياس

 الثالثاء التجربة الرئيسة في يوم تم استخراج االسس العلمية لالختبارات ومن ثم إجراء وبعدهااستطالعية للمقياس 

 .واعطى مفهوم لكيفية قياس اداء الحكام  29/2/2020 ولغاية   25/2/2020المصادف 

عرض ( ليصبح جاهزا  لتطبيق على العينة بصورة نهائية  تة االنفعاالتقنين مقياس )إدار وتضمن الباب الرابع

 .التي توصل إليها الباحث من خالل الجداولوتحليلها ومناقشتها وتحليل ومناقشة النتائج 

اما الباب الخامس فتضمن االستنتاجات والتوصيات ومن أهم االستنتاجات التي توصل اليها الباحث هي: االستنتاجات 

ساطتها وصى الباحث  تطبيق مقياس إدارة االنفعاالت على جميع حكام كرة القدم في جميع  المسابقات و التي بو

 البطوالت في العراق وأجراء دراسة مشابهة على باقي حكام الدرجة الثانية والثالثة . 

 

 

 التربية الرياضية  

ي تطوير بعض تمرينات خاصة بأسلوب التغيير بالسرعة ف تأثير  : عنوان الرسالة
 المتغيرات الفسيولوجية والتحمل الخاص لالعبي كرة القدم المصغرة

جواد كاظم  اسم الطالب :
 زغير 

  

الشهادة 

  ماجستير :

االختصاص 

التربية : 

البدنية وعلوم 

     الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

: دكتوراه   الشهادة .د .مالدرجة العلمية :  ا    . د  .مأاسم المشرف :  
نزار ناظم حميد    

 الخشالي
  

  2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

يهدف التدريب الرياضي الى تطوير قدرات وقابليات الرياضي والوصول بها الى اعلى مستوى لتحقيق االنجاز 
كيفات الوظيفية المناسبة في اجهزة الجسم الحيوية عن طريق االحمال التدريبية العالي, ويتم ذلك من خالل احداث الت

المناسبة والمنظمة, وبما ان فاعلية االداء ونجاحه يعتمد على اداء الحركات السريعة للتغلب على المنافس تحتم العمل 
هوائية التي يعتمد عليها الالعب عند على تنمية وتطوير الطاقة الهوائية لتكون خلفية جيدة لتسهيل انتاج الطاقة الال

من حيث التناسق ادائه لمتطلبات االداء البدنية والمهارية والخططية بقوة وسرعة لنوع النشاط الرياضي الممارس 
 .األداءمتطلبات في  والتفاعل

في من دول العالم  في الكثير بدأت باالنتشاروالتي  الحديثةمن األلعاب الفرقية  كرة القدم المصغرةوتعد لعبة      
العناية بالمتطلبات  يحتموالفرق مما  االفرادلما تتميز به من قوة وسرعة في األداء على مستوى اآلونة االخيرة 

 , والتي تتطلب استخدامعبة وكيفية تنفيذهالعند تعميم المناهج التدريبية الخاصة بال امراعاتهالتي يجب والفنية البدنية 
خاصة متنوعة تساعد في تطور هذه اللعبة ومن هذه التمرينات هو استخدام )تمرينات أساليب وتمرينات عدة و

بأسلوب التغيير بالسرعة( التي تقوم على اساس تمرينات مقاربة ألداء الالعب اثناء المباراة وتكون من خالل 
التدريبية سواء بالكرة  تمرينات مركبة يشترك بها عدد من الالعبين وتحوي أكثر من مهارة وتنفيذها اثناء الوحدة

 .وبدونها

 وعلى ذلك تم تحديد أهداف الدراسة الرئيسية باالتي:

 بعض المتغيرات الفسيولوجية والتحمل الخاصتطوير  فيبأسلوب التغيير بالسرعة  خاصة أعداد تمرينات  -1

 كرة القدم المصغرة أفراد المجموعة التجريبية.لالعبي 

صة بأسلوب التغيير بالسرعة في تطوير بعض المتغيرات الفسيولوجية التعرف على تأثير التمرينات الخا  -2

 والتحمل الخاص ألفراد المجموعة التجريبية.

 التعرف على الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات الفسيولوجية والتحمل الخاص.   -3

لمتكافئتين التجريبية والضابطة, ذات االختبار القبلي ا ذي المجموعتينوقد استخدم الباحث المنهج التجريبي        
 والبعدي.

( العبا  من أندية العراق فئة المتقدمين بكرة القدم المصغرة للموسم 20من ) وتكونت عينة البحث      
( العبين, وعينة 8( العبين, وعينة المجموعة تجريبية )٤(, ومقسمين عينات استطالعية )2020/2021)

( العبين, وعمل الباحث على اعداد مجموعة من التمرينات الخاصة باستخدام اسلوب التغيير 8بطة )المجموعة ضا
بالسرعة والتي تعمل على تطوير التحمل الخاص )تحمل السرعة, تحمل القوة( باإلضافة الى بعض المتغيرات 

 إحصائيا .( لمعالجة البيانات spssالفسيولوجية, وقد استخدم الباحث الحقيبة اإلحصائية )
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 التربية الرياضية  

أدوات مساعدة في بأستخدام وفق أنموذج فارك على تأثير منهج تعليمي عنوان الرسالة: 

بكرة القدم للطالب سيةساالحركي وتعلم بعض المهارات األ –الذكاء الجسمي   

بكر باسل  اسم الطالب :

  كامل 

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

وعلوم  البدنية

     الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

     أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

 لقاء غالب ذياب

  

2021تاريخ المناقشة :  

 المستخلص :

والنمط المفضل لديه في استقبال , في كيفية تعلم الطالبنها أنموذج فارك استخدام المناهج التعليمية الحديثة ومن ضم
تعلم والحركي  –نموذج فارك بأدوات مساعدة في الذكاء الجسمي أل وفقا  تصميم منهج تعليمي بوساطة المعلومات 

على  ساعدهمالب وتوالمتنوعة التي تشجع الطالمساعدة  األدوات مباستخداساسية بكرة القدم بعض المهارات األ
لى األهداف المنشودة من إعنصر التشويق واإلثارة للوصول  باالضافة إلى االستمرار في التعلم وعدم سريان الملل

 عملية التعلم.

المهارات  بعض الباحث بوصفه العبا ومدرسا للتربية الرياضية الحظ وجود ضعف في تعلممشاهدة مشكلة البحث: 
منهجا  تعليميا  على وفق أنموذج مما دفع الباحث إلى إعداد , والمناولة , واالخماد( ) الدحرجةاألساسّية بكرة القدم 

الحركي وتعلم بعض المهارات األساسّية والوصول إلى  -أدوات مساعدة على في الذكاء الجسميفارك باستخدام 
 .األداء المهاري األمثل للمهارات واالرتقاء باألداء

الحركي وتعلم بعض المهارات  –وفق أنموذج فارك في الذكاء الجسمي ي على تعليمعداد منهج إ اهداف البحث:
الحركي وتعلم بعض المهارات  -وتأثير في الذكاء الجسمي تصميم أدوات مساعدةوساسية بكرة القدم للطالب, األ

 االساسية بكرة للطالب. 

بارين القبلي والبعدي في المهارات ة بين نتائج االختهناك فروق ذات داللة إحصائيّ  :و أما أهم فروض البحث 
حركي للطالب ولصالح االختبار البعدي وهناك أفضلية في تأثير أنموذج ال –ساسية بكرة القدم والذكاء الجسمي األ

 فارك واألدوات المساعدة.

وكان مجتمع البحث متمثل بمدارس المتوسطة في قضاء المقدادية وكان  استخدم الباحث المنهج التجريبي 
( مدرسة وتم اختيار طالب الثاني متوسط في متوسطة الكندي للبنين بالطريقة العمدية ويمثلون عينة البحث 8ها )عدد

( طالب وتحديد المجموعة التجريبية والضابطة بوساطة اجراء قرعة بين شعبتين)أ ,ب( اذ تمثل شعبة ٤0وعددهم )
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يم عينة البحث الى ثمانية مجموعات اربع مجموعات )ا( المجموعة التجريبية وشعبة )ب( المجموعة الضابطة وتقس
حسب أستبانة فارك ( طالب 20( طالب واربع مجموعات تمثل المجموعة الضابطة )20تمثل المجموعة التجريبية )

   .ألنماط التعليمية األربعةل

 ومن أهم االستنتاجات

 لحركي وتعلم بعض المهارات االساسية ا –من قبل الباحث يعد فعاال  في الذكاء الجسمي  عدالمنهج الم   ن  أ
 بأفضلية للطالب ذوي نمط )البصري(فارك بكرة القدم للمجموعة التجريبية وفقا  ألنموذج 

 الحركي وتعلم بعض  –األدوات المساعدة المصممة من قبل الباحث تعد فعالة في الذكاء الجسمي  ن  أ
 .المهارات االساسية بكرة القدم وبنسب مختلفة

 

 

ية الرياضية  الترب  

بعض  وتأثيرها فياستخدام االوكسجين النقي كوسيلة استشفائية عنوان الرسالة: 
لشبابل م800ركض والمستوى الرقمي لالمتغيرات الوظيفية   

سناء خالد  اسم الطالب :
  خزعل عباس 

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

البدنية وعلوم 

     الرياضة

 القسم : الرياضة 

 

كلية التربية الكلية : 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

     أ. د  اسم المشرف :  الدرجة العلمية :  ا.د  الشهادة : دكتوراه  

 عالء خلف حيدر محمد

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 

 المستخلص :

 على خمسة أبواب: اشتملت الرسالة

ة البحث, ومشكلة البحث التي تكمن في وصول حجم الحمل الى درجة كبيرة المقدمة, وأهمي تضمن الباب األول:    



 

 

54 

الباحثة الستخدام أسلوب البحث العلمي لمعرفة تأثير  عمما دف تخطية, نال يمكيمكن اعتبارها الحد االقصى الذي 

س فان هذه العملية في التخلص من نواتج االنشطة الرياضية  ,وعلى هذا األسا لإلسراعاستخدام الوسائل االستشفائية 

االنجاز الرياضي من خالل االهتمام وبشكل كبير بمرحلة  قد تشكل واحد من الحلول العلمية التي قد تساهم في تطوير

 االستشفاء.

 تي:وكانت اهداف البحث كاآل

 استخدام االوكسجين النقي على بعض المتغيرات الفسيولوجية للجهاز الدوري التنفسي . تأثير.التعرف على 1

 م.800استخدام االوكسجين النقي  كوسيلة استشفاء على انجاز  ركض  تأثير.التعرف على 2

 أما مجاالت البحث فقد كانت: 

 العبين. (5المجال البشري: عينة من العبي نادي ديالى للساحة وميدان فئة للشباب وعددهم )

وعلوم  كلية التربية البدنية/لفسلجةمختبر ا, الساحة والميدان ,مضمار ملعب نادي ديالى المجال المكاني:

 جامعة ديالى./الرياضة

 .18/3/2021ولغاية  ٦/11/2020للمدة من  : المجال الزماني

قد احتوى على المواد النظرية إذ تم التطرق إلى أهم المواضيع التي تخدم البحث بصورة  وكان الباب الثاني     

 ذات العالقة بموضوع البحث . ابقةسوكذلك تم التطرق إلى أهم الدراسات ال مباشرة,

الباحث المنهج التجريبي, أما مجتمع  استخدمعلى منهجية البحث وإجراءاته الميدانية إذ  وأشتمل الباب الثالث     

المتوسطة البحث فقد تمثل في العبي نادي ديالى للساحة وميدان فئة الشباب من العدائيين الممارسين لالركاض 

وكانت العينة مجموعة واحدة تخضع لالختبارات , (العبين وكان اختيارهم بالطريقة العمدية5دهم )بانتظام والبالغ عد

استخدام االوكسجين وبعدها , اذ تم اجراء االختبارات القبلية للمتغيرات الوظيفية والبدنية القبلية واالختبارات البعدية,

 بين التكرارات ,وتم تنفيذ المنهج داد البدني الخاصالنقي في القسم الرئيسي من الوحدة التدريبية في جزء االع

, شهور (3خالل ) استشفائيةوحدة  (2٤بالشهر و) استشفائيةوحدات  (8وحدة في االسبوع و) (2بواقع ) االستشفائي

 االختبارات البعدية بنفس الظروف التي اجريت بها االختبارات القبلية. بإجراءوبعدها قام الباحث 

فقد أحتوى على عرض النتائج التي توصل إليها الباحث وتحليلها ومناقشتها لالختبارين القبلي  لرابعأما الباب ا    

 والبدنية قيد البحث وظيفيةوالبعدي من خالل االختبارات ال
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 التربية الرياضية  

بناء مقياس االندماج االجتماعي وعالقته بدافعية االنجاز لسباحي أندية عنوان الرسالة: 

قالعرا  

محمد عبد  اسم الطالب :
 المنعم عبد الرزاق

  

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

البدنية وعلوم 

     الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

اسم المشرف : أ.م. د  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  
ريا جبار محمودسنا  

 

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 

 المستخلص :

 احتوت الرسالة على خمسة ابواب : 
المجالين التربوي اهتم علم النفس الرياضي بدارسة التأثيرات المتبادلة بين األفراد, وتفسيراتها العلمية في ترابط     

مؤثرة في المجتمع االنساني  تأكيدا  منهم على الدور واالجتماعي بالتربية الرياضية بوصفها ظاهرة اجتماعية مهمة و
الفعال  في تحديد طبيعة التفاعل االنساني بين الرياضيين أنفسهم والمجتمع الذي ينتمون إليه. وفي الوقت نفسه فاننا  
ي اليمكن أن نغفل التاثير الواضح والمهم لدور الرياضة في تشكيل هوية الرياضي من االندماج االجتماعي  ف

المجتمع, الذي يمثل اللبنة األساسية األولى  التي ترتكز عليها البدايات الطبيعية  لكل مجتمع حضاري يتمتع بمستوى 
عال من النضج الفكري واالجتماعي حتى يؤسس في ضوء ذلك عالقات إنسانية رياضية متقدمة على وفق المنظور 

 ن الرياضي والفرق االخرى, االجتماعي, والنفسي الحديث في النظرة إلى العالقه بي
اما مشكلة البحث كانت يمكن ايجازها خالل اطالع الباحث على المصادر والمراجع العلمية في مجال علم النفس 

وجود تباين في الفروق لدى سباحي أندية العراق من حيث ضعف تكاملهم الرياضي وجد قلة الدراسات النفسية 
ومنها االندماج االجتماعي لم يأخذ نصيبا  وافرا  منها ي الواحد فوجد الباحث واندماجهم بين أعضاء الفريق او الناد

لعدم وجود اداة قياس لالندماج االجتماعي في رياضة السباحة لذا أرتى الباحث الى هذه المشكلة إليجاد الحلول و
 ية االنجاز الرياضي لدى سباحالمناسبة لها بواسطة االجابة عن السؤال التالي )هل لالندماج االجتماعي عالقة بدافعي

بناء مقياس االندماج االجتماعي لسباحي اندية بوتحددت اهداف البحث   اندية العراق من الشباب والمتقدمين (.
المتقدمين( أندية العراق  –التعرف على االندماج االجتماعي لسباحي)الشباب المتقدمين ( و –العراق ) الشباب 

الرياضي والتعرف على العالقة بين االندماج االجتماعي ودافعية االنجاز الرياضي  والتعرف على دافعية االنجاز
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 المتقدمين(. –لسباحي أندية العراق )الشباب 
اما الباب الثاني احتوى على الدراسات النظرية والدراسات السابقة وتم التطرق فيه على محاور خاصة بالدراسة 

ا الباب الثالث كان من نصيب منهجية البحث وإجراءاته الميدانية واستخدم أم الحالية لها عالقة بموضوع الدراسة .
الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي بطريقة العالقات االرتباطية لمالئمة لطبيعة المشكلة وتكونت العينة من 

لى عرض وتحليل اما الباب الرابع أحتوى ع المتقدمين( –( ناديا لبطولة)الشباب 22( سباح موزعين على )1٤2)
النتائج ومعالجتها احصائيا  لغرض مناقشتها في اسلوب علمي دقيق مدعم بمصادر علمية لتوصل الى تحقيق اهداف 

هي هناك عالقة إيجابية  البحث, وتضمن الباب الخامس ما توصل اليه الباحث من استنتاجات وتوصيات ومن اهمها
التوصل إلى بناء أداة قياس االندماج االجتماعي وأظهرت نتائج البحث بين االندماج االجتماعي ودافعية االنجاز وتم 

االنجاز وضرورة توطين العالقات االجتماعية بين الالعبين ضمن  ودافعية أهمية العالقة بين االندماج االجتماعي
من بناء مقياس اإلفادة  بإمكانيةواوصى الباحث  ,النادي وبين االندية, والتعرف على الخبرات العملية والعلمية

االندماج االجتماعي في إجراء دراسات للتعرف على طبيعة العالقات االجتماعية وتفاعلهم وخاصة بين العبين 
نين المقياس الحالي على بعض االلعاب الفردية االخرى وخاصة بين االعبين , تقاالندية االخرى لأللعاب الفرقية

  قة بين مفهوم االندماج االجتماعي ومفاهيم نفسية أخرى.يمكن إجراء دراسات تبحث العال والفرق االخرى 
 

 التربية الرياضية  

عنوان الرسالة: االستجابة الحاصلة لبعض المتغيرات الوظيفية وتحمل القوة لالطراف 

لتروية لالعبي المصارعة الرومانيةالعليا بعد أداء جهد بدني المصاحب لنقص وفرط ا  

جالل كامل اسم الطالب 

  العزاوي  عبود 

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

البدنية وعلوم 

     الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

اسم المشرف : أ.م. د  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  

 محمد فاضل علوان

 

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 المستخلص :

 اشتملت الرسالة على خمسة ابواب :
تضمن الباب االول المقدمة واهمية البحث الذي تناول فيه كيفيه التعامل مع فسيولوجيا الرياضة خالل السنوات     

االخيرة استطاع الباحثون الحصول على المعلومات والحقائق الفسيولوجية المهمة التي اسهمت في تطوير عملية 
ريب الرياضي حتى يكون مالئما لقدرة التكيف البدني والدراسات التي تساعد على تطوير قدرة اجهزة جسم التد
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الرياضيين الوظيفية وتحقيق االنجازات الرياضية عالية المستوى لذا فأن التوصل النتائج من خالل اجراء 
هر من خاللها عملية تكيف اجهزة جيم االختبارات الفسلجيه له اثر مهم في فاعلية الطرائق التدريبية التي تظ

 الرياضي .
الهيبريميا , تدريبات حديثة وغير مستخدمة في مجال  -أهمية البحث باعتبار تدريبات االسكيميا  تجلىومن هنا ت  

التدريب وأعاده النشاط العضلي أو في حالة االستشفاء , وأن استخدام الطرق الحديثة في مجال التدريب تتطلب 
اسات لبعض المتغيرات البيوكيميائية واختبارات بدنية معينة من أجل التعرف على سلبيات وإيجابيات هذه أجراء قي

الطرق وكذلك التعرف على تأثير هذه الطرق التدريبية أو التمرينات على بعض المتغيرات البيوكيميائية والعالقة بين 
ملة ) عضالت األطراف العليا هذه التمرينات هذه المتغيرات وأعاده النشاط العضلي لعضالت األطراف العا

الطريقة او االسلوب التدريبي هذه  باعتبارالحاجة ال جراء هذه  الدراسة كانت الهيبريميا ( , و -المصاحبة لالسكيميا 
النشاط  بإعادةمن االساليب الحديثة  تتطلب التعرف على تأثيرها على بعض المتغيرات البيوكيميائية وعالقتها 

لي . ومن هنا برزت الحاجة الى اجراء هذه المحاولة لدراسة هذه التغيرات التي تطرأ على مستوى بعض العض
ستجابات متغيرات بيوكيميائية الدم من خالل القياسات الفسيولوجية الحديثة والمناسبة لطبيعة البحث وايجاد اال

 التمرين بعد الجهد عالي الشدةعادة إبين اسلوب االسكيميا و الهيبريميا مع القدرة على  الحاصلة
 : اما أهدف البحث فقد تضمنت

قياس سرعة الدم للشريان المغذي لعضالت االطراف العليا لالعبي المصارعة الرومانية قبل وبعد الجهد  -1 .1
 المصاحب لنقص وفرط التروية الفراد عينة البحث .

لالطراف العليا بعد استنفاذ لعضالت لبدنية االستجابات لحاصلة لبعض المتغيرات الوظيفية وا التعرف على -2 .2
 . لالعبي المصارعة الرومانية الجهد المصاحب لنقص وفرط التروية
 واشتمل الباب الثاني على مبحثين هما: 

على محاور عدة تطرق الباحث فيها الى المتغيرات الفسيولوجية  لالمبحث االول الدراسات النظرية واشتم   
لقوة القصوى واالسلوب المصاحب لنقص وفرط التروية والمصارعة الرومانية , اما الخاصة بالبحث كذلك وا

 المبحث الثاني فاشتمل على الدراسات السابقة تناول فيها الباحث ثالث دراسات سابقة مرتبطة بالبحث.

ارن (وتكونت عينة وتناول الباب الثالث منهج البحث المتبع إذ استخدم الباحث المنهج الوصفي )باألسلوب السببي المق
( العبين من نادي الديوان الرياضي  للمصارعة الرومانية , وتم اختيارها بالطريقة العمدية ,فظال  عن 8البحث من )

 لة المصممة واالختبارات المعدة .استخدام الباحث للوسي

ة لعينة البحث التجريبية وقد تناول الباحث في الباب الرابع عرض وتحليل ومناقشة نتائج قيم االختبارات المستخدم
( في معالجة بيانات الدراسة  SPSSوالضابطة وتبويبها في مجموعة من الجداول , إذ تم استخدام الحقيبة االحصائية )

 للوصول إلى تحقيق الهدف .
 اما الباب الخامس فقد شمل االستنتاجات والتوصيات .

 وتضمنت االستنتاجات االتي :
لمصاحب لنقص وفرط التروية على قدرة عضالت االطراف العليا على اعادة هناك تأثير ايجابي للجهد ا -1

 التمرين بعد جهد عالي الشدة.
هناك تأثير ايجابي للجهد المصاحب لنقص وفرط التروية  )االسكيميا والهيبريميا ( على الفعاليات التي تعمل  -2

  بنظام الطاقة الالهوائي.
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 التربية الرياضية  

ثير تمرينات باستخدام جهاز لتحسين القّوة الخاصة باألداء لبعض تأعنوان الرسالة: 
  F54 المتغيرات البايوكينماتيكية وإنجاز رمي القرص معاقين على الكراسي فئة

 للمتقدمين

طه عبداإلله  : اسم الطالب
  جاسم

الشهادة 

  دكتوراه :

االختصاص 
فلسفة:   

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

ضة القسم : الريا كلية التربية الكلية :  

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

 د.م.أ.اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  
 رجاء عبد الكريم حميد

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 المستخلص :

عند الالعبين وضمان  فيها لمرغوبتحدث التطورات االتي التدريب على األجهزة  البحث من خالل  أهميةجاءت 
التدريب المطلوبة وتساعد في تنمية وتطوير القوة العضلية وغيرها من الصفات البدنية  أهدافالوصول إلى 
الجهاز هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية اهمية من هذا المنطلق جاءت , جهد واقصر وقت اعلىاألساسية في 

ار الحركي للقرص في مرحلة وضع الرمي )وضع القوة( والرمي, فضال  عن المقترح والذي يتضمن تحسين المس
القوة  تحسينتحسين القوة الخاصة وتطويرها للعضالت العاملة في هاتين المرحلتين المهمتين, والمساعدة في 

الفني لرمي  في تطوير األداء الخاصة المرتبطة باألداء المهاري والشروط الميكانيكية الصحيحة لها لتضيف تكامال  
صميم جهاز توهدف البحث الى (, 5٤Fلهذه الفئة من المعاقين قيد الدراسة فئة ) القرص وتحقيق االنجاز المتميز

على هذا الجهاز في  التمريناتالتعرف على تأثير وكذلك التعرف (, 5٤Fللمعاقين على الكراسي فئة ) لرمي القرص

استعمل و (,5٤Fللمعاقين على الكراسي فئة ) لرمي القرص ازالكينماتيكية واالنجبعض تحسين القوة الخاصة و

اختيار عينة البحث بالطريقة  جرىو  ,الباحث المنهج التجريبي لمالءمته طبيعة المشكلة بتصميم المجموعة الواحدة
في فعالية القوى للمعاقين  بألعابونادي اشنونا  اللجنة البارالمبية الفرعية في ديالى  رماةمن العمدية المقصودة, 

التجارب  ألغراض( العبين وذلك 2استبعاد ) وقد جرى ,( العبين8( والبالغ عددهم )5٤Fفئة ) القرصلرمي 

وشملت , %( من مجتمع البحث األصلي75وشّكلت عينة البحث نسبة ) ( ٦االستطالعية ,إذ أصبحت عينة البحث )

 , وكذلك إجراءاتعه, وتوصيفه, وطريقة عمله(اجراءات الجهاز التدريبي المقترح )تصنيالى  البحث  إجراءات
الكينماتيكية التي شملت)زاوية االنطالق, زاوية الهجوم, زاوية االتجاه, ارتفاع نقطة التصوير واستخراج المتغيرات 

القوة الخاصة التي شملت واختبارات االنطالق, السرعة الزاوية والمحيطية للذراع الرامية, التعجيل المحصل( 
ّدة  التدريباتتطبيق  جرى إذ القوة القصوى, القوة االنفجارية, القوة المميزة بالسرعة()اختبار  على عينة البحث ولم 
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ظهور تطور واضح في المتغيرات  إلى( وحدات تدريبية في األسبوع, واستنتج الباحث 3( أسابيع وبواقع )8)
, وإ ن  التدريبات على ولمصلحة االختبارات البعديةبين االختبارات البعدية والقبلية  القوة الخاصةو  الكينماتيكية

الجهاز المقترح أدت إلى تطور القوة الخاصة )القوة القصوى, القوة االنفجارية, القوة المميزة بالسرعة( والمتغيرات 
لجهاز )ا استعمالأهمية االعتماد على التأكيد على  إلىويوصي الباحث  الكينماتيكية واالنجاز ألفراد عينة البحث,

, والى (5٤Fفئة ) على الكراسي المصنع( كوسيلة مساعدة لتطوير القوة الخاصة لرماة القرص وخاصة المعاقين

استعمال أجهزة المحاكاة الحركية للرياضات والفعاليات المختلفة يمثل الصورة الحقيقية للهندسة الرياضية,  ضرورة
ضال  عن الحالة النفسية, ولها التأثير اإليجابي للمتغيرات وكذلك تسهم في تطوير كفاءة الجهاز العضلي لالعب, ف

 المستهدفة في األداء.
 

 

 التربية الرياضية  

تأثير تمرينات بوسائل تدريبة مصممة في تطوير سرعة االستجابة عنوان الرسالة: 

 الحركّية واألداء المهاري لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم للصاالت

شهيد  ياسر :الطالباسم 

  عبد الرحمن

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

البدنية وعلوم 

     الرياضة

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  

د.الدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه   أ.د رشا اسم المشرف :  

 طالب ذياب

  

  2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

هدف البحث إلى تصميم وسائل تدريبية مساعدة في تطوير سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري لحراس 

المرمى المتقدمين بكرة القدم للصاالت ,وكذلك اعداد تمرينات بالوسائل التدريبية المساعدة في تطوير سرعة 

بكرة القدم للصاالت ,استعمال الباحث المنهج التجريبي ذو  االستجابة الحركية و األداء المهاري لحراس المرمى

( حراس مرمى بكرة القدم ٤المجموعة الواحدة لمالءمته لطبيعة الدراسة, على عينة من مجتمع البحث البالغة )

%( من مجتمع البحث المشاركين في الدوري الممتاز 9صاالت  من نادي شهربان الرياضي والتي تشكل نسبتهم )

( والمسجلين لدى االتحاد العراقي لكرة القدم صاالت وتضمنت اإلجراءات الميدانية للدراسة 2020/2021) للموسم

على التجارب االستطالعية بهدف التعّرف على األسس العلمية لالختبارات ,وت م إجراء االختبارات القبلية, والتجربة 

( أسابيع لتطوير األداء المهاري 8نات  مهارية استمر )الرئيسة إذ خضع أفراد عينة البحث الى تطبيق وتنفّيذ تمري

( وحدات تدريبية أسبوعيا , وبذلك يكون 3وسرعة االستجابة الحركية لحراس المرمى بكرة القدم صاالت, بواقع )

م البدء بتنفيذ المنهج بتاريخ 2٤عدد الوحدات التدريبية ) ثم االنتهاء منها بتاريخ  1/11/2020( وحدة ت 

, وبعدها تم اجراء االختبارات البعدية, وعولجت البيانات إحصائيا  باستخدام الوسط الحسابي 12/2021/2٦

وإالنحراف المعياري والنسبة المئوية واإلحصاء الالمعلمي قميه ولكوكسن وتوصل الباحث إلى استنتاجات عدة  

 على النحو األتي:

وير سرعة االستجابة الحركية  واالداء المهاري أثبتت األدوات  االمصممة من قبل الباحث صالحيتها في تط .1
 لحراس المرمى المتقدمين في كرة قدم صاالت.

إن  عدد الوحدات التدريبية التي أعدها الباحث كان مالئما لعينة البحث ومناسبا  لتطوير األداء المهاري  .2
 لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم لصاالت .

 -الى عدة توصيات : بواسطة االستنتاجات توصل الباحث
ضرورة استعمال تمرينات بل الوسائل التدريبية المصممة من قبل الباحث لما لها من أثر إيجابي واضح في  .1

 تطوير سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم صاالت.

 نناشئيحث مع الفئات العمرية الشباب والاستخدام األدوات المصممة  لحراس المرمى المعدة من قبل البا .2
 
 

 التربية الرياضية  

بناء انموذج ألثر المتغيرات البايوكينماتيكية في مؤشر دقة التهديف عنوان الرسالة: 
 لمهارة الركلة الحرة المباشرة بكرة القدم باستخدام الشبكات العصبية

عمار سمير  : اسم الطالب
  محمد

الشهادة 

  ماجستير :

الختصاص ا
التربية :

البدنية وعلوم 
   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  
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أ.د صفاء اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ. د الشهادة : دكتوراه  
 عبد الوهاب اسماعيل

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

في التعرف من خالل بناء اشكال حركية ألجزاء الجسم باستخدام الذكاء االصطناعي من اجل جاءت أهمية البحث 
 motionالخروج بنمط حركي اقرب الى الواقع خصوصا في الحركات التي تذهب الى تحقيق بصمة للحركة 

stamp قاعدة مهمة  هدفها الدقة من اجل بناء انموذج حركي دقيق وصوال الى اعلى المستويات في الدقة لتكون
لممارسة هذه المهارة وتطويرها بالشكل الذي يعود بالمنفعة لهذه اللعبة. حيث تلخصت مشكلة البحث من خالل 
مالحظة الباحث بوجود ضعف كبير في مهارات التهديف للركلة الحرة المباشرة, ونرى هذا واضحا من خالل 

ممتاز ومدى استغالل الركالت الثابتة والتي كانت في ادنى مشاهدة األندية المتقدمة ومالحظة نتائج اندية الدوري ال
.لذلك لجأ الباحث الى الخوض في هذه المشكلة مساهمتا  منه ودعما  لتطوير لعبة كرة القدم بما يخدم *مستوياتها

م اإلنجاز الدقيق. وكانت من اهداف البحث, التعرف على العالقة بين دقة التهديف وبين النموذج الحركي على قي
بعض المؤشرات البايوميكانيكية اثناء أداء المهارة, وكذلك بناء انموذج حركي على وفق بعض المؤشرات 

 البايوميكانيكية وباستخدام الذكاء االصطناعي.
اتسمت إجراءات البحث في استخدام الباحث للمنهج الوصفي بأسلوب المسح الذي يتالءم مع اهداف البحث كما  

( اندية متقدمة وهم )الزوراء, الجوية , الشرطة, ديالى( وتم ٤( العبا  من أصل )1٦ى )اشتملت عينة البحث عل
اختيار الالعبين بالطريقة العمدية والتي تخدم اجراء االختبار وحسب إمكانية الالعبين وتخصصهم بالركلة الحرة 

ن الركالت الحرة المباشرة ومن ( متر م20المباشرة. ظهرت نتائج المتغيرات البايوميكانيكية والدقة من مسافة )
ثالث مناطق )يمين, وسط, يسار( وإيجاد الفروق بين المتغيرات البايوميكانيكية وحسب مناطق التهديف الثالث 
وتمت مناقشتها علميا  لتحديد نقاط االهمية. توصل الباحث الى عدة استنتاجات, حيث تبين من خالل نتائج البحث ان 

تاحة امام ديف بسبب اتساع زاوية التهديف الا ميزة واضحة وتأثير كبير في مؤشر دقة التهجهتي اليمين واليسار لهم
المنفذ, وكان لجهة الوسط دالالت واضحة في استغالل بعض المؤشرات البايوميكانيكية التي تتسم بوجود القوة ومن 

 عن الكرة.البعد االفقي هذه المتغيرات سرعة اطالق الكرة واقتراب قدم االرتكاز من الكرة إضافة الى 
 

 التربية الرياضية

تأثير تمرينات بوسائل تدريبة مصممة في تطوير سرعة االستجابة عنوان الرسالة: 

 الحركّية واألداء المهاري لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم للصاالت

اسم الطالب: ياسر شهيد 

 عبد الرحمن

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

التربية : 

لبدنية وعلوم ا

الكلية : كلية التربية  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى  
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     الرياضة

اسم المشرف : أ.د رشا  دالدرجة العلمية : أ. الشهادة : دكتوراه  

 طالب ذياب

  

  2021تاريخ المناقشة :

 

 

 

 المستخلص :

في تطوير سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري لحراس  هدف البحث إلى تصميم وسائل تدريبية مساعدة

المرمى المتقدمين بكرة القدم للصاالت ,وكذلك اعداد تمرينات بالوسائل التدريبية المساعدة في تطوير سرعة 

االستجابة الحركية و األداء المهاري لحراس المرمى بكرة القدم للصاالت ,استعمال الباحث المنهج التجريبي ذو 

( حراس مرمى بكرة القدم ٤المجموعة الواحدة لمالءمته لطبيعة الدراسة, على عينة من مجتمع البحث البالغة )

%( من مجتمع البحث المشاركين في الدوري الممتاز 9صاالت  من نادي شهربان الرياضي والتي تشكل نسبتهم )

االت وتضمنت اإلجراءات الميدانية للدراسة ( والمسجلين لدى االتحاد العراقي لكرة القدم ص2020/2021للموسم )

على التجارب االستطالعية بهدف التعّرف على األسس العلمية لالختبارات ,وت م إجراء االختبارات القبلية, والتجربة 

( أسابيع لتطوير األداء المهاري 8الرئيسة إذ خضع أفراد عينة البحث الى تطبيق وتنفّيذ تمرينات  مهارية استمر )

( وحدات تدريبية أسبوعيا , وبذلك يكون 3ة االستجابة الحركية لحراس المرمى بكرة القدم صاالت, بواقع )وسرع

م البدء بتنفيذ المنهج بتاريخ 2٤عدد الوحدات التدريبية ) ثم االنتهاء منها بتاريخ  1/11/2020( وحدة ت 

إحصائيا  باستخدام الوسط الحسابي  , وبعدها تم اجراء االختبارات البعدية, وعولجت البيانات12/2021/2٦

وإالنحراف المعياري والنسبة المئوية واإلحصاء الالمعلمي قميه ولكوكسن وتوصل الباحث إلى استنتاجات عدة  

 على النحو األتي:

أثبتت األدوات  االمصممة من قبل الباحث صالحيتها في تطوير سرعة االستجابة الحركية  واالداء المهاري  .3

 ى المتقدمين في كرة قدم صاالت.لحراس المرم

إن  عدد الوحدات التدريبية التي أعدها الباحث كان مالئما لعينة البحث ومناسبا  لتطوير األداء المهاري  .٤

 لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم لصاالت .

 -بواسطة االستنتاجات توصل الباحث الى عدة توصيات :

دريبية المصممة من قبل الباحث لما لها من أثر إيجابي واضح في ضرورة استعمال تمرينات بل الوسائل الت .3
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 تطوير سرعة االستجابة الحركية واألداء المهاري لحراس المرمى المتقدمين بكرة القدم صاالت.

 استخدام األدوات المصممة  لحراس المرمى المعدة من قبل الباحث مع الفئات العمرية الشباب والناشئين. .٤

 

 ضية  التربية الريا

تأثير منهج تعليمي وفق التعلم المستند للدماغ في التحصيل المعرفي عنوان الرسالة: 

 وتعلم بعض المهارات األساسّية بالكرة الطائرة للطالب

لطالب:  محمد اسم ا

 يإحسان خليفة التميم

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

: 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

لكلية : كلية التربية ا القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى

اسم المشرف : أ.م. د  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  

حيدر فاضل صالح 

 السامرائي

 

 2021تاريخ المناقشة :

 
 

 المستخلص :

وأخذت نصيبا  من التطور اهتمام الباحثين تعد لعبة الكرة الطائرة من األلعاب الرياضّية الفرقّية المهمة التي حظيت ب
بشكل سريع في العقدين األخيرين, وهي في تطور دائم في مستوى األداء المهاري, اذ حظيت معظم مهاراتها 
األساسّية بالرقي والتقدم في األداء الفني, ومن هذه المهارات مهارة اإلرسال واالستقبال واإلعداد والتي على أساسها 

 خطط التكتيكية للفريق لالستحواذ على نقاط المباراة.تبنى جميع ال

                                                        ويهدف البحث إلى:                  

إعداد منهج تعليمي وفق نظرية التعلم المتناغم مع الدماغ في التحصيل المعرفي وتعلم بعض المهارات األساسّية  .1
 الثانية كلّية التربية البدنية وعلوم الرياضة.لطلبة المرحلة 

التعّرف على تأثير المنهج التعليمي وفق نظرية التعلم المتناغم مع الدماغ في التحصيل المعرفي وتعلم بعض  .2
 المهارات األساسّية لدى أفراد عينة البحث. 

عض المهارات األساسّية لدى أفراد التعّرف على المنهج التعليمي األكثر تأثيرا  في التحصيل المعرفي, وتعلم ب .3
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 عينة البحث.  
اما منهج البحث فقد استعمل الباحث المنهج التجريبي بتصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات        

 االختبارين القبلي والبعدي.

 

 في ضوء نتائج الدراسة، واستنادا الى التحليل االحصائي، استنتج الباحث الى ما يأتي:

لمناهج التعليمية )التعلم المستند للدماغ والمتبع في الكلية( كان لها األثر الواضح والفعال في رفع درجة إّن ا .1
 التحصيل المعرفي لدى عينة البحث. 

إّن المناهج التعليمية )التعلم المستند للدماغ والمتبع في الكلية( مناهج فاعلة في تعلم بعض المهارات األساسية  .2
 يد البحث( .بالكرة الطائرة )ق

إّن المجموعة التجريبية تفوقت في نتائج االختبارات البعدية على المجموعة الضابطة في التحصيل المعرفي  .3
 وبعض المهارات األساسّية بالكرة الطائرة )قيد البحث(. 

 

 

 التربية الرياضية  

تعلم و ةالحركيّ  القدرات بعض خاصة في تحسين تمرينات ثيرأتعنوان الرسالة: 

 القدم كرة تنس العبيل ةساسيّ األ لمهاراتا

اسم الطالب:  واثق شاكر 

 محمود سلمان

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

: 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

اسم المشرف : أ.م. د  م. دالدرجة العلمية : أ. الشهادة : دكتوراه  

 عمار جبار عباس

 

 2021تاريخ المناقشة :

 



 

 

65 

 المستخلص :

تعّد التمرينات الخاصة في التعلم من الوسائل التي تمكننا من الربط بين القابليات والمهارات, وبشكل  يالئم مع       
وتبريرات منطقية ومقنعة لكثير من مهارات تنس كرة القدم, وكذلك يساعد المدربين والالعبين في ايجاد تفسيرات 

الجوانب االيجابية والسلبية وتحديدها والوقوف عليها وهي من السبل الكفيلة للتخطيط السليم للعملية التعليمية ألجل 
 تطوير ورفع مستوى االنجاز.

ناشئي تنس هدف البحث إلى اعداد تمرينات خاصة في تحسين بعض القدرات الحركّية وتعلم المهارات األساسّية ل
كرة القدم, وكذلك معرفة تأثير التمرينات الخاصة في القدرات الحركّية وتعلم المهارات األساّسية لناشئي تنس كرة 
القدم, أستعمل الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعتين المتكافئتين لمالئمة طبيعة الدراسة على عينة من مجتمع 

%( من  100كرة القدم من ناشئي منتخب ديالى, والتي تشكل نسبتهم )( العبا  لتنس 20البحث والبالغ عددهم )
مجتمع االصل وتضمنت االجراءات الميدانية للدراسة التجارب االستطالعية بهدف التعرف على األسس العلمّية 

مضمن )بدني لالختبارات, وتم  إجراء االختبارات القبلية, والتجربة الرئيسة إذ خضع أفراد عينة البحث إلى المنهج ال
( وحدات تعليمية أسبوعيا ,  3( اسابيع لتحسين بعض القدرات الحركّية والمهارّية بواقع ) 8مهاري ( استمرت )

( ثم  االنتهاء 2021/  1/  2٤-23( وحدة, وتم  البدء بتنفيذ المنهج بتاريخ )2٤وبذلك يكون عدد الوحدات التعليمّية )
جموعتين الضابطة والتجريبية وبعدها تم  إجراء االختبارات البعدية, ( للم2021/  3/  28 -27منها بتاريخ) 

( والوسط الحسابي وانحراف المعياري والنسبة spssوعولجت البيانات إحصائيا باستخدام الحقيبة االحصائية ) 
 ( وتوصل الباحث إلى استنتاجات عدة وهي على النحو االتي: t-testالمؤية واختبارات ) 

خاصة المعدة من قبل الباحث لها تأثيرا  إيجابي في تحسين بعض القدرات الحركّية وتعلم  إن  التمرينات .1
 المهارات األساسّية لعينة البحث بتنس كرة القدم. 

أن  للتمرينات الخاصة حققت التدرج في التخطي الصعوبة كان  له األثر في تعلم المهارات األساّسية  لعينة  .2

 البحث. 

 -صل اليه من نتائج يوصي الباحث:ومن خالل ما تم التو

ضرورة إدخال التمرينات الخاصة في المناهج المعدة والتركيز عليها في تدريب العبي تنس كرة القدم في  .1
 المدارس التخصصية في أنحاء العراق كافة.

ية األخرى .2  .إجراء بحوث مشابهة لتمرينات الخاصة على فئات عمرية أخرى ضمن المدارس التخصص 
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 ربية الرياضية  الت

جهاز مصنع في تعلّم  باستخدامأثر اسلوب التحكم بالمجال الحركّي عنوان الرسالة: 
 ةالتوازن لطالبات المرحلة الثالث مهارة العجلة البشرّية على جهاز عارضة

مروة علي اسم الطالب:  
 سويدان عليوي 

الشهادة 

 :ماجستير  

 :االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   ة الرياض

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 
 
 

 الجامعة :ديالى 

اسم المشرف : أ.م. د  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  

 ناظم أحمد عكاب

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

على وفق  ريناتعداد تمإدوات مساعدة وأتصميم عملية التحكم بالمجال الحركي في  استخدامهدفت الدراسة الى 

في تعلم مهارة العجلة البشرية على جهاز عارضة التوازن  اتالتصاميم والتمرين هذه تأثير التصاميم ومعرفة

ة يّ ية الترب( طالبة من المرحلة الثالثة كلّ ٤0العينة ) توتضمن ,المنهج التجريبي لمالئمته طبيع البحث الباحث استخدمه

وتم تقسيم العينة الى مجموعتين مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية وكل  ,ة وعلوم الرياضة جامعة ديالىنيّ البدّ 

فراد العينة قامت الباحثة بإجراء االختبار القبلي والمتضمن تقييم أجراء التجانس بين إ( طالبة وبعد 20مجموعة )

دوات المساعدة لتحقيق جهزة واألاأل عمالتعليمية وباستبالوحدات ال ريناتتطبيق التم داء للمهارة قيد البحث ثم  األ

اجراء  االختبار البعدي وبعد معالجة البيانات احصائيا باستخدام الحقيبة االحصائية توصلت الباحثة  هداف البحث تم  أ

 : األتية االستنتاجاتالى 

المعدة حققت  والتمرينات جهازالعملية التحكم بالمجال الحركي في طبيعة تصميم ان االسلوب المستخدم وفقا ل .1

 التدرج في تخطي الصعوبة وتحقيق العمل من السهل الى الصعب للمهارة قيد البحث.

التحكم  تم   بوساطتهافي العرض واالرتفاعات التي  )االجنحة المضافة على جانبي العارضة( حققت الزيادات .2

ة مع مراحل تعلم المهارة وكذلك طبيعة الحركيّ الموائمة في تنمية القدرات  ريناتبالمجال الحركي وطبيعة التم

 .استخدام القدرات العقلية

في العرض كقاعدة استناد والمستويات المنخفضة  )االجنحة المضافة على جانبي العارضة( ساعدت الزيادات .3

ن بلوغ للجهاز من تقليل تأثير القوى الخارجية المتمثلة بالجاذبية على مركز ثقل الجسم بشكل مكن المتعلمة م
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 المسارات الحركية المطلوبة.

التحكم  تمّ  بواسطتهافي العرض واالرتفاعات التي  )االجنحة المضافة على جانبي العارضة( حققت الزيادات .٤

 .من تأثير الجوانب النفسية مثل الخوف والقلق والتردد التمريناتبالمجال الحركي وطبيعة ممارسة 

 -وتوصي الباحثة: 

م الخام والعودة التدريجية في المراحل التي التحكم بالمجال الحركي في مرحلة التعلّ  اسلوبهمية استخدام أ .1

 تتبعها الى الوضع الطبيعي لمتطلبات األداء.

دوات وفقا للتحكم بالمجال الحركي لتنمية وتطوير العضالت التي تشترك في المهارة جهزة واألاستخدام األ .2

 قيد التعلم.

 ة. ة والبدنيّ فقا للتحكم بالمجال الحركي لتنمية وتطور القدرات الحركيّ دوات وجهزة واألاستخدام األ .3

 

 التربية الرياضية  

اجتياز  احلتأثير تمرينات خاصة باستخدام جهاز مقترح في تعلم مرعنوان الرسالة: 

 حواجز )م(110  وتحسين المستوى الرقمي لفعالية ركض الحاجز

حسام نجم اسم الطالب:  

 جميل

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

: 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

 

اسم المشرف : أ.م. د  الدرجة العلمية : أ.م. د الشهادة : دكتوراه  

 مهند كامل شاكر

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

فت الدراسة إلى إعداد تمرينات بجهاز تعليمي يستخدم في تعلم وقياس مرحلة اجتياز الحاجز لفعالية هد       

م(, بوساطة تصميم جهاز ألكتروني يقيس مستويات وابعاد الجسم عن الحاجز باإلضافة إلى تصميم حواجز 110)

على نقاط الضعف وتقييم األداء خاصة تمتاز بإضافات جديدة تساعد في عملية تعلم األداء للطلبة ,والتعّرف 
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 وتصحيحه بالشكل الصحيح للمتعلمين وبالتالي تحسين االداء. 

 مشكلة البحث

م( حواجز لطلبة كلّية التّربية البدّنية وعلوم الرياضة/ (110ومن متابعة الباحث  لدروس تعلم مهارة ركض      

الحاجز لدى الطلبة المتعلمين وهي أحد أهم  جامعة ديالى الحظ وجود مشكلة وصعوبة في تقدير مرحلة اجتياز

م( حواجز,. ويدرك الباحث أن  المشكلة تتجه ألسباب عدة منها عدم تقدير المسافات 110مراحل أداء فعاليات )

المطلوبة الجتياز الحاجز, وطريقة تحديد مراحل أداء اجتياز الحاجز, باإلضافة الى ذلك التردد والخوف من 

بالحاجز. تعد تلك االسباب من العوامل المعيقة لعملية تعلم هذه الفعالية, لذلك ارتأى الباحث إلى االحتكاك والسقوط 

إعداد تمرينات خاصة وتصميم حواجز وجهاز لتحديد وقياس األداء قبل وبعد الحاجز . اذ يمكن أن  يساعد الطلبة 

ن أداء الطلبة في أثناء مرحلة اجتياز الحاجز والعملّية التعليّمية من تسهيل عملية التعلم كذلك التعّرف رقميا ع

 والوقوف على األسباب الحقيقية ومعالجتها وبالتالي تحسين تعلم أالداء وبالتالي االنجاز عند تقييم مستويات الطلبة.

اذ استخدم الباحث المنهج التجريبي التعليمي لمالئمته مشكلة البحث, وتكون مجتمع البحث من طالب المرحلة     

( شعبة 2( شعب, اختار الباحث منها )5ثانية في كلّية التّربية البدّنية وعلوم الرياضة في جامعة ديالى, من )ال

( طالب قسمت على 40وبالطريقة العشوائية, بعد استبعاد الطلبة غير الملتزمين, وقد بلغ عدد أفراد العينة النهائي )

نات إحصائيا باستخدام الحقيبة اإلحصائية توصل الباحث إلى مجموعة ضابطة ومجموعة تجريبية. وبعد معالجة البيا

 اهم االستنتاجات اآلتية:         

م( حواجز وكذلك فاعلية الجهاز (110. فاعلية التمرينات الخاصة باستخدام الجهاز المقترح في تعلم  فعالية  1

 ز ثقل جسم الالعب فوق الحاجز. االلكتروني في قياس المسافة قبل وبعد الحاجز, و قياس مستوى ارتفاع مرك

. إن  استخدام الجهاز اعطى نتائج رقمية انية مباشرة مما قلل الوقت والجهد المطلوب في تعلم مراحل االداء على 2

 الحواجز.

 وجاءت اهم التوصيات

م(, إذ يعد (110استخدام الجهاز المقترح في المناهج التعليمية المعدة لعدائي وعداءات الحواجز خاصة فعالية  – 1

 حواجز.  )م(110هذا الجهاز وسيلة مساعدة لتعلم االداء 

استخدام الجهاز المقترح في تعلم وتقدير الالعبين لمسافات قبل وبعد الحاجز, وكذلك االرتفاع عن الحاجز  -2

 والخطوات بين الحواجز بشكل عام. 

تعتمد على التعلم لمختلف الفعاليات واأللعاب  توجيه الباحثين إلى تصنيع األجهزة التعليمية المختلفة التي -3

 الرياضية, وذلك لغرض توفير الفرصة إلى جميع الرياضيين لالستفادة من هذه األجهزة. 
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 التربية الرياضية  

التحصيل المعرفي  فيالندا تمرينات مهارية على وفق أنموذج  تأثيرعنوان الرسالة: 

 لصاالت لطالباتاقدم تعلم بعض المهارات األساسية بكرة و

زينب جمال اسم الطالب:  

 حمودي 

الشهادة 

 :ماجستير  

 :االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

أ. د سها اسم المشرف :  د.الدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  

 باس عبود ع

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

الـذي امتـاز بـالتغييرات العلمية والتكنولوجية الهائلة  تعد التربية البدنية أحد الجوانب المهمة في هـذا العصـر       
تربويون يشير ال , أذمع هذا التطور واكبفي جميع مجاالت الحياة فالبد من االهتمام بها بصورة جدية وعلمية لكي ت

هو  وأنماة الى المتعلم التعليم  ال يقتصـر علـى مجـرد نقـل المعرفـة العلميّ  نّ ألـى أالمختصون فـي هـذا المجـال 
تأثير تمرينات مهارية على وفق بحث في الأهمية  ة  لبيانالباحث أنطلقت ة تعني بنموه عقليا ومهاريا ومن هنا عمليّ 

ولكي نتمكن من معرفة  لصاالتاية بكرة القدم ساسّ آلتعلم بعض المهارات او يفي التحصيل المعرف  نموذج الندا أ
تأثيره االيجابي في إحداث عملية التعلم المطلوب لدى طالبات المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم 

نخفاض ألة تكمن في مارست هذه اللعبة وأدركت ان المشكبوصفها الولوج في المشكلة  ةالرياضة, لذا ارتأت الباحث
نماذج تعمال لصاالت وهي مشكلة تواجه الطالبات عند تعليمهن نتيجة اساتحصيل الطالبات في مادة كرة القدم 

اثناء  ت فيوطرائق وأساليب تستند الى اداء مهارات اللعبة كخطوات فنية لألداء دون التفكير في تطبيق تلك المهارا
وفق  االنموذج , علئ  انموذج)الندا( لتدريس المادة وأعداد وحدات تعليمية  الى تجريبثة الباح تسعىولذا  ,اللعب

أعداد تمرينات مهارية علئ وفق أنموذج الندا للطالبات المرحلة االولى وأعداد مقياس التحصيل  ويهدف البحث إلى
المنهج  ةالباحث عملتواست المعرفي في مادة كرة القدم الصاالت للطالبات كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 .التجريبي لمالئمته طبيعة ومشكلة البحث

وفق الطريقة العمدية من طالبات المرحلة األولى في كلية التربية البدنية وعلوم على  واختارت مجتمع البحث 
تمع توزيع مج ةالباحث قامت( , وقد 2021/2020( طالبة للعام الدراسي)88الرياضة / جامعة ديالى والبالغ عددهن)

( 20اما عينة البحث التجريبية كانت بواقع )و( طالبة من شعبة )و(, 20البحث اذ بلغت عينة المجموعة الضابطة )
( طالبات, , 10% ( وعينة التجربة االستطالعية بواقع )22.72)طالبة من شعبة )ز(  لتشكل نسبة مئوية مقدارها 

باحثة وسائل جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المناسبة وقامت الباحثة بأجراء التجانس والتكافؤ واستخدمت ال
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المهارات األساسية بكرة القدم للصاالت حسب المنهج  بعض لبحثها وقامت بأعداد فقرات التحصيل المعرفي وتحديد
عدية بنفس وذجها ثم إجراء االختبارات البمبأجراء االختبارات القبيلة وتطبيق ان ت الباحثهالمتبع من قبل الكلية ثم قام

فقد  حثهم استنتاجات البأما أالستخراج نتائجها , SPSSالحقيبة اإلحصائية  عمالظروف االختبارات القبلية واست

التحصيل المعرفي وتعلم بعض في  نموذج النداأ ر تمرينات مهارية على وفقتأثي ياألثر الواضح فكشفت عن 
في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة / جامعة  ولئرحلة االلصاالت لطالبات الماية بكرة القدم المهارات األساسّ 

 ديالى. 

 

 التربية الرياضية  

وجهة دراسة واقع البرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية من عنوان الرسالة: 

 نظر المتابعين و المشاهدين 

 عبد أسامةاسم الطالب:  

 لعجي خضير الكاظم

الشهادة 

 :ماجستير  

 :الختصاصا

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

اسم المشرف : أ.م.د  .د.مالدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  

 عثمان محمود شحاذة

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 ولكون , والعامة المتخصصة الرياضية الفضائية القنوات انشاء في العراق في الكبير عالتوس موجة بعد       
 و رؤى ظهور في مهم بدور ادى والتوسع التطور وهذا الرياضة المنظومة مكونات من مهم مكون الرياضي االعالم
 .ضيالريا الجانب تخص التي والطروحات المواضيع تلك معالجة في ومتباينة مختلفة اتجاهات

ما  على كبيرة بصورة الضوء تسليط الى ادى االخيرة اآلونة في الرياضية البرامج متابعة في الكبير االهتمام وان
 العامة الخدمة مفهوم عن البرامج ابتعاد بسبب وثقافاتهم توجهاتهم باختالف المتابعين قبل من البرامج كل في يطرح
 على الوقوف اجل من الدراسة لهذه السبب كان الرئيس المنطلق هذا من.  االعالمي العمل اساسيات من تعتبر والتي
 .العراقية القنوات الفضائية في الرياضية البرامج واقع

 التالي: ويمكن تحديد مشكلة الدراسة في السؤال
 ما هو واقع البرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية من وجهة نظر المتابعين والمشاهدين ؟

 
 البحث: واهداف
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 بناء مقياس لواقع البرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية من وجهة نظر المتابعين والمشاهدين. .1
 تحديد أهم األبعاد التي يمكن ان تتضمنها البرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية.  .2
 وجهة نظر المتابعين والمشاهدين. التعرف على واقع البرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية من .3

المجتمع تمّثل  , وختار الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي لكونه أكثر المناهج مالءمة  لطبيعة مشكلة البحثأ
المستهدف في هذه الدراسة بالمشاهدين والمتابعين للبرامج الرياضية في القنوات الفضائية العراقية من طلبة 

ويرجع اختيار هذا المجتمع ألن متابعتهم ومشاهدتهم للبرامج تكون دقيقة وأكثر عمقا  المتالكهم  الجامعات العراقية,
المعرفة وفهمهم لمحتوى البرامج الرياضية, وللحصول على نتائج أكثر موضوعية في تقييم البرامج الرياضية في 

الطرق اإلحصائية التي تضمن تمثيل العينة القنوات الفضائية العراقية, وقام الباحث بتحديد حجم العينة باستخدام 
( متابع ومشاهد للبرامج الرياضية كعينة بناء للمقياس, و ٤50لمجتمع البحث الكلي, وفق ذلك اعتمد الباحث  على )

( متابع ومشاهد كعينة استطالعية , لتكون أكثرا  تمثيال  ٦7( متابع ومشاهد للبرامج الرياضية كعينة تطبيق, و)551)
 عينة الدراسة.  لمجتمع

 

 

 التربية الرياضية  

التنمر وعالقته بمهارات التدريس والثقة بالنفس في مادة طرائق تدريس عنوان الرسالة: 

 التربية الرياضية لطالب المرحلة الرابعة

ستار محمود :  اسم الطالب

 شحاذة

الشهادة 

 :ماجستير  

 :االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  : الرياضة  القسم

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى

اسم المشرف : أ.م.د  الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه  

 حيدر صبحي إبراهيم

 

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

لمجتمعات كافة, وتعد ظاهرة التنمر من التنمر ظاهرة ذات ابعاد انفعالية واجتماعية ونفسية وهي ظاهرة عامة في ا 
الظواهر الرئيسية لالضطرابات واالنفعاالت السلبية والتي تترك آثارا  على ضحايا التنمر, وعليه فإن التنمر ظاهرة 

تناولها ظاهرة التنمر لدى طلبة في  تكمن أهمية البحثتشير الى إيذاء بدني او لفظي من المتنمر على المتنمر عليه, و
لة الرابعة في مادة طرائق تدريس التربية الرياضة وتأثيرها على مستوى التدريس وقيادة الدرس من قبل المرح

 . الطالب وثقته بنفسه
الدراسة وجود حاالت من التنمر في الدروس بصورة عامة بين الزمالء مما يؤدي الى عزوف الطلبة  مشكلة وتتمثل 

 .عن اخذ دورهم في المشاركة والقيادة

التعرف على طبيعة العالقة بين التنمر ومهارات تدريس التربية الرياضية لدى طلبة المرحلة  اهداف الدراسة:اما  

التعرف على طبيعة العالقة بين التنمر والثقة بالنفس لدى طلبة , والرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة

 اضة.المرحلة الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الري

كونه أكثر المنهاج مالئمة لطبيعة والعالقات االرتباطية استخدم الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي     

/ تمثل بطلبة المرحلة الرابعة لكلية التربية البدنية وعلوم الرياضةالمشكلة التي يدرسها الباحث, أما مجتمع البحث 

( ٤5التربية الرياضية في كلية التربية االساسية والبالغ عددهم ) طالبا وقسم( 259والبالغ عددهم ) جامعة ديالى

طالبا , ولغرض قياس ظاهرة التنمر تم بناء مقياس التنمر والذي تضمن على أربعة مجاالت وهي التنمر اللفظي 

د اخضاع ( وبع٤1والتنمر االجتماعي والتنمر الجسمي والتنمر االنفعالي أو العاطفي وكان مجموع فقرات المقياس )

( فقرة, ولغرض قياس مهارات 3٦فقراته للتحليالت اإلحصائية أصبح عدد فقرات المقياس بصيغته النهائية )

فقرة وعلى نفس عينة البحث, وتم اعتماد مقياس  55( والمكون من 2012التدريس تم اعتماد مقياس )سنان عباس

 فقرة لقياس الثقة بالنفس. 22)محمد حسن عالوي( والمكون من 

ملة من      االستنتاجات:توصل الباحث إ لى ج 

تؤثر مجاالت التنمر على الثقة بالنفس للطالب مما ينعكس سلبا  على مستوى مهاراته التدريسية ويضعف من    

شخصية ومستوى قيادته لدرس التربية الرياضية, مجال التنمر االنفعالي كان أقوى المجاالت عالقة  وتأثيرا  على 

  يس والثقة بالنفس للطلبة خالل درس مادة طرائق التدريس للمرحلة الرابعة.مهارات التدر

إجراء دراسة مشابهة للدراسة الحالية على مراحل دراسية أخرى وكذلك تناول التنمر لدى ويوصي الباحث:       
إجراء دراسات , وةالطالبات ومقارنته مع طلبة كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة في بقية الجامعات العراقي

وبحوث تتعلق بالتنمر الجامعي وعالقته مع المتغيرات المهارية للمواد العملية كاأللعاب الفرقية والفردية ولكافة 
 .المراحل
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 التربية الرياضية  

 لذوي  (HILL)ألنموذج  وفق اتأثير إستراتيجية التفاعل مع اآلخرين عنوان الرسالة: 

ركية وتعلّم المهارات درات الحـالقبعض في  ل مقابل االعتمادمجال اإلدراكي االستقالـال
 للطالبات بالك رة الطائرةاألساسّية 

إسراء :  اسم الطالب
 فاضل عباس

 

الشهادة 

  دكتوراه :

 :االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 :ديالى الجامعة 

د. أ.اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
       ماجدة حميد كمبش

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

العملية التعليمية تركز على وسيلة مهمة, وهي نقل المعارف, والمعلومات من المدرس إلى الطالب, وبالطريقة  إ ن   
واإلستراتيجيات التي تالئم المرحلة العمرية  ,والنماذج ,يق اختيار أفضل الطرائقوهذا يأتي عن طر ,المناسبة
 ومنها إستراتيجية التفاعل مع اآلخرين. ,للمتعلّمين

ا من المؤثرات  د  التفاعل مع اآلخرين عملية رئيسة في الحياة االجتماعية لإلنسان, إذ يمثل بوجه  عام  نوع  اذ ي ع 
في األفراد فحسب,  رعنها تغيير في األطراف الداخلة فيما كانت عليه عند البداية, فهو ال يؤثواالستجابات التي ينتج 

ا لالستجابات التي  ا يؤدي إلى تعديل طريقة عملهم مع تحسين سلوكهم تبع  م  بل في القائمين على البرامج أنفسهم, م 
التنافس, والتوافق بين المتفاعلين, أو التأثير يستجيب لها األفراد, ويتم التفاعل مع اآلخرين عن طريق التعاون, و

 المتبادل لسلوك األفراد, والجماعات الذي يتم عادة عن طريق االتصال الذي يتضمن بدوره العديد من الرموز. 
 وقد هدفت الدراسة إلى: 

االستقالل  المجال اإلدراكي لذوي (HILLألنموذج ) وفق االتعرف على تأثير إستراتيجية التفاعل مع اآلخرين  .1

 .للطالبات بالك رة الطائرة وتعلم المهارات االساسية القدرات الحركية  بعض  مقابل االعتماد في
التعرف على افضلية التأثير بين استراتيجية التفاعل مع اآلخرين واالسلوب المتبع في االختبار البعدي لذوي   .2

 تعلّم المهارات األساسية بالك رة الطائرةت الحركية وبعض القدرااالستقالل مقابل االعتماد في المجال االدراكي 
 . لطالباتل

ا يخص الدراسات النظرية فقد تطرقت الباحثة إلى عّدة موضوعات تتعلّ    ق بإستراتيجية التفاعل أ م 
بقة , القدرات الحركية, والمهارات األساسية قيد البحث, فضال  عن الدراسات السا(HILL)مع اآلخرين طبق ا ألنموذج 

 لموضوع البحث.
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 : اتبعت الباحثة الخطوات اآلتية في إجراءات البحث

 التصميم التجريبي ذو المجموعتين التجريبية والضابطة المتكافئتين ذوات االختبار القبلي والبعدي  . 

   2020بنات / متوسطة أم سلمة للبنات للعام الدراسي  –ي البحث على طالبات الصف الثاني متوسط ر  ج  أ-
( طالبة, 1٦ب(, وبذلك ضمت كل مجموعة ) – ( طالبة, ضمن شعبتي )أ32, والبالغ عددهم )2021

 %(. ٦٦.٦٦وبهذا شكلت نسبة العينة من مجتمع البحث )
 .بعد إجراء االختبارات القبلية تم إجراء التكافؤ بمتغيرات البحث كافة 
  تم تنفيذ إستراتيجية التفاعل مع اآلخرين 

ا البعدية بعد االنتهاء من تنفيذ الوحدات التعليمية جميعتم إجراء االختبارات   ها , وتم معالجة النتائج احصائي 

 

 التربية الرياضية  

لالعبي  الرياضي ة والذكاء الشخصيبناء وتقنين مقياسي الكفاءة الفكريّ عنوان الرسالة: 
 بالكرة الطائرةى أندية الدرجة األول

مجيد حميد اسم الطالب:  
 فهد
 

هادة الش

 :دكتوراه  

 :االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

 القسم : الرياضة 

 

كلية التربية الكلية : 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

د. كامل أ.اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

       عبود حسين

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

ن  علم النفس الرياضي فرع من فروع علم النفس العام يدرس الرياضة بصفتها ظاهرة اجتماعية نفسيّة, فالرياضة إ   
وتبرز ليست كذلك وحسب بل هي جوانب ومظاهر وتقاليد متعددة تسهم في تطوير وتوسيع علم النفس الرياضي, 

فكرية والذكاء الشخصي في المجال الرياضي, أهمية البحث, في ندرة الدراسات العلمية عن مفهومي الكفاءة ال
وجود أداة قياس مقننة تمكن الباحث  بعدموالسيما العبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة, وتكمن مشكلة البحث 

بناء مقياسي الكفاءة , ويهدف البحث إلى الكفاءة الفكرية والذكاء الشخصي الرياضي المفهومينمن التعّرف على 
 يةمنهجأّما  لالعبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة فضال عن ذلك تقنينهما, الذكاء الشخصي الرياضيالفكرية و
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 ةلمالءم والدراسات المعيارية الباحث المنهج الوصفي باألسلوب المسحي ستعملا فقدالبحث وإجراءاته الميدانية, 
( 28ندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة والبالغ عددها )من العبي أ لالبحث فتمثّ  مجتمعا طبيعة البحث وأهدافه, أمّ 

حسب كشوفات االتحاد المركزي العراقي للكرة  (2020 -2019( العبا  للموسم الرياضي )33٦ناديا بواقع )

( العبا  من المجتمع الكلي تم اختيارهم بالطريقة 120الطائرة, أذ بلغت عينة البناء)عينة التحليل االحصائي( )

( العبا  1٦, و)تم اختيارهم بالطريقة العشوائية المنتظمةالعبا  ايضا  ( 200) بلغت عينة التقنين, وئية المنتظمةالعشوا

ثّم قام الباحث بالخطوات العلمّية لبناء المقياسين, وأجريت التجارب االستطالعية يمثلون التجربتين االستطالعيتين, 
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج التي توصل إليها الباحث ّية لهما, وتم  تم  استخراج األسس العلم وبعدها للمقياسين
العبي أندية ل)الكفاءة الفكرّية والذكاء الشخصي(  يداة قياس لمفهومأالتوصل إلى بناء والنتائج تم   الجداول بوساطة

لفكرّية تم  استخالص خمسة وبناءا  على نتائج التحليل العاملي لمفهوم الكفاءة االدرجة األولى بالكرة الطائرة, 
 ( فقرة موزعة على سبعة )عوامل(,51أّما مفهوم الذكاء الشخصي فتضمن )( فقرة, ٤8وتشبعت عليها ), )عوامل(

 تحديد الدرجات تم  لالعبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة, و الكفاءة الفكرّية والذكاء الشخصيتقنين مقياسي  تم  
 المستوى ,متوسط المستوى مقبول,المستوى  ضعيف,مستويات هي )المستوى  ستة, وهي ةالمعياري المستوياتو

ي الكفاءة تطبيق مقياسبالباحث  يوصياالستنتاجات السابقة  بوساطةو , المستوى امتياز(,جدا   جيدالمستوى جيد, 
اهم وإمكانات اإلفادة ى مستورف علللتعّ العبي أندية الدرجة األولى بالكرة الطائرة  على الفكرّية والذكاء الشخصي

في إجراء دراسات للتّعرف على طبيعة الكفاءة  من لدن الباحثين والمختصينمن المقياسين الذين أعدهما الباحث, 
 .لالعبين من فئات أخرى في أندية العراق الرياضة الفكرّية والذكاء الشخصي الرياضي

 

 

 التربية الرياضية  

 تطوير بعض القدرات البدنيةفي  (S.A.Qالساكيو ) اتتمرينتأثير عنوان الرسالة: 

 لالعبي كرة القدم الشباب والمهارات األساسّية
عــمـر  اسم الطالب:  
 نـاظــم عـلــوان

 

الشهادة 

   ماجستير :

 : االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

  البدنية وعلوم الرياضة

 الجامعة :ديالى 

 

أ.م.د فؤاد اسم المشرف :  .د.مالدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  
 عبد اللطيف غيدان

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

وجدت للوصول بالرياضي الى المستويات العليا من  S.A.Qان تمرينات الساكيو كون  الدراسةجاءت اهمية  
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تمرينات السرعة االنتقالية والرشاقة والسرعة الحركية مع بعض. والسبب ان هذه التدريب وذلك عن طريق دمج 

الصفات اذا ما تم تدريبها كال  على حدة ال تعطي النتائج المرجوة لتطوير االداء الرياضي بما يتشابه مع االداء في 

ى تحسين السرعة بأنواعها المختلفة المباراة. وتعتبر تمرينات الساكيو بمثابة نظام مكمل للبرامج التدريبية يهدف ال

وهذا قد يعزى والقدرات البدنية والمستوى المهاري. حيث وجد الباحث ان هنالك مشكلة لهذه الفئة العمرية )الشباب( 

ان المدربين يقومون بتنمية القدرات البدنية)السرعة االنتقالية والرشاقة والسرعة الحركية( بشكل منفرد لكل قدرة إلى 

على الرغم من اهميتها في تنمية القدرات البدنية  ( S.A.Q) اية معظم مدربي كرة القدم بتمرينات الساكيو وعدم در

 والمهارات االساسية وتعد من الطرق التدريبية الحديثة في لعبة كرة القدم.

   -:وهدفت الدراسة الى

البدنية والمهارات االساسية لالعبي كرة وتأثيرها في تطوير بعض القدرات  ( S.A.Qالساكيو )  تمريناتإعداد  . 1

 .القدم الشباب

لالعبي   والمهارات االساسية تطوير بعض القدرات البدنيةفي (  S.A.Qالساكيو )  تمريناتتأثير التعرف على . 2

 .كرة القدم الشباب

ية في تطوير بعض .التعرف على تأثير تمرينات الساكيو في االختبارات البعدية للمجموعتين الضابطة والتجريب3

 القدرات البدنية والمهارات االساسية لالعبي كرة القدم الشباب.

وتكونت  ( ناديا  ,1٤اندية ديالى لفئة الشباب وعددهم ) حدد الباحث مجتمع البحث بالطريقة العمدية من العبي     
 .( العبا  30)همعددالشهيد اركان الرياضي بكره القدم للشباب إذ بلغ  عينة البحث من العبي نادي

اجراء التجارب االستطالعية واالختبارات التي شملت اختبار القدرات البدنية وشملت اجراءات البحث الميدانية     
وطبقت هذه  التمرينات ( S.A.Q) الساكيو تمريناتقام الباحث بإعداد واختبارات المهارات االساسية قيد البحث ,و

( 8األسبوع لمدة )ات في ( وحد3دقيقة بواقع ) ٤٤-30بية واستغرقت من ضمن القسم الرئيس من الوحدة التدري
( وحدات تدريبية في الدورة 3( وحدة وبواقع دورتين متوسطتين, و)2٤أسابيع, إذ بلغ عدد الوحدات التدريبية )

 الصغرى الواحدة.

  -:واستنتج الدراسة الى

ير القدرات البدنية للمجموعة التجريبية , التي اعدها الباحث على تطو( S.A.Qالساكيو ) أدت تمرينات .1

 ولمصلحة االختبارات البعدية.

ا في تطوير القدرات البدنية  (S.A.Qالساكيو )إ ن  التمرينات  .2 أكثر فعالية من التمرينات المعتمدة حالي 

 والمهارات األساسية.

لسرعة في زيادة قدرة الالعبين ساعد تطور القوة المميزة بالسرعة والسرعة االنتقالية وتحمل القوة وتحمل ا .3
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 وتطوريهم من الجانب البدني والمهاري.

 استنتاجات البحث يوصي الباحث بما اآلتي:في ضوء 

ا إ لى فعاليته لتطوير  (S.A.Qالساكيو )ضرورة االعتماد على تمرينات  .1 المستخدمة من الباحث, نظر 

 المتغيرات البدنية والمهارية لعينة البحث.

 

 اضية  التربية الري

القوة الميكانيكية لألطراف وفق منظومة  راتـؤشماهمة ـبة مسـنسعنوان الرسالة: 
الكترونية لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة قفزة اليدين األمامية متبوعة بقلبة 

 لشبابعلى جهاز منصة القفز ل هوائية أمامية مكورة

زيدون اسم الطالب:  
 صالح رحيم رحمن

 

الشهادة 

    دكتوراه :

: االختصاص

 فلسفة 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى

 
 
 
 

 ..م.داسم المشرف : أ الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه  
          ناظم احمد عكاب

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

الختالف الشكل  بتعدد أجهزتها التي يختلف طبيعة األداء عليها وفقا  لعبة الجمناستك تتميز 
 حدث تطويرا   يوالتركيب الهندسي لكل من هذه األجهزة ويعد جهاز منصة القفز أحد هذه األجهزة الذ

لتعديالت الهندسية التي في ا، والسيما هذا التطور الكبير والهائل، ويعد في طبيعة تركيبه الهندسي



 

 

78 

 إيجاد إلىأدخلت على شكله من ناحية، وقانون التحكيم من ناحية أخرى يحفز الباحثين والعاملين 
 .لألداءق التطور ائطر  أفضلوكذلك  اإلخفاق أسباب

في تسليط الضوء على القوة العامودية ونسبة مساهمتها لبعض المتغيرات  البحث أهميةومن هنا تكمن 
ماتيكية من خالل تصنيع منظومة الكترونية لقياس مؤشر قوة الرجلين على جهاز القفاز وقوة البايوكين

 ذراعين على المنصة والتي هي في الواقع قيم مجهولة أمام الالعب والمدرب.للالدفع 
طراف قوة الرجلين على تصنيع منظومة الكترونية لقياس القوة الميكانيكية لأل وهدفت األطروحة ِإلى:

التعرف على نسبة مساهمة مؤشرات القوة الميكانيكية لألطراف المنصة، و  از وقوة الذراعين علىالقف
وفق منظومة الكترونية لبعض المتغيرات البايوكينماتيكية لمهارة قفزة اليدين األمامية متبوعة بقلبة هوائية 

 أمامية مكورة على جهاز منصة القفز للشباب. 
معنوية بين الجزئي عالقات االرتباط ظهور  عليها الباحث توصل ِإلى بعد معالجة النتائج التي حصل

 مؤشر دفع القوة المسلطةللرجلين على القفاز و  مؤشر دفع القوة المسلطة) ةالكيناتيكي المتغيرات
بين هناك عالقة معنوية بين نسبة المساهمة ، و الكينماتيكيةالمتغيرات  بالذراعين على المنصة( مع

 مؤشر دفع القوة المسلطةللرجلين على القفاز و  مؤشر دفع القوة المسلطة) ةناتيكيالكي المتغيرات
 ائيةية المتبوعة بقلبة هو مامقفزة اليدين األمهارة ل الكينماتيكيةبالذراعين على المنصة( مع المتغيرات 

ؤشر اعتماد المنظومة المصنعة لقياس مبلذا يوصي الباحث ،  منصة القفزجهاز مكورة على  أمامية
التأكيد على أهمية سرعة النهوض األفقية االبتدائية لتأثيرها دفع القوة المسلطة للرجلين على القفاز، و 

اإليجابي على لحظتين االستناد والدفع من اجل تقليل في قيم الطاقة الحركية فضال  عن تقليل زمن 
 مرحلة النهوض
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 التربية الرياضية  

اصة باألسلوب الهرمي في تطوير بعض المتغيرات رين خاتأثير تمعنوان الرسالة: 
 ة ( سن19-17نجاز للرباعات بأعمار )البدنية والبيوكيميائية واإل

حسنين اسم الطالب:  
 صالح غضبان الدليمي

الشهادة 

    ماجستير :

 : االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 علوم الرياضة البدنية و

 الجامعة :ديالى 

 
 

 ..م.داسم المشرف : أ الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه 

 عمر سعد احمد

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 أبواب: ةالرسالة على خمس تضمنت 

ء والتمارين الخاصة التي تطرق فيها الى رياضة رفع االثقال للنسا مقدمة البحث وأهميتةتضمن الباب االول على  

االرتقاء بمختلف االسس  فيالتدريب الرياضي  بالقوة العضلية والمتغيرات البيوكيميائية واالنجاز والى دور

والعوامل التي لها دور فعال في تطوير المستوى الرياضي وأحد هذه االسس هي االعداد البدني الذي يعد الركيزة 

والتي يكون  العام او الخاص داألعدا سواء في لرباعينل بيوكيميائيةنية والاالساسية لالرتقاء بمختلف الصفات البد

بقلة االهتمام والدعم من قبل  أهمية الدراسةتكمن ومن هنا والبيوكيميائي,  المستوى البدني تطوير على إثرلتطورها 

المحلي والدولي, لذا  المعنين برياضة رفع االثقال مما أدى الى ضعف واضح في المستوى الرباعات على المستوى

ارتى الباحث الى اعداد تمارين خاصة قيد الدراسة والتي من شئنها تطوير بعض المتغيرات البدنية والبيوكيميائية 

   واالنجاز للرباعات واالرتفاع بواقع العبة الى مستوى رفيع وعالي  نطمح الية مستقبال . 

 محليا   العراق في النسوي االثقال رفع رياضة وإنجاز نتائج في الواضح الضعف فتتلخص في اما مشكلة البحث    

 ذات تكون التي البيوكيميائية المتغيرات ودراسة الخاصة القوة بأنواع والمتمركزة البدنية الجوانب حيث من ودوليا  

 األلعاب بباقي اسوة   مهما   يراه الذي الرياضي المجال بهذه االهتمام قلة وكذلك الجسم وبدانة القوة في عالي تأثير

 الرياضية. والفعاليات

 لهذه الرقمي والمستوى والبيوكيميائية البدنية الجوانب تطوير على تعمل خاصة تمارين باعداد الباحث قام لذا     

 .القطر مستوى على أليها نطمح اعلى مستويات الى الوصول اجل من المهمة الشريحة
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التعرف على  تأثير , و( سنة19-17ارين خاصة للرباعات بأعمار )تم عدادقام الباحق باأهداف البحث اما      

 ( سنة.19-17للرباعات بأعمار )التمارين الخاصة باألسلوب الهرمي في المتغيرات البدنية والبيوكيميائية واالنجاز 

البدنية ت ( في المتغيراالبعدي -القبلي )هناك فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارين  فروض البحثاما      

 ( سنة.19-17والبيوكيميائية واالنجاز للرباعات بأعمار )

الدراسات النظرية المتعلقة بالبحث ومنها التمارين الخاصة وتمارين رفع االثقال  الباب الثانيوتناول الباحث في      

للتان لهما عالقة بالبحث الحالي للنساء والمتغيرات البيوكيميائية ورفعة الخطف والنتر وا خيرا  الدراستان المتشابهتان ا

 ومناقشتها.

البعدي(,  –استخدم الباحث المنهج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات االختبار )القبلي  الباب الثالثوفي      

واالختبارات البحثية بشكل مفصل وكذلك التجربة االستطالعية واالختبارات القبلية والتمارين الخاصة بالقوة 

 ت البعدية.واالختبارا

 عرض النتائج الخاصة بالبحث وتحليلها من خالل جداول ومناقشتها. الباب الرابعوتضمن      

لها تأثير ايجابي في تطوير  ارين الخاصةأن استخدام التم ومن اهمها, االستنتاجاتعلى الباب الخامس وشمل      

ومن  فجارية ,القوة القصوى( لدى أفراد عينة البحث .بعض المتغيرات البدنية )القوة المميزة بالسرعة , القدرة االن

فترة وأخرى  الخاصة وبطريقة غير تقليدية بين ارينيفضل استخدام التدريب بالشدد القصوى في التمالتوصيات،  اهم

 خالل فترات التدريب.

 

 التربية الرياضية  

ات عنوان الرسالة: اثر تمرينات الرؤيا البصرية في تطوير بعض المتغير
 البايوميكانيكية ودقة التهديف لالعبي كرة القدم    

علي طالل اسم الطالب:  
 عبود عباس الزهيري   

الشهادة 

 :ماجستير    

 : االختصاص

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 
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 ..م.داسم المشرف : أ الدرجة العلمية : أ.م.د اه  الشهادة : دكتور

 أسراء عباس محمد

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 من وذلك جوهريا   أمرا للفريق المهاري األداء تحسين إلى بحاجة وأصبحت سريع بشكل القدم كرة لعبة تطورت   
 المباراة , وان ظروف من ظرف أي تحت قنةومت آلية بصورة المهارة اداء إلى القدم كرة بالعب الوصول خالل

 البصر حاسة تعد اذ , والدراسات البحوث اجراء في استخدامها تم التي األساليب من هي البصرية الرؤيا التمرينات
 طريق عن المعلومات من األكبر الجزء لالعبين تقدم فهي,  الرياضي المجال في هاما   دورا   تلعب التي الحواس من

 المثيرات على التعرف في أساسيا دورا تلعب فهي لذلك , المعروضة الحركة او المهارة عن بصريةال المدخالت
مثير  ألي البصرية الرؤيا تركيز توجيه من الالعب يستطيع بحيث واستيعابها إدراكها على القدرة وبالتالي الخارجية
 البايوميكانيكية المتغيرات بعض تطوير في البصرية الرؤيا تمرينات اثر دراسة في البحث اهمية ظهرت هنا , ومن
 يمكن نتائج تحقيق الى خاللها من نسعى والتي الملعب ارض في مختلفة مناطق ومن القدم كرة لالعبي التهديف ودقة
 االرتقاء وبالتالي التهديف دقة على التدريب في عليها االعتماد من تمكننا بايوميكانيكية مواصفات ايجاد خاللها من

 القدم .   كرة لالعبي الفني األداء بمستوى

 كرة العبي اغلب ان وجد فقد العراقي الدوري وكذلك والمنافسات للبطوالت الباحث مشاهدة خالل مشكلة البحث من

 دون فقط الكرة على تركيزهم يكون أي الخصم الفريق مرمى على التهديف اثناء البصرية الرؤية الى يفتقرون القدم

 يؤدي وهذا دقيقة وغير بعشوائية المرمى على الكرة بتسديد يقومون يجعلهم مما,  الخصم فريقال مرمى الى النظر

 على التهديف لدقة البصرية الرؤية تمرينات وضع خالل من الحالة هذه دراسة الباحث ارتأى لذا,  الكرة ضياع الى

 . العبي منها يستطيع التي الملعب محيطل والشاملة الجيدة الرؤية على الالعبين لتساعد وكذلك الخصم الفريق مرمى

 التربية الرياضية  

أثر منهج تعليمّي وفق إستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف عنوان الرسالة: 

(Bayer)  في المعرفة العلمّية  والتفكير اإلبداعي وتعلم مهارتي اإلرسال واالستقبال

 بالكرة الطائرة للطالبات

يلة جوير جلاسم الطالب:  
 عبدهللا

 

الشهادة 

   دكتوراه :

: االختصاص

 فلسفة 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  القسم : الرياضة 

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 
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د. ثائر أ.اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
       رشيد حسن

 

 2021خ المناقشة :تاري

 المستخلص :

في اعتماد بعض التدريسيين في عملّية تعلّم مهارات لعبة الك رة الطائرة ومنها مهارتي ت كمن مشكلة البحث    
ا جعل العملية التعليمية  م  اإلرسال واالسقبال طرائق وأساليب تعليمية قد ال ت حقق الفائدة الكبيرة من عملّية التعلّم م 

 عد في غالبية جوانبها عن اإلثارة والتشويق.عملّية تبت
( للطالبات, (Beyerإستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف هدفت الدراسة إلى إعداد منهج تعليمي وفق 

ف أ ثر المنهج التعليميّ  ر  ع  وفق  وبناء اختبار المعرفة العلمّية لمهارتي اإلرسال واالستقبال بالك رة الطائرة للطالبات, وت 

والتفكير اإلبداعي بالكرة الطائرة  المعرفة العلمية( في (Beyerإستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف 

ف أ ثر المنهج التعليمّي وفق  ر  ع  ( في تعلّم (Beyerإستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف للطالبات, وت 

 رة للطالبات. مهارتي اإلرسال واالستقبال بالك رة الطائ

وافترضت الباحثة: إ ن  هناك فروق ذات داللة إحصائّية بين نتائج االختبارات القبلية والبعدية في أثر المنهج التعليمّي 
, للطالباتفي المعرفة العلمية والتفكير اإلبداعي  (Beyerوفق إستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف )

المعرفة ما إستراتيجية المنهج التعليمّي وفق أثر ّية بين االختبارات القبلية والبعدية في هناك فروق ذات داللة إحصائ
هناك فروق ذات , بالكرة الطائرة للطالباتاإلرسال واالستقبال في تعلّم مهارتي ( Beyer)وراء اإلدراكية لتصنيف

المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف تيجية إستراداللة إحصائّية في االختبارات البعدية بين المنهج التعليمّي وفق 

(Bayer ) بالكرة الطائرة اإلرسال واالستقبال تعلم مهارتي والتفكير اإلبداعي المعرفة العلمية ووالمنهج المتبع في

 للطالبات.

بلي التجريبي ذي تصميم المجموعات المتكافئة العشوائية االختيار ذات االختبار الق المنهج ستعملت الباحثةاوقد 
/ جامعة ديالى  البدنّية وعلوم الرياضةكلّية التربّية  يفالسنة الدراسية الثانية والبعدي, وأ جريت الدراسة على طالبات 

( 15( طالبة, تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية بواقع )30البالغ عددهم )  2020/2021للعام الدراسي 
بية المنهج لتعليمّي وفق إستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف طالبة لكل مجموعة, نفذت المجموعة التجري

(Bayer ونفذت المجموعة الضابطة المنهج المتبع في الكلّية, أ جريت الوحدات التعليمّية ,)٤/1/2021للمدة من 

استقبال ول اإلرسا تيمهار( وحدات تعليمّية لكل من ٤)ات تعليمّية بواقع ( وحد8) بواقع 22/2/2021 ولغاية
 .( دقيقة90زمن الوحدة التعليمّية الواحدة ), وبلغ اإلرسال

إ ن  للمنهج التعليمّي بإستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف إليها الباحثة  توصلتومن أهم االستنتاجات التي 
(Bayer والمنهج المتبع في الكلية أثر فعال ) وتعلم مهارتي اإلرسال واستقبال  يالتفكير اإلبداعالمعرفة العلمية وفي

أحد الشروط الهامة لتنفيذ وأداء المعرفة العلمّية ت عد   اإلرسال في الكرة الطائرة لطالبات السنة الدراسية الثانية, إ ن  
عن  الطالباتلما زاد حجم المعارف والمعلومات لدى إذ كالطائرة مهارتي اإلرسال واالستقبال اإلرسال بالك رة 

   .رات المبحوثة زاد تفهمهم وتعلمهم للمهارات الحركية الموضوعة بصورة جيدةالمها

وتوصي الباحثة إلى ضرورة اعتماد المنهج التعليمّي الم عد وفق إستراتيجية المعرفة ما وراء اإلدراكية لتصنيف 
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(Bayerفي تعلّم مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال في الكرة الطائرة لطالبات السنة ا ) لدراسية الثانية ألثره الفعال

في رفع مستوى األداء المهاري, وضرورة اعتماد التمرينات المهارية التي أعدتها الباحثة من قبل مدرسي مادة الكرة 
 الطائرة في أقسام وكليات التربّية البدنّية وعلوم الرياضة ألثرها في  تعلم مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال.

 

 ية  التربية الرياض

اثر برنامج تعليمي  قائم على التعلم المدمج في التحصيل المعرفي  عنوان الرسالة: 
 ةبكرة السل الهجومية األساسيةبعض المهارات  وأداءم داخل الملعب اوحركة الحك

اسم الطالب:  وسام هادي 
 رميض

الشهادة 

 :دكتوراه   

: االختصاص

 فلسفة 

التربية البدنية 

وعلوم 

   الرياضة 

كلية التربية الكلية :  لقسم : الرياضة ا

 البدنية وعلوم الرياضة 

 الجامعة :ديالى 

أ.د  يسار اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
 صباح جاسم

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

تعرف على تأثير طرائق اهمية البحث في الالباب األول : حيث تضمن أبواب ةعلى خمس الطروحةاشتملت ا
ومن  ,ساليب التعلم المدمجالواساليب جديدة تتناسب وتواكب التطور الحاصل في مجال التعليم ومن هذه الطرائق وا

والجامعات باألساليب المتبعة التي تفتقر  خالل رؤيا عامة لطبيعة اخراج درس التربية الرياضية في المدارس الثانوية
ساليب الحديثة وقلة المصادر وعدم االستفادة بالشكل المرضي من التطور الحاصل في الى التنوع في استخدام اال

عالم التكنلوجيا هذا ما ادى الى تالشي واندثار الكثير من المعلومات المكتسبة بعد وقت قصير من ترك المتعلم 
لبطوالت المدرسية ولكافة للدراسة هذا ما الحظه الباحث من خالل تواجده في العملية التعليمية ومشاركته في ا

االلعاب ومن ضمنها لعبة كرة السلة كونه يتمتع بخبرة عمل مدتها اكثر من اربعة عشر سنة في مجال التدريس, اذ 
وجد الباحث عزوف اغلب المدرسين والتهرب من تحكيم وادارة مباريات البطوالت المدرسية ومن ضمنها لعبة كرة 

وي على قانون واسع ومتشعب وضعف اغلب الفرق المدرسية وعدم اتقانها السلة كونها من االلعاب التي تحت
للمهارات االساسية للفعاليات وااللعاب بشكل عام ولعبة كرة السلة بشكل خاص, ومن اهداف الدراسة التعرف على 

لسلة لطالب اثر برنامج تعليمي الكتروني وفق التعليم المدمج في التحصيل المعرفي ونسبة االحتفاظ بقانون كرة ا
وجود فروق ذات داللة احصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة في المرحلة الرابعة. ومن اهم الفروض 

تضّمن الدراسات النظرية التي تتعلق بالدراسة, اذ اما الباب الثاني  , االختبار البعدي ولصالح المجموعة التجريبية



 

 

84 

اته وكذلك التعلم المدمج وفاعليته في العملية التعليمية, والى التحصيل الى التعليم االلكتروني ومميزتطرق الباحث 
تضمن بعض المهارات االساسية في لعبة كرة السلة , اما الباب الثالث  ضال عنالمعرفي في قانون كرة السلة ف

الب المرحلة طمنهجية البحث واجراءاته الميدانية, اذ استخدم الباحث المنهج التجريبي واختار عينة البحث من 
, بالطريقة العشوائية 2021-2020الرابعة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة ديالى للعام الدراسي 

مستخدما االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات التي يمثلون المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة, 
واجرى الباحث وحركة الحكام  مقياس التحصيل المعرفي , كما قام الباحث بأعدادتتناسب مع مجريات البحث

اما الباب للوقوف على اهم المعوقات التي قد تواجه الباحث فضال عن االجراءات األخرى,  تجربتان استطالعيتان
فقد تضمن عرض وتحليل النتائج ومناقشتها باستعمال الوسائل االحصائية المناسبة مستعينا ومدعوما الرابع 

للمجموعتين التجريبية العلمية المختصة بالمتغيرات قيد البحث وتحديد الفروق بين نتائج االختبارات بالمصادر 
من اهم االستنتاجات: ان استعمال وسائل سمعية وبصرية دور فعال في اثارة ودافعية وتشويق الطالب والضابطة, 

 سلة.لتعلم بعض المهارات االساسية وفقرات القانون وحركة الحكام بكرة ال
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 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 على خمس أبواب هي : طروحةاشتملت اال

اهمية اعالم التسويق الرياضي ونسبة مساهمته في تسليط الضوء على  حاليةال الدراسةأهمية  تكمنالباب األول: 

يعتبر اعالم التسويق الرياضي النافذة الكبيرة في تقدم  باالستثمار من وجهة نظر هيئات ادارة االندية العراقية, اذ

ه في توفير االموال لهذه االندية الرياضية ونرى هذا في بعض االندية المحلية والكثير من االندية العالمية ودور
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االندية من خالل التعاقد مع الشركات الكبيرة والتي تكون الداعم والراعي الرسمي لهذه االندية اذ من خالل اعالم 

التسويق الرياضي يتم االعالم والترويج عن منتجات هذه الشركات من خالل البطوالت والفعاليات الرياضية ودورها 

ماهير والمتابعين نحو منتجات هذه الشركات الداعمة مما اعطى دافع كبير الى شركات في التوجه الكبير من الج

اخرى تتسابق على التعاقد مع هذه االندية من اجل االستثمار سواء كانت شركات اعالمية لتغطية المهرجانات 

الباب منتجاتها , اما  والفعاليات والبطوالت الرياضية او شركات تسويقية تسعى الى زيادة الشهرة واالقبال على

, الى االعالم الرياضي والتسويق رتضّمن الدراسات النظرية التي تتعلق بالدراسة, اذ تطرق الباحث  الثاني

تضمن منهجية البحث واجراءاته الميدانية, اذ استخدم الباحث الباب الثالث ثالث دراسات سابقة, اما  باإلضافة الى

مستخدما تمثلت بأعضاء هيئات االدارية لألندية العراقية لدوري الدرجة االولى,  واختار عينة البحث الوصفيالمنهج 

بناء االجهزة واالدوات ووسائل جمع المعلومات التي تتناسب مع مجريات البحث كما تطرق الباحث عن كيفية 

للوقوف  العيةتجربة استطواجرى الباحث  مقياس اعالم التسويق الرياضي والخطوات المتبعة في بناء المقياس,

وتم أجراء التجربة الرئيسة اذ اتباع على اهم المعوقات التي قد تواجه الباحث فضال عن االجراءات األخرى, 

اجراءات المقياس  على عينة الدراسة بعد ان اجريت المعامالت االحصائية وتم بناء المقياس ثم تطبيق المقياس على 

كما تطرق في نهاية الباب الى الوسائل  ية والحصول على مقياس مقنن ,عينة التقنين الستخراج المستويات المعيار

فقد تضمن عرض وتحليل النتائج ومناقشتها باستعمال الوسائل االحصائية لباب الرابع اما ا,االحصائية المستخدمة 

لتسوير الرياضي له تبين من خالل النتائج التي توصلت اليها الدراسة إن اعالم اوكانت اهم االستنتاجات  , المناسبة

 دورا  ايجابيا في جذب الشركات الداعمة والمستثمرين, وكذلك ساهم في نشر الثقافة الرياضية.
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 المستخلص :

       Although chronic kidney disease has been known for many centuries, some people 

still die from it to this day, but with the development of medicine and diagnostic and 

therapeutic techniques, it has become possible to avoid and treat some conditions if the 

disease is diagnosed early. 

       Data mining is a broad scientific field concerned with discovering patterns and 

relationships between data elements. The algorithms used in this field help to increase 

the ease and effectiveness of the decision. 

       Classification is one of the major issues in knowledge discovery and decision-making 

within data mining techniques. There are many algorithms used to build classes. 

       In this thesis, the proposed system was to diagnose chronic kidney disease using 

classification and comparison algorithms, where the dataset was download from the UCI 

repository and a set of machine learning algorithms was applied, which was Naïve Bayes 

algorithm, the accuracy result was 99 %, it was better than the rest of the algorithms 

because it suits the nature of The distributed dataset is a normal distribution. In addition 

to the artificial neural network 97%, the supporting vector machine 83% as well as the 

hybrid algorithm experiment (GA and SVM), the optimization algorithm for selecting the 

best features were combined with the classification algorithm and the accuracy was 

95%. 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 الحاسبات 

 An Accurate Diabetes Classification System based onعنوان الرسالة:  
Machine Learning Algorithms 

رشا مهدي اسم الطالب:  

 عبد القادر

الشهادة 

 :ماجستير  

االختصاص 

علوم : 

 الحاسوب

 الجامعة :ديالى  العلوم  كلية الكلية :  القسم : الحاسبات 

.د  .مأاسم المشرف :  .د.مالدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  

  شكرعبد الباسط كاظم 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

   Diabetes is a disease affecting a multitude of people worldwide. Its incidence rates are 

increasing alarmingly every year. If untreated, diabetes related complications in many 

vital organs of the body may turn fatal. Early detection of diabetes is very important for 

timely treatment which can stop the disease from progressing to such complications. 

Therefore, the accuracy of diabetes detection and diagnosis has received great 

attention, and the design and development of a diagnostic system that can successfully 

identify diabetes at an early stage is a major issue for the scientific community. Existing 

diagnostic systems have several flaws, including a complex computation and selection of 

ineffective tools, techniques, or algorithms that affect detected accuracy. So, there is a 

need for an accurate system for diabetes detection and diagnosis by using the most 

effective Machin learning techniques to avoid such losses. 

In this work, An Automatic System for Diagnosis Diabetes Disease Based on machine 

learning algorithm was proposed. Furthermore, this work distinguishes itself from the 

previous by employing Type1 and Type2  Diabetes. dataset with 2000 samples for 8 

features. Also, it has the ability to detect and diagnose Diabetes Disease at an early 

stage. On the other hand, the most effective machine learning techniques for Diabetes 
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disease detection and diagnosis which are KNN, LR, NB, SVM, RF have been 

implemented. 

 However, according to the obtained results it is observed that the proposed system 

achieved an excellent result with accuracy of 99.0% with RF during the comparison with 

KNN which achieved accuracy of 98.75%, SVM which achieved accuracy of 81.0%, LR 

which achieved accuracy of 77.50%, and Naive Bayes which achieved accuracy of 

77.25%. Also, the performance of the proposed system has been compared with several 

related works and it is achieved the highest accuracy 
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 المستخلص :

The purpose of phylogenetic analysis research is to study the modifications that occur in 

various species throughout the process of evolution finding the connections between 

sequences of genomic DNA and discovering the ancestors' sequences and descendants' 

sequences. In disciplines like bioinformatics, phylogenetic trees are important for a 

systematic and comparative phylogenetic analysis. 
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Molecular data like DNA and protein sequences are used to construct phylogenetic 

trees. Nodes, or taxonomic units, in a phylogenetic tree represent genomic sequences. 

Phylogenetic tree construction is a complex yet important problem in the field of 

bioinformatics. Once constructed, a phylogenetic or evolutionary tree can lend insight 

into the evolution of different species. The issue is that for a large number of species the 

problem grows to a computational complexity that is not easily solved. 

 This thesis proposed a system to building phylogenetic trees faster and robustness to 

finding optimal solutions based on firefly optimization algorithm. Evaluation 

performance using bootstrap measurements and finally make the comparison between 

the genetic algorithm and the firefly optimization algorithm. 

The implementation and results of each stage in the proposed system demonstrated 

that the proposed system has the ability to fast build an Inferring Well Phylogenetic Tree 

using firefly optimization algorithm and evaluate the performance of the proposed 

system based on the bootstrap scale which measures the extent of match between 

family trees and that the best value obtain in the proposed system =0.919013. 
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 المستخلص :

       The applications of digitally modulated signals are still in progress and expansion. 

Automatic Modulation Identification (AMI) is important to classify the digitally 

modulated signals of arbitrary modulation schemes. AMI is crucial in military 

applications, like electronic surveillance, and interference recognition. In civil 

applications, AMI can be employed in Software Defined Radio (SDR), signal monitoring, 

intelligent modems, Cognitive Radio (CR), etc.To get better results of the system  

suggested  optimization  the features to discard weak or irrelevant features in the 

system and keep only strong relevant features, Thus increasing the accuracy of the 

system in identifying the modified signals.In this work,  present  hybrid intelligent 

system for the recognition related to the digitally  modulated signals where used ,  

which include 3 major modules: optimization module, classifier module, as well as 

feature extraction module. The proposed (AMI) had been built to classify ten most 

popular schemes of digitally modulated signals, namely (2ASK, , 2PSK, 4PSK, 8PSK, 

8QAM,16QAM ,32QAM, 64 QAM, 128QAM, and 256QAM), with the signal to noise ratio 

ranging from (-2 to 20) dB. High-order cumulants (HOCs) as well as high-order moments 

(HOMs) were utilized. The parameters of features extraction were minimized by 

decreasing the numbers of HOMs and HOCs, in order to reduce the complexity and 

training time of the AMI systems using modified optimization techniques .In this thesis 

used two  optimization algorithms Chicken Swarm Optimization (CSO) , Bat Swarm 

Optimization (BA) to optmize.The Random Forest ( RF)  classifier was introduced for the 

first time In this thesis. Simulation results of the System proposed , under additive white 

Gaussian noise channel  show that when used (RF-CSO) have 95 % success rate for SNR  

between (20-13 )dB and the a Classification accuracy of (94%) for the SNR ranging from 

(6-12) dB for the low SNR values (5≥ SNR) .The classification accuracy (90%) dB .While 

algorithm ( BA Swarm Optimization  ) for the modulated signals obtained a classification 

accuracy of around 90% for the SNR between (20-13 ) dB and the a classification 

accuracy of (92%) for the SNR classification from (6-12) dB for the low SNR 

values(5≥SNR) The classification accuracy (89%) . A fair comparison was carried out  
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between the two  system proposed to  feature extraction optimization  and with the 

best classifier under the same circumstances. The comparison clearly showed that the 

used (RF -CSO) have higher success rate than those of the (RF-BA).   
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 المستخلص :

         Thalassemia is considered one of the most common genetic blood disorders that 
has received excessive attention in the medical research fields worldwide. It cannot be 
cured , but an early detection and classification using screening process is the best way 

to prevent the disease. If early classification is done, patients can get the right 
treatment. It helps them increase their life expectancy and reduce the risk of 

thalassemia to the next generation. 
In this thesis, efficient thalassemia classification system have been design to increase 

the accuracy and decrease the error rate in the diagnosis process. This system based on 
two proposed approaches for classifying thalassemia disease. The first proposed 

approach is based on four machine learning technique which include artificial neural 
network (ANN), decision tree (DT), k-nearest neighbor (KNN) and logistic regression (LR). 

This approach consist of two main stages: pre-processing and classification of 
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thalassemia disease .The second proposed approach based on two deep learning 
techniques , these are consist of convolutional  neural network (CNN) and deep neural 

network (DNN).  
The proposed system has been tested by using two thalassemia dataset .The first type of 

dataset contain 391 sample with nine features and  split into 30% for testing and 70%  

for training   and the second type of dataset contain 7108 image with nine type of 

erythrocytes and split into 20% for testing and 80% for training. The comparison results 

show that the proposed system has efficient diagnosis performance and can be used as 

a promising tool for thalassemia disease diagnosis compared to another existing method 

where the accuracy rate of first proposed approach for first dataset using ANN is 99%, 

DT is 99% ,LR is 99% and KNN is 98%.  The result of second proposed approach for the 

second dataset using deep learning technique has an average accuracy of 99% for CNN 

and 83% for DNN 
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وبنظام  (RCBD) بتصميم القطاعات العشوائية الكاملة  2021-2020نفذت تجربة حقلية في الموسم الزراعي 

 ٤0وتبعد بمسافة   21عاملية داخل منشقة في احد الحقول الزراعية في قضاء المقدادية منطقة الهارونية  كليو
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شماال وعلى خط عرض  33° 53"34 خط طول  كيلومتر شمال شرق بعقوبة التابع الى محافظة ديالى وتقع على

ثالث عوامل العامل األول  تأثيردراسة بهدف ب( Clay) طينيةوصنفت تربة حقل الدراسة بانها  جنوبا  ٤5°0٤"5٦

 %(10)  3سم 3٤200  واضافة بتراكيز) بدون اضافةللتربة الذي يتكون من مخلفات االبقار  د العضوييسمتال هو

 الثاني الحديد النانوي والعامل  (M0,M1يرمز لها بالرمز) وبمستويين بالتتابع  على اساس حجم المرز (

والعامل الثالث ( بالتتابع  n0,n1,n2)وبثالث مستويات ويرمز له بالرمز 1-لتر Fe( ملغم 100,50,0بتراكيز)

 ( g0,g1 , g2وبثالث مستويات يرمز لها بالرمز ) 1-لتر Fe( ملغم 100,50,0بتركيز )  الحديد الممغنط 

 يأتي:  يمكن تلخيص النتائج بمجموعة من النقاط  كما

 (7.7٤) التربة  ( في اغلب الصفات المدروسة ومنها درجة تفاعلM1) للتربة د العضوييسمتتفوق إضافة ال. 1     

  (تربة 1-ملغم كغم  ٤8.75الجاهز في التربة ) النتروجينتركيز و (1-ديسي سمنز 1.92) وااليصالية الكهربائية

 235.58الجاهز في التربة ) البوتاسيومتركيز و (تربة 1-كغم ملغم  19.75الجاهز في التربة  ) الفسفورتركيز و

األوراق وعدد ( سم 70.88) وارتفاع النبات( %1.1٦ ) المادة العضوية في التربةنسبة و ( تربة 1-ملغم كغم 

( %19.50 ) ونسبة المادة الجافة في األوراق (1-نبات  2دسم  251.9٦) والمساحة الورقية (1-ورقة نبات 92.1٦)

-ملغم غم ٦٦.a (1والكلوروفيل (غم 282.5٤)ووزن الجذر (سم 32.80)وطول الجذر (ملم 32.3٤) قطر الساقو

 والوزن الرطب للمجموع الخضري( 1-ملغم غم  2.58( والكلوروفيل الكلي )1-ملغم غم 1.33) b( والكلوروفيل   1

والحاصل الكلي  كغم ( 3.21الزهري ) ووزن القرص(  سم 2٦.1٦)وقطر القرص الزهري  (غمك1.7٤٤)

( 1-كغم نبات ٤.50مع األقراص الزهرية  ) والوزن الكلي للنبات ( 1-ميكاغرام هـ ٤3.88قراص الزهرية )لال

في االوراق   البوتاسيومتركيزو%( 0.27في التربة )الفسفورتركيز و%( 3.05في األوراق ) النتروجينتركيزو

  في األقراص الزهرية  وتركيزالنتروجين(  1-كغم Fe ملغم ٦7) الحديد في األوراقتركيز و%(  2.08)

%  3.00في األقراص الزهرية ) البوتاسيومتركيزو%( 0.٦3) في األقراص الزهرية  الفسفورتركيز و%( 2.30)

 Sملغم 1.9٦) في األقراص الزهرية  الكبريتتركيزو (1-كغم Feملغم  5٦في األقراص الزهرية ) الحديدتركيزو (

 معاملة المقارنة .  معبالتتابع %( 1٤.91األقراص الزهرية )البروتين في  ونسبة ( 1-كغم

 ٤3.55) في معظم الصفات مثل تركيز النتروجين( n2 )المعاملة الحديد النانوي فقد تفوقت إلضافةما بالنسبة . أ2 

ملغم  253.70)ي التربة فالجاهز  البوتاسيوم تركيز و( تربة 1-ملغم كغم 1٦.58)و تركيز الفسفور( تربة 1-ملغم كغم

 230.٤0) والمساحة الورقية (1-ورقة نبات 17.88األوراق)وعدد ( سم 70.33 )وارتفاع النبات ( تربة 1-كغم

 )وطول الجذر (ملم30.٦3) وقطر الساق%( 18.92)والنسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق  (1-نبات  2دسم

( 1-ملغم غم 1.82) aوتركيز الكلوروفيل ( غم 278.50 )وقطر الجذر (ملم 8.3)ووزن الجذر (سم ٦7.31

والوزن الرطب للمجموع ( 1-ملغم غم 2.70الكلي ) وتركيز الكلوروفيل( 1-ملغم غم ٦2.1) b وتركيز الكلوروفيل

والحاصل  كغم ( 3.32الزهري ) ووزن القرص سم ( 27.07) وقطر القرص الزهري كغم ( 1.8٦) الخضري

 (1-كغم نبات ٤.93مع األقراص الزهرية )و الوزن الكلي للنبات ( 1-ـميكاغرام ه 3٦.٤5ة )قراص الزهريالكلي لال
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%(  0.32)الفسفورتركيز و%( 3.1٦) وتركيز النتروجين%( 0.٤٤األقراص الزهرية )ونسبة المادة الجافة في 

تركيز و 1-كغم  Feملغم  ٦1 الحديد في األوراقتركيزو%( 2.8٤في األوراق ) البوتاسيومتركيزو

  1-كغم  Feملغم  52الحديدتركيز و%( 3.٦3) البوتاسيومتركيزو%( 3.٦3)الفسفورتركيزو%( 0.73)النتروجين

معاملة  معبالتتابع  %(1٤.37) األقراص الزهرية ونسبة البروتين في  1-كغم  Sملغم  1.75  الكبريتتركيزو

 المقارنة

 

 الزراعة 

معن فالح اسم الطالب:   ديالى -ي بحيرة سد حمرينسماك فتركيب مجتمع األعنوان الرسالة:  
 صكرمهدي 

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

الثروة  علوم

-ةالحيواني

 االسماك

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 

رائد أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                                                                                         سامي عاتي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

بحيرة سد حمرين في محافظة ديالى العراق اجريت  منتصف لغرض فهم تركيب وتوزيع مجتمع االسماك في

 درجة حرارة المياه قيست اقل. جمعت العينات شهريا 2021ان الى نيس 2020الدراسة الحالية خالل المدة من تموز 

م   12.٦ وكانت
وتراوحت مديات درجة االس  2020م  في شهر اب  ٤3.3 اعالهاو  2021في شهر شباط  

تراوحت قيم الملوحة بين فيما , 2021في شهر كانون الثاني  8.9و  2020 في شهر تموز 7.٤الهيدروجيني بين 

سم   32.8بين  وكانت الشفافية قيست, 2020غم/لتر في شهر ايلول  0.38و  2021ر شباط غم /لترفي شه 0.1٦

, وتراوحت مديات االوكسجين المذاب للمياه بمدى بين 2021سم في كانون الثاني 5٤.3و 2020في شهر ايلول 

 .2020ملغم/لتر في شهر كانون الثاني  12.5و  2020ملغم/لتر في شهر تموز  ٤.7

نوعا تعود الى ست عوائل  23نموذجا من األسماك بحيرة سد حمرين طوال مدة الدراسة ومثلت ب  57٦2تم جمع  

في حين سجلت   Bagridaeونوعين من عائلة ابو الزمير Cyprinidaeنوعا منها الى العائلة الشبوطية   1٦يعود 

 Siluridaeوالجري  Mugilidaeونوعا واحد من اسماك كل من عائلة البياح  Cichlidaنوعين من عائلة البلطي 

كغم, توزعت األسماك  979.٤2الصيد الكلي لألسماك اوزان . وبلغ مجموع Mastacembelidaeوالمرمريج 
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واوزانها الكلية  سمكة ٤5٦0وتميزت بسيادة واضحة وبلغ اعدادها الكلية (نوعا  13 )المصاده بين االنواع التجارية

 1202 (وبأعداد كليةنوع  10)يد الكلي, وبين االنواع غير التجارية % من المص 78.9كغم ومثلت نسبة  703.0

 % من الصيد الكلي.21.1كغم ومثلت نسبة  27٦.٤واوزانها الكلية سمكة 

% وجاءت اسماك 11.7المرتبة االولى من ناحية عدد االسماك بنسبة Planiliza abuاحتلت اسماك الخشني  

  Mesopotamichysتليها اسماك البني  ,% 10.8رتبة الثانية بنسبة في الم Cyprinus carpioالكارب الشائع 

sharpeyi  من الصيد الكلي لألسماك. كما سجلت اسماك الجري 8.٤بنسبة %Silurus triostegus  اعلى اوزان

% واحتلت 10.8% ثم اسماك الكارب الشائع بالمرتبة الثالثة بنسبة 18.٦% ثم اسماك القطان بنسبة23.7بنسبة 

% من الصيد الكلي بينما احتلت اسماك البنيني كبير 10.5المرتبة الرابعة بنسبة  Leuciscus voraxماك الشلق اس

% من الوزن الكلي 0.01% من العدد الكلي بنسبة 0.01المرتبة االخيرة بنسبة  Cyprinion macrostomusالفم 

 لألسماك.

 

 الزراعة 

معن فالح اسم الطالب:   ديالى -بحيرة سد حمرين سماك فيتركيب مجتمع األعنوان الرسالة:  

 صكرمهدي 

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

الثروة  علوم

-ةالحيواني

 االسماك

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 

رائد أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                                                                                         سامي عاتي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

بحيرة سد حمرين في محافظة ديالى العراق اجريت  منتصف لغرض فهم تركيب وتوزيع مجتمع االسماك في

 درجة حرارة المياه قيست اقل. جمعت العينات شهريا 2021ن الى نيسا 2020الدراسة الحالية خالل المدة من تموز 

م   12.٦ وكانت
وتراوحت مديات درجة االس  2020م  في شهر اب  ٤3.3 اعالهاو  2021في شهر شباط  

تراوحت قيم الملوحة بين فيما , 2021في شهر كانون الثاني  8.9و  2020 في شهر تموز 7.٤الهيدروجيني بين 

سم   32.8بين  وكانت الشفافية قيست, 2020غم/لتر في شهر ايلول  0.38و  2021شباط  غم /لترفي شهر 0.1٦
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, وتراوحت مديات االوكسجين المذاب للمياه بمدى بين 2021سم في كانون الثاني 5٤.3و 2020في شهر ايلول 

 .2020ملغم/لتر في شهر كانون الثاني  12.5و  2020ملغم/لتر في شهر تموز  ٤.7

نوعا تعود الى ست عوائل  23نموذجا من األسماك بحيرة سد حمرين طوال مدة الدراسة ومثلت ب  57٦2تم جمع  

في حين سجلت   Bagridaeونوعين من عائلة ابو الزمير Cyprinidaeنوعا منها الى العائلة الشبوطية   1٦يعود 

 Siluridaeوالجري  Mugilidaeونوعا واحد من اسماك كل من عائلة البياح  Cichlidaنوعين من عائلة البلطي 

كغم, توزعت األسماك  979.٤2الصيد الكلي لألسماك اوزان . وبلغ مجموع Mastacembelidaeوالمرمريج 

واوزانها الكلية  سمكة ٤5٦0وتميزت بسيادة واضحة وبلغ اعدادها الكلية (نوعا  13 )المصاده بين االنواع التجارية

 1202 (وبأعداد كليةنوع  10)د الكلي, وبين االنواع غير التجارية % من المصي 78.9كغم ومثلت نسبة  703.0

 % من الصيد الكلي.21.1كغم ومثلت نسبة  27٦.٤واوزانها الكلية سمكة 

% وجاءت اسماك 11.7المرتبة االولى من ناحية عدد االسماك بنسبة Planiliza abuاحتلت اسماك الخشني  

  Mesopotamichysتليها اسماك البني  ,% 10.8تبة الثانية بنسبة في المر Cyprinus carpioالكارب الشائع 

sharpeyi  من الصيد الكلي لألسماك. كما سجلت اسماك الجري 8.٤بنسبة %Silurus triostegus  اعلى اوزان

% واحتلت 10.8% ثم اسماك الكارب الشائع بالمرتبة الثالثة بنسبة 18.٦% ثم اسماك القطان بنسبة23.7بنسبة 

% من الصيد الكلي بينما احتلت اسماك البنيني كبير 10.5المرتبة الرابعة بنسبة  Leuciscus voraxاك الشلق اسم

% من الوزن الكلي 0.01% من العدد الكلي بنسبة 0.01المرتبة االخيرة بنسبة  Cyprinion macrostomusالفم 

 لألسماك.

 

 الزراعة 

معن فالح اسم الطالب:   ديالى -بحيرة سد حمرينسماك في تركيب مجتمع األعنوان الرسالة:  

 صكرمهدي 

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

الثروة  علوم

-ةالحيواني

 االسماك

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 

رائد أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                                                                                         سامي عاتي

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

بحيرة سد حمرين في محافظة ديالى العراق اجريت  منتصف لغرض فهم تركيب وتوزيع مجتمع االسماك في

 درجة حرارة المياه قيست اقل. جمعت العينات شهريا 2021 الى نيسان 2020الدراسة الحالية خالل المدة من تموز 

م   12.٦ وكانت
وتراوحت مديات درجة االس  2020م  في شهر اب  ٤3.3 اعالهاو  2021في شهر شباط  

تراوحت قيم الملوحة بين فيما , 2021في شهر كانون الثاني  8.9و  2020 في شهر تموز 7.٤الهيدروجيني بين 

سم   32.8بين  وكانت الشفافية قيست, 2020غم/لتر في شهر ايلول  0.38و  2021شباط غم /لترفي شهر  0.1٦

, وتراوحت مديات االوكسجين المذاب للمياه بمدى بين 2021سم في كانون الثاني 5٤.3و 2020في شهر ايلول 

 .2020ملغم/لتر في شهر كانون الثاني  12.5و  2020ملغم/لتر في شهر تموز  ٤.7

نوعا تعود الى ست عوائل  23نموذجا من األسماك بحيرة سد حمرين طوال مدة الدراسة ومثلت ب  57٦2تم جمع  

في حين سجلت   Bagridaeونوعين من عائلة ابو الزمير Cyprinidaeنوعا منها الى العائلة الشبوطية   1٦يعود 

 Siluridaeوالجري  Mugilidaeونوعا واحد من اسماك كل من عائلة البياح  Cichlidaنوعين من عائلة البلطي 

كغم, توزعت األسماك  979.٤2الصيد الكلي لألسماك اوزان . وبلغ مجموع Mastacembelidaeوالمرمريج 

واوزانها الكلية  سمكة ٤5٦0وتميزت بسيادة واضحة وبلغ اعدادها الكلية (نوعا  13 )المصاده بين االنواع التجارية

 1202 (وبأعداد كليةنوع  10)الكلي, وبين االنواع غير التجارية  % من المصيد 78.9كغم ومثلت نسبة  703.0

 % من الصيد الكلي.21.1كغم ومثلت نسبة  27٦.٤واوزانها الكلية سمكة 

% وجاءت اسماك 11.7المرتبة االولى من ناحية عدد االسماك بنسبة Planiliza abuاحتلت اسماك الخشني  

  Mesopotamichysتليها اسماك البني  ,% 10.8بة الثانية بنسبة في المرت Cyprinus carpioالكارب الشائع 

sharpeyi  من الصيد الكلي لألسماك. كما سجلت اسماك الجري 8.٤بنسبة %Silurus triostegus  اعلى اوزان

% واحتلت 10.8% ثم اسماك الكارب الشائع بالمرتبة الثالثة بنسبة 18.٦% ثم اسماك القطان بنسبة23.7بنسبة 

% من الصيد الكلي بينما احتلت اسماك البنيني كبير 10.5المرتبة الرابعة بنسبة  Leuciscus voraxك الشلق اسما

% من الوزن الكلي 0.01% من العدد الكلي بنسبة 0.01المرتبة االخيرة بنسبة  Cyprinion macrostomusالفم 

 لألسماك.
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 الزراعة 

 Raphanus sativus) توى الفجل االسوداستجابة نمو وحاصل ومحعنوان الرسالة:  

L. var. niger) من الـSulphoraphane   للـMethyl Jasmonate  والتسميد

 العضوي والكيميائي

رافد اسم الطالب:  
 عبدهللا مالح مطر

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 

 
 

عثمان أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                                                                             خالد علوان المفرجي                

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

في  Split Plot Designوفق نظام القطع المنشقة   RCBDلقطاعات العشوائية الكاملةعاملية بتصميم ا نفذت تجربة  

كم جنوب  ٤5التي تقع على مسافة و وزارة الزراعة /التابعة لدائرة البستنةة يضحقول مشتل أصول الفاكهة النفأحد 

, م100نهر دجلة مسافة حوض الحقل عن  يبعدو محافظة واسطلشرق العاصمة بغداد في ناحية تاج الدين التابعة 

  Methyl Jasmonateبهدف دراسة تأثير عاملي منظم النمو , 2020ي الموسم الشتوي لسنة ـأجريت التجربة فو

صفات النمو والحاصل في الفجل األسود ومحتواه من مادة السلفورافين الطبية.  في لتسميد بعدة توليفات سماديةوا

, اما B3 1-ملغم لتر 100وB2  1-ملغم لتر50والتركيزين: B1 ة المقارنةمعاملبتمثلت معامالت عامل منظم النمو 

خلطا مع التربة كمعاملة  1-هـ 3م3٦األرضي بسماد الدواجن المتحلل بواقع فتمثلت بالتسميد عامل التسميد معامالت 

A1  والمعاملةA2 اما المعاملة  1-مل لتر 2.5سماد الدواجن المتحلل مع الرش الورقي بالكبريت الميكروني  هي

-غم لتر3مكونة من سماد الدواجن والرش بالكبريت الميكروني والكحول السكري )السوربيتول( بواقع  A3السمادية 

 1-كغم هـ  ٤80بواقع  20:20:20المتعادل  NPKممثلة بالتسميد األرضي بسماد  A4بينما كانت المعاملة  1

هي التسميد  A6ل والرش بالكبريت الميكروني اما المعاملة هي التسميد األرضي بالسماد المتعاد A5والمعاملة 

بلغ عدد المعامالت العاملية ثمان عشرة  و ,األرضي بالسماد المتعادل والرش بالكبريت الميكروني والسوربيتول

ت نبات بمساحة كلية بلغ 108وحدة تجريبية في كل منها  5٤ليكون عدد الوحدات التجريبية معاملة وبثالثة مكررات 

 .0.05وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود على مستوى احتمال  2م 21٦

معنويا في العديد من صفات النمو الخضري والجذري ( B3) Methyl Jasmonate ومعاملة منظم النم تفوقت 

الورقة من  محتوىوسباد(, وحدة  28.03) تفوقت في صفات محتوى الكلورفيل لألوراق اذ يميائيةوالصفات الك
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 غم عينة 100غم/ 5.92النسبة المئوية للمادة الجافة في األوراق)و (,جافة غم عينة100غم/0.37عنصر الفسفور)

 0.٦5محتوى الجذر من الكبريتات )و (,1-طن هـ 82.04)و الحاصل الكلي غم(, 299.78وزن الجذر )و (,جافة

محتوى و (,جزء بالمليون 8.44) ين الطبيةمحتوى الجذر من مادة السلفورافو (,جافة غم عينة100غم /

 100غم / 1.٦5محتوى السكريات الكلية في الجذر)و (,جافة غم عينة100غم / ٤.50الكربوهيدرات في الجذر )

وزن  (,1- ورقة نبات 9.35( تفوقا معنويا في بعض الصفات مثل عدد األوراق)(B2غم عينة( بينما سجلت المعاملة 

سم( في حين سجلت  1٤.53طول الجذر ) سم(, 8.٤٦صفة قطر الجذر ) ,( غم 222.57المجموع الخضري )

-شعيرة نبات  9.87) جذرتفوقا معنويا في صفتي عدد الشعيرات الجذرية وسمك قشرة ال B1معاملة المقارنة 

 ي صفات طول النبات ومحتوىف  Methyl Jasmonate لـ معنويملم( على التوالي ولم يكن هنالك تأثير  1,0.53

 النتروجين والبوتاسيوم والكبريتات في األوراق, و النسبة المئوية للمادة الجافة في الجذر.

 

 

 الزراعة 

استجابة نمو وحاصل خمسة هجن من اللهانة للتغذية الورقية بسماد عنوان الرسالة:  

NPK النانوي 

وسام اسم الطالب:  
 حبيب عبدهللا التميمي

الشهادة 

 :ماجستير  

 :االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 

عثمان أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                                                                             خالد علوان المفرجي                

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

في محطة ابحاث قسم البستنة وهندسة  2021-2020أجريت التجربة الحقلية خالل الموسم الزراعي الخريفي   

النانوي  NPKالحدائق/جامعة ديالى بهدف دراسة استجابة نمو وحاصل خمسة هجن من اللهانة للتغذية الورقية بسماد 

( و V3) Mighty( و V2) Globe Master( و V1)  Bordeauxعاملين؛ االول الهجن وهي: وتضمنت الدراسة 

Zuha (V4 و )Samanta (V5 والعامل الثاني ثالثة مستويات من السماد ,)NPK  النانوي وهي: التركيز االول



 

 

100 

(, F3) 1-مل لتر 1( والتركيز الثالث F2) 1-مل لتر 0.5( والتركيز الثاني F1)صفر( الرش بالماء المقطر فقط )

تضمنت التجربة خمسة عشر معاملة وبثالث مكررات فأصبح مجموع الوحدات التجريبية خمسة واربعون وحده, 

 Randomized Completeطبقت تجربة عامليه بنظام القطع المنشقة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

Block Design (R.C.B.Dوحللت النتائج احصائيا باستع ,)( مال البرنامج االحصائيSAS وقورنت النتائج ,)

 .0.05باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 وأظهرت النتائج ما يلي:
في النسبة المئوية للنتروجين في االوراق الخارجية ونسبة الفسفور ونسبة الكبريت  Bordeauxتفوق الهجين  -1

لنوعي ونسبة النتروجين في اوراق الرأس  ونسب الفسفور والكبريت وارتفاع النبات وطول الورقة والوزن ا

% و 0.32% و 1.72والبروتين والكربوهيدرات حيث بلغت القيم ) TSSوالمواد الصلبة الذائبة الكلية 

ملغم  59٦.٤8% و 0.50% و 1.٤9و  3غم سم 1.٤5سم و  ٤2.38سم و  ٤2.88و  1-ملغم كغم ٤٦.٦31

في نسبة المادة  Globe Master%( على الترتيب, بينما تفوق الهجين 5.21و % 9.31% و 8.7٤و  1-كغم

الجافة في االوراق الخارجية وعدد االوراق الخارجية والمساحة الورقية الكلية ووزن النبات الكلي والحاصل 

 3.05و  1-نبات 2دسم 158.18و  1-ورقة نبات 1٤.87% و15.٦٤البايولوجي وقطر الرأس اذا كانت القيم )

في التبكير بالنضج  وطول الرأس  Mightyسم( على الترتيب, وتميز الهجين 17.3٤ 1-هـطن  128.03كغم و 

اعلى قيمة في محتوى االوراق الخارجية  Zuhaسم( على التتابع, بينما اعطى الهجين 18.29يوم و  79.11)

ورقة والتبكير بظهور الرأس ونسبة من الكلوروفيل الكلي ونسبة البوتاسيوم في االوراق وقطر الساق وعرض ال

سم و  38.38سم و  3.18% و 3.113و  1-غم100ملغم 7٤.02البوتاسيوم في اوراق الرأس اذ بلغت قيمهم )

تفوقا  في صفات وزن النبات الكلي ووزن  Samanta%( على الترتيب, وأظهر الهجين 3.5٦5يوم و  00.٤٤

 2.17و كغم 3.09بة النترات في اوراق الرأس وكانت القيم )والحاصل البايولوجي ونس الرأس والحاصل الكلي

 ( على الترتيب .1-ملغم كغم 5٤.822و  1-هـطن  128.81و 1-هـطن  91.12و  كغم

 

 الزراعة 

 تأثير مدة الري والرش بحامض األسكوربيك والنتروبنزين في نموعنوان الرسالة:  

 كيةفلفل الحلو المزروع في البيوت البالستيالوحاصل 

نور عبد اسم الطالب:  

 الرحمن محمود حسن

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 العلوم الزراعية القسم :

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية : 
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أ.م.د. اسم المشرف :  .د.مالدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  

  أحالم أحمد حسين

 

 2021ة :تاريخ المناقش

 المستخلص :

في محطة ابحاث قسم البستنة وهندسة  2021-2020أجريت التجربة الحقلية خالل الموسم الزراعي الخريفي   

النانوي  NPKالحدائق/جامعة ديالى بهدف دراسة استجابة نمو وحاصل خمسة هجن من اللهانة للتغذية الورقية بسماد 

( و V3) Mighty( و V2) Globe Master( و V1)  Bordeaux: وتضمنت الدراسة عاملين؛ االول الهجن وهي

Zuha (V4 و )Samanta (V5 والعامل الثاني ثالثة مستويات من السماد ,)NPK  النانوي وهي: التركيز االول

(, F3) 1-مل لتر 1( والتركيز الثالث F2) 1-مل لتر 0.5( والتركيز الثاني F1)صفر( الرش بالماء المقطر فقط )

التجربة خمسة عشر معاملة وبثالث مكررات فأصبح مجموع الوحدات التجريبية خمسة واربعون وحده, تضمنت 

 Randomized Completeطبقت تجربة عامليه بنظام القطع المنشقة ضمن تصميم القطاعات العشوائية الكاملة 

Block Design (R.C.B.D( وحللت النتائج احصائيا باستعمال البرنامج االحصائي ,)SAS وقورنت النتائج ,)

 .0.05باستعمال اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 وأظهرت النتائج ما يلي:

في النسبة المئوية للنتروجين في االوراق الخارجية ونسبة الفسفور ونسبة الكبريت  Bordeauxتفوق الهجين  -2

ي اوراق الرأس  ونسب الفسفور والكبريت وارتفاع النبات وطول الورقة والوزن النوعي ونسبة النتروجين ف

% و 0.32% و 1.72والبروتين والكربوهيدرات حيث بلغت القيم ) TSSوالمواد الصلبة الذائبة الكلية 

ملغم  59٦.٤8% و 0.50% و 1.٤9و  3غم سم 1.٤5سم و  ٤2.38سم و  ٤2.88و  1-ملغم كغم ٤٦.٦31

في نسبة المادة  Globe Masterينما تفوق الهجين %( على الترتيب, ب5.21% و 9.31% و 8.7٤و  1-كغم

الجافة في االوراق الخارجية وعدد االوراق الخارجية والمساحة الورقية الكلية ووزن النبات الكلي والحاصل 

 3.05و  1-نبات 2دسم 158.18و  1-ورقة نبات 1٤.87% و15.٦٤البايولوجي وقطر الرأس اذا كانت القيم )

في التبكير بالنضج  وطول الرأس  Mightyسم( على الترتيب, وتميز الهجين 17.3٤ 1-هـطن  128.03كغم و 

اعلى قيمة في محتوى االوراق الخارجية  Zuhaسم( على التتابع, بينما اعطى الهجين 18.29يوم و  79.11)

أس ونسبة من الكلوروفيل الكلي ونسبة البوتاسيوم في االوراق وقطر الساق وعرض الورقة والتبكير بظهور الر

سم و  38.38سم و  3.18% و 3.113و  1-غم100ملغم 7٤.02البوتاسيوم في اوراق الرأس اذ بلغت قيمهم )

تفوقا  في صفات وزن النبات الكلي ووزن  Samanta%( على الترتيب, وأظهر الهجين 3.5٦5يوم و  00.٤٤

 2.17و كغم 3.09أس وكانت القيم )والحاصل البايولوجي ونسبة النترات في اوراق الر الرأس والحاصل الكلي

 ( على الترتيب .1-ملغم كغم 5٤.822و  1-هـطن  128.81و 1-هـطن  91.12و  كغم
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 الزراعة 

قار المفرومة عند تأثير إضافة العكبر في الصفات النوعية للحوم االبعنوان الرسالة:  

 دالحفظ بالتجمي

 محمد ثايراسم الطالب:  

 عبدالعزيزالعزي

 

 الشهادة

 :ماجستير  

: االختصاص

 االنتاج علوم

 يالحيوان

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

احمد أ.م.د. اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه  

                             سنان احمد

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

ت هذه الدراسة الى تقييم تأثير مسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي في صفات  نوعية لحوم االبقار هدف  

 T2معاملة السيطرة )دون إضافة( ,   T1 :مختلفة المفرومة والمخزونة بالتجميد . شملت الدراسة خمس معامالت

اضافة مستخلص  T4,%3 مستوىب خامالالعكبرمسحوق  اضافة T3 , %1.5مستوىخام بالالعكبرمسحوق اضافة 

 تحت عينات اللحم . خزنت% 0.5 مستوىبمائي ال اضافة مستخلص العكبر T5 و ,%1 مستوىبمائي ال العكبر

بعض االختبارات الفيزيائية  في نهاية كل فترةيوم, اجريت  30, و20, 10, 1 لفترات مختلفة: ( م  18-)التجميد 

 ائج هذه الدراسة كانت على النحو االتي:والكيميائية والميكروبية والحسية, ونت

 ( في نسبP≤0.05سجلت معامالت اإلضافة لمسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي انخفاضا معنويا  ) -1

 الخزن بالتجميد مقارنة مع معاملة السيطرة. اتخالل فتر المفروم البقري للحمالرطوبة 

كل من  ( في نسبP≤0.05لص المائي ارتفاعا  معنويا  )سجلت معامالت اإلضافة لمسحوق العكبر الخام والمستخ -2

 الخزن بالتجميد مقارنة مع معاملة السيطرة. اتخالل فتر المفروم البقري للحمالبروتين والدهن والرماد 

األ س ( في قيم P≤0.05سجلت معامالت اإلضافة لمسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي ارتفاعا  معنويا  ) -3

 خالل فترات الخزن بالتجميد. السيطرةمقارنة مع معاملة pH  الهيدروجيني
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نسبة الفقد  في( P≤0.05سجلت معامالت اإلضافة لمسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي انخفاضا  معنويا  ) -4

عند  السيطرةخالل التذويب والفقد عند الطبخ مع تحسن في قابلية اللحم على االحتفاظ بالماء مقارنة مع معاملة 

 خزن بالتجميد.ال

( في P≤0.05مسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي انخفاضا  معنويا  )لبينت نتائج معامالت اإلضافة  -5

 مؤشرات األكسدة. اذ لوحظ وجود انخفاض في قيم حامض الثايوباربتيورك وانخفاض في قيم البيروكسيد

 المخزن بالتجميد  مقارنة مع معاملة السيطرة.وانخفضت نسبة االحماض الدهنية الحرة في اللحم البقري المفروم 

( في تركيز P≤0.05مسحوق العكبر الخام والمستخلص المائي ارتفاعآ معنويا )لكذلك سجلت معامالت اإلضافة  -6

 صبغة المايوغلوبين للحم البقر المفروم المخزون بالتجميد مقارنة مع معاملة السيطرة . 

( في تركيز كل P≤0.05الخام والمستخلص المائي انخفاضاٌ معنويا )مسحوق العكبر لسجلت معامالت اإلضافة  -7

 من النتروجين الكلي المتطاير وتركيز الكوليستيرول في اللحم المفروم المخزن بالتجميد. 

 

 

 الزراعة 

 Spirulina platensis السبايرولينا  اضافة مسحوق طحالبتأثير عنوان الرسالة:

 األبقاروالحسية للحوم  والميكروبية الفيزيوكيميائيةت في الصفاومستخلصاتها المائية 

 دبالتجمي عند الحفظ ةالمفروم

ه ــــطاسم الطالب:  

ير ـياسين خض

 يـايخـمشـال

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

 االنتاج علوم

 يالحيوان

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

احمد أ.م.د. اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.م.د وراه  الشهادة : دكت

                             سنان احمد

                            أ.د.أميرة محمد صالح

 2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

ون وبعض الصفات هدفت الدراسة إلى تقييم  تأثير إضافة طحالب السبايرولينا ومستخلصاتها في أكسدة الده  
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النوعية والفيزوكيميائية والحسية للحم البقر المفروم المجمد لفترات مختلفة. وشملت الدراسة خمس معامالت مختلفة 

)إضافة مسحوق T3 %( , 2)إضافة مسحوق السبايرولينا الخام تركيز  T2 )بدون إضافة( , T1: معاملة السيطرة 

)إضافة مستخلص  T5%( و0.5افة مستخلص السبايرولينا المائي تركيز )إضT4 %( , 1السبايرولينا الخام تركيز 

( 18-يوم( تحت التجميد ) 30, 20, 10, 1%(. وخزنت العينات لفترات مختلفة )0.25السبايرولينا المائي تركيز  م 

الدراسة على ثم أ̓جريت بعد ذلك بعض االختبارات الفيزيائية والكيميائية والميكروبية والحسية, وكانت نتائج هذه 

 -النحو التالي:

 ( في نسبةP≤0.05أظهرت المعامالت التي أضيف إليها مسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها انخفاضا  معنويا  ) .1

الرطوبة وارتفاع في نسب كل من البروتين والدهن والرماد للحم البقري المفروم خالل فترات الخزن بالتجميد 

 مقارنة مع معاملة السيطرة.

( في قيم األ س P≤0.05) معنويا   ا  امالت اإلضافة لمسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها ارتفاعسجلت مع .2

 مقارنة مع معاملة السيطرة أثناء مدة الخزن بالتجميد.pH الهيدروجيني 

سجلت معامالت اإلضافة لمسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها أقل نسبة لفقد التذويب والفقد عند الطبخ مع  .3

 قابلية اللحم على االحتفاظ بالماء.التحسن في 

( في مؤشرات P≤0.05معنويا  ) ا  اظهرت نتائج معامالت اإلضافة لمسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها انخفاض .٤

كذلك انخفاض  األكسدة, فقد لوحظ وجود انخفاض في قيم حامض الثايوباربتيورك وانخفاض في قيم البيروكسيد

 مع معاملة السيطرة. في اللحم البقري المفروم والمخزون بالتجميد  مقارنة  حماض الدهنية الحرة في نسبة األ

لصبغة  (P≤0.05ساهمت معامالت اإلضافة لمسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها في ارتفاع معنوي ) .5

 المايوغلوبين للحم البقر المفروم المخزون بالتجميد مقارنة مع معاملة السيطرة . 

( في تركيز كل من P≤0.05معنويا ) ا  حوق السبايرولينا ومستخلصاتها انخفاضسجلت معامالت اإلضافة لمس .٦

 النتروجين الكلي المتطاير والكولستيرول في اللحم المفروم والمخزن بالتجميد. 

في لوغاريتم العدد الكلي للبكتريا  معنويا   ا  حققت معامالت اإلضافة لمسحوق السبايرولينا ومستخلصاتها انخفاض .7

 مع معاملة السيطرة للحم البقر المفروم والمخزن بالتجميد. ة  والبكتريا المحبة  للبرودة مقارن عتياديةاأل
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 الزراعة 

التوزيع البيدوجيني ألكاسيد الحديد والمنغنيز في بعض ترب مشروع  عنوان الرسالة:
 الروز الشمالي في محافظة ديالى

محمد علي اسم الطالب:  
 شهاب 

 

الشهادة 

   :ماجستير

: االختصاص

علوم التربة 

والموارد 

 المائية

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

رعد  أ.د. اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

                 عبد الكريم حمدان

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

سة للكشف عن التوزيع البيدوجيني ألكاسيد الحديد والمنغنيز في بعض ترب مشروع ري الروز أجريت هذه الدرا  

الشمالي الواقع في الجزء السفلي من نهر ديالى في قضاء بلدروز في  محافظة ديالى, تغطي منطقة الدراسة قرابة 

 ˈ15 °33العرض شرقا  ودائرتي   "04.32 ˈ26 °45 - "04.53ˈ21 °45( هكتار, بين خطي طول218٦0)

شماال , وشملت الدراسة ثماني بيدونات,  تقع جميعها ضمن منطقة السهل الرسوبي  "42.37 ˈ34 33°  - "55.05

في قضاء بلدروز شمال شرق مدينة بعقوبة, وتباينت هذه البيدونات في الغطاء النباتي وعلى النحو االتي: يزرع 

)بستان قديم  5فتزرع بالحنطة والبيدون 8و 7و ٤ير أما البيدونات وبالحنطة أو الشع 2بالرز والبيدون 3و 1البيدون

 )بستان حديث مع زراعة الخضروات(  ٦أشجار نخيل وفواكه( والبيدون

وصفت البيدونات مورفولوجيا  وأخذت عينات التربة من آفاقها, وجففت هوائيا  وفتت تجمعاتها ونخلت من خالل  

بعض التحاليل الفيزيائية والكيميائية, ثم ق درت صور أكاسيد الحديد والمنغنيز  ملم, وأجريت لها 2منخل قطر فتحاته 

)الحرة الكلية وغير المتبلورة والمرتبطة بالمادة العضوية( والحديد والمنغنيز الكلي, ثم درس التوزيع العمودي لهذه 

 قد تم الحصول على النتائج االتية:األكاسيد مع إيجاد عالقات االرتباط بين هذه األكاسيد وبعض الصفات األخرى, و

, وظهرت أقل قيمة في 1-تربة كغم(  (Fe2O3( غم3.٦7 - 1.38( بين )(Fedكانت قيم أكاسيد الحديد الحرة الكلية 

, وكانت عالقة االرتباط الخطي بين ٤البيدون AP, أما أعلى قيمة فظهرت في تربة األفق 7البيدون C1تربة األفق 

( فكانت بين (Feo(, أما قيم أكاسيد  الحديد غير المتبلورة r = 0.685مفصول الطين موجبة )كمية هذه األكاسيد  و

, وأقل قيمة في تربة األفق 1البيدون AP, وظهرت أعلى قيمة في تربة األفق1-كغم تربة (Fe2O3)(غم2.55- 0.77)
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C3 وكانت عالقة االرتباط الخطي ٦يدون, وكانت مرتفعة في األفق السطحي للبيدونات جميعا , باستثناء الب7البيدون ,

( Fed-o(, أما قيم أكاسيد الحديد المتبلورة )(r = 0.485بين مفصوالت الطين وقيم هذه األكاسيد موجبة متوسطة 

, وأعلى قيمة 7البيدون C1, وظهرت أقل قيمة في تربة األفق 1-( كغم تربةFe2O3( غم )1.77 - 0.11فكانت بين )

 = r, وكانت عالقة االرتباط الخطي بين مفصول الطين وقيم هذه األكاسيد موجبة )٤يدونالب Apفي تربة األفق 

( كغم Fe2O3( غم )0.2٤ - 0.01( فكانت بين )Fep(, أما قيم أكاسيد الحديد المرتبطة مع المادة العضوية )0.449

,وارتبطت هذه األكاسيد 5بيدونال A1, وأعلى قيمة في تربة األفق 7البيدون C3, وأقل قيمة في تربة األفق 1-تربة

( Fe2O3( غم )15- 5فكانت بين )  (Fes)(, أما قيم الحديد السليكاتي r = 0.763بعالقة موجبة مع المادة العضوية )

, أما قيم الحديد 7البيدون C3, وأقل قيمة في تربة االفق1البيدونC4, وظهرت أعلى قيمة في تربة األفق 1-كغم تربة

 C4وAp, وظهرت أعلى قيمة في تربة األفقين  1-( كغم تربةFe2O3(غم )17.٦1 - ٦.٦0بين ) (, فكانتFeTالكلي )

 .7البيدون C3, وأقل قيمة في تربة األفق 1البيدون

سبت النسبة النشطة للحديد )   Ap( , وظهرت أعلى نسبة في تربة األفق 0.9٦ - 0.٤5(, فكانت بين )Feo / Fedح 

(%, 23.82 - 10.٦2( فكانت بين )Fed / FeT, والنسبة المئوية )8البيدونC4األفق , وأقل نسبة في تربة 1البيدون

 Fed-o, أما النسبة المئوية )٤البيدون Ap, وأعلى نسبة في تربة األفق 7البيدون C1وظهرت أقل نسبة في تربة االفق

/ FeT( فكانت بين ,)وظهرت أقل نسبة في تربة األفق11.٤9 - 0.٦8 ,%)Ap أعلى نسبة في تربة , و1البيدون

(%, وظهرت أقل نسبة في تربة 89.38 - 7٦.18(, فكانت بين )Fes / FeT, والنسبة المئوية )٤البيدون Apاألفق

, كانت قيمها بين (Fed-o / Fed), والنسبة المئوية 7البيدون C1, وأعلى نسبة في تربة االفق٤البيدون Apاألفق

, 1البيدون Ap, وأقل نسبة في تربة االفق8البيدون C4 ة االفق(%, فظهرت أعلى نسبة في ترب55.7٦ - 51.٤)

 C1(%, وظهرت أقل نسبة في تربة االفق2.70 - 0.٤0( فكانت قيمها بين )Fed / Clayوالنسبة المئوية )

 ٦و 5و ٤و 3و 1, وكانت هذه النسبة ثابتة في ترب البيدونات )7البيدون C3, وأعلى نسبة في تربة األفق 8البيدون

( مقارنة بترب 3و 1( مع تجانس التوزيع العمودي في تربتي البيدونين )7و 2وغير ثابتة في ترب البيدونين )( 8و

 البيدونات األخرى.
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 الزراعة 

ألنفاق البالستيكية في نمو وحاصل االتربة ولون غطاء  نوع غطاءتأثير  عنوان الرسالة:
    Cucurbita pepoقرع الكوسة 

س قياسم الطالب:  
  نصيف جاسم حسين

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

حميد  أ.د. اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
 صالح حماد العبيدي

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

التابعة لقضاء  المقدادية في محافظة ديالى  21التجربة في احد الحقول الزراعية  في منطقة الهارونية كيلو نفذت  

االسود والتغطية بالمادة والبالستك الشفاف وهي التربة ثالثة انواع من اغطية العامل االول , لدراسة تأثير عاملين 

 وبأربعةالبالستيكية  لألنفاقوالعامل الثاني لون الغطاء البالستيكي  ,ةمعاملة المقارنة بدون تغطي فضال عنالعضوية 

والحاصل وصفاته  والزهريواالحمر وبيان مدى تأثيرها في النمو الخضري  ,االزرق,األصفر, الوان هي الشفاف

 Randomized تصميم القطاعات العشوائية الكاملة, طبقت التجربة وفق Sallyالنوعية لنبات قرع الكوسة صنف 

Complete Block Design  (R.C.B.D) وبنظام القطع المنشقةSplit Plot   وكررت كل  ٤*٤كتجربة عاملية

 , حللت النتائج احصائيا باستعمال البرنامج االحصائي  ٤8معاملة ثالث مكررات ليكون عدد الوحدات التجريبية 

SAS0.05حتمال وقورنت المتوسطات حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى ا.  

ارتفاع النبات, عدد األوراق,  األتية واظهرت النتائج  تفوق معامالت تغطية التربة بالمادة العضوية في الصفات 

, النسبة المئوية للمادة الجافة في لألوراقالجاف لالوراق, الوزن  المساحة الورقية, قطر الساق, الوزن الرطب

عدد األزهار مدة التزهير, وفي صفات التزهير ومنها  NPKغذائية األوراق , محتوى األوراق من العناصر ال

ونسبة العقد وفي صفات  , النسبة الجنسية في كل من الحاصل المبكر والحاصل الكلي, المذكرةعدد االزهار ,المؤنثة

, الحاصل الكلي , الحاصل المبكر , طولها, قطرها, حجمها,وزن الثمار, الحاصل ومكوناته وهي عدد الثمار

 2٤5.91,  1-ورقة  نبات ٤2.18 ,سم  80.73اعطت  إذالنترات , خفض و ,محتوى الثمار من البروتين

 ,يوما  51.17, % ٤.18, % 0.٤3 ,% ٤.٤0, % 18 ,غم ٦.٤٤ ,غم  35.5٤ ,سم   2.98 , 1-نبات 2دسم

  سم 17.13 ,غم  232.20,  1-ثمرة. نبات 2٤.٦٦ , % 0.9٤, % 2.37, % ٤2.9٤ , 1-زهرة.نبات 25.2٦

جزء بالمليون  108.٤1, غم ثمار  100غم. 1.12,  1-ـطن ه 73.٦٤ , 1-طن هـ 1٦.٤8 , 3سم1٦7, سم  5.8, 
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 بالتتابع, اما محتوى االوراق من الكلوروفيل وعدد االزهار المذكرة فال وجود الختالف معنوي فيهما. 

بالستيكية في اغلب الصفات ومنها ارتفاع النبات, عدد ال لألنفاقللغطاء  األزرق  امعنوي تفوقا النتائج أظهرت كما 

مدة  النسبة المئوية للمادة الجافة في الورقة,, االوراق, المساحة الورقية, قطر الساق, وزن الورقة الرطب والجاف

نسبة العقد, عدد , النسبة الجنسية في كل من الحاصل المبكر والحاصل الكلي, عدد األزهار المذكرة التزهير, 

 80.٤7اعطت  إذالحاصل الكلي و ,الحاصل المبكر ,حجم الثمرة ,قطر الثمرة  ,طول الثمرة ,وزن الثمار, الثمار

يوما,   51.58%,17.٦8غم,  5.٤2غم,  30.29سم, 2.95, 1-دسم نبات 3٤٤.07, 1-ورقة نبات   ٤٤.07 سم,

, 3سم155.75سم,  5.77سم, 1٦.77غم , 22٦.0٦, 1-ثمرة نبات 0٦.%2٤, 0.93 %, 2.3٤ %,2.82

فانه تفوق معنويا في محتوى االوراق  لألنفاقبالتتابع, اما لون الغطاء االصفر  1-ـطن ه72.83, 1-طن هـ 17.5٤

اما اقل  ,غم ثمار100غم.1.0٦% , ٤.01%, ٤.3٤ فأعطىالبروتين في الثمار و ,البوتاسيوم, النتروجين  نم

اما  ,جزء بالمليون 103.58بلغت  إذللون االبيض لغطاء االنفاق محتوى للنترات في الثمار فكانت عند استخدام ا

فيما يخص بمحتوى الفسفور في االوراق فكانت هنالك زيادة في لون الغطاء االصفر ولكن غير معنوية بلغت 

زهرة  25.75% وعدد االزهار المؤنثة فتفوقت عند استخدام  لون الغطاء االزرق ولكنها غير معنوية وبلغت ٤2.0

 . 1-اتنب

النتائج وجود اختالفات معنوية للتداخل بين عاملي الدراسة فقد اعطى التداخل بين المادة العضوية أظهرت كما 

كغطاء للتربة واللون االزرق لغطاء االنفاق زيادة في اغلب الصفات المدروسة عدد االوراق, المساحة الورقية, 

افة في االوراق, الفسفور في االوراق, النسبة الجنسية في كل جالالنسبة المئوية للمادة  ,وزن الورقة الرطب والجاف

بلغت قيم  إذ, الحاصل المبكر هاقطر ها,طول ها,وزنا لثمار, العقد, عدد ةالكلي, نسبمن الحاصل المبكر والحاصل 

%,  0.٤5%, 19.32غم, 7.8٤غم,  ٤0.55, 1-نبات 2دسم 285.13, 1-ورقة نبات ٤٦.٤7تلك الصفات 

 1-طن هـ17.85سم,  ٦.12سم,  17.88غم ,  237.٤3, 1-ثمرة نبات 13.2٦ %,0.97 %,٤3.2 %,3.13

واعطى التداخل بين استخدام المادة العضوية لتغطية التربة واللون االصفر لغطاء االنفاق اعلى القيم  , بالتتابع

عدد االزهار المؤنثة, الحاصل  ,مدة التزهيرللصفات التالية ارتفاع النبات, قطر الساق, البوتاسيوم في االوراق, 

زهرة  27.33يوما,  ٤9.57% , ٤.٦1سم,  3.0٤سم,  88.٤7اعطت  إذالكلي, محتوى الثمار من البروتين 

كما اعطى التداخل بين غطاء التربة بالمادة العضوية مع  ,غم ثمار بالتتابع100غم 1.13, 1-ـه طن75.00, 1-نبات

سباد,  كما اعطى التداخل بين المادة  53.33محتوى الكلوروفيل في االوراق اعلى القيم في لألنفاقالغطاء الشفاف 

زهرة  11.19% , وعدد االزهار المذكرة ٤.٤٤العضوية والغطاء االحمر اعلى القيم في النتروجين في االوراق 

اقل محتوى  نفاقلأل, بينما اعطى التداخل بين الغطاء البالستيكي االسود لغطاء التربة مع الغطاء الشفاف 1-نبات

 جزء بالمليون 97.٦7للنترات في الثمار بلغ 
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 الزراعة 

 وحاصل كفاءة استعمال المياه ونمو في السماد ونوع فاصلة الري تأثير عنوان الرسالة:

 بالتنقيط الري نظام تحت .Vigna radiata L الماش

منال اسم الطالب:  

 رمضان خضير عباس

الشهادة 

 :ماجستير  

 االختصاص

البستنة : 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

محمد  أ.د. اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

  علي عبود

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

عن مركز  كم 40 تبعد والتي ديالى محافظة - المقدادية لقضاء التابعة الزراعية الحقول احد في حقلية تجربة أجريت 

  الخريفي للموسم 33° 57ʹ  09ʺ عرضا    خـط  وشمـال شـرقـا   ٤٤° 52ʹ ٤8ʺ طول خط على ديالى محافظة

 Vignaالماش  وحاصل نمو في كفاءة استعمال المياه و فاصلة الري ونوع السماد تأثير دراسة لغرض , 2020
radiata L. ايام  و  الري  3استعملت في التجربة ثالثة معامالت للري هي الري كل  .الري بالتنقيط  تحت نظام

ايام , وثالثة مستويات من التسميد هي معاملة بدون تسميد  و التسميد العضوي و التسميد  9ايام و الري كل  6كل 

ضمن تصميم القطاعات  Split Blockالشريطية  القطاعات عاملية  بنظامالتجربة كتجربة  صممت الكيميائي ,

حللت النتائج  ,  مكررات ةبثالثوRandomized Complete Block Design (R.C.B.D  ) العشوائية الكاملة

( متعدد الحدود وعلى مستوى Duncanاختبار)باستعمال  المتوسطات  ( وق ورنتSASبرنامج )باستخدام  احصائيا  

 واظهرت النتائج مما يلي : 0.05احتمال  

ايام  بإعطائها اعلى متوسط   في اغلب الصفات المدروسة وهي محتوى الماء النسبي  3وقت فاصلة الري كل تف -1

, القدرة على ربط الماء  ارتفاع النبات , والمساحة الورقية, الكلوروفيل ,عدد االوراق , عدد االفرع الجانبية ,  
 1-فرع نبات 9.52ورقة,  123. 5٤وحدة سباد , 50.74 ,  49.54سم ,  %92.77 ,%6.008 , 82.83

حسب التتابع  واعطت هذه المعاملة أيضا  اعلى القيم في الحاصل ومكوناته  وهي  عدد القرنات , ومتوسط عدد 

( , الحاصل الكلي, تركيز الفسفور في اوراق النبات , تركيز البوتاسيوم في اوراق النبات , 1-البذور ) بذرة قرنة

حسب التتابع  % 1.70%,  0.350,  1-طن هكتار 2995,   1-بذرة  قرنة1078.32  قرنة , 96. 51اذ بلغت  

. 
ايام  بإعطائها اعلى متوسط في بعض الصفات المدروسة وهي عجز االشباع النسبي   6تفوقت فاصلة الري كل -2

 , القدرة على امتصاص الماء , الوزن الرطب , الوزن الجاف , وزن الجذر الجاف , طول الجذر ,حاصل
و  1-غم نبات161.22,  1-غم نبات 288.66,  1.32.% , 26.48النبات الواحد , تركيز النتروجين اذ بلغت 

 حسب التتابع .3-كغم م 1.14% , 3.038,  1 -غم نبات33.73سم ,23.85غم ,  3.387
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و كفاءة ايام  في بعض الصفات منها النضوح االلكتروليتي, و البرولين و  9تفوقت النباتات المروية كل   -3

إذ ان تباعد فاصلة  الري قد أثر ايجابا  3كغم م 1.32, 1-ملغم غم2.664%,  58.88استعمال الماء ,   إذ بلغت  

 في هذه الصفات .
 كان للتداخل بين فاصلة الري ونوع السماد العضوي والكيميائي  تأثيرا  معنويا  اذ تفوقت معاملة السماد العضوي  -٤

في بعض الصفات المدروسة وهي محتوى الماء النسبي ,القدرة على ربط الماء,   W1A1 مع الري كل ثالثة ايام

% ,  84.88ارتفاع النبات , الكلوروفيل ,عدد االوراق ,عدد القرنات , تر كيز  والفسفور اذ بلغ حسب التتابع  

حسب % , 1,0.٤1٦-قرنة نبات 10٦.٤٦, 1-ورقة نبات148.06وحدة سباد ,  51.67سم , 97.80, %6.85

 التتابع .
كان للتداخل بين فاصلة الري ونوع السماد العضوي والكيميائي  تأثيرا  معنويا  اذ تفوقت معاملة السماد العضوي  -5

( في بعض الصفات المدروسة وهي وزن الجذر الجاف , طول الجذر, و عدد  W2A1مع الري كل ستة ايام )

سم ,  2٦.0٤3غم ,  ٤.12اء ,إذ بلغت وعلى الترتيب , الحاصل الكلي , كفاءة استعمال الم 1-البذور قرنة

 حسب التتابع . 3-كغم م 1.58, 1-طن هكتار 3.878,   1-بذرة نبات 12.100

 

 الزراعة 

في ونوعية التسميد  والكبريت السوربيتولطريقة الزراعة والرش بتأثير  عنوان الرسالة:

 نمو وحاصل البصلصفات ال

عادل اسم الطالب:  

 محمد رشيد

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

عثمان  أ.د اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 خالد علوان المفرجي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

في محطة أبحاث قسم البستنة وهندسة  2021-2020قلية خالل الموسم الزراعي الخريفي ت تجربة حاجري     

كلية الزراعة / جامعة ديالى لدراسة تأثير طريقة الزراعة والرش بالسوربيتول والكبريت ونوعية التسميد  –الحدائق 

ام ظ( وبنR C B Dالكاملة )في صفات النمو وحاصل البصل , نفذت التجربه على وفق تصميم القطاعات العشوائية 

وبثالث مكررات وتضمنت التجربه استعمال طريقتين للزراعه هي االواح ) االحواض (  Split Plotالقطع المنشقة 

 ٦كما احتوت التجربه  Main Plotالتي وضعت في القطع الرئيسيه  A2و  A1والمروز التي رمز لها بالرمز 
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اجن مع كبريت مايكروني , سماد دواجن +كبريت مايكروني توليفات سماديه  )سماد دواجن  ,سماد دو

+سوربيتول, سماد كيميائي , سماد كيميائي متعادل + كبريت مايكروني , سماد كيميائي +كبريت مايكروني + 

. ليكون عدد Sub Plotالتي وضعت في القطع الثانويه  B6 B5 B4 B3 B2 B1سوربيتول ( والتي رمز لها 

 3٦وحدة تجريبيه وكررت بثالث مرات ليكون عدد الوحداد التجريبيه الكليه  12عبارة عن الوحدات التجريبيه 

متعدد  Duncanوقورنت المتوسطات باستخدام اختبار  SASوحدة تجريبيه . تم تحليل البيانات على وفق برنامج 

 :هرت نتائج التجربة ما يأتيظ. ا 0.05الحدود وعلى مستوى احتمال 

مروز  معنويا في قطر عنق البصلة و المساحة الورقية  وقطر البصلة بينما  فيالمزروعة  _ تفوقت النباتات1

الزدواج في االبصال لالواح  معنويا في النسبة المئوية للبوتاسيوم والنسبة المئوية  فيتفوقت النباتات المزروعة 

 .في االبصال المئوية للكبريتوالحاصل الكلي البايلوجي لألبصال والحاصل الكلي لالبصال الطرية والنسبة 

معنويا في  _ تفوقت النباتات المرشوشة بالتوليفة السمادية  سماد دواجن متحلل + سوربيتول + كبريت ميكروني2

االوراق في عدد االوراق االنبوبية و المساحة الورقية والمحتوى الكلي للكلوروفيل و النسبة المئوية للمادة الجافة 

االبصال  و وزن البصلة الطرية والحاصل الكلي البايلوجي في المئوية للمادة الجافة  وطول البصلة والنسبة

والحاصل الكلي لالبصال الطرية . بينما تفوقت النباتات المرشوشة بالتوليفة السمادية  سماد كيميائي متعادل + 

لمئوية للنتروجين والفسفور كبريت ميكروني + سوربيتول معنويا في ارتفاع النبات وقطر عنق البصلة والنسبة ا

 في الرأس.  والكبريت ( والنسبة المئوية للكاربوهيدراتT.S.Sوالبوتاسيوم و المواد الصلبة الذائبة الكلية )

_ كان للتداخل الثنائي بين طريقة الزراعة والتوليفات السمادية تأثيرا معنويا, اذ تفوقت النباتات المزروعة على 3

( 1-غم.لتر 3فة السمادية ) سماد كيميائي متعادل + كبريت ميكروني + سوربيتول بتركيز مروز والمعاملة بالتولي

, اما النباتات المزروعة TSSمعنويا في قطر عنق البصلة وعدد االوراق االنبوبية و A1B6والتي رمز لها بالرمز 

كبريت ميكروني والتي رمز لها  على مروز والمعاملة بالتوليفة السمادية  سماد الدواجن المتحلل + السوربيتول +

في االوراق والمساحة الورقية والنسبة المئوية للمادة الجافة  الكلي لكلوروفيلا تركيزمعنويا في تفوقت  A1B3بالرمز 

االوراق وطول البصلة و قطر البصلة ووزن البصلة الطرية, فيما تفوقت النباتات المزروعة على الواح في 

النسبة المئوية  معنويا في  مادية سماد الدواجن المتحلل + السوربيتول + كبريت ميكرونيوالمعاملة بالتوليفة الس

تفوقت النباتات  حين الحاصل الكلي البايلوجي و الحاصل الكلي لالبصال الطرية, فيو للمادة الجافة في البصلة

 3ريت ميكروني + سوربيتول بتركيز المزروعة على الواح والمعاملة بالتوليفة السمادية  سماد كيميائي متعادل + كب

معنويا في ارتفاع النبات و النتروجين والفسفور والبوتاسيوم في االوراق والنسبة المئوية للكاربوهيدرات  1-لتر غم

 والنسبة المئوية للكبريت في البصلة. 
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 الزراعة 

 Caricaبايا في نمو نبات البا تأثير الرش بحامض الهيومك والسالسليك عنوان الرسالة:

papaya L)) 

محمد اسم الطالب:  

 هادي علي العبادي

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

علي  أ.د اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 محمد عبد الحياني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

نفذت هذه التجربة في ظلة أعدت لهذا الغرض في أحد البساتين الخاصة في قضاء المقدادية /محافظة ديالى للمدة      

على شتالت البابايا بعمر شهرين ,لمعرفة مدى استجابة النبات المعاملة  2021-1-15إلى  2020-5-17من 

 السالسليك في نمو شتالت البابايا . بحامض الهيومك ودور حامض

%( هي Disper Humic 85)  استعمل في هذه التجربة عامالن, األول رش اربعة مستويات من حامض الهيومك

صممت  1-ملغم لتر ٤00, 200, 0%  وثالثة مستويات من حامض السالسليك هي  3%, 2%, 1صفر, 

وائية الكاملة بثالثة مكررات وبواقع شتلتين لكل وحدة تجريبية المعامالت بتجربة عاملية وفق تصميم القطاعات العش

 يلي : شتلة, وقد أظهرت نتائج الدراسة ما 72وبذلك يكون عدد الشتالت الداخلة في التجربة 

%  تفوقا  معنويا في كل من  محتوى األوراق  3أعطت معاملة رش شتالت البابايا بحامض الهيومك بتركيز  -1

فسفور, البوتاسيوم والكلوروفيل وسجلت إنخفاضا معنويا في محتوى االوراق من البرولين ,  كما من النتروجين ,ال

تفوقت المعاملة اعاله معنويا في متوسط الزيادة في ارتفاع النبات, مساحة الورقة الواحدة , المساحة الورقية الكلية, 

والجاف للمجموع الجذري قياسا بمعاملة  متوسط الوزن الطري والجاف للمجموع الخضري , متوسط الوزن الطري

 عدم الرش 

إلى زيادة معنوية في متوسط الزيادة في إرتفاع النبات ,   1-رملغم لت 200ادى الرش بحامض السالسليك بالتركيز  -2

الى زيادة معنوية في محتوى االوراق من النتروجين,  1-ملغم لتر ٤00كما ادى الرش بحامض السالسليك بتركيز 

فور, البوتاسيوم و الكلوروفيل , في حين سجلت إنخفاضا معنويا في محتوى االوراق من البرولين  , كما أدت الفس

المعاملة اعاله  إلى زيادة معنوية في عدد األوراق ,مساحة الورقة الواحدة ,المساحة الورقية الكلية  , متوسط الورن 
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 والجاف للمجموع الجذري  قياسا بمعاملة عدم الرش. الطري والجاف للمجموع الخضري ,  متوسط الوزن الطري 

أثرت التداخالت بين عاملي الدراسة معنويا في أغلب الصفات المدروسة إذ أعطت معاملة التداخل برش حامض  -3

أعلى معدل إلرتفاع النبات وكذلك تفوقت  1-ملغم  لتر 200%مع حامض السالسليك بالتركيز 2الهيومك بالتركيز 

% مع عدم الرش بحامض  السالسليك معنويا في متوسط الزيادة  2داخل برش حامض الهيومك بالتركيز معاملة الت

 في قطر الساق. 

معنويا في  1-ملغم لتر ٤00% وحامض السالسليك بتركيز2تفوقت معاملة تداخل رش حامض الهيومك بالتركيز 

 متوسط عدد األوراق في النبات الواحد.

معنويا  1-ملغم لتر ٤00% مع حامض السالسليك بالتركيز  3بالتركيز   امض الهيومكتفوقت معاملة تداخل رش ح

, فيما سجلت اقل محتوى من البرولين في والكلوروفيلالفسفوروالبوتاسيوم  في محتوى األوراق من النتروجين

زن الطري والجاف في متوسط مساحة الورقة الواحدة والمساحة الورقية الكلية ,متوسط الو, كما تفوقت  االوراق

 للمجموعين الخضري والجذري قياسا بمعاملة المقارنة.

 

 الزراعة 

الى العلف  Artemisia herba albaنبات الشيح  مسحوق  إضافةتأثير  عنوان الرسالة:

 للنعاج العواسية المحلية وبعض صفات الدم الكيموحيوية  في انتاج الحليبالمركز 

ورود علي اسم الطالب:  

  لتميميحسين ا

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

اإلنتاج 

 الحيواني

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

محمد  أ.د اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 أحمد شويل

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

من  يوم 104لمدة جامعة ديالى  -لحيواني التابع لقسم االنتاج الحيواني كلية الزراعة أجريت هذه التجربة في الحقل ا

النعاج  من 18في هذه التجربة  استخدام يوم 14سبقتها فترة تمهيدية لمدة  2021/ 2/ 23الى  2020/ 11/ 21

وجنس  إلى العلف المركز نبات الشيحفي موسم إنتاج الحليب الثالث بهدف دراسة تأثير إضافة العواسية المحلية 
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وصفات الحليب النوعية وصفات الدم الكيموحيوية واستهالك  في إنتاج الحليب و مكوناتهالمولود والتداخل بينهما  

نعاج ثالث منها  6وكل معاملة تتكون من لى ثالث معامالت ع, قسمت الحيوانات العلف وكفاءة التحويل الغذائي 

 15و  0 بواقع لكل معاملة إلى العلف المركز نبات الشيحتم فيها إضافة دها اناث  يمواليدها ذكور وثالث منها موالي

أظهرت نتائج التحليل المختبري احتواء نبات الشيح على العديد من المواد الفعالة والمتمثلة   نعجة / يوم / غم 30و

إلضافة  معنوي عدم وجود تأثيره الدراسة أشارت نتائج هذ, و بالمواد الفينولية والفالفونيدات والفالفونات والتانينات

طيلة فترة التجربة  ولم يالحظ وجود تأثير  ين المعامالت ب الشهري والكلي نبات الشيح الى العلف  في انتاج الحليب 

معنوي لجنس المولود على انتاج الحليب الشهري  فضال عن التداخل بين جنس المولود واضافة نبات الشيح لم تكن 

إضافة  ذ تفوقت المعاملة إظهرت النتائج وجود تغيرات في بعض مكونات الحليب أكما  معنوية كذلك. هناك فروق

% مقارنة بمعاملة السيطرة 0.86في الشهر الثاني في نسبة الرماد اذ بلغت ( P≤0.05)  معنويا  غم/ نعجة / يوم  15

فة الحليب في الشهر الثالث من التجربة في كثا ((P≤0.05%. في حين تفوقت نفس المعاملة معنويا  0.83وكانت 

. ومن جانب اخر تبين 3غم / سم 26.20مقارنة بمعاملة السيطرة    والتي كانت  3غم / سم 27.04والتي بلغت 

وجود فروق معنوية في التداخل بين جنس المولود ومعامالت اإلضافة بالنسبة لكثافة الحليب  اذ تفوقت معاملة 

مقارنة مع معاملة  3غم /سم27.13 الثاني  اذ بلغت   ذات المواليد االنثوية  خالل الشهر  غم شيح للنعاج 30إضافة 

في نسبة المواد الصلبة الالدهنية في  في حين تفوقت معاملة السيطرة  .3غم /سم  26.13السيطرة والتي كانت 

% على 10.43و 10.49 غم / شيح والتي كانتا 30و  15% على معامالت اإلضافة 11.14الحليب والتي كانت 

ونسبة سكر نسبة الدهن  إلضافة نبات الشيح في نسبة البروتين و  في حين لم يالحظ وجود تأثير معنويالتوالي . 

  طيلة فترة التجربة  الالكتوز في الحليب للنعاج 

في معظم الصفات  تأثير معنوي له   يكن لم لى العلف المركزإ نبات الشيحضافة أ بانستنتج من هذه الدراسة ن      

في زيادة الرماد وكثافة الحليب . واحتواء نبات إيجابي  غم شيح / نعجة / يوم كان له اثر15المدروسة ولكن اضافة 

   . الشيح على العديد من المواد الفعالة والتي اهمها التانينات و الصوبونيات والفينوالت والتربينات 
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 الزراعة 

في بعض صفات    019ILSTSو HSCمعلمات التتابعات الدقيقة عالقة  عنوان الرسالة:

 اداء النمو في الماعز االسود المحلي

بان سمير اسم الطالب:  

 عبد الوهاب

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

الثروة 

 الحيوانية

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

أ.م. د. زيد  اسم المشرف : .د.ملدرجة العلمية : أا الشهادة : دكتوراه  

 محمد مهدي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

مولودا  من الماعز المحلي لدى مربين في قضاء بعقوبة مركز  35معزة و22ا جريت الدراسة على عينة مكونة من 

بري في مختبر التقدم العلمي واجري العمل المخت 2021\2\15ولغاية  2020\11\15محافظة ديالى للمدة من 

بهدف تحديد التنوع الوراثي للواسمين قيد الدراسة  2021\5\20ولغاية  2021\2\17الحارثية للمدة من  \بغداد\

(HSC 019وILSTS في العينة المدروسة وعالقتها بصفات النمو وابعاد الجسم عند الميالد والفطام فضال  عن .)

في    019ILSTSو HSCومواليدها وكذلك بهدف تحديد التنوع الوراثي للواسمين دراسة التقييم الوراثي للمعزات 

 العينة المدروسة وعالقتها بصفات النمو وابعاد الجسم عند الميالد والفطام. 

وبينت نتائج الدراسة تأثيرا  معنويا  لنوع الوالدة وجنس المولود وشهر الوالدة في صفة عدد المواليد المولودة,       

( على التوالي, 1.90و 1.90و 2.1تفوقت الوالدة التوأمية والمواليد الذكور وشهر تشرين الثاني في هذه الصفة )إذ 

طول الجسم وارتفاع المؤخرة وارتفاع المقدمة معنويا لصالح وفي حين كان تأثير نوع الوالدة على وزن الميالد 

سم( على التوالي مقارنة بالمواليد التوأمية. 2٦.8و 29.7و 30.٦كغم( وكذلك في ) 3.03الوالدة المفردة وبلغت)

مولود( على الوالدات االنثوية  1.90وكان لجنس المولود تأثير معنوي في عدد المواليد المولودة إذ تفوقت الذكور )

مولود( أما بالنسبة لقياسات الجسم كان لجنس المولود تأثير معنوي على محيط الصدر فقط عن القياسات  ٦٦.1)

سم( عند الميالد. أما بالنسبة لتأثير شهر الوالدة لوحظ تفوق  31.3سم( على االناث ) 33.3خرى بتفوق الذكور )اال

سم( على 3٤.13و 33.3٦مولود( ومحيط الصدر ومحيط البطن ) 1.90شهر تشرين الثاني بعدد المواليد المولودة )

ع الوالدة, إذ تفوقت الوالدات الفردية بكل من وزن التوالي على كانون اال ول ما عند الفطام نجد فرق معنوي لنو

الفطام والزيادة الوزنية وفي جميع قياسات الجسم عند الفطام مقارنة بالوالدات التوأمية, في حين ظهر فرق معنوي 

جدي(  1.58و 1.83لجنس المولود في صفة عدد المواليد المفطومة, اذ تفوقت الذكور على اإلناث في هذه الصفة )

 1٤.1٤التوالي. وكان لشهر الفطام تأثير معنوي إذ تفوق شهر كانون الثاني في وزن الفطام والزيادة الوزنية ) على

كغم( على التوالي مقارنة بشهر كانون االول في حين تفوق كانون اال ول على كانون الثاني بعدد المواليد  11.52و
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يوم من  ٤7ة لعمر الفطام كان هناك تفوقا  واضحا  بعمر مولود( على التوالي. اما بالنسب 1.٦2و 1.8المفطومة )

( لألمهات ومواليدها ذات تباين واسع إذ نجد BLUPالفطام ولجميع الصفات المدروسة. وكانت قيم الجدارة الوراثية )

 0.0920٤) 23كغم( لوزن الميالد والجدي المرقم  0.0٦9٤3) ٤أعلى قيمة جدارة وراثية كانت للمولود المرقم 

كغم لصفة وزن الميالد  0.٦٦٦٤أعلى جدارة وراثية بلغت  2غم( لوزن الفطام, في حين كانت المعزة المرقمة ك

إذ بلغ عدد التراكيب  HSCكغم( لصفة وزن الفطام. وجد تشكل وراثي للواسم  0.5822) 1٤والمعزة المرقمة 

زوجا  قاعديا  بلغ أعلى  29٦-272وحت حجومها اليل ترا 12تركيبا  وراثيا  باحتوائه على  1٦الوراثية لهذا الواسم 

. وبلغ عدد االليالت للواســـــــم HSC%( للواسم 20.83وبنسبة 27٤\27٤تكرار لصالح التركيب الوراثي )

ILSTS019 11  تركيب وراثي سجل  1٤زوجا  قاعديا  إذ تبين احتواؤه على  157-135اليل تراوحت حجومها

زوج قاعدي  27٤%(. وكان أعلى تكرار لصالح االليل 23.8ى نسبة تكرار )أعل 1٤9/1٤7التركيب الوراثي 

. تبين ان ILSTS019%( للواسم 25) 1٤9وأعلى تكرار لصالح االليل  HSC% العائد للواسم  27.08وبنسبة 

 272لم يكن لها تأثير معنوي في وزن الميالد, في حين تفوق االليل  ILSTS019والواسم  HSCالليالت الواسم 

 1٤.٦8و 1٤.50في وزن الفطام والزيادة الوزنية قبل الفـــــــطام ) ILSTS019للواسم  151واالليل  HSCللواسم 

 35.23في محيط البطن وارتفاع المقدمة ) 29٦واالليل  27٤تفوق االليل وكغم( على التوالي.  11.73و 11.90و

الليلين عند الميالد, في حين لم يكن بين االليالت على التوالي للجداء الحاملة لهذين ا HSCسم( للواسم  30.00و

فقد تفوق التركيب الوراثي  019ILSTSوللواسمين المدروسة فرق معنوي على ابعاد الجسم كافة, فيما يخص الواسم 

 30.٦٦و 3٤.33و 3٤.٦٦و 29.٦٦معنويا في طول الجسم ومحيط الصدر ومحيط البطن وارتفاع المقدمة ) 151

و  HSCللواسمين  151واالليل  272مقارنة ببقية االليالت المدروسة. كما نجد تفوق االليل  سم( على التوالي

019ILSTS ( و  50.٤0و ٤9.٦0على التوالي في طول الجسم ومحيط الصدر ومحيط البطن وارتفــــــــاع المقدمة

في حين لم يكن االليل سم( على التوالي للجداء عند الفطام  ٤8و  50.33و  ٤9.٦٦و  ٤9و  ٤9.20و  ٤0.51

 ٤7.٦الذي كان له تأثير معنوي في هذا القياس سجل  151ذا تأثير معنوي في ارتفاع المؤخرة بعكس االليل  272

سم. ومن النتائج السابقة الذكر نجد اهتمام المربي من الناحية غير الوراثية السيما التغذية وهذا ما لمسناه في وزن 

امج انتخاب وراثي قد يحسن من صفات النمو السيما وزن الفطام بواسطة انتخاب الفطام وبعمر مبكر بغياب بر

والتي انعكست على   ILSTS019و  HSCاالفراد المتميزة لهذه الصفة باعتماد االليل المؤثر في هذه الصفة للواسمين 

اال م مما يسمح المجال ابعاد الجسم عند الفطام وقابلية المولود على تناول األعالف بوقت مبكر واالبتعاد عن 

باالستفادة من الحياة االنتاجية للمعزة بأكبر عدد ممكن من الوالدات فضال  عن االهتمام بنسب التوائم للوالدات والتي 

  تعد الركيزة األساس في بقاء وتجدد القطيع.
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 الزراعة 

نمو  تأثير الرش بحامض االسكوربيك والتربتوفان والمثيونين في عنوان الرسالة:

 وحاصل اللهانة الحمراء

حسنين اسم الطالب:  
 علي جاسم بدير

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

م .د عدنان  اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه  
 ن النصيراويغازي سلما

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

بهدف  2021-2020جامعة واسط  في الموسم الزراعي  -نفذت التجربة في الحقول البحثية التابعة  لكلية الزراعة 

 المثيونين والحامضين االمينين 1-ملغم لتر 100, 50, 0بتركيز  ك يحامض االسكوربب تأثير الرش  ةدراس

في نمو وحاصل فضآلعن معاملة المقارنة  1-ملغم لتر 200و 100بتركيز والتربتوفان  1-م لترملغ 30و 20بتركيز

. صممت التجربة كتجربة عاملية ضمن  تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  Ruby Ballهجين نبات اللهانة الحمراء 

RCBD  وبثالثة مكررات, حللت النتائج باستعمال برنامجSAS ات على وفق اختبار دنكن متعدد ثم قورنت المتوسط

 .  0.05الحدود على مستوى احتمال

 يمكن  تلخيص النتائج على النحو التالي :   

معنويا في صفات النسبة المئوية للعناصر  1-ملغم  لتر100بتركيز  A2تفوقت معاملة الرش بحامض االسكوربيك 

وفي مؤشرات النمو  2.84 %% والبوتاسيوم  0.378% والفسفور  2.38الغذائية الكبرى في االوراق النتروجين 

ورقة  21.82سم وعدد االوراق النبات الخارجية  2.54سم وقطر ساق النبات  40.43الخضري ارتفاع النبات 

% والوزن  9.19ونسبة المادة الجافة في االوراق الخارجية  1-نبات   2دسم 110.54والمساحة الورقية  1-نبات

غم والمحتوى النسبي  95.07غم والوزن الجاف للمجموع الخضري  961.13الرطب للمجموع الخضري 

 14.02سم وارتفاع الراس  14.03وفي صفات الحاصل الكمية والنوعية كقطر الراس  SPAD 171.16للكلوروفيل 

%  7.70ونسبة المادة الجافة في الرؤوس  1-ورقة راس 42.38كغم وعدد اوراق الراس  1.22سم وزن الراس 

ونسبة المئوية للبروتين في الرؤوس  1-غم100ملغم  344.33وصبغة االنثوسيانين  1-طن هـ 40.86ل الكلي والحاص

 .       1-ملغم غم  0.213% وانخفاض محتوى النترات في الرؤوس  16.68

ائية تفوقا في  نسبة العناصرالغذ 1-ملغم لتر 200بتركيز  M4اظهرت معاملة الرش بالحامض االميني التربتوفان 

% وصفات النمو 2.80 % والبوتاسيوم  0.377% والفسفور  2.42الكبرى لالوراق الخارجية النتروجين 

 
 أ
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ورقة   21.25سم وعدد االوراق النبات الخارجية  2.41سم وقطر ساق النبات 39.66 الخضري ارتفاع النبات 

% والوزن  9.18ي االوراق الخارجية ونسبة المادة الجافة ف 1-نبات   2دسم 104.47والمساحة  الورقية  1-نبات

 غم  899.66الرطب للمجموع الخضري 

 الحاصل صفات فيو SPAD 166.46غم والمحتوى النسبي للكلوروفيل  92.22والوزن الجاف للمجموع الخضري 

 اوراق وعدد كغم 1.15 الراس وزنو سم 13.55 الراس وارتفاع سم 13.52 الراس قطر كصفة والنوعية الكمية

 وصبغة 1-هـ طن38.44  الكلي والحاصل%  7.71 وسؤالر في الجافة المادة ونسبة 1-راس ورقة ٤1.7٦ الراس

 للنترات محتوى وانخفض%  1٦.32 الرؤوس في للبروتين المئوية ونسبة 1-غم 100 ملغم 3٤3.11 االنثوسيانين

  .1- غم ملغم 0.209 الرؤوس في

-ملغم  لتر 200بتركيز  M4والتربتوفان  1-ملغم  لتر 100بتركيز  A2أظهرالتداخل بين حامض االسكوربيك         

 2.60تفوقا معنويا في النسبة المئوية للعناصر الغذائية في اوراق الخارجية لنبات اللهانة الحمراء مثل النتروجين  1

قطرساق سم و 41.16وفي موشرات النمو الخضري كارتفاع النبات  2.92 %% والبوتاسيوم  0.377% والفسفور 

 1-نبات   2دسم 118.44والمساحة الورقية  1-ورقة  نبات 22.76سم وعدد االوراق النبات الخارجية  2.64النبات 

غم والوزن  993.67% والوزن الرطب للمجموع الخضري  9.23ونسبة المادة الجافة في االوراق الخارجية 

وفي صفات الحاصل الكمية SPAD  179.92 غم والمحتوى النسبي للكلوروفيل 98.93الجاف للمجموع الخضري 

 43.80كغم وعدد اوراق الراس  1.31سم وزن الراس  14.56سم وارتفاع الراس  14.87والنوعية قطر الراس 

وصبغة االنثوسيانين  1-طن هـ 43.66% والحاصل الكلي  7.74ونسبة المادة الجافة في الرؤوس  1-ورقة راس

%  وانخفض محتوى للنترات في الرؤوس  17.06ة للبروتين في الرؤوس ونسبة المئوي 1-غم 100ملغم 347.33

 .1-ملغم غم  0.201

 

 الزراعة 

عالئق الحمالن العواسية في بعض الصفات  تأثير اضافة زيت القرفة الى عنوان الرسالة:

   االنتاجية وسائل الكرش

مضر اسم الطالب:  

  عبداللطيف عريبي

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

االنتاج 

 الحيواني

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

أ.م.د. ماجد  اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.م.د الشهادة : دكتوراه  

 حميد رشيد

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

الئق الحمالن العواسية في بعض الصفات الدراسة بهدف معرفة  تأثير اضافة زيت القرفة الى ع هذه نفذت  

ة ـــــــكلي قسم االنتاج الحيــــواني  في الحقل الحيواني التابع الىالتجربة  االنتاجية وسائل الكرش .  اجريت هذه

لثالث فترات تتضمن الفترة التمهيدية  2/2021/  15الى  2020/  8/ 1من  للمـــــــدة ديالىجامعة  /الزراعة 

واستخدم في هذه  . يوما ٦0و الفحوصات والتحاليل التي تبلغ  أيوم  90 يوم وفترة التسمين البالغة  1٤البالغة 

 ستةقسمت الى  (,كغم 0.50 ±23.37)اشهر وبوزن ابتدائي  4-3بعمر من ذكور الحمالن العواسية   24التجربة 

زيت ها العالئق التجريبية مع اضافة مجاميع بواقع اربعة حيوانات لكل مجموعة وضعت في حظائر فردية وقدمت ل

من وزن الجسم فضال عن % 3و   % 2العلف المركز بنسبة  عمنها , م/حيوان  مل 2و  1,  0 بمقدار  القرفة 

. وقد اظهرت النتائج انه هناك تفوق معنوي في العلف المركز والعلف الخشن  والعلف بصورة حرةم تبن الشعير تقدي

 . % 3ى التغذية المتناول الكلي ,في مستو

للحيوانات المغذاة على العالئق عند اضافة زيت القرفة معنوي في الوزن النهائي تفوق كما بينت النتائج عدم وجود   

,كما اظهرت النتائج ان هناك تفوق  مل للوزن االبتدائي والوزن النهائي والزيادة الوزنية اليومية والكلية 2و 1و 0

في الزيادة الوزنية اليومية والكلية والوزن االبتدائي , بينما لم يكون هناك تفوق % 3و 2معنوي عند مستوى علف 

% , ولم يظهر تفوق معنوي لالس الهيدروجيني لسائل الكرش 3و 2معنوي في الوزن النهائي عند مستوى علف 

, وايضا  ٦ساعات بينما كان هناك تفوق معنوي في وقت السحب  3و 0% في وقت السحب 3 2عند مستوى تغذية 

% من 3و2مل عند التداخل مع اضافة مستوى العلف  1و 0لم يظهر تفوق معنوي عند اضافة زيت القرفة بتركيز 

% من مستوى التغذية لالس 3مل عند مستوى 2وزن الجسم للحيوان , ولكن وجد تفوق معنوي عند اضافة 

 pHالهيدروجيني 

ساعات عدم وجود تفوق  ٦و 3و 0جين امونيا في وقت السحب كما اظهرت النتائج في اضافة زيت القرفة للنترو  

% ,بينما لوحظ 3و2ساعات عند مستوى العلف 3 0مل للنتروجين امونيا في وقت السحب 1و 0معنوي في اضافة 

% عند تاثير وقت السحب واضافة مستوى كمية العلف , بينما 3عند مستوى تغذية  0تفوق معنوي في وقت السحب 

% , لوحظ في نسبة االحماض 3و2ساعات في مستوى علف ٦و  3تفوق معنوي في وقت السحب لم يكون هناك 

ساعات لم يكون هناك تفوق معنوي  3و                      0الدهنية الطيارة واضافة زيت القرفة عند وقت السحب 

 %.3توى تغذية مل في مس2ساعات واضافة زيت القرفة عند  ٦, بينما لوحظ تفوق معنوي في وقت السحب 

 % 3مل عند مستوى التغذية 2و 1فة وقد تبين وجود تفوق  معنوي في مستوى التغذية واضافة زيت القرفة عند اضا
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 الزراعة 

   تأثير الزراعة المتداخلة وطرائق أضافة الكبريت في نمو وحاصل  عنوان الرسالة:
 البروكلي وأثرهما في نمو األدغال المرافقة

ياسر  اسم الطالب: 
 ياسين خضير البياتي

الشهادة 

  اطروحة :

: االختصاص
علوم البستنة 

وهندسة 
 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

أ. د. حميد   اسم المشرف : د.الدرجة العلمية : أ الشهادة : دكتوراه  
          صالح حماد                       

أ. د. عدنان حسين علي 
 الوكاع

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

  نموسميخالل القسم االنتاج النباتي  مديرية زراعة ديالى,  -نفذت الدراسة في  الحقل التابع  لمشتل الخالص 

صل الكبريت في نمو وحا ةضافطرائق إبهدف دراسة تأثير الزراعة المتداخلة و  2021 / 2020و 2019 / 2020

معامالت ستة تضمنت التجربة عاملين , العامل االول  في نمو االدغال المرافقة,  Brassica oleracea البروكلي

 زروعةالبروكلي محصوال  رئيس والمحاصيل الم عد  اذ   Sub plotزراعة المتداخلة والتي احتلت القطع الثانويةلل

 و البروكلي + الباقالء  و البروكلي+ الثوم و البصل البروكلي + ومحصول البروكلي منفرد  يةثانوال هي معه 

والتي  أضافة الكبريتوالعامل الثاني طرائق , الباقالء +الثوم  ++ البصل  البروكلي و الثوم+ + البصل البروكلي

بمعدل        وهي ثالث معامالت هي إضافة الكبريت الزراعي للتربة  Main plotوضعت في القطع الرئيسة 

تصميم التجربة وفق  نفذتفضال عن معاملة المقارنة,  % كبريت sulfas 82الكبريت السائل  , رش1-هـكغم  100

 split بتجربة عامليه بنظام RCBD Randomized Complete Block Designالقطاعات العشوائية الكاملة 

plots تم تحليل البيانات وفق البرنامج اإلحصائي  ,وبثالث مكرراتSAS اختبار  تعمالتوسطات باسوقورنت الم

 . تينتائج الدراسة اآل . أظهرت0.05أحتمالدنكن متعدد الحدود عند مستوى 

 منفرد فيمحصول  لمعاملة بروكليالنمو الخضري  في صفات ا  معنوي تفوقا  معامالت الزراعة المتداخلة اعطت  -1

محتوى سم للموسم الثاني و 30.28يس وطول الجذر الرئللموسم االول نبات  2دسم102.82صفات المساحة الورقية 

 % والنسبة المئوية 12.5٦و 10.٦7لمادة الجافة في االوراق ل النسبة المئويةو سباد ٦9.88و 71.52الكلوروفيل 

الزراعة  على التوالي, وتفوقت معاملةلموسمي الزراعة  %39.89و 33.٤2الجذريلمادة الجافة للمجموع ل

سم وتفوقت معاملة الزراعة المتداخلة  77.1٤و 73.97 النبات للموسمينرتفاع في ا باقالءالمتداخلة بروكلي + 

 معنويا  في ا  تأثير أضافة الكبريتوقد حققت طرائق  سم, 32.07بروكلي + بصل + ثوم في طول الجذر الرئيس
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لورقية والمساحة ا 1-ورقة نبات 2٦.32بلغتوعدد االوراق  سم7٦.٤9و 73.٦صفة ارتفاع النبات للموسمين بلغ 

التي  قياسا  لمعاملة المقارنةالثاني  سباد للموسم ٦9.58ومحتوى الكلوروفيل سجلت  1-نبات  2دسم112.72سجلت 

 سباد.  ٦8.21و   1-نبات  2دسم100.0٦ و 1-نبات ورقة26.32سم و  73.٦3و 70.63 سجلت

قطر القرص  صفات منفرد فيحصول تفوق معنوي في صفات الحاصل لمعاملة زراعة البروكلي محصول  2-

 751.٦7ة واالقراص الجانبية الرئيسالكلي لألقراص الحاصل  ووزنالزهري للموسم الثاني ووزن القرص الرئيس 

, وتفوقت في نسبة -1هـ طن 3٤.29و 30.1٦غم و ٤07.25 و -1طن هـ 22.98و  20.88, نباتغم 827.33 و

في صفة  ا  معنوي ا  تفوق أضافة الكبريتأعطت طرائق وقد % على التوالي,  9.88و 10.05المادة الجافة أذ بلغت 

 22.79والحاصل الكلي  1- غم نبات820.50القرص الزهري بلغ  سم و وزن 29.7٦بلغ  القرص الزهريقطر 

للموسمين على  1-غم نبات  ٤12.09 و 323.89 وزن االقراص الجانبيةللموسم الثاني في حين تفوق  -1طن هـ 

والجانبي لألقراص  والحاصل الرئيس% للموسم الثاني 9.71جافة باألقراص الزهرية بلغتالالمادة  التوالي ونسبة

بمعاملة عدم اإلضافة  على التوالي مقارنة 1-هـ طن 3٤.239و 29.93 الزهرية للموسم االول والثاني بلغ

 للموسمين.

الزهرية من العناصر الكيميائية  االقراصمحتوى االوراق و معنويا  في المتداخلة تفوقا  حققت معامالت الزراعة  -3

 % 5.33بالقرص الزهري للموسم الثاني والتي بلغت  ننسبة النتروجيفي  منفردفي معاملة البروكلي محصول 

% 0.٦20و 0.33٦الزهري  القرص والكبريت في%  3.77االول بلغت لموسم بالقرص الزهري لالبوتاسيوم و

 لموسمي ةالزهري باألقراص% وكذلك في نسبة البروتين 0.90لثاني للموسم ا ونسبة الكبريت باألوراقللموسمين 

في محتوى  ا  معنوي ا  وظهر واضحا ان طرائق أضافة الكبريت أعطت تأثير ,%33.25و 28.25 الزراعة

الزهري لموسمي  والكبريت بالقرص % 1.00و 5.٤2وكانت الزهري للموسم الثاني  والفسفور بالقرصالنتروجين 

على % 0.930 و0.890 بلغت  على التوالي ومحتوى الكبريت باألوراق للموسمين % ٦00و. 0.344الزراعة 

  .بدون إضافةمعاملة مقارنة مع %,  333.96الثاني ونسبة البروتين للموسم  التوالي

ة, منفردصفات االدغال مقارنة مع زراعة البروكلي بصورة  معنويا  في ا  حققت معامالت الزراعة المتداخلة تأثير -٤

 ونسبة المادة 2م نبات ٦8.88و 8٦.22 والتي سجلت بصفة عدد االدغال في المتر المربع للموسمين انخفاضا   سببت

في االدغال وفق  التثبيطفي درجة  باقالء% وتفوقت معاملة الزراعة بروكلي+ 10.95و 11.0٦الجافة في االدغال 

تجربة انبات لالمتحققة  النتائجواكدت  زراعة,على التوالي لموسمي ال% ٦5.٦٤و ٦٤.75وكانت مقياس بصري 

 . 2نبات م 32.00و 30.22لسنة الالحقة ولكال الموسمين لبذور االدغال انخفض عدد االدغال في بنك البذور 
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 الزراعة 

 محفزات التجذيرفي نجاحتأثير قطر العقل وموعد الزراعة والمعاملة ب عنوان الرسالة:

 ويونمو عقل الزيتون صنف خستا

اسم الطالب:  علي رحيم 
 حمد

دبلوم الشهادة :

  عالي 

: االختصاص

علوم البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

علي أ. د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 محمد عبد الحياني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 /كلية الزراعة /نفذت التجربة في األنفاق البالستيكية في المحطة البحثية التابعة لقسم البستنة وهندسة الحدائق 

على عقل الزيتون صنف خستاوي لدراسة تأثير قطر العقل وموعد الزراعة  2020جامعة ديالى خالل الموسم 

ل الزيتون صنف خستاوي, وتضمنت التجربة ثالثة عوامل االول هو والمعاملة بمحفزات التجذير في نجاح ونمو عق

شباط( والعامل الثالث معاملة  20شباط  ,  1ملم( والعامل الثاني مواعيد الزراعة وهي )7-5ملم , 5-3قطر العقل )

 ٤00, حامض السالسليك بتركيز 1-ملغم.لتر 200العقل بمحفزات التجذير )المقارنة, حامض السالسليك بتركيز 

 (.IBA%, مسحوق الـ2%, مستخلص طحالب بحرية 1, مستخلص طحالب بحرية 1-ملغم.لتر

,وفق التصميم العشوائي  split split plot designالمنشقة -نفذ البحث كتجربة عاملية حسب نظام األلواح المنشقة  

 وحدة تجريبية وبثالث مكررات. 36( وتضمنت التجربة على C.R.Dالكامل )

  -ص النتائج باألتي:ويمكن تلخي

ملم( في عدد الجذور إذ  5-3أظهرت النتائج  وجود تأثير معنوي لقطر العقل في بعض الصفات إذ تفوق القطر) -

, طول الجذر, الوزن الطري للمجموع الخضري, عدد االوراق, نسبة النتروجين في 1-جذر عقلة 8.٦33بلغت 

ت عدد االفرع, نسبة الفسفور في االوراق, نسبة البوتاسيوم في ملم( في الصفا7-5االوراق, في حين تفوق القطر )

 االوراق.

كان لموعد الزراعة تأثير معنوي في اغلب الصفات أذ تفوق الموعد االول معنويا في تسجيله افضل النتائج  - 

لطري , طول الجذر, عدد االفرع, الوزن ا1-جذر عقلة 9.٦1%, عدد الجذور 8٦.83للصفات نسبة التجذيربلغت 

للمجموع الخضري, الوزن الطري للمجموع الجذري, الوزن الجاف للمجموع الخضري, عدد االوراق, طول 

 االفرع, طوا اطول نمو خضري, النسبة المئوية.

الى تفوق بعض الصفات وتسجيلها نتائج افضل للصفات  1-لتر ملغم ٤00ادت المعاملة بحامض السالسليك بتركيز  -
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, عدد االفرع, الوزن الطري للمجموع الجذري, الوزن 1-جذر عقلة  8.٦0عدد الجذور %,82.50نسبة التجذير

الى  200الجاف للمجموع الخضري, قطر االفرع,طول اطول نمو, كما ادت المعاملة بحامض السالسليك بتركيز 

ة بمستخلص النتروجين في االوراق, كما ادت المعامل التفوق في صفتي الوزن الجاف للمجموع الجذري و نسبة

% الى التفوق في الصفات طول االفرع والوزن الطري للمجموع الخضري وعدد االوراق في 1الطحالب البحرية 

 الى التفوق في صفتي نسبة الفسفور ونسبة البوتاسيوم IBAالعقلة, وكما ادت المعاملة بالـ

الول والمعاملة بحامض السالسليك ملم المزروعة في الموعد ا5-3تفوقت معاملة التداخل الثالثي ذات القطر  -

في الصفات الوزن الطري للمجموع الخضري, الوزن الطري للمجموع الجذري, الوزن  1-لتر ملغم ٤00بتركيز

ملم المزروعة في الموعد االول 5-3الجاف للمجموع الخضري, اطول نمو خضري, فيما تفوقت العقل ذات القطر 

في صفة طول االفرع, وتفوقت معاملة المقارنة في صفة طول الجذر % 2المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية 

في صفة نسبة   1-ملغم لتر 200وتفوقت العقل المزروعة في الموعد الثاني المعاملة بحامض السالسليك بتركيز

ي ف IBAملم المزروعة في الموعد االول المعاملة بالـ7-5فيما تفوقت العقل ذات القطر  النتروجين في االوراق,

%, المحتوى النسبي 9٦.٦٦صفات نسبة البوتاسيوم في االوراق, ونسبة الفسفور في االوراق, نسبة التجذير

ملم المزروعة في الموعد االول والمعاملة بحامض 7-5للكلوروفيل في االوراق, فيما تفوقت العقل ذات القطر 

فرع, والمعاملة بمستخلص الطحالب البحرية عدد الجذور, عدد االفرع, قطر اال 1-ملغم لتر ٤00السالسليك بتركيز 

% في صفة عدد االوراق, المساحة الورقية, مساحة الورقة, وتفوقت العقل المعاملة بمستخلص الطحالب البحرية 1

% في صفة طول االفرع, قطر االفرع, كما تفوقت العقل لنفس القطر في الموعد الثاني والمعاملة بحامض 2

 في صفة الوزن الجاف للمجموع الجذري. 1-غم لترمل 200السالسليك بتركيز

 

 

 الزراعة 

في نمو وتزهير صنفين من  كيلرش بالثيامين وحامض الجاسمونتأثيرا عنوان الرسالة:

  Callistephus  chinensisاألستر الصيني 

اسم الطالب: ايـة رفـعـت 

 يـوسف

الشهادة 

  ماجستير :

: االختصاص

علوم البستنة 

وهندسة 

 ئقالحدا

 الجامعة :ديالى  الزراعة  كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
عبدالكريم عبدالجبار محمد 

 سعيد

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

ستيكية التابعة لمحطة ابحاث قسم البستنة في احد البيوت البال 2019-2020 الزراعي أجريت التجربة خالل الموسم 

جامعة ديالى لدراسة تأثير الرش الورقي بالثيامين وحامض الجاسمونك في صفات /كلية الزراعة/وهندسة الحدائق

, تضمنت التجربة دراسة Callistephus chinensisاألستر الصيني  اتالنمو الخضري والزهري لصنفين من نب

, والعامل الثاني 'Bonita'و 'Matsumoto'ل األول صنفين من نبات األستر الصيني هما تأثير ثالثة عوامل: العام

, والعامل الثالث الرش الورقي بحامض الجاسمونك 1-ملغم لتر 200و 100و 0الرش الورقي بالثيامين بالتراكيز 

كتجربة عاملية  RCBDلة نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكام. 1-ملغم لتر 50و 25و 0بالتراكيز 

 مكررات ويمكن تلخيص النتائج باألتي: ة( وبثالث3×3×2)

الصنفين في صفات النمو الخضري والزهري حيث تفاوتت في قوة أظهار الصفات إذ تفوق  تباينيتضح من النتائج 

, وعدد في أغلب الصفات الخضرية والزهرية وأظهر زيادة معنوية في صفات ارتفاع النبات Bonitaالصنف 

 طرياألوراق, والمساحة الورقية, وقطر الساق الرئيس, ومحتوى الكلوروفيل النسبي في األوراق, والوزنين ال

والجاف لألوراق, والنسبة المئوية للنتروجين والبوتاسيوم في االوراق, وطول الساق الزهري, وعدد االزهار, وعدد 

ر, ومحتوى البتالت من االنثوسيانينات الكلية, وبلغت قيم هذه والجاف لألزها لطريالبتالت في الزهرة, والوزنين ا

 86.14, وSPSDوحدة   44.14ملم, و 8.36, و2سم 1850.25, و1-ورقة نبات 193.94سم, و 47.05الصفات 

 32.25, و-1بتلة زهرة 318.28, و-1زهرة نبات 17.15سم, و 22.47%, و1.72%, و1.6غم, و 14.13غم, و

تفوق معنوي في النسبة  Matsumotoاظهر الصنف و ,على التتابع -1غم100ملغم  33.46غم, و 7.20غم, و

لفسفور في االوراق, وموعد ظهور أول برعم زهري, وقطر الزهرة, وقطر الساق واالمئوية للكربوهيدرات 

 79.13%, و0.32%, و29.19الزهري, وعمر الزهرة على النبات, والعمر المزهري, وبلغت قيم هذه الصفات 

 يوم على التتابع.  8.73يوم, و 43.55ملم, و 2.42سم, و 4.13م, ويو

رتفاع ال النتائج بالنسبة تفوق معنوي بأعطائها افضل -1ملغم لتر 200أظهرت معاملة الرش بالثيامين بالتركيز 

, ومحتوى اقفي االور لكربوهيدرات والنتروجين والفسفور والبوتاسيوملنبات, والمساحة الورقية, والنسبة المئوية ال

%, 1.78%, و32.11, و2سم 1738.27سم, و 42.22بلغت قيم هذه الصفات والبتالت من االنثوسيانينات الكلية, 

 على التتابع. -1غم100ملغم  36.15%, و1.94%, و0.42و

أدى الرش الورقي بحامض الجاسمونك الى حصول زيادة معنوية في صفات النمو الخضري والزهري وأدى الرش 

الى حصول زيادة معنوية في صفات عدد االوراق, والمساحة الورقية, ومحتوى الكلوروفيل  -1ملغم لتر 50ز بالتركي

لكربوهيدرات والنتروجين والفسفور لالجاف لألوراق, والنسبة المئوية و طريال ينالنسبي في األوراق, والوزن

-ورقة نبات148.03 بلغت قيم هذه الصفات وة, , ومحتوى البتالت من االنثوسيانينات الكليفي االوراق والبوتاسيوم

%, 0.38%, و1.81%, و30.52غم, و 12.01غم, و 72.74, وSPADوحدة  44.50, و2سم 1793.31, و1



 

 

125 

معنويا في أعطائها اعلى  1-ملغم لتر 25في حين تفوقت معاملة الرش بالتركيز  ,-1غم 100ملغم 35.42و %,1.90و

 يوم.  44.44عمر للزهرة على النبات بلغ 

أظهرت التداخالت الثنائية بين عوامل الدراسة تأثيرا معنويا في تحسين معظم صفات النمو الخضري والزهري 

 V2×JA50و V1×TH200و V2×TH100و V2×TH200لنبات األستر الصيني وتفوقت معامالت التداخل 

 في أعطائها افضل النتائج.  TH200×JA50و

اكيز الثيامين وتراكيز حامض الجاسمونك تأثير معنوي في صفات النمو كان للتداخل الثالثي بين األصناف وتر

الى زيادة معنوية في صفات قطر الساق الرئيس,  V2×TH200×JA50الخضري والزهري وأدت معاملة التداخل 

 , وطول الساق الزهري, ومحتوى البتالت من األنثوسانينياتفي االوراق لبوتاسيوموا والنسبة المئوية للنتروجين

على  -1غم100ملغم  41.44سم, و 24.92%, و2.19%, و2.04ملم, و 8.91بلغت قيم هذه الصفات والكلية, 

 ينالى زيادة معنوية في صفات المساحة الورقية, والوزن V2×TH200×JA25التتابع, في حين أدت معاملة التداخل 

غم, 102.43, و2سم  2753.33تبلغت قيم هذه الصفاو, في الزهرة الجاف لألوراق, وعدد البتالتو طريال

زيادة معنوية حصول الى  V1×TH200×JA50 معاملةالأدت , وعلى التتابع -1بتلة زهرة 342.60غم, و18.24و

وموعد ظهور اول برعم  ,لبوتاسيوم في االوراقوالفسفور وا النسبة المئوية للكربوهيدراتب المتمثلة صفاتالفي 

يوم على التتابع, واظهرت المعاملة  77.53%, و2.25%, و0.54%, و33.99بلغت قيم هذه الصفات وزهري, 

V2×TH100×JA50  زيادة معنوية في صفات ارتفاع النبات, ومحتوى الكلوروفيل النسبي في األوراق, وبلغت قيم

اعلى  V2×TH100×JA25على التتابع, بينما أعطت المعاملة  SPADوحدة  47.90سم, و 52.00هذه الصفات 

غم على التتابع. أدت المعاملة  8.62غم, و 36.21اف لألزهار وبلغت قيم هذه الصفات ووزن ج طريوزن 

V1×TH100×JA50  الى زيادة معنوية في صفات عمر الزهرة على النبات, والعمر المزهري, وبلغت قيم هذه

فة عدد زيادة معنوية في ص V2×TH0×JA50يوم على التتابع, واظهرت المعاملة  10.33يوم, و 47.50الصفات 

أعلى عدد من األزهار بلغ  V2×TH200×JA0, بينما اعطت المعاملة -1ورقة نبات 219.61االوراق بلغت قيمتها 

ملم,  2.56زيادة معنوية في قطر الساق الزهري بلغ  V1×TH200×JA0, وأظهرت المعاملة -1زهرة نبات 18.58

 سم. 4.40الزهرة أذ بلغ الى زيادة معنوية في قطر  V1×TH100×JA25بينما أدت المعاملة 
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 الزراعة 

تأثير تسلسل الوالدة وطول مدد التجفيف في االداء االنتاجي وقياسات  عنوان الرسالة:
 الجسم والضرع ألبقار الهولشتاين

هدير اسم الطالب: 

  يوسف ابراهيم حمكي

الشهادة 

  ماجستير :

: االختصاص

نتاج إلا

 الحيواني

 الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

 

 الجامعة :ديالى 

.د. محمد أ: اسم المشرف  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
 أحمد شويل

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

.  1/2021/ 1الى  2019/ ٤/ 1من  للمدة محطة ابقار القادسية في محافظة الديوانية  أجريت هذه التجربة في    

بقرة هولشتاين من األبقار المرباة في المحطة و التي كانت ضمن موسم الحليب  5٤ مل في هذه التجربة أستع

طول مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية والتداخل بينهما في األداء  بهدف دراسة تأثيراالنتاجي الثالث والرابع ؛ 

يوما  و  ٦0-٤0يوما  و ٤0- 20مستويات وهي من  طول مدة التجفيف  كانت على ثالثة ,االنتاجي لتلك االبقار

يوما  فأكثر و تسلسل الدورة االنتاجية كانت لموسم الحليب الثالث و الرابع تم قياس مكونات الحليب بعد  ٦0من

طوال الموسم االنتاجي لألبقار الى ان تم تجفيف االبقار  تستمرأ تم قياس إنتاج الحليب بعد الوالدة والوالدة بشهر و

 ٤0-20( في انتاج الحليب خالل الشهر االول لمدة التجفيف P≤0.05رة اخرى, في حين هناك ارتفاع معنوي )م

 33٦.٦7يوما  والتي بلغت  ٦0-٤0كغم /شهر اما الشهر السابع هناك تفوق معنوي لمدة  ٤1٦.25يوما  والتي بلغت 

كغم/شهر, اما خالل  330فأكثر والتي بلغت يوما  ٦0كغم/شهر, والشهر العاشر لوحظ تفوق معنوي لمدة التجفيف 

كغم/شهر, في حين لوحظ تفوق  ٤23.75يوما  والتي بلغت  ٤0-20الشهر الرابع لحظ تفوق عالي المعنوي لمدة 

يوما  للموسم  ٤0-20معنوي في الشهر االول خالل التداخل بين مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية للمعاملة 

يوما   ٦0-٤0كغم/شهر خالل  30٤.29كغم /شهر على التوالي على ٤٤٤و  ٤08.95ي بلغت الثالث والرابع والت

يوما  للموسم الثالث حيث  ٤0-20للموسم الرابع في حين في الشهر الرابع لوحظ تفوق خالل التداخل لمدة التجفيف 

ا  للموسم الرابع حيث بلغ يوم ٦0-٤0كغم /شهر في حين لوحظ تفوق معنوي في الشهر التاسع للتداخل بين  ٤32بلغ 

كغم/شهر, اما تأثير التداخل بين طول مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية لوحظ اختالف معنوي بين  390

كغم /بقرة , اما  3207.٦يوما  للموسم الرابع والتي بلغت  ٤0-20المعامالت إذ حدث تفوق معنوي لمدة التجفيف 

يوما  للموسم الرابع  ٤0-20لسل الدورة االنتاجية لوحظ تفوق عالي المعنوية لمدة تأثير التداخل بين مدة التجفيف وتس

يوما  فأكثر للموسم الرابع ,اما التداخل بين مدة التجفيف وموسم الحليب  ٦0يوما  خالل  20٤يوما  على  279.2

خالل موسم الحليب الرابع  يوما  فأكثر ٦0( خالل التداخل بين مدة التجفيف من P≥0.05حدث تفوق عالي المعنوية )

ظهرت النتائج وجود تغيرات  في أ, كما % على بقية معامالت التداخل  5.25إذ بلغت نسبة الدهن في الحليب 
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للتداخل بين مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية في نسبة الرماد في  معنويا   تفوق لوحظ ذإبعض مكونات الحليب 

يوما  للموسم الرابع حيث تفوقت معنويا   ٦0-٤0لتداخل بين طول مدة التجفيف % خالل ا 0.78الحليب حيث بلغت 

 ت معاملة تفوق% , اما التداخل بين مدة التجفيف وموسم الحليب  0.٦3يوما  للموسم الثالث والتي كانت  ٦0-٤0على 

موسم الرابع حيث بلغت يوما  لل ٤0-20يوما  للموسم الرابع معنويا  على معاملة التداخل خالل  ٦0التداخل من 

% على التوالي , اما تأثير مدة التجفيف على االجسام المناعية في اللبأ لوحظ تفوق معنوي خالل  9.52و  ٦7.12

يوما  والتي  ٦0-٤0يوما  و ٤0-20ملغم /مل مقارنة مع مدة التجفيف  5٦.٤٦يوما  فأكثر وبلغت  ٦0مدة التجفيف 

حين ان قياسات ابعاد الجسم والضرع لوحظ ارتفاع معنوي لتأثير طول مدة ملغم /مل , في  31.23و 35.59كانت 

سم على التوالي , وطول  158و  158.20يوما  فأكثر وبلغت  ٦0يوما  و ٤0-20التجفيف في ارتفاع الحيوان خالل 

ى يوما  فأكثر عل ٦0يوما  و ٦0-٤0يوما  و ٤0-20سم و خالل  5٦.25سم على  ٦8.33و  72.25الفخذ بلغ 

-20يوما  و ٦0-٤0يوما  فأكثر  ٦0سم خالل مدة  135.92سم على  1٤1و 1٦0.83التوالي , وطول الجسم بلغ 

يوما   ٦0-٤0سم خالل  73.1٦و 7٤.33سم تفوق معنوي على  13٦.٦يوما  على التوالي , وعمق الصدر بلغ  ٤0

يوما  فأكثر تفوق معنويا   ٦0سم خالل  15٤.58يوما  فأكثر على التوالي ,  وارتفاع الكفل بلغ  ٦0يوما  و ٤0-20و

سم خالل  10٤.٦و 10٤.91يوما  , ومحيط الضرع  ٦0-٤0يوما  و ٤0-20سم خالل  153.38و 150.٦٦على 

سم , لوحظ تأثير معنوي لطول الحلمة  101.٦٦يوما  والتي بلغت  ٤0-20يوما  مقارنة  ٦0-٤0يوما  فأكثر و ٦0

سم , كذلك محيط الضرع لوحظ تفوق معنوي خالل  5.72لموسم الرابع والتي بلغت يوما  فاكثر ل ٦0للتداخل لمدة 

يوما  للموسم الرابع والتي  ٤0-20يوما  فأكثر على التداخل بين مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية خالل  ٦0

يوما   ٦0-٤0يوما  للموسم الثالث و ٤0-20سم خالل  10٤.25و 105و 103.٤5و 101.73سم و 101.٤بلغت  

يوما  فأكثر للموسم الثالث على التوالي , في حين التداخل بين مدة  ٦0يوما  للموسم الرابع و ٦0-٤0للموسم الثالث و

 ٤0-20يوما  للموسم الثالث و ٤0-20التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية  لطول الفخذ لوحظ اختالف معنوي خالل 

 71.20و 72.52يوما  للموسم الرابع  والتي بلغت  ٦0-٤0م الثالث ويوما  للموس ٦0-٤0يوما  للموسم الرابع و

 5٤و 57.37يوما  فأكثر للموسم الرابع والتي بلغت  ٦0يوما  فأكثر للموسم الثالث و ٦0سم على  ٦9.1٤و ٦7.81و

موسم الرابع يوما  فأكثر لل ٦0سم على التوالي , في حين لوحظ تفوق معنوي لمعاملة التداخل الرتفاع الحيوان خالل 

 15٦.75و 15٤.18و 15٤.57يوما  للموسم الرابع والتي بلغت  ٦0-٤0سم معنويا  على  1٦0.5والتي بلغت 

يوما  للموسم  ٤0-20يوما  فأكثر للموسم الثالث و ٦0يوما  للموسم الثالث و ٦0-٤0سم وخالل  158.05و  158.8و

يوما  فأكثر للموسم  ٦0طول الجسم لوحظ تفوق معنوي خالل  يوما  للموسم الرابع على التوالي , اما ٤0-20الثالث و

سم والتي بدورهما تفوقت  15٦.75يوما  فأكثر للموسم الثالث والتي بلغت  ٦0سم على  1٦9الرابع حيث بلغت 

 ٦0-٤0يوما  للموسم الرابع و ٦0-٤0سم وخالل التداخل  135.78و 133.٤و 1٤1.٤5و 1٤0.28معنويا  على 

يوما  للموسم الثالث على التوالي , اما التداخل في عمق  ٤0-20يوما  للموسم الرابع و ٤0-20الثالث ويوما  للموسم 

 73.25و 7٤.2و 7٤.3٦و 131.81و 1٤3.85الصدر لوحظ اختالف معنوي بين المعامالت حيث بلغت النسب 

 ٤0-20يوما  للموسم الثالث و ٤0-20يوما  للموسم الثالث و ٦0-٤0يوما  للموسم الرابع و  ٦0-٤0سم وخالل  73و

يوما  فأكثر للموسم الرابع على التوالي , في حين ارتفاع  ٦0يوما  فأكثر للموسم الثالث و ٦0يوما  للموسم الرابع و 
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 152.81و 15٤.25و 15٤.28و 15٤.75الكفل لوحظ ايضا فروق معنوية بين المعامالت حيث بلغت النسب 

-٤0يوما  فأكثر للموسم الثالث و ٦0مدة التجفيف وتسلسل الدورة االنتاجية  سم وخالل التداخل بين 1٤9.٤و 151و

يوما  للموسم الثالث  ٤0-20يوما  للموسم الثالث و ٦0-٤0يوما  فأكثر للموسم الرابع و ٦0يوما  للموسم الرابع و ٦0

تقصير فترة التجفيف لألبقار  يوما  للموسم الرابع على التوالي . نستنتج من الدراسة الحالية أنه باإلمكان ٤0-20و

يوم ومن دون حدوث تأثيرات سلبية في االداء االنتاجي ألبقار الهولشتاين وبالنسبة لتأثير  ٤0-20قبل الوالدة الى 

موسم الحليب الثالث والرابع ال توجد بينهما فروق معنوية في معظم الصفات المدروسة أما التداخل كانت تأثيراته 

 يوم والموسم الرابع وفي كثير من الصفات .  ٤0-20لعموم كانت االفضلية لمدة التجفيف متباينة ولكن على ا

 

 الزراعة 

اغناء الفيرميكومبوست باالسمدة الحيوية وتأثيره في نمو وحاصل البصل   عنوان الرسالة:
 االخضر (.Allium cepa L) ودراسة جدواه االقتصادية

ادريس اسم الطالب: 
 غالب ادريس

دة الشها

 :ماجستير  

: االختصاص

علوم التربة 

و الموارد 

 المائية

 الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

 

 الجامعة :ديالى 

أ.د فارس اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
 محمد سهيل 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

باستعمال تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  2020ة خالل الموسم الخريفي بايولوجي عامليةنفذت تجربة  

(RCBD) Randomized Complete Block Design  لدراسة تأثير اضافة الفيرميكومبوست مزيجية في تربة

بتة البكتريا المثقاحات لالمخصب ب Eisenia foetidaالمنتج من بقايا الطعام ونشارة الخشب بوساطة دودة االرض 

وبعض صفات الكلية وجاهزية بعض العناصر في اعداد البكتريا والفطريات للنتروجين والمذيبة لمركبات الفسفور 

معاملة نتجت من تداخل عاملين , العامل  20تضمنت التجربة . Allium cepa L النمو والحاصل لنبات البصل

يا )عشرة معامالت( نتجت من نوعين من االول : معامالت الفيرميكومبوست المخصب وغير المخصب بالبكتر

الفيرميكومبوست )فيرميكومبوست بقايا الطعام و فيرميكومبوست نشارة الخشب( وتخصيبها ببكتريا 

A.chroococcum   وبكترياBacillus sp.  لوحدهما ومعا فضال عن معاملة المقارنة و السماد الكيميائي بالتوصية

كبريتات  ¹⁻هـ ميكاغرام 288سوبرفوسفات و  ¹⁻هـ ميكاغرام 597يوريا و  ¹⁻هـ ميكاغرام 2٦0والبالغة  السمادية

 اظهرت النتائج :  كررت كل معاملة ثالث مرات , ,, والعامل الثاني : اضافة وعدم اضافة دودة االرض البوتاسيوم
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م اضافة دودة اعطى التداخل الثنائي لمعاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب بخليط البكتريا و عند عد -1

و بزيادة معنوية  تربة جافة 1-غم cfu 106× (2٦.٦3االرض اعلى عدد للبكتيريا الكلية في التربة , اذ بلغ )

(%  مقارنة بمعاملة المقارنة . في حين سجلت معاملة فيرميكومبوست نشارة الخشب المخصب 3٦.8٤قدرها )

 106×( 15.50لفطريات الكلية في التربة, اذ بلغ )بخليط البكتريا وعند عدم اضافة دودة االرض اعلى عدد ل

cfu (% مقارنة بمعاملة المقارنة و اضافة السماد 10٦.٦,  2٤٤.٤٤وبزيادة معنوية قدرها )  تربة جافة 1-غم

 الكيميائي على التوالي. 

عدد سجلت معاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب بخليط البكتريا و عند اضافة دودة االرض اعلى  -2

و بزيادة معنوية قدرها  تربة جافة 1-غم cfu 106×( 11.50في التربة , اذ بلغ ) A.chroococcumلبكتريا 

 .Bacillus sp(%  مقارنة بمعاملة المقارنة. اما معاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب ببكتريا ٤5.20)

 cfu 106× (12.٤3في التربة , اذ بلغ ) .Bacillus spو عند اضافة دودة االرض اعطت اعلى االعداد لبكتريا 

 (%  مقارنة بمعاملة المقارنة.83.0٦و بزيادة معنوية قدرها ) تربة جافة 1-غم

سجلت معاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب بخليط البكتريا وعند عدم اضافة دودة االرض اعلى تركيز  -3

جلت نفس المعاملة وعند اضافة دودة االرض اعلى تركيز (% في حين س2.٤3للنتروجين في االوراق , اذ بلغ )

(% وبزيادة معنوية مقارنة 1.01,  2.٤8,  0.2٦5للفسفور و البوتاسيوم والكبريت في اوراق النبات اذ بلغ )

,  0.1٦0( , )1.55,  1.03بمعاملة المقارنة و السماد الكيميائي عند عدم اضافة دودة االرض التي سجلت )

 (% , على التوالي .0.23,  0.20( , )1.70,  1.38( , )0.205

اعطت معاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب بخليط البكتريا وعند اضافة دودة االرض اعلى تركيز  -٤

, بينما اعطت معاملة  تربة 1-كغم( ملغم  3٤٦.0,  ٦3.25لعنصر النتروجين و البوتاسيوم في التربة, اذ بلغ )

,  1-كغمملغم  (17.89اعلى تركيز للفسفور في التربة اذ بلغ )  .Bacillus sp ببكتريا بقايا الطعام المخصب

,  17.٤2وبزيادة معنوية مقارنة بمعاملة المقارنة و السماد الكيميائي عند عدم اضافة دودة االرض اذ بلغ )

و البوتاسيوم لعنصر النتروجين  تربة  1-كغمملغنم ( 9.33,  7.0٤( , )235.50,  180.18( , )٤٤.23

 والفسفور على التوالي. 

سجلت معاملة فيرميكومبوست بقايا الطعام المخصب بخليط البكتريا وعند اضافة دودة االرض اعلى القيم  -5

الرتفاع النبات , متوسط عدد االوراق, متوسط طول الجذر, متوسط وزن الجذر الجاف للنبات , تركيز 

غم 5.58سم , 1٤.٤1,   1-ورقة نبات 8.0سم ,  59.٦٦اذ كانت  ) الكلوروفيل في االوراق و حاصل النبات ,

( على التوالي وبزيادة معنوية مقارنة بمعاملة المقارنة 1-ه ميكاغرام 7981٦.87,   1-ملغم غم نبات 0.213, 

( ٦.2٦,  5.83( سم ,)51.78,  ٤3.25ومعاملة السماد الكيميائي عند عدم اضافة دودة االرض التي سجلت )

  1-( ملغم غم نبات0.171,  0.128( غم , )٤.33,  3.٤1( سم , )11.80,  10.0٦, )  1-ة نبات ورق
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 على التوالي. 1-( ميكاغرام ه٦9108.28,  79.٦8٤٤,)

 

 الزراعة 

التظليل والرش بالنتروجين النانوي في نمو وحاصل ثالثة هجن من تأثير  عنوان الرسالة:
 القرنابيط

مهدي اسم الطالب: 

ياسين عباس  صالح

 الجبوري

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

عثــمان أ.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 المفرجي ناخـــالد علــو

 2021تاريخ المناقشة :

 تخلص :المس

في محطة أبحاث قسم البستنة وهندسة الحدائق كلية  2019-2020ا جريت التجربة الحقلية خالل الموسم الخريفي  

الزراعة جامعة  ديالى لدراسة تأثير التظليل والرش بسماد النتروجين النانوي في نمو وحاصل ثالثة ه جن من 

 النتروجينالرش بسماد يل وعدم التظليل العامل الثاني التضلتضمنت التجربة ثالثة عوامل, االول   ,القرنابيط

-NS555-SIGMAما العامل الثالث فهو ثالث هجن قرنابيط أ  1-ملغم .لتر  1-0.5-0النانوي ثالث تراكيز 

MEGHA  . المنشقة –حسب نظام األلواح المنشقة  2*3*3نفذت التجربة العاملية  Split-Split plot design 

  وبثالث مكررات واستخدم برنامج التحليل االحصائي   RCBDات العشوائية الكاملة ضمن تصميم القطاع

SAS يأتي :وأظهرت النتائج ما  0.05اختبار دنكن عند احتمال  باستخداموقورنت النتائج 

 زيادة النسبة المئويةمعنويا في  تفوقاعدم التظليل في بعض الصفات المدروسة لنبات القرنابيط  أظهر -1

نسبة اللنتروجين في االقراص الزهرية والمئوية لنسبة الوراق والفسفور والبوتاسيوم في األون لنتروجيل

  و    %2.٦2  و  %2.79  و  %0.٤1  و  %2.90 بلغت ؛ إذ لبروتين في االقراص الزهريةالمئوية ل

 على التتابع .  01%.1٦

معظم الصفات المدروسة لنبات القرنابيط في  1-ملغم.لتر  1 ثر الرش  بسماد النتروجين النانوي بتركيز أ -2

معنويا في صفة نسبة النتروجين في االوراق ونسبة الفسفور في االوراق والبوتاسيوم في االوراق ونسبة 

وعدد االوراق الكلية وحجم القرص الزهري ووزن    A النتروجين في االقراص الزهرية ونسبة كلوروفيل 



 

 

131 

نسبة البروتين الكلي في االقراص الزهرية والمساحة الورقية القرص الزهري وقطر القرص الزهري  و

  %0.78 و   %3.00  و  %3.1٤  و  %0.٤٦  و  %3.25 بلغتإذ  ,الزهرية لألقراصالحاصل الكلي 

  و  %18.75  و  سم1٤.58 و    1-غم.قرص 758.18  و مللتر728 و 1-ورقة .نبات 23.39 و

 ابع .تتالب   -1طن/هكتار 50.٤1  و   3سم٤2.29

معنويا في  NS555    V3ذ تفوق  الهجين إ ,الصفات المدروسة لنبات القرنابيط معظمثرت الهجن معنويا في أ -3

وزن القرص  نسبة النتروجين في االوراق ونسبة الفسفور في االوراق وحجم القرص الزهري و صفة 

  و  %2.8٦ بلغت , إذ ريةالزه لألقراصالزهري قطر القرص الزهري والمساحة الرقية الحاصل الكلي 

 ٤8.72  و  3سم29.52 و    سم1٤.٦0  و  1-غم.قرص 731.55  و  مللتر73٦.55  و  ٤1%.0

ا في صفة نسبة النتروجين في االقراص معنوي    SIGMA   V2  بينما تفوق الهجين ,على التوالي-1طن/هكتار

, سبة البروتين الكلي في القرص الزهريوراق ونوعدد األ  Bونسبة كلوروفيل   A ة كلوروفيل بالزهرية نس

 على الترتيب.  . %15.50  و  1-ورقة نبات  21.83  و %0.97  و  %0.82  و  %2.٤8  بلغت إذ

لتداخل الثالثي بين التظليل والرش بسماد النتروجين النانوي والهجن تأثير معنوي في معظم الصفات لكان   -٤

والعائد للصنف  1-ملغم. لتر 1والمرشوشة بسماد النتروجين بتركيز  غير المظللة ذ تفوقت المعاملةإ ,المدروسة

V3  في تسجيل أفضل النتائج في صفات النسبة المئوية للنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في األوراق والنسبة

% و ٤.2٦المئوية للنتروجين والبوتاسيوم باألقراص الزهرية ونسبة البروتين في األقراص, إذ بلغت 

% على التوالي, وتفوقت المعاملة المظللة 2٤.٦0% و 3.1٤% و 3.9٤% و 3.٦1و % 0.59

في صفات حجم القرص  V3والعائد للهجن  1-ملغم. لتر 1والمرشوشة بسماد النتروجين النانوي بتركيز 

 3٦.23و 1-غم . قرص 937.5و  3 ملم 9٤2.1الزهري ووزن القرص الزهري والمساحة الورقية, إذ بلغت 

  1-ملغم لتر 1التوالي, وتفوقت المعاملة المظللة والمرشوشة بسماد النتروجين النانوي بتركيز  على 2سم

, وتفوقت  1-ملغم. غم  1.01, إذ بلغت  aفي صفات محتوى األوراق من كلوروفيل  V2 والعائد للهجين

في صفة في محتوى  1-ملغم. لتر  1المعاملة غير المظللة والمرشوشة بسماد النتروجين النانوي بتركيز 

,وتفوقت معاملة المظللة والمرشوشة بسماد النتروجين  1-ملغم. غم  1.11, إذ بلغت  bاألوراق من كلورافيل 

في صفة الحاصل الكلي لألقراص الزهرية وقطر  V3 ة للهجين والعائد   1-ملغم. لتر 1النانوي بتركيز 

 التوالي.  سم على 15.70و  1-طن هكتار 31.25القرص الزهري وبلغت 
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 الزراعة 

االعتيادية و النانوية و التظليل  في نمو و حاصل  ةتأثير الرش  باألسمد عنوان الرسالة:

 الفلفل في الزراعة المكشوفة

وسام عبد اسم الطالب: 
 الكريم ابراهيم 

 

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية ية : الكل ة العلوم الزراعي القسم :

عثمان ا.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

ا.د حسين   خالد علوان

 عزيز محمد 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

يالى خالل جامعة د –كلية الزراعة  –اجريت التجربة الحقلية في محطة ابحاث قسم البستنة و هندسة الحدائق  

لدراسة تأثير  الرش باألسمدة االعتيادية النانوية و التظليل في نمو و حاصل الفلفل في   2019الموسم الربيعي لسنة 

نفذت التجربة وفق تصميم  (California wonder)صنف أعجوبة كاليفورنيا استخدم  الزراعة المكشوفة ,

 و بنظام القطع المنشقة         Randomized Complete Block Design  (RCBD)القطاعات العشوائية الكاملة 

و كالسيوم   1-غم لتر1الرش الورقي باألسمدة االعتيادية   نتروجين وبثالثة مكررات , لدراسة تأثير عاملين االول 

وضع  حيث  1 -ملغم لتر 100كالسيوم بورون  و 1-غم لتر 0.5و االسمدة النانوية نتروجين     1-ملغم لتر 50بورون 

 SAS%  حيث وضع في القطع الرئيسية استخدم برنامج  50, 0في القطع الثانوية و العامل الثاني التظليل بمستوى 

 .  0.05في التحليل االحصائي و اختبار دنكن متعدد الحدود للمقارنة بين متوسطات المعامالت عند مستوى احتمال 

  يأظهرت نتائج الدراسة ما يل

يد النانوي  )نتروجين نانوي مع كالسيوم بورون نانوي( في تحسين  جميع صفات النمو تفوقت معاملة التسم .1

و تركيز الكلوروفيل في االوراق    1-فرع نبات 10.33سم  وعدد افرع  0085.الخضري وكان اعلى ارتفاع 

صفات من غم  بينما صفات الحاصل وجودته  فقد اثرت هذه المعاملة  معنويا على جميع ال 100ملغم  270.5

و الحاصل   1-كغم نبات 3.93غم و حاصل النبات الواحد  91ثمرة و  وزن الثمرة  ٤3.1٦حيث  عدد الثمار  

و النسبة   2كغم سم ٤.83صالبة الثمار  و   1-طن هكتار 81.98والحاصل الكلي   1-طن هكتار 8.1٦المبكر 

غم  وزن طري  و تركيز  100ملغم  C  97.5% و تركيز فيتامين ٦.33المئوية  لتعفن الطرف الزهري 

 مل وزن طري  100ملغم  5.2كربوهيدرات  
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أثر التظليل معنويا على جميع صفات النمو الخضري ومعظم القياسات الكيميائية   )كلوروفيل                .2

ل المبكر  كالسيوم , بورون و البوتاسيوم(  ولم يكن للتظليل تأثير معنوي على  صفات الحاصل باستثناء الحاص

%, 7.٤٤ولم يوثر معنويا في صالبه الثمار واثر معنويا في  النسبة المئوية لتعفن الطرف الزهري بنسبة  بلغت 

عدد  و 1 – ملغم غم 2.52 1-أثرت معاملة عدم التظليل معنويا  في صفة تركيز البرولين في االوراق ملغم غم 

و  1-كغم نبات 3.27و حاصل النبات الواحد  1 -نباتغم  78.٦2و وزن الثمرة  1-ثمرة نبات ٤1.1٤الثمار

           1-طن هكتار 8٦.35الحاصل الكلي 

) اثر التداخل بين الرش الورقي والتظليل معنويا في معظم صفات النبات و وقد تفوقت معاملة                     .3

صفات النمو الخضري وكان اعلى جميع  في تحسين (مع التظليل  نتروجين نانوي مع كالسيوم بورون نانوي 

بينما صفات   1-نبات  2سم 585.45 الكلية مساحة الورقية  و  1-فرع نبات 11سم  وعدد افرع  89.٦7ارتفاع 

كغم  ٤.83, صالبة الثمار  1-طن هكتار 8.٦٦الحاصل المبكر  في  الحاصل وجودته  فقد اثرت نفس المعاملة

كالسيوم بورون مع  )نتروجين نانويو تفوقت معاملة   % ٤.٦٦هري تعفن الطرف الزالنسبة المئوية ل و 2سم

-كغم نبات   ٤.28غم , حاصل نبات الواحد  9٦.00على صفات كل من وزن الثمرة  (مع عدم التظليل نانوي  

 .   1-طن هكتار 89.33الحاصل الكلي    1

 

 الزراعة 

لبورون واليوريا منخفضة وا ترايكونتانولتأثير الرش بمنظم النمو  عنوان الرسالة:
 البيوريت في نمو وحاصل التفاح صنف شرابي

حسام محمد اسم الطالب: 
 محي

الشهادة 

  اطروحة :

: االختصاص

البستنة 

وهندسة 

 الحدائق

 الجامعة :ديالى  الزراعة   كلية الكلية :  ة العلوم الزراعي القسم :

أ.د. علي رف : اسم المش الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  
 محمد عبد الحياني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

و  2020أجريت التجربة في احدى البساتين الخاصة في منطقة جديدة الشط / محافظة ديالى خالل موسمي النمو  

ل على أشجار التفاح صنف شرابي بعمر خمس سنوات بهدف دراسة تأثير الرش بمنظم النمو الترايكونتانو 2021

%( في  1و  0.5و  0( واليوريا منخفضة البيوريت ) 1-ملغم لتر 100و  0( و البورون )1-ملغم لتر 10و  5و 0)

( كتجربة عاملية بثالثة عوامل RCBDنمو التفاح وحاصله. نفذت التجربة وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )
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( وقورنت 2003) SASتباين وفق البرنامج االحصائي وبثالثة مكررات, وحللت النتائج بإستعمال جدول تحليل ال

 , اظهرت النتائج مايلي:0.05المتوسطات وفق اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

  بلغ  الى حصول زيادة معنوية في مساحة الورقة 1-ملغم لتر  10أدى الرش بمنظم النمو ترايكونتانول تركيز

, محتوى األوراق من % 37.32و  32.٦7بلغ  دة الجافة في األوراق, ونسبة الما2سم 18.5٦و   1٦.٤2

 9.981و  8.9٦٦بلغ  , ومحتوى االفرع من الكربوهيدرات1-ملغم غم  1٦.٤٦و15.38فيل بلغ الكلورو

 1.172بلغ  , البوتاسيوم% 1.8٦0و  1.832بلغ  , ومحتوى األوراق من العناصر الغذائية )النتروجين%

بلغ  , والبورون% 0.311و  0.31٦بلغ  , المغنيسيوم% 1.195و  1.350بلغ  م, الكالسيو% 1.525و 

, وانخفاض نسبة التساقط % 1٦.75و  11.55بلغ  , وزيادة نسبة العقد1-ملغم لتر  27.0٦و  2٤.٦0

الثمار بلغ  وزن كغم, ٤2.5٦و 25.17كمية الحاصل الكلي بلغ  , وزيادة% 15.1٦و  17.83بلغ  بالثمار

, فضال عن تحسين صفات الثمار الكيميائية ملم ٤٦.٦7و  ٤٤.5٦بلغ  وقطر الثمرة غم ٤٦.87و 97.3٦

و  0.39٦بلغ  , وانخفاض في حموضة العصير% 13.88و  12.11بلغ  )نسبة المواد الصلبة الذائبة

, انخفاض نسبة التانين في % 1.٦78و  1.٤9٦بلغ  (, وزيادة محتوى الثمار من البروتين% 0.298

  .% في كال الموسمين 0.٤71و  0.799بلغ  الثمار

 1-ملغم غم  1٤.٦0و  13.٤٦بلغ الكلوروفيل محتوى األوراق من  اعطى الرش بالبورون اعلى القيم في ,

 0.298و  0.31٤بلغ , والمغنيسيوم% 1.1٦9و  1.332بلغ  محتوى األوراق من العناصر )الكالسيوم

و  8.7٦2بلغ  , ومحتوى االفرع من الكربوهيدرات1-ملغم لتر  2٦.98و  2٤.02بلغ  , والبورون%

و  20.20بلغ  , وقللت من نسبة تساقط الثمار% 15.٤3و  10.18بلغ  , وزادت نسبة العقد% ٦53.9

و  ٦59.5كغم وزيادة عدد الثمار بالشجرة بلغ  39.78و  23.٦1وزيادة الحاصل الكلي بلغ , % 17.2٤

في  والسكريات الكلية % 13.09و 11.٦٤بلغ  الصلبة الذائبة وزادت نسبة الموادثمرة لكل نبات  8.8٤٦

 ., في كال الموسمين% 1.٦52و  1.٤12بلغ  و البروتين في الثمار % 11.01و  10.20الثمار بلغت 

  الى زيادة محتوى األوراق من الكلوروفيل1أدى رش أشجار التفاح باليوريا منخفضة البيوريت بتركيز % 

 النتروجين% و 10.13و 8.928بلغ  , محتوى االفرع من الكربوهيدرات1-غم ملغم  1٤.95و 1٤.29بلغ

زاد من وزن الثمار وبلغ و % 15.25و 18.58بلغ  وقلل من تساقط الثمار ,%1.835و 1.78٤بلغ 

 1.٤٦7بلغ  من البروتين ى الثماروزاد محتوملم  ٤7.15و ٤٤.05غم وقطر الثمرة بلغ  ٤7.38و 37.39

  ., في موسمي الدراسة% 0.589و 0.8٤2بلغ وى الثمار من التانينمحت%وتقليل  1.٦٤5و

 

 

 

 



 

 

135 

 الطب البيطري 

اإلنسان, الغذاء    من لعزالت الشيكيال وجزيئية بكتريولوجية دراسة عنوان الرسالة:
 والحيوانات

دعاء أحمد اسم الطالب: 
 علوان

الشهادة 

 ماجستير :

: االختصاص

االحياء 

 المجهرية

 الجامعة :ديالى  الطب البيطريالكلية :  لبيطريالطب ا القسم :

أ.د.كريم اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

سعدون علي                                 

أ.د.عبد الرزاق شفيق 

 حسن

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 Shigella species were classified within the family Entero-bacteriaceae as it is 

facultatively anaerobic non-motile Gram’s negative bacilli. It included four species 

S.flexneri ,S.sonnei ,S. dysenterai and S.boydii.  

  The aims of  the current study are to explore the rate of drug resistance among the 

isolates as multi or extensively drug  when exposed to different types of  Antibiotics. 

Shigella species  was isolated from human and animal source by standard bacteriological 

methods and affirmed by Polymerase Chain Reaction detection. This study also aimed to 

figures out the impact of certain demographic and strain diversity on the rate of Shigella 

antibiotic resistant genes detected through PCR technique. 

A total of (360) including (175) stool human samples were collected from various age 

groups of diarrheal patients who attended different hospitals in Baghdad City, plus (85) 

food samples and (100) animal stool samples during a period from October (2019) to 

October (2020).  Conventional bacteriological methods are used for cultivation and 

identification of Shigella, included many differential and selective media like Xylose 

Lysine Deoxycholate agar, Hektoen Enteric agar, Salmonella Shigella agar, MacConkey 

agar and Shigella broth. Further verification was achieved by biochemical tests through 
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(Api20 E) system and (Vitek 2) system, and eventually confirmed by PCR assay. Statistical 

Product and Service Solutions (SPSS) (version 25) was used for statistical analysis of the 

results obtained, significant differences were followed when (P) value is equal or less 

than (0.05) (P≤ 0.05). 

 The results showed that the Shigella detection rate from human samples was (12) 

(6.9%), from beef meat was (2) (6.7%) and from sheep meat was (1) (5.3%). No 

isolates were recovered from animal samples. Shigella genus was identified by the 

use of specific primers to (invC) gene in PCR assay. This gene was detected in all 

isolates from human and food samples which gives positive results. Furthermore, 

specific genes were also detected by the use of same technique and specific 

primers are used for rfc, wbgZ, rfpB and conserved hypothetical protein gene of  

Shigella flexneri Shigella sonnei , Shigella dysenteriae, and Shigella boydii 

respectively. 

 

 الطب البيطري 

احمد حسين اسم الطالب:  من لحم الدواجنالمعوية المشتركة البكتريا بعض انواع عزل وتمييز  عنوان الرسالة:
 خميس كاجي التميمي 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

الطب 

الباطني 

والوقائي 

 –البيطري 

االمراض 

 المشتركة

 جامعة :ديالىال الطب البيطريالكلية :  الطب البيطري القسم :

أ.د. نزار اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

   جبار الخفاجي

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

 The study was conducted on 250 samples, represented by 70 meat samples from each 

type of imported frozen and local fresh meat (Neck, Wing, Breast and Thigh), in addition 

to 110 swabs from worker's hands and equipment used in slaughterhouse and retail 

shops for meat in Diyala, from August 2020 – to April  2021. Samples were collected 

aseptically in clean polyethylene bag and transported to the laboratory in icebox and 

submitted to routine procedures of isolation, identification, specification, in depends  on 

cultural, biochemical characteristics of colonies, level of contamination in addition to the 

sensitivities of isolates to 12 commonly used antibiotics. The results revealed that out of 

250 samples, 54 (21.6%) were free from Enterobacteriaceae bacterial contamination; 

while 196 (78.4%) were contaminated, , single isolates 123/278(44.2%); others 155 

(55.8%) in mixed forms, either in  two isolates  65 (46.8%),  or three 7  (7.6%) or four 

isolates 1 (1.4%) in a sample.  

 In current study E. coli was the highest 102/ 278 (36.7%); followed by Klebseilla spp. 

84(30.2%), Proteus spp. 34(12.2%), Enterobacter 28(10.1%), Salmonella spp. 22 (7.9%), 

Shigella spp. 6(2.2%) and Serratia spp. 4(1.4%). From frozen meat, the highest isolates 

was E. coli 27/79 (34.2%); followed by Klebsiella spp. 21 (26.7%); Proteus spp. 11 

(13.9%); Enterobacter spp. 10 (12.7%); Salmonella spp. 6 (7.6%); Shigella spp. 3(3.8%); 

and Serratia spp. 1 (1.3%). While in Fresh meat, the highest one was Klebsiella spp. 

30/78(38.5%), followed by E. coli 26 (33.3%); Enterobacter spp. 10 (12.8%), Proteus spp. 

8 (10.3%), and Salmonella spp. 4 (5.1%). Meanwhile from equipment the highest isolate 

was E. coli 49/ 121 %(٤0.5), followed by   Klebsiella spp.  33( 27.3%), Proteus spp. 

15(12.4%) , Salmonella spp. 12(9.9%) , Enterobacter spp. 8(6.6%), Shigella spp.and 

Serratia spp. each 2 (1.7%).  

The highest viable bacterial counts from frozen meat, were from neck log 10(5.50 ±0.01); 

wing (5.40±0.03); thigh (5.36± 0.03) and breast (5.18± 0.09). While from fresh meat, 

from breast, log 10 (4.85± 0.01); followed by thigh (4.70 ±0.04); neck (4.60 ±0.03); and 

wing (4.50± 0.07). Coliform count from frozen meat, neck log10 (5.46± 0.03); wing (5.00 

±0.04); thigh (4.99 ±0.10) and breast (4.79± 0.08). While from fresh meat, the highest 
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was from thigh log10 (4.42± 0.01); breast (4.41 ±0.07); wing (4.36± 0.02); and neck 3 

(4.32± 0.08). The best antibiotics to which all isolates were sensitive were Amikacin 

(AK30µg); Chloramphenicol (C30 µg); Ceftriaxone (CRO 30 µg) Cefepime (FEP 30 µg). [At 

the same time all isolates were resistant to Amoxicillin (AML25 µg) and Ampicillin (AMP 

10 µg). The sensitivities to other antibiotics were in between].  

 

 

 الطب البيطري 

عن فيروسات كل من مرض التهاب جراب فابريشيا في الجزيئي  لكشفا عنوان الرسالة:
 فروج اللحم في محافظة ديالى

ايناس طه اسم الطالب: 
 خلف

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

االحياء 

الدقيقة 

 البيطرية

 الجامعة :ديالى  الطب البيطريالكلية :  الطب البيطري القسم :

 

ا.د عامر اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

خزعل صالح                                          

 ا.د كريم سعدون علي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      This study was conducted in Diyala province during the period from September 2019 

to June 2020. The main objectives are to figure out the presence of infectious bursal 

disease virus and chicken anemia virus in some commercial broiler flock farms by 

serological and molecular methods of detection; to investigate the sequence of the two 

viruses;  and to examine the relatedness of Iraqi strains of the two viruses and reference 

strains from GeneBank. A total of 360 serum samples were collected from commercial 

broiler farms located all over Diyala province villages for the serological test by using 

indirect ELISA  with two types of ELISA kits. Furthermore, 20 gm tissue samples of  

(spleen, liver,  bursa, and bone marrow) from clinical and subclinical (33) broiler flocks in 
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Diyala province at the age of 2-3 weeks were collected for molecular detection of  IBV 

and CAV viruses using Polymerase chain reaction (PCR). A sequence process was followed 

to determine the predominant serotype in Diyala province. According to severe clinical 

signs that appeared on infected broilers farms with IBDV, four tissue samples from bursa 

of Fabricius were sent to AniCon  Labor GmbH- Germany by using (FTA- card including 4 

spots)  to detect viral genome by real-time PCR and to distinguish the pathogenic virulent 

strain of IBDV  from non-virulent IBDV strains.   

The collected serum samples were used for the detection of either maternally derived 

antibodies (MDA) or by IBDV-specific antibodies due to infection by the virus. The results 

of this study showed that the mean titer of anti-IBDV IgG among all five groups on the 3rd 

day of age as a maternally derived antibody is significantly higher compared to other 

study groups (P<0.05) of different ages. Maternal immunity appeared with the IgG mean 

titers in all five study groups (Baqubah, Baladruz, Kanan, Al-Khales, and Almoakdadia) of 

(6200 ±2599, 7035±3181, 7900±291, 7589±3482, and 6589±7123 respectively). After two 

weeks of age, the total mean titers of IgG have significantly decreased in all 5 groups 

compared to the MDA with the rats of (2798±2175, 3134±1597, 1543±4559, 1290±772, 

and 1194 ±2187 respectively). The mean titer of all the 5 groups at the 3rd and 4th weeks 

of age was significantly higher (8666± 6223, 5650±6752), (8237±11359, 3165±4635) 

(8800±10710, 5300±7656) (8935±6203, 6178±9406) and (6589±7123, 4140±8124) 

respectively compared to the other age groups which means that all the samples 

collected from the above-mentioned farms were from broilers suspected to be infected 

with IBDV.  
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 الطب البيطري 

التحري عن بعض المكروبات المشتركة في االغنام المذبوحةبالجزر  عنوان الرسالة:

 العشوائي في أمانة بغداد

عاصم اسم الطالب: 
 مسلم قاسم 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

االمراض 

 المشتركة

 الجامعة :ديالى  الطب البيطريالكلية :  الطب البيطري القسم :

 

 اسم المشرف : ا.م.د. الدرجة العلمية : أ.د : دكتوراه  الشهادة 

 ا.د. طارق رفعت منت

 طالب جواد كاظم

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      People, creatures and the climate assume a huge part in the development and 

transmission of various irresistible sicknesses (Thompson and Kutz, 2019). The recently 

arisen infections in people in late many years were of creature beginning and were 

straightforwardly connected with creature beginning food varieties (Slingenbergh, 2013).  

Food-borne microbes are the main source of disease and demise in agricultural nations 

costing billions of dollars in clinical consideration and clinical and social expenses 

(Fratamico et al., 2005). Enteropathogenic microbes and infections are significant 

reasons for looseness of the bowels in animals around the world (Adesiyun et al., 2001). 

Significant present day sicknesses, for example, Salmonellosis is a foodborne and 

zoonotic illness, and of a general medical condition in agricultural nations (Carvajal-

Restrepo et al., 2017) . 

Most E. coli strains are important for gastrointestinal plot greenery, however a few 

strains have destructiveness factors that empower them to cause looseness of the 

bowels in neonatal livestock and people (Nguyen et al., 2005). Additionally, Klebsiella is 

related with the runs in livestock (Ryan and Ray, 2004; Herrera-Luna et al., 2009). Covids 

are wrapped; positive-sense single-abandoned RNA infections of the family 
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Coronaviridae were known to cause human diseases (Fehr &Perlman, 2015; Li et al., 

2020). 

Microbial contamination in meat can start from the first skin incision made to remove 

the blood, especially if the tools and equipment used by the operator are not sterile. 

Subsequent contamination can occur on the surface of the meat during meat 

preparation, carcass or meat cutting, manufacturing of processed meat products, 

packing, storage, and distribution. So, anything that can contact meat directly or 

indirectly, can be a source of microbial contamination (Soeparno, 2009) 

Commonly, the meat of solid creatures is sterile; be that as it may, tainting may happen 

during the different phases of butcher, readiness, and transportation (Weigand et al., 

2007). Schlegelova et al. in 2004 detailed that pollution of meat by safe strains of 

Staphylococcous aureus and E. coli during the butchering cycle drastically have been 

expanded showing, auxiliary defilement from the climate of slaughterhouses (Al Shareefi, 

and Cotter, 2018).  

 

 الطب البيطري 

عزل وتوصيف المسببات البكتيرية إلصابات القناة البولية وعالقتها  عنوان الرسالة:

 ديالى  ية والكيميائية للبول في االنسان واالغنام في محافظةبالصفات الفيزيائ

محمد جاسم اسم الطالب: 
 محمد ولي العبيدي

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

االمراض 

 المشتركة

 الجامعة :ديالى  الطب البيطريالكلية :  الطب البيطري القسم :

 

خالد  .م.د.: ااسم المشرف  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 محمود حمادي المشهداني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      The current study was conducted to evaluate the specific value of physical and 
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chemical characteristics in addition to the microscopical examination of urine sediment 

and study the common bacteria in urine of human and sheep. Therefore 300 urine 

samples were collected (150 for each human and sheep) (75 male and 75 female) from 

the urinary bladder of sheep and from midstream of human urine, from June, 2019 – 

May, 2020. The result of physical and chemical examination of urine samples in both 

human and sheep (Bacterial non infected ), reported no change in the physical and 

chemical value . While in urine samples (human and sheep) from which the bacteria were 

infected  showed changes in all physical parameters value (colour, transparency, foam, 

specific gravity) of urine, So the chemical examination of the samples  (human and sheep 

 both male and female)  appear an increase in PH of urine while the examination of 

protein showed positive results. Also, revealed positive result for blood examination. On 

the other hand, all the samples showed positive result for ketone bodies examination. 

The results of examination of urine sediment revealed high number of the epithelial cells, 

pus cell, red blood cells (RBCs) and Cast in addition to Bacteria. The result of urine sample 

culture, in human the total isolated bacteria were 80  (53.3%) in which (35) isolates from 

males (45) isolates from females with different species of bacteria which included (12) 

Escherichia coli, (3)Staphylococcus Haemolyticus, (4) for each of these bacteria: 

Klebsiella pneumoniaee, Psudomonas aeroginosa, Proteus mirabilis and Staphylococcus 

aureus, one isolated for each of the next bacteria: Pantonae spp , Sphingomonas 

paucimobilis , Gamella bergeri , Staphylococcus  Kloosii .  

       In female there were (19) E. coli, (3) for Psudomonas aeroginosa and Proteus 

mirabilis , (5) Staphylococcus  Haemolyticus, and (6) Klebsiella pneumoniae, (2) 

Staphylococcus aureus,(1) for each of the these bacteria: Streptococcus agalactiae , 

Acinatobacter Baumannii complex , Kocuria Kiristinae , Staphylococcus  sciuri , Vibiro 

Fluvialis , Enterococcus faecalis , Serratia marcescens . 

    Generally, the bacterial isolation in human were at the following percentage for each 

bacteria, Escherichia coli   (38.7%) , (12.5 %) Klebsiella pneumoniae, (8%) Staphylococcus 

Haemolyticus and for each of Psudomonas aeroginosa, Proteus mirabilis were (8.7%). 
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While from sheep samples 90 (60%), isolated positive (42 for male and 48 for female) for 

bacterial isolation, in male were( 29) E. coli, (6) Staphylococcus aureus, (3) for Proteus 

mirabilis , (2) for each of Klebisella pneumoniae and Psudomonas aeroginosa, and,while 

in female, (34) Escherichia coli, (4) for each of Klebsela pneumoniae and Staphylococcus 

aureus, (3) for each of Psudomonas aeroginosa and Proteus mirabilis. Generally, the 

bacterial isolation in sheep were at the following percentage for each bacteria, (70%) for 

Escherichia coli , (11.1 %) Staphylococcus aureus , (6.6 %) for each of  Klebsiella 

pneumoniae and Proteus mirabilis and (5.5%) for Pseudomonas aeruginosa. It is clear 

that E. coli bacteria were the most common zoonotic bacteria in both human and sheep 

urine samples. The sensitivity test results showed that all isolates were resistant to 

Clindamycin, Cloxacillin and Piperacillin. While to Cefixime, all isolates were resisted, 

except Klebsiella pneumoniae. But to Amoxicillin and Metropene, all were resistant, 

except Pseudomonas aeroginosa, while Vancomycin only Staphylococcus was sensitive, 

Metronidazole all isolated resistant  except Pseudomonas aeroginosa were sensitive. In 

the end, this study is the first study in Diyala province that investigated  important 

bacteria in both human and sheep urine. 

 

 الطب 

مروة اسم الطالب:  الطفولة مرحلة في الصرع عن ومختبرية سريرية لمحة عنوان الرسالة:

 حسين ولي 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 طب االطفال 

 الجامعة :ديالى  الطب الكلية :  الطب  القسم :

 مهدي اسم المشرف : أ.د الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 نجدتأ.د   جبر شمخي

 محمود شكر

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

      Seizure is defined as a transient occurrence of signs and symptoms due to the 

abnormal, excessive, or synchronous neuronal activity in the brain. Seizure onset, 

especially in the child population, is related to specific risk factors like positive family 

history, fever, infections, neurological comorbidity, premature birth, mother’s alcohol 

abuse, and smoking in pregnancy. Epilepsy affects 1-2% of children. In childhood, 

epilepsy is more common in the first year of life, and its incidence decreases 

progressively with increasing age. All the studies have reported a higher prevalence in 

males. The prevalence is approximately 2‐fold higher in children and young adults, 

compared to the rates in middle age. Primary generalized seizures are reported in 28–

97% of cases, partial seizures in 3–43.8%, and unclassified seizures in 18–51%. Idiopathic 

epilepsy represents 73.5– 82.6% of cases. Early childhood brain damage such as in 

cerebral palsy and mental retardation represented a major cause of symptomatic 

epilepsy. 

Subject and methods 

This cross sectional study was conducted in pediatric department of Albatool teaching 

hospital in Diyala province, Iraq. 

The target population was the children attending the pediatric neurology clinic of 

Albatool hospital. A total of 100 children were included in the study from 1st February 

2020 to 30th May 2020.. 
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 الطب 

مستوى الحركيات المحفزة اللتهبات اثناء   sar-cov2التسلسل الجيني  عنوان الرسالة:

 في محافطة ديالى  covid19االصابة بعدوى 

اسم الطالب: مروة 

 حسين ولي 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

  الطبية 

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

اريج  اسم المشرف : أ.د الدرجة العلمية : أ.د لشهادة : دكتوراه  ا

 عيطة حسين 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      Sever acute respiratory syndrome - corona virus-2 responsible for ongoing pandemic 

worldwide and significantly high number of morbidity and mortality still recorded. Sever 

acute respiratory syndrome - corona virus-2 causes respiratory disease resulting from a 

life-threatening.                                                                                

     The present study aims to determine the rate and sequencing of sever acute 

respiratory syndrome - corona virus-2 infection among patients with respiratory 

symptoms in Diyala Governorate, to evaluate the level of pro-inflammatory cytokines 

such as interlukin-6 and interlukin-17 among study population and investigating the 

correlation between sever acute respiratory syndrome - corona virus-2 infection with 

demographic and clinical data.                      

Case control study included 78 patients with COVID-19 who were attended to 

Epidemiological Monitoring Unit at Emergency Department in Baqubah Teaching 

Hospital, 58 were males and 30 were females, their ages range between 15-83 years old 

and compare with 10 apparently healthy individuals during the period from the 1st of 

October to the 1st of December 2020. Blood samples were collected from each one then 

serum samples were directly stored at -20 ºC to be analyzed later for interleukin-6 and 

interleukin-17. Inadditions, nasopharyngeal swabs were collected and placed in tube 
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containing viral transport medium then stored at -20ºC until the time of extraction and 

squencing analysis. 

     The data of this study shows that, the rate of sever acute respiratory syndrome - 

corona virus-2 infection was 25.6 % and case fatality rate was 4.41%. Most infection was 

noticed in males 64.10% than females and in age group 15-35 years old as their 

percentage was 43.60%. Most patients 73.08 % were from Baqubah district and high 

frequency occurred among patients with higher education level 44.87% and among 45 

employees and statistically significant.  

     Based on clinical symptoms, the statistical analysis showed significant differences 

among them and fever was more common in 71(91.02%) followed by headache 

68(87.17%) and loss of smell and tasting 65 (83.44%) than others. Patients' vital signs 

showed that most patients had oxygen levels and blood pressure within the normal 

range 67(14.10%) and 56(71.79%) respectively. Upon measuring the pulse, 40(51.30%) 

of whom were in the 54-84 while 38 (48.70%) of them were in the 85-104. 

 

 

 الطب 

( في GBV-C) Pegivirusوفايروس  SENVالكشف عن فايروس  عنوان الرسالة:

 مرضى الغسيل الكلى الدموي في مركز الكندي للديلزة في بغداد

حيدر أحمد اسم الطالب: 
 كاظم

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

  الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

أ.د. اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

أسماعيل لطيف ابراهيم                              

أ.م.د. أروى مجاهد 

 الشويخ

 2021تاريخ المناقشة :



 

 

147 

 المستخلص :

      Patients underlying hemodialysis treatment are susceptible to viral infections 

because their immunosuppression status and continued blood transfusions that further 

increased the risk of exposure to infectious agents for a prolonged period. The aim of this 

study to determine the prevalence of SEN-V infection in hemodialysis patients by nested 

PCR, and the prevalence of GBV-C infection in hemodialysis patients This cross-section 

study is carried out for 100 hemodialysis patients attending Al- Kindy center for dialysis 

in Al-Kindy hospital in the Baghdad government, (the sample of the study consist of 60 

males and 40 females), their mean age is (51.17±15.69 S.D.) years. (48) with HCV 

infection, while (52) are HCV negative, during the period from 14thof December 2020 to 

the 15th of February 2021.  Nested conventional PCR is used to detected SENV infection 

and RT-Nested PCR for detected GBV-C infection. The results in this study are shown that, 

SENV is found in (17%), that are (6 out of 48, 12.5%) in patients with HCV, while (11 out 

of 52, 21.2 %) in patients with HCV negative and there is no significant association with 

HCV status among hemodialysis patients. The frequency of SENV-H is (13 out of 17, 

76.48%) which higher than SENV-D (2 out of 17, 11.76%) and co-infection of SENV-H 

and  D is (2 out of 17, 11.76%), however statistically do not reach the level of 

significance, and also no significant association is found with age and sex with SENV 

(SENV-H and SENV-D) infection, with demographic, clinical characteristics, and risk 

factors for SENV (SENV-H and SENV-D) infection. And GBV-C RNA is detected in (35 out of 

100, 35%) of hemodialysis patients, (17 out of  48, 35.4%) of HCV positive patients, while 

(18 out of 52, 34.6%) without HCV. GBV-C infection has no significant association with 

HCV status among hemodialysis patients, and also with age and sex.  period of 

hemodialysis is significantly higher in GBV-C positive than GBV-C negative. there is no 

significant difference between SENV, GBV-C (with or/ without HCV co-infection), and 

neither with the liver enzyme. There is a significant statistical relationship between 

hypertension, history of blood transfusion, and co-infection with (SENV and HCV) and 

(SENV and GBV-C). Also, with the co-infection of GBV-C and HCV, while hypertension and 

history of surgery have a significant relationship with the triple co-infection of SENV, 



 

 

148 

GBV-C, and HCV. Based on the 5'-untranslated region of GBV-C, phylogenetic 

analysis shows that all the ten GBV-C local isolates related to GBV-C genotype 2 and all 

of them are in the same cluster as the Bolivian isolate  (AB013206.1), United Kingdom 

isolates (AF095693.1), and Belgian isolate (Y18156.1). However, two pairs of the local 

isolates are completely identical (100%) which could be an indicator for nosocomial 

transmission among patients in the hemodialysis unit. In conclusion, SENV or GBV-C does 

not seem to contribute to increasing the level of liver enzyme or the severity of HCV 

infection in hemodialysis diseases, therefore mandatory screening for SENV and GBV-C 

are not recommended for hemodialysis patients at this time. However, GBV-C It could be 

a good indication to show nosocomial parenteral virus transmission of viral agents in the 

hemodialysis unit. 

 

 الطب 

بين االطفال المصابين  7انتشار فيروس الهربس البشري من النوع  عنوان الرسالة:

 بطفح جلدي في محافظة ديالى

لميس قاسم اسم الطالب: 

 احمد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د وراه  الشهادة : دكت

 عبدالرزاق شفيق حسنأ.د

 أ.د مهدي شمخي جبر

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      Human Herpesvirus type- 7 (HHV-7) is a T-lymphotropic virus that was first isolated 

from mononuclear cells of peripheral blood as well as detection from saliva of healthy 

individuals. It was then recognized as a new lymphotropic herpesvirus belonging to 

subfamily Beta herpesviridinae of  Herpesviridae family. HHV-7 utilizes CD4 as its 
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essential receptor to enter the target cells, The CD4+ T lymphocytes, in which it reside 

during its latency period. Reactivation of HHV-7 may cause mononucleosis like syndrome. 

In its primary infection, the HHV-7 causes roseola  infantum or exanthem subitum, which 

is a classical early childhood disease with skin rash with a high fever that appears 

suddenly  lasts 3–4 days,  as well as a maculopapular rash that appears when the child’s 

temperature drops. 

 Although there is considerable variance in the sero-prevalence of HHV-7 infection, more 

than 95 percent of adults have been infected with the virus and are immune to it, with 

more than three quarters of those infected before the age of six. Primary HHV-7 infection 

in children occurs most commonly between the ages of 2 and 5, which indicates it occurs 

after primary HHV-6 infection. 

      This cross-sectional serological study included 180 patient with skin rash and fever. 

Their age range between (1 -14) years old. Additionally, 60 apparently healthy 

individuals were enrolled as control group with an age range of (1-14) year. The research 

was carried out in the Diyala province . For the period from (1 st) July 2020 to (31th) 

March 2021. Blood samples were collected from Baladrose General Hospital, Khan Bani 

Saad Healthcare Center and Al-Batool Teaching Hospital for Maternity and Children.  

Serum anti-HHV-7 IgG and IgM were determined  by use  of enzyme linked 

immunosorbant assay (ELISA) technique (Mybiosource-China). The participant's privacy 

was protected by receiving verbal agreement from their parents. Statistical analysis was 

done using Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25 and P values less than 

0.05 was considered significant. 

The outcomes of this revealed that the anti-HH V-7 IgM positivity rate among patients 

was 11.7% versus 82.9% who were negative. On the control side, 10% of the controls 

were positive versus 90% were negative. The difference among the two groups was 

statistically significant (P=0.0204). The anti-HHV-7 IgG positivity rate, the results showed 

that 19.4% of the patients were positive versus 80.6% were negative, while in the control 
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group, 31.7% were positive and 68.3% were negative. 

 

 الطب 

الوليدي في محافظة  باإلنتان 11 -واإلنترلوكين ٦ -اإلنترلوكين عالقة عنوان الرسالة:

 ديالى

اسم الطالب: رحمة 

 محمد عباس

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

 اسم المشرف : أ.م .د أنفال ة : أ.دالدرجة العلمي الشهادة : دكتوراه  

جليل  د.  شاكر متعب

 ابراهيم كاظم

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      Sepsis or septicemia are severe bloodstream infections that can quickly become life-

threatening. Sepsis is most often caused by bacteria infection, but can also be caused by 

fungi, viruses, or parasites, and  it is one of the major causes of mortality and morbidity 

in newborns (< 1 month).The aim of this study is to investigate the role of interleukin-6 

(IL-6) and interleukin-11 (IL-11) in the early diagnosis of sepsis in newborns .   

From November/ 2020 to April/ 2021, 100 blood samples were collected from neonates 

admitted to the pediatrics-neonatal wards at Al-Batool Teaching Hospital for Gynecology 

and Pediatrics in Baquba / Diyala Governorate who were clinically diagnosed with sepsis. 

The neonates ranged in age from 1 - 30 days, and blood samples were obtained to 

determine the levels of Interleukins IL-6 and IL-11. 

The findings of this study show that (43%) of newborns have early onset sepsis (infected 

within the first seven days of their lives), while the remaining (17%) have late onset 

sepsis (infected during 7-30 days of their life). Bacterial isolation was performed on the 

samples collected. Bacterial culture was positive in (60%) patients versus (40%) patients 
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revealed a negative bacterial culture. The most common types of bacteria isolated were 

Staphylococcus epidermidis, 26 isolates (43.3%) followed by Klebsiella pneumonia, 13 

isolates (21.7%), and Staphylococcus aureus , 10 isolates (16.7%), Pseudomonas 

aeruginosa, 8 isolates (13.3%) and Escherichia coli , 3 isolates (5%).The susceptibility of 

bacteria to some antibiotics included in this study was determined in vitro, and it was 

showed that gentamicin,   amikacin, and ceftazidime are the most efficient antibiotics 

against various pathogenic bacteria.  

The level of Interleukins was quantified using for the immune antibodies binds to the 

enzyme (Sandwich ELISA test). For one hundred ninety-six samples, of which hundred 

were from patients and ninety-six samples from healthy ones. The Interleukin levels 

showed that a significant increase in the level of interleukin-6 (IL-6) for all patients males 

and females preterm or full-term and who their weight <2.5 or >2.5 kg compared with a 

control group. In terms of interleukin -11 levels, the current study found a significant 

increase in patients with sepsis in terms of gestational age, gender, and birth weight 

when compared to the control group. 

 

 الطب 

بين مرضى الحكة  31و إنترلوكين  2 -إنترلوكين  مصل الكشف عن عنوان الرسالة:

 البوليمية

هبة محمد اسم الطالب: 
 جاسم

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

أ. د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

إسماعيل إبراهيم لطيف  

   ليع نبيل خالد محمد د.

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

      Uremic pruritus (UP), also known as "Chronic Kidney Disease associated pruritus" 

(CKDaP), is a form of chronic itching that occurs in patients with advanced or end-stage 

renal disease (Mettang and Kremer, 2015).  

 In patients with CKD or kidney failure, uremic pruritus refers to a non-

dermatomal itch pattern with no predominant skin lesion. Symptoms can be localized, 

affecting large symmetrical regions of the body, or they can be generalized, affecting the 

whole body. It may occur daily or near-daily (Reszke and Szepietowski, 2018; Swarna et 

al., 2019; Ragazzo et al., 2020). 

 Despite modern daily dialytic management, 60% of dialysis patients 

experience itching and approximately 30–45% experience moderate or severe/extreme 

pruritus (Pisoni et al., 2006; Ramakrishnan et al., 2014). Many factors may cause uremic 

pruritus, including xerosis, elevated serum calcium, phosphate, calcium–phosphate 

product, hyperparathyroidism, and insufficient dialysis. Researchers recently confirmed 

that the immunohypothesis may be a major cause of uremic pruritus (Mettang et al., 

2002). 

 Multisystem dysfunction that is comorbid with renal failure. Some 

inflammatory cytokines such as Interleukin-2 are pro inflammatory mediators that may 

play a role in pruritus (Kimmel et al., 2006). Previous research has linked interleukin-31 to 

the development of UP (Ko et al., 2014; Gangemi et al., 2017). 

 The symptoms of UP range from a generalized itch to a localized itch that 

affects the back, ears, and arms (Mettang Kremer, 2015). Multiple health-related 

quality-of-life outcomes, such as sleep quality, mood, and social function, are linked to 

uremic pruritus severity (Pisoni et al., 2006; Mathur et al., 2010). 
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 الطب 

التشخيص الجزيئي لداء و الفايروسي سيلتهاب الكبد الكشف المصلي أل عنوان الرسالة:

لدى أصحاب الوشم في محافظة ديالىالفطريات الجلدية   

رحاب : اسم الطالب

 الجوراني ابراهيمحسين 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى  الطبالكلية :  الطب  القسم :

 

لمى   دأ. اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

   طه احمد

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      Hepatitis C Virus remains a significant risk worldwide.  Tattooing is one of the routes 

of transmission of infection from an infected person to another. Tattooing is a 

permanent design created by injecting external dye into the dermis. Tinea contagious are 

dermatophyte-caused fungal skin diseases that may affect up to 20% of the global 

population. The presence of fungal infections in the tattoo needle is assumed to be the 

source of fungus contamination during tattooing. The study aimed to detection of the 

frequency of HCV in peoples with tattoos by Elisa assay and molecular identification of 

Dermatophytes sp. from peoples with tattoos in Diyala governorate.  

A cross-sectional study was done in the period from the 1st of October 2020 until the 15th 

of February 2021 in department Dermatology of Baquba teaching hospital (Consulting 

clinic, premarital screening program, and periodic examination of hairdressing salons 

within the preventive health affairs). The study included 100 patients (43 males and 57 

females) aged from 10-65 years old. After blood collection, an enzyme-linked 

immunosorbent assay (ELISA) test was performed to detect hepatitis C virus antibodies 

(IgG).  

The results of this study showed that the frequency of Hepatitis C Virus 17% (17 out of 

100) with significant differences (p< 0.05), for age group HCV positivity, constituted the 
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highest percentage rate of age groups between (31-40 years) followed by (21-30 years) 

with percentages of (58.8% and 41.2%) respectively.  

There was no significant differences between age groups and Hepatitis C virus infection 

in the study population (p> 0.05).  

Depending on gender, it was found that males with HCV formed the highest percentage 

rate (76.50%) compared to females (23.50%), with highly significant differences (p<0.05). 

Depending on the educational level, it was found that the secondary school graduates 

had a higher incidence of HCV (52.9%) compared to primary schools and college 

graduates (41.2%) with no significant differences (p> 0.05). 

 

 الطب 

في العزالت السريرية exoA و  oprDالكشف عن التعبير الجيني لجيني  عنوان الرسالة:

 من الزائفة الزنجارية

رقية اسم الطالب: 

 محمود صالح الخزرجي

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

أنفال  م.دأ.اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د توراه  الشهادة : دك

 شاكر متعب

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

      Pseudomonas aeruginosa is a pervasive environmental bacteria. It has appeared as 

an opportunistic pathogen of main clinical relevance (Bassetti et al., 2018). It was 

considered as one of the greatest public pathogens in hospitals, and it widely contributed 

to severe opportunistic infections, particularly in immune-compromised patients (Pachori 

et al., 2019). According to the Centre for Disease Control, more than 51,000 clinical P. 

aeruginosa infections were reported each year in the USA with 400 deaths per year (CDC, 
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2018). 

  It was reported that P. aeruginosa has a wide spectrum of antibiotic 

resistance, making it to be the main causative agent of nosocomial infections (Moradali 

et al.,2017). This bacterium is a facultative anaerobic Gram-negative that colonizes a 

various collection of habitats, including surgical equipment and catheters (Rasamiravaka 

et al., 2015). It is one of the most common pathogens in intensive care units (ICUs) 

causing severe respiratory, urinary tract infections, bacteremia, wound sepsis. As well, it 

is the main cause of life-threatening infections in burn patients (Dou et al., 2017).  

  It is mainly dangerous for patients with severe wounds, cystic fibrosis 

(CF), and cancer. The infection strategy of P. aeruginosa depends on the production of 

numerous cell-associated and secreted molecules, including various proteases and toxins 

(Moradali et al., 2017). P. aeruginosa can cause life-threatening infections in patients 

with compromised immune system. Hence, it is a leading cause of clinical infections all 

over the world, especially in patients admitted to critical care units recovering from post-

operative surgical wounds, burns, traumas, and pre-existing lung diseases such as cystic 

fibrosis (Baker et al., 2016). 

 The pathogenicity of P. aeruginosa was ca. 

 

 الطب 

لدى العاملين في   ٦كشف وتقييم االجسام المضادة واالنترليوكين  عنوان الرسالة:

 المبيضات في محافظة ديالى داءوالمستجد  19-الرعاية الصحية وبعد اصابتهم بكوفيد

ميسم عباس اسم الطالب: 
 فاضل الربيعي

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

أنفال أ.م.د اسم المشرف :  الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 شاكر متعب

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

      The global coronavirus pandemic (COVID-19), which started in the Chinese city of 

Wuhan, in December 2019 (Huang et al., 2020), has quickly spread to more than 58 

countries (Yang and Jin, 2020). there have been 211,373,303 confirmed cases of COVID-

19, including 4,424,341 deaths, reported to WHO. As of 20 August 2021, a total of 

4,562,256,778 vaccine doses have been administered (Organization and (WHO, 2021). 

Coronavirus was discovered to be a beta coronavirus related to the coronavirus which 

also causes severe acute respiratory syndrome (SARS-CoV) . SARS-CoV-2 is a virus that 

causes SARS (Varnaitė et al., 2020). These viruses are encased in positive-sense single-

stranded RNA viruses with a diameter of 80–220 nm (Wu et al., 2020). Under electron 

microscopy, the envelop bears crown-like, 20-nm-long spikes that look similar to the 

corona of the sun, hence the name coronavirus (Hu et al., 2021).  

The virus is capable of causing sickness in both animals and humans. Among the 

currently known RNA viruses, it has the largest genome (Su Eun Park, 2020). 

Furthermore, Coronaviruses is related to the Coronavirinae subfamily of the 

Coronaviridae family and the Nidovirales order. There are now six coronaviruses known 

to cause human illness. Humans are infected with four different coronaviruses. 229E, 

OC43, NL63, and HKU1 are human coronaviruses (HCV). SARS-CoV and MERS-CoV are 

two pandemic human coronaviruses (Siddell et al., 2019).  

A nucleoprotein is present within the coronavirus particle (N), the viral envelop (E) 

surrounds this helical nucleocapsid (Van Doremalen et al., 2020). Coronavirus 

dissemination has been proposed from contaminated dry surfaces, including self-

inoculation of the mucous membranes of the nose, eyes, and mouth, highlighting the 

significance of a complete understanding of  coronavirus CoV persistence on inanimate 

surfaces (Vella et al., 2020). 
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 الطب 

 في داء المقوسات الكوندية لمضادات المضادة لألجسام المصلي االنتشار عنوان الرسالة:

 العراق/  ديالى يخضعون لغسيل الكلى الدموي في الذي المرضى

ميسلون اسم الطالب: 

 صالح سالم

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 طبيةال

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

شاكر                                                  جاسم أ.م. د محمد

                                                                   محمد خالد د. نبيل

 2021تاريخ المناقشة :

    المستخلص :

        Toxoplasma gondii is the most common infection of protozoa, affecting a wide 

range of hosts. Toxoplasmosis is usually asymptomatic in immunocompetent persons, 

but in  immunocompromised persons (ex   patients on dialysis) significant problems can 

ensue, and may progress to a life-threatening infection. Our study was conducted to 

investigate the seroprevalence of anti-toxoplasma antibodies in patients undergoing 

hemodialysis in Diyala / Iraq . A group of blood samples, consisting of 75 dialysis patients 

and 50 healthy controls, totaling 125 were examined for the detection of anti-

toxoplasma antibodies in Diyala Province from November 2020 to April 2021 using 

enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for IgG and IgM. Of the 125 samples 

examined, 32 (42.67%) and 2 (4.0%) were IgG-positive for both patients and healthy 

individual respectively, and the results of the current study showed only 1 (1.33) was 

seropositive for IgM, while healthy people were not found seropositive for IgM . The 

results showed that the percentage of seropositivity was higher in females (45.45%)  

than males (40.47%) in the group of patients, but the differences were not statistically 

significant. As for the age groups, a positive increase was observed in the age group  (11-

30) years when comparing patients and healthy people, as the percentage reached 

(29.41%). It was also observed that the highest seropositivity in the education levels was 



 

 

158 

in the group of patients at the educational level primary (45.45%) than in the healthy 

control group, but the differences were not statistically significant between education 

levels. Patients living in urban areas had significantly higher serum (P = 0.0041 

 

 الطب 

في  18و  1٦, 11مصاحبة فايروس الورم الحليمي البشري نمط  عنوان الرسالة:

 المريضات المصابات بسرطان الثدي في بغداد

اسم الطالب: آالء وائل 

 عزت البكري

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

علم االحياء 

المجهرية 

 الطبية

 الجامعة :ديالى الطب الكلية :  الطب  القسم :

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د ادة : دكتوراه  الشه

أ. د عبد الرزاق شفيق 

 حسن

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

       Breast carcinoma is the commonest malignancy among women in developed and 

developing countries including Iraq. It ranked as the number one cancer documented in 

all Iraqi provinces. Breast cancer is one of the main causes of death in postmenopausal 

women, accounting for %23 of all cancer fatalities.  According to Globocan registry data 

in 2020, there are 7515 persons, estimated 22.2% breast cancer registry from both 

genders from all ages with mortality of 3019 of Iraqi people.  Previous studies have 

mentioned the carcinogenic role of HPV in transformed  HPV virus-infected cells into a 

malignant phenotype, which is an important cause of cancer in humans.  

This is a case-control study, which was conducted from August 2020 to July 2021 in an 

Oncology Teaching Hospital-Medical City and the Blood bank of the Private Nursing 

Home Hospital. This study enrolled 90 participants: 29 women apparently healthy as a 

control group and 61 women with clinically and laboratory diagnosed breast cancer as 
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patients’ group. Age ranges from 30 to 78 years old. A questionnaire form was made for 

this purpose. Blood samples were collected from each participant, Complete Blood Count 

was determined and a blood group was identified for each participant. Sera were 

separated and kept at -30° C till use. ELISA kits from SUNLONG company- China were 

used to detect the presence of HPV type 11,16,18 antigens and to determine 

overexpression of P53 tumour suppressor protein. Human privacy was respected by 

obtaining the verbal consent of the participants. Statistical analysis was done via SPSS 

version 27 and P -values less than 0.05 were considered significant. 

All breast cancers were histologically diagnosed with almost advanced stages. The three 

types of HPV were identified in sera of examined Iraqi women with BC and healthy 

control under study. The positivity rate of HPV-11 among studied women with BC was 

14.8% compared to 6.9% among the healthy control with an insignificant difference 

between the two groups (P=0.288). The most affected age among BC  women with 

positive HPV-11 was less than 50 years with the highest positivity rate and significant 

association (P=0.007).  

Additionally, Human papillomavirus type 16 was identified with the highest positivity 

rate of 55.7% versus 3.4% the positivity rate of healthy control with a highly significant 

difference between the two groups (P=0.0001). While the most affected age of BC 

women with positive HPV-16 was ≥ 60 years.  
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 الطب 

 مرضى لدى سي نمط الكبد التهاب لفايروس الجيني والتنميط الكشف عنوان الرسالة:

 ديالى محافظة في الكلوي الغسيل

 خضير شهداسم الطالب: 

 خلف

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علم االحياء

المجهرية 

 الطبية

 الطب  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى الطب الكلية : 

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 حسين عطية أريجأ. د 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

       Infection with the Hepatitis C virus is a major public medical condition that mainly 

affects the liver, causing liver cirrhosis, hepatocellular carcinoma, and liver failure if it is 

untreated or treated late. It is a major cause of morbidity and mortality in patients with 

kidney transplantation and hemodialysis patients due to continuous exposure to risk 

factors such as sharing the dialysis system, medical instruments, or blood transfusion 

that is necessary for these patients. This study aims to determine the infection rate and 

genotyping of the HCV among patients with routine hemodialysis at the Dialysis Centers 

in Baqubah Teaching Hospital, and Khanaqin General Hospital. It also aims to study the 

correlation between infection rate and genotypes of the HCV with various parameters 

such as age, gender, residence, marital status, education level, history of blood 

transfusion, family history, smoking habit, drinking alcohol habit, tattooing, cupping, and 

duration of dialysis.  
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 الفيزياء 

اوكسيد  -تحضير وتوصيف تراكيب نانوية لبوليمر البولي بايرول/ فضة عنوان الرسالة:

 النيكل وتطبيقاتها الفيزيائية

محمد اسم الطالب: 

 احسان حسن

الشهادة 

 دكتوراه :

االختصاص 

فلسفة : 

 الفيزياء

 الفيزياء  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى علوم الالكلية : 

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د وراه  الشهادة : دكت

ا. د. نبيل علي بكر                                                  

 ا. د. عصام محمد ابراهيم

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

This work focused on the synthesis of three different oxidant- to- monomer (O/M) molar 

ratios of PPy like a nanofiber structure (PPy NFs), and composite each ratio with (Ag) 

nanoparticles by the chemical reduction method, it also focused on the preparation of 

(Ag-NiO) nanocomposite by hydrothermal method, and composite each PPy NFs molar 

ratio with thus prepared (Ag-NiO) nanocomposite by a volume fraction method. PPy NFs, 

PPy NFs/ Ag nanoparticles, and PPy NFs/ (Ag-NiO) nanocomposite are investigated by X-

ray diffraction, FESEM, and EDS. It was observed that the increases in the FeCl3 oxidant 

concentration leads to degradation in the Fe+3- MO template structure of PPy NFs.  

 From the optical properties studies, it was observed that the optical band gap and 

Photoluminescence behaviour of PPy NFs are changed when increase both of oxidant 

concentration and (Ag nanoparticles and with Ag- NiO nanocomposite) additions.  The 

thermal stability of PPy NFs increases when the oxidant concentration increases. Surface 

potential properties of PPy NFs sample shows surface polarization behaviour, and also 

the oxidant concentration increases may leads to increase in the work function of the PPy 

NFs. Silver nanoparticles will also seem to enhance the surface potential properties of 

main surface regions of PPy NFs. M- H curves as results show that the PPy NFs and PPy 
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NFs/ Ag nanoparticles own soft ferromagnetic properties. The response of the H2S gas of 

PPy NFs, PPy NFs/Ag nanoparticles and PPy NFs/(Ag-NiO) nanocomposite samples are 

studied. It was observed that the H2S gas sensing performance enhanced with the 

increases in oxidant concentration. H2S gas response for PPy NFs samples was changed 

with (Ag) nanoparticles and (Ag/ NiO) nanocomposite addition.  

 

 الفيزياء 

السطحي وبعض  الزمونالب رنينل النانوية  TiO2 / Ag جسيمات تحضير عنوان الرسالة:

 التطبيقات البيولوجية

محمد اسم الطالب: 

 علوان كاظم

الشهادة 

 :دكتوراه 

: االختصاص

فلسفة 

 الفيزياء

 الفيزياء  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى العلوم الكلية : 

 

                                        سم المشرف :ا الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

تحسين حسين مبارك                       ا.د 

  نادية محمد جاسما.م .د 

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

     The study included the preparation of titanium dioxide nanoparticles, silver 
nanoparticles, and hybrid titanium dioxide/silver nanoparticles (TiO2/Ag) by using pulsed 

laser ablation in liquids (PLAL) technique, where the optical properties of the TiO2/Ag 
nanoparticles were improved and the effect of the number of pulses was examined (50, 

250, 450) pulse on the structural and optical properties of nanoparticles prepared in 
distilled water (DW) as a growth medium using Nd :Yak lasers, adjusted by quality factor 
Q-Switched Laser (Nd-YAG) wavelength (1064) nm, ablation (530, joules), repetition rate 
(1 Hz), laser diameter at the focal center (2) of the targets, and distance between target 

and control (cm8). (TiO2 / Ag) was hybridized by the volumetric method. 
    Structural properties of (TiO2 , Ag , and Hybrid TiO2 / Ag) were tested by   X-Ray 
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diffraction , The Field Emission Scanning Electron Microscope , Transmission Electronic 
Microscopy and Energy-dispersive X-ray spectroscopy ,The results of X-ray diffraction 

examination of silver nanoparticles placed on the glass showed that the crystal system is 
cubic and polycrystalline and that the direction of the crystal plane (111) is dominant. 

The results of X-ray diffraction examination of a solution of titanium dioxide 
nanoparticles that were deposited on a glass slide showed the emergence of a crystal 

system with a quadrangular structure, and it was found that titanium dioxide particles 
are present in (rutile) with the trend of the crystal plane towards (110) is dominant. 

    The results of (FE-SEM) for samples prepared showed that the particle size was (68.343 
nm) for (Ag NPs) and (20.583 nm) for (TiO2NPs) and (84.992 nm) hybrid (TiO2/Ag) 

nanoparticles. The EDX results showed that for main components and chemical elements 
present in the TiO2, Ag, and TiO2 / Ag nanoparticles. 

     The results of (TEM) for the samples prepared showed that the particle size (17and 8 
nm) for (Ag NPs) for the scale (50 and100 nm) respectively, and the particle size of  for 
(TiO2 NPs) was (58 and 25 nm) for the scale ( As for the hybrid compound, the Particle 

size of the hybrid (TiO2/Ag NPs) is (65and 60 nm) for the scale (50 and 100 nm)  
respectively. 

    Also the FTIR results indicated that the silver nanoparticles consisted of pure functional 

groups with distinct positions for (Ag NPs). It was noticed that the absorption  near the 

wave number (468.77 cm-1) was caused by vibration coupling (Ag-O), while the 

absorption bond  near the wave number (1641 cm-1) was caused by the vibration of the 

bond (H-O). From the results of titanium dioxide nanoparticles, we note that the 

absorption appears near the wave number (478.3463 cm-1) is due to the coupling 

vibration   (Ti-O), and the absorption appears near the wave number (1660.71 cm-1) is 

due to the beam vibration ( H-O). The reactions of the chemical compound and the 

bonding sites of the hybrid particles of silver and titanium dioxide showed that the 

absorption beam appearing near the wave number (443.77, 484.13 cm-1) is due to the 

coupling vibration of (Ti-O) and (Ag-O), while the absorption that appears near the wave 

number (443.77, 484.13 cm-1) They appear near the wave number (1635.635 cm-1) 

caused by beam vibration (H-O). 
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 الفيزياء 

دراسة تأثير التطعيم والتلدين على بعض الخصائص الفيزيائية ألغشية  عنوان الرسالة:

 لرقيقة ذات التراكيب النانويةاأوكسيد الكادميوم 

اسم الطالب: كرار سعد 

 محمد

الشهادة 

 ماجستير :

: االختصاص

 الفيزياءعلم 

 الفيزياء  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى العلوم الكلية : 

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 أ.م.د. جاسم محمد منصور

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

In this study, firstly electrochemical etching of the (n and p) type silicon wafers are used 

to prepare of (n and p) type of porous silicon with a current density of 10 mA.cm-2  at 10 

minutes. The structural and morphological  of the PSi were studied by using XRD, AFM, 

FESEM, and FTIR spectroscopy. The XRD results showed that the (n and p) type of PSi are 

monocrystalline structure with strong, sharp, and narrow single peak, and preferred 

orientation along (400) plane. AFM  has been used to investigate the Average grain size, 

porosity for porous silicon. Surface morphology of the (n and p) PSi layer are so smooth 

and homogeneous, and the film consists of matrix of random distribution nanocrystalline 

silicon pillars which have the same direction. FESEM has been used to study porous 

silicon layer surface morphology, while FTIR analysis showed that Si dangling bonds of 

the as-prepared PSi layer having large amount of hydrogen to form weak Si–H bonds. 

Zinc oxide and lithium oxide nanoparticles are prepared separately by chemical 

precipitation and simple precipitation methods, respectively and deposited on silicon, 

FTO, and glass substrates by drop casting method to prepare thin films ZnO (Z3) and Li2O 

(L1). Moreover, the structural, morphological and optical properties of the films were 

studied by using XRD, AFM, SEM, and (UV-Visble) spectrophotometer, respectively. The 

XRD results showed that the ZnO and Li2O films are polycrystalline with hexagonal 
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wurtzite structure and cubic structure, and preferred orientation along (101) and (003) 

planes, respectively. The crystallite size was measured using Scherrer's formula, and it 

was found that ZnO (Z3) and Li2O (L1) thin films have a crystallite size of 22.04 and 45.6 

nm respectively. AFM results showed homogenous and smooth thin films.  Surface 

topography of the prepared thin films is studied by SEM. The results of UV-Vis spectra 

showed that all 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 the films are 4.90 eV and 

5.5 eV, respectively.  

 

 الفيزياء 

تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمتراكب  عنوان الرسالة:

 ( والياف النخيل المقطعZnOمدعم بحبيبات )بوليمري 

اسماعيل اسم الطالب: 

 صالح محمد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علم الفيزياء

 الفيزياء  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى العلوم الكلية : 

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : أ.د الشهادة : دكتوراه  

 جاسم محمد منصور.د .مأ

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

The epoxy composites reinforced with zinc oxide micro and nanoparticles and the hybrid 

composites were prepared from epoxy and palm fibers, and the effect studied of adding 

zinc oxide micro and nano particles with different weight fractions (0.1, 0.2, 0.3, 0.5, and 

0.7 wt%), and palm fibers at a selected percentage (0.5 wt%) to epoxy resin on 

mechanical properties (tensile, bending, hardness and impact), electrical properties 

(dielectric constant and dielectric loss factor) and thermal properties (thermal 
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conductivity coefficient), using Open template method and by weight ratios of palm 

fiber, micro and nano of ZnO particles having an average size of, (45 µm), and (50 nm), 

respectively. The mechanical properties of prepared samples were studied using 

Mechanical measuring devices including tensile strength devices, bending, Impact, and 

Shore hardness effects of ZnO micro and nanoparticles on the curing behavior of these 

micro and nanocomposites were investigated utilizing the lee disc method. It was found 

that ZnO micro and nanoparticles can effectively influence on the mechanical and 

thermal properties of epoxy coating. In addition, as the results showed an improvement 

in the mechanical properties of the epoxy compound supported with nanoparticles better 

than the compound supported with micro-particles, while the results showed a decrease 

in the thermal conductivity of the epoxy compound supported by micro and 

nanoparticles with an increase in the weight ratios.  

          The results of the electrical dielectric tests, represented by the dielectric, constant 

and the dielectric loss, factor at room temperature and within the frequency range 

(100Hz-1MHz), showed that the dielectric constant and the dielectric loss factor decrease 

with increasing frequency for all samples, and at low frequencies all samples possessed 

High values of the dielectric constant and the dielectric loss factor, and with increasing 

frequency, a large and sudden decrease occurs in the values of the dielectric constant 

and the dielectric loss factor, and the value of the dielectric constant and the dielectric 

loss factor at the same frequency increases when adding zinc oxide micro and 

nanoparticles, and when adding and increasing weight fraction of both types of 

nanoparticles and palm fibers. 
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 الفيزياء 

 تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية ألغشية عنوان الرسالة:

 (MgO1-xCdSx )نانوية التركيب المحضرة كيميائيا   الرقيقة 

أسرار اسم الطالب: 

 جبار موات

الشهادة 

 :ماجستير 

: تصاصاالخ

 فيزياءعلم ال

 الفيزياء  القسم :

 

 

 الجامعة :ديالى العلوم الكلية : 
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 عبدهللا م.د. محمد حميدأ.
 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

على قواعد  (CSP)الحراري الكيميائي  لتحلل( بتقنية اM 0.1تركيز )( بMgO1-xCdSxتم تحضير أغشية رقيقة ) 

. تمت  (0,2,٤,٦,8% ) مختلفة تشويببنسب و nm(50±200) مك ( وس  K 673) درجة حرارة زجاجية عند

التركيبية والبصرية والكهربائية )تأثير هول( لجميع األغشية المحضرة , وأظهرت نتائج  صائصدراسة الخ

غشية أل إنو, ( 200) سائدواتجاه نمو  تبلورنية متعددة اللها ب   األغشيةن إ( XRDاألشعة السينية ) اختبارات حيود

(MgO) مع إضافة الشائبة بلوري مكعب و تركيب الرقيقةCdS ) (  وحا  سداسي يزداد وض تركيبيتم الحصول على 

اب معدل الخشونة وقيمة مربع متوسط ( تم حسAFMمن خالل نتائج مجهر القوة الذرية ). التشويبمع زيادة نسبة 

أظهرت نتائج فحص ,  وحدة والتواء السطح وأقصى ارتفاع للسطح حجم الجسيمات( ومعدل (RMSالخشونة 

نانوية شبيهة بالقرنبيط ,  يةبن األغشية المحضرة تمتلك نإ( FE-SEM) الباعث للمجال الماسح المجهر اإللكتروني

 . (CdS) الشائبةدة تركيز مع زياقيم حجم الجسيمات تقل  إنو

( عن طريق 1100-300)  nmضمن نطاق من األطوال الموجية غشيةالبصرية لجميع األ صائصتمت دراسة الخ

وتكون قيم فجوة الطاقة في  وتم الحصول على انتقاالت مباشرة مسموحة ية ,النفاذية واالمتصاص يتسجيل طيف

, والجزء  الخمودالمتصاص , ومعامل االنكسار , ومعامل ( , وتم حساب قيم معامل ا3.175-2.20٤)eV نطاق 

 . بصريالحقيقي والخيالي من ثابت العزل ال

( ولها معامل هول موجب p-typeن جميع األغشية المحضرة من نوع )( إ Hall Effectالكهربائية )نتائج الأظهرت 

( في األغشية الرقيقة. كما أظهرت CdS) كبريتيد الكادميوم نسبة التشويب من تزداد مع زيادة التحركيةن قيم إو

 كانت منخفضة.لألغشية جميعها  يةن قيم التوصيلإعالية و يةذات مقاوم غشيةن األإالنتائج 
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 الفيزياء 

تحضير خليط بوليمري مدعم بمادة العضوية ودراسة بعض خصائصة  عنوان الرسالة:
 الفيزيائية 

نهى عقيل اسم الطالب: 

 محمد صالح 

ة الشهاد

 :ماجستير 

: االختصاص

 علم الفيزياء

 الفيزياء  القسم :
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 صباح انور سلمان .د. أ

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 المدعمة خالئط البوليمريةال أغشية  و النقي   [PVA:PVP] يبوليمرال الخليط  لدراسة تحضير غشاء هذه ا تم في

ستخدام طريقة الصب. تم دراسة اب ( (%wt(10,20,30,40,50)بنسب  وزنية  مختلفة    MnCl2.4H2Oبملح

 ة كافة.البوليمري والحرارية والكهربائية )العزلية( والميكانيكية ألغشية الخالئط الخصائص البصرية

, وتم دراسة تأثير النسبة nm (1100-190)ضمن مدى األطوال الموجية االمتصاصية و طيفا النفاذية سجل    

الوزنية للملح على فجوة الطاقة ووجد بأن الفجوة تقل بزيادة النسبة الوزنية للملح. وأظهرت النتائج بأن االنتقاالت 

  االلكترونية هي غير مباشرة مسموحة.

تم ايضا  دراسة تأثير النسبة الوزنية للملح على الخصائص الحرارية ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة بالملح,     

وأظهرت النتائج العملية بأن معامل التوصيل الحراري ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة بالملح يزداد ثم يقل بشكل 

لح, ووجد ان معامل التوصيل الحراري يكون صغيرا جدا ألغشية الخالئط غير منتظم مع زيادة النسبة الوزنية للم

البوليمرية كافة, ولهذا يمكن ان تستخدم هذه األغشية كدرع عازل للحرارة. وأن قيمة كل من درجة االنتقال 

 لوزنية للملح.الزجاجي ودرجة االنصهار البلورية ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة بالملح تتغير بزيادة النسبة ا

وتم  دراسة تأثير النسبة الوزنية للملح على الخصائص الكهربائية )العزلية( ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة    

بالملح, واظهرت النتائج العملية نقصا" في ثابت العزل الكهربائي بزيادة التردد ألغشية الخالئط البوليمرية كافة, 

ربائي مع زيادة النسبة الوزنية للملح عند التردد نفسه. تم ايضا دراسة تأثير النسبة وكذلك زيادة ثابت العزل الكه
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الوزنية للملح على الخصائص الميكانيكية ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة بالملح, وأظهرت النتائج العملية 

لقيمة المتمثلة  بـ )معامل يونك( مع الختبار الشد ألغشية الخالئط البوليمرية المدعمة بالملح زيادة ثم نقصان في ا

زيادة النسبة الوزنية للملح وزيادة قيمة  كال من الصالدة وطاقة الكسر مع زيادة النسبة الوزنية للملح مع زيادة النسبة 

 .ملحالوزنية لل

 

 الفيزياء 

ليكا يس-ت لالكوب يتاريية لمركبات فائالكهرب الخصائص المغناطيسية عنوان الرسالة:

 جل-سولالتقنية استخدام حضر بالم

محمد اسم الطالب: 

 برهان جمعه

الشهادة 

 :ماجستير 
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 علم الفيزياء

 الفيزياء  القسم :
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   سين مباركأ.د.تحسين ح

 أ.م.د.علي مصطفى محمد

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

     The aim of the thesis is to synthesize and study the structural, magnetic and electrical 

properties of cobalt ferrites nanoparticles with the stoichiometric formula CoxFe3-xO4 (x= 

0.8, 0.9, 1, 1.1, and 1.2) respectively, were prepared using the sol-gel auto-combustion 

process. After combustion, the as-burnt powders were calcined at 500, 600, and 700 °𝐶 

for 3 hrs to increase homogeneity and remove organic waste, where the as-burnt 

specimens and the specimens that calcined at 500, 600, and 700 ˚𝐶 added with a four-

drop PVA as a binder to press it into circular pellets of diameter 13 mm with thickness 

about 2 mm. The prepared pellets were sintered at 350, 600, 700, and 800 ℃ for 3 hrs to 

intensify of the specimens and, slowly allowed to be cooled naturally to examine the 

dielectric properties. Another purpose of this work is to blend and study the structural, 
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magnetic and electrical properties of cobalt ferrite-silica nanocomposites at 600 ℃ using 

the formula CoFe2O4/SiO2 in different ratios (35%, 40%, 45%, and 50%) respectively, 

which were prepared using the conventional ceramic method. The specimens, that 

calcined at 600 ˚𝐶, added with a four-drop PVA as a binder to press it into circular pellets 

of diameter 13 mm with thickness about 2 mm. The prepared pellets were sintered at 

700 ℃ for 3 hrs to intensify of the specimens and slowly allowed to be cooled naturally to 

examine the dielectric properties 

 

 الفيزياء 

 الرقيقة Cu1-xMnxOالخصـائص الفيزيائية ألغشية دراسة بعض  عنوان الرسالة:

 نانوية التركيب المحضرة كيميائيا   

مصطفى اسم الطالب: 

 جاسم اسماعيل

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علم الفيزياء

 الفيزياء  القسم :
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 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

  ة ـيـمــجــم حــيــعــطــب تـسـنـب، (Cu1-xMnxO) ةـيـشـأغ تـم فـي هـذه الــدراسة تــحـضــيـر

0,0.03,0.05,0.07 and 0.09%) (x= 50±450)ري على قواعد زجاجية بسمك بطريقة التحلل الكيميائي الحرا 

nm) درجة حرارة القاعدة  عند(400oC)تم دراسة كل من الخصائص التركيبية من , و(XRD)   والبصرية

 والكهربائية لجميع االغشية المحضرة. 

 جميع األغشية المحضرة بدرجة حرارة القاعدة وبنسب التطعيم ن  أ  لقد اظهرت نتائج فحوصات االشعة السينية 

( وأن Monoclinic( ومـن النوع أحادي الميل )Polycrystallineالمختلفة بانها تمتلك تراكيب متعدد التبلور)

(, وقد وجد ان معدل حجم البلوريات يقل مع زيادة نسبة التطعيم 1̅11االتجاه السائد للنمو ولجميع األغشية هو )

أما كثافة االنخالع وعدد البلوريات . النحاس والمنغنيزبسبب االختالف في النصف قطر االيوني لكل من  بالمنغنيز
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 لوحدة المساحة تزداد مع زيادة نسبة التطعيم بسبب النقصان الحاصل في ترتيب الذرات في الشبيكة البلورية. 

 (%0.05)عــدا الـنـسبـة  (RMS)في مـعـدل الـجـذر الـتربـيـعـي  ا  نقصان (AFM)فضال عن ذلك فقد اوضحت نتائج 

مع زيادة  (Grain Size)ونقصان في قيم الحجم الحبيبي  (Surface  Roughnessفي خـشـونة الـسطـح ) ا  نـقـصانو

 .نسبة التطعيم

وتم دراسة الخصائص البصرية لجميع االغشية المحضرة وبنسب التطعيم المختلفة من خالل تسجيل طيفي 

قيمة فجوة الطاقة البصرية  ّن  أ  , وقد بينت النتائج (nm 900-300)االمتصاصية والنفاذية ولمدى االطوال الموجية 

تزداد مع زيادة نسبة  وفجوة الطاقة البصرية لالنتقال المباشر الممنوع  لالنتقال االلكتروني المباشر المسموح

 التطعيم.

نكسار, وتم حساب الثوابت البصرية لجميع االغشية المحضرة وبنسب التطعيم المختلفة والتي تضمنت )معامل اال

 معامل الخمود, ثابت العزل الحقيقي وثابت العزل الخيالي( بوصفها دالة لطاقة الفوتون. 

 (p-type)نوع حامالت الشحنة من النوع الموجب  ّن  أ  تم دراسة الخواص الكهربائية )تأثير هول(  والتي بينت 

ونالحظ ايضا ان مالت الشحنة بالتطعيم, لم تتأثر نوعية حا أذمطعمة والمطعمة بالمنغنيز الولجميع االغشية غير 

 م .د قيمتها مع زيادة نسبة التطعيتتزايفاما التحركية قيمة التوصيلية تقل مع زيادة نسبة التطعيم 
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(Fe4[Fe(CN)6]3)  المتلون كهربائيا 

الرا فالح لب: اسم الطا

 حسن
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      المستخلص :

بطريقة التحلل  ة المحضر الرقيقة (Fe4[Fe(CN)6]3)  ازرق بروسيامنظومة مصغرة من اغشية  تم تحضير 

المجموعة االولى  المنظومة المصغرة فيوتكونت  مجاميع مختلفة( ولثالثة ITOالكيميائي الحراري على زجاج )

  (mm 0.7)وبمسافة فاصلة  باستخدام الكتروليت كلوريد البوتاسيوم (M ,1.5,1.7,1.9)بتراكيز مختلفة 

جل  من باستخدام الكتروليت طبيعي (nm 500,600,700)مختلفة   سماكاتوالمجموعة الثانية تم تحضيرها ب

 (nm 450,530)مختلفة  سماكاتاما المجموعة الثالثة تم تحضيرها ب (mm 0.2)االلوفيرا وبمسافة فاصلة 

وقد أجريت بعض الفحوصات لدراسة .   (mm 0.3)الكتروليت كلوريد البوتاسيوم وبمسافة فاصلة أستعمالب

ماسح الخصائص التركيبية والبصرية والكهربائية باستخدام حيود األشعة السينية وفحص المجهر االلكتروني ال

قياس الفولتية , والبنفسجية المرئية , والتحليل الطيفي لألشعة فوق الباعث للمجال مع مطياف تشتت الطاقة 

 -60الرقيقة بأشعة كاما باستخدام مصدر كوبلت ازرق بروسياتم تشعيع اغشية  .وفوميترالمستخرجة باستخدام األ

 .  و لمدة نصف ساعة (MeV 1.173)و (MeV 1.33)بطاقتين هما 

و قد اظهرت نتائج حيود األشعة السينية  وقد اجريت الفحوصات التركيبية و البصرية والكهربائية بعد التشعيع ,  

, و تبين من خالل نتائج حيود االشعة السينية ان زيادة شدة االشعة السينية بعد التشعيع و ازاحة القمم نحو اليمين

جميع االغشية هي متعددة التبلور و من النوع المكعب قبل و بعد التشعيع, كذلك بين فحص المجهر االلكتروني 

ث للمجال ان جميع االغشية قبل وبعد التشعيع تظهر باشكال شبه كروية نانوية التركيب ومن خالل الماسح الباع

فحص مطياف تشتت الطاقة تبين وجود جميع مكونات العناصر للغشاء قبل التشعيع , في حين انخفضت النفاذية بعد 

ل االمتصاص و معامل الخمود اما فجوة التشعيع بأشعة كاما وللمجاميع الثالثة, وزيادة كل من االمتصاصية و معام

وزيادة الجهد في المجاميع الثالثة قلت بعد التشعيع باشعة كاما , فقد الطاقة لالنتقال االلكتروني المباشر المسموح 

 (10sec)من والثالثة عند تحول اللون من المعتم الى الشفاف وكذلك زيادة في الزمن اذ في المجموعة االولى

 . (30sec)الى (20sec)مجموعة الثانية منوال (13sec)الى

التي تعد واحدة من الخصائص الموعودة  المتلونة كهربائياتشير هذه النتائج إلى زيادة كفاءة الطبقة الرقيقة      

للطاقات المتجددة التي يتطلع إليها العالم في هذه التقنيات باستعمال طاقات نظيفة للحصول على بيئة غير ملوثة 

  يعمل بالطاقة الذاتية اي اليحتاج الى مصدر طاقة خارجي.على نظام والحصول 
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 الفيزياء 

( CMC-PVPتحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية للمتراكب ) عنوان الرسالة:

 البوليمري المطعم بثنائي أوكسيد القصدير النانوي

 سعد شندوخاسم الطالب: 
 حبيب
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      المستخلص :

( النقية والمدعمة بجسيمات CMC60%-PVP40%( و الخليط )CMCرية )تم في هذا العمل تحضير أغشية بوليم

هالم( -النانوية باستخدام طريقة صب المحلول. استخدمت الطريقة الكيميائية )محلول SnO2ثنائيأوكسيد القصدير 

(Sol-Gelالتي تتميز بانها طريقة بسيطة و واطئة الكلفة وغير سامة لتحضير جسيمات ثنائي أوكسيد القصد ) ير

SnO2 النانوية عالية التبلور والنقاوة , ودراسة تأثير كل من درجة حرارة الكلسنة°C  (400, 600, 800 ونسب )

النانوية على الخصائص التركيبية  SnO2( لجسيمات ثنائي أوكسيد القصدير %wt 6 ,4 ,2اإلضافة الوزنية )

 ( المحضرة.CMC-PVPوالبصرية والكهربائية والحرارية ألغشية الخليط البوليمري )

أظهرت نتائج حيود األشعة السينية والمجهر اإللكتروني الماسح الحصول على جسيمات شبه كروية متبلورة ونقية 

 64.44روتيل وبمعدل حجم جسيمات ) -النانوي بتركيب بلوري رباعي الزوايا نوع SnO2لثنائي أوكسيد القصدير 

nm( عند درجة حرارة الكلسنة )800 °Cبين ان كل من درجة التبلور, والحجم البلوري وحجم الجسيمات (, إذ ت

المحضر تزداد مع زيادة درجة حرارة الكلسنة, في حين ان كثافة االنخالعات  SnO2لثنائي أوكسيد القصدير 

تنخفض مع زيادة درجة حرارة الكلسنة. بينت نتائج مطياف االشعة تحت الحمراء التفاعل الجيد بين جسيمات ثنائي 

( ضمن االغشية البوليمرية المتراكبة النانوية. من جانب CMC-PVPكسيد القصدير المحضر والخليط البوليمري )او

الوزني هناك عدة مناطق لنقصان الوزن وان المتفاعالت الداخلة في تحضير  -آخر بينت نتائج التحلل الحراري

 (.C° 727حرارة )جسيمات ثنائي أوكسيد القصدير النانوي تتطاير تقريبا عند درجة 

(, بينت النتائج إن إضافة 190 – 1100) nmتم دراسة طيف النفاذية واالنعكاسية ضمن مدى الطول الموجي 

( أدى إلى خفض نسبة النفاذية وهذا CMC-PVPجسيمات ثنائي أوكسيد القصدير النانوي إلى الخليط البوليمري )

ويقل مع زيادة الطول الموجي, بينما ان نسبة  االنعكاسية االنخفاض يزداد مع زيادة محتوى الجسيمات النانوية 
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تزداد عند اضافة الجسيمات النانوية ومع زيادة محتوى الجسيمات وتنخفض مع زيادة الطول الموجي للضوء 

الساقط, لوحظ ايضا  ان نسبة النفاذية تنخفض وان نسبة االنعكاسية تزداد مع زيادة درجة حرارة الكلسنة. ان معامل 

النانوي ومع زيادة محتوى الجسيمات, في حين ان فجوة  SnO2متصاص لألغشية يزداد عند اضافة جسيمات اال

( CMC-PVP, إذ حقق الغشاء ) الطاقة لألغشية تنخفض عند إضافة الجسيمات النانوية ومع زيادة محتوى الجسيمات

 3.92( اوطئ قيمة لفجوة الطاقة )C° 800( من جسيمات اوكسيد القصدير المكلسن عند )%wt 6المدعم بنسبة )

eV وان االنتقاالت االلكترونية لألغشية هي أنتقاالت الكترونية غير مباشرة, بينما ان قيم معامل االمتصاص ترتفع )

مع زيادة درجة حرارة الكلسنة وان قيم فجوة الطاقة لألغشية النانوية تنخفض مع زيادة درجة الحرارة. أظهرت 

قيم كل من معامل االنكسار ومعامل الخمود والجزء الحقيقي والخيالي لثابت العزل الكهربائي النتائج أيضا  ان 

النانوية ومع زيادة محتوى الجسيمات  SnO2لألغشية المحضرة تزداد عند أضافة جسيمات ثنائي أوكسيد القصدير 

 النانوية ودرجة حرارة الكلسنة.

بأن قيم التوصيلية الكهربائية المتناوبة لألغشية المحضرة تزداد  من جانب آخر اظهرت نتائج الخصائص الكهربائية

, بينما  النانوية ومع زيادة كل من تردد المجال الكهربائي المسلط ودرجة حرارة الكلسنة SnO2عند اضافة جسيمات 

كلسنة لكنها النانوية ودرجة حرارة ال SnO2ان قيم ثابت العزل الكهربائي تزداد مع زيادة كل من محتوى جسيمات 

تنخفض مع زيادة التردد, , في حين ان عامل الفقد العزلي لألغشية المحضرة ينخفض عند اضافة الجسيمات النانوية 

( من %wt 6( المدعم بنسبة )CMC-PVPومع زيادة كل من درجة حرارة الكلسنة والتردد, إذ حقق الغشاء )

 5-10*( اعلى توصيلية كهربائية متناوبة )C° 800) جسيمات ثنائي اوكسيد القصدير النانوية المكلسنة عند

S/m8.3785( عند التردد )٦ MHz( واعلى ثابت عزل كهربائي )1( عند التردد )٤.309 MHz وأوطأ قيمة )

  (.MHz 5( عند التردد )0.0858لمعامل الفقد العزلي )
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  محمود احمد الفت .د. أ.م

      المستخلص :

                          (MWCNTs) من انابيب الكربون متعددة الجدران النانويةكال   اضافةحضير ودراسة تأثير تتم   

(Multi  Wall Carbon Nanotubes) ة لنانويا اوكسيد الزركونيومثنائي  دقائقوZirconium Dioxide) )

(ZrO2 NPs), البولي ميثيل ميثا اكرياليت رلمادة بوليم المورفولوجيةالتركيبية والخصائص الميكانيكية وبعض على 

((Poly Methyl Methacrylate (PMMA ) والذي استخدم كمادة اساس. تم استخدام طريقة الصب اوالتشكيل

كرياليت أ ذج البولي ميثيل ميثاونمإ حضيرجل ترجة حرارة الغرفة ألدبو (Hand Lay -Up Molding) اليدوي

 MWCNTs)-PMMA) (PMMA-ZrO2 نماذج بوليمرية متراكبة ولكال من   مجموعتيو ( PMMA-Pure) النقي

NPs) المختلفة حجميةالنسب الوب V.F %))Volume Fraction) ) 0.04 ,0.02 ,0)يرت كما يلي توالتي اخ, 

0.0.6, and 0.08 V.F%)  , تقطيع النماذج باالعتماد على االبعاد القياسية المذكورة في النظام العالمي وقد تم

ـ ) والمتمثلة بلتلك النماذج االختبارات الميكانيكية وكال  حسب نوع القياس وابعاده. وقد اجريت  (ASTM)للقياسات 

والفحوصات التركيبية المتمثلة بمطيافية (, الكاللر اختبااالنحناء وايضا , اختبار  الصدمةاختبار  , الصالدةاختبار 

المجهر المتمثلة بوفحص اختبار المورفولوجية  ير,باستخدام تحويالت فورو( FTIRاالشعة تحت الحمراء )

ا وقد لوحظ من خالل نتائج الخصائص الميكانيكية.FE-SEM)) للمجال الباعث االلكتروني الماسح في هذه  تحسن 

 MWCNTs)-PMMA  ), (PMMA-ZrO2نسبة االضافة للمتراكبين المدعمين              الخصائص مع زيادة

NPs) , ( االختبارات االفضلية في تحسن الخصائص كانت ذ أظهرت نتائج إ, %0.08)ولنفس النسبة الحجمية

ان  (D Shoreة )صالدال اختبارللعينات المدعمة بأنابيب الكربون متعددة الجدران النانوية , وقد تبي ن من خالل 

 انابيب الكربونكال من المدعم ب لبوليمر( ل%0.08وكانتا عند النسبة ) (,88.5) , (90.26بمقدار)لها كانتا  قيمعلى ا

 NPs)والبوليمر المدعم بثنائي اوكسيد الزركونيوم النانوي  (PMMA-MWCNTs) متعددة الجدران النانوية

PMMA-ZrO2 ,ر مقاومة الصدمة وبالنسبة الختبا( وعلى التواليImpact test) تم مالحظة نفس السلوك ولكال )

الجدران المدعم بأنابيب الكربون متعددة  للمتراكب( and 2430 kJ/m2 3580) هاقيمة لالمتراكبين اذ بلغت اعلى 

 NPs ZrO2)( وللمتراكب المدعم بدقائق ثنائي اوكسيد الزركونيوم النانوي PMMA-MWCNTs) نانويةال

(PMMA  االنحناء ذي  نتائج اختبارمن تبين  كماايضا ولكليهما وعلى التوالي. و%0.08) عند نفس النسبة )و

 قيم كال من قد زادت بازدياد النسب الحجميةتحسنا  ملحوضا  ف (The Three-Point Bending Test)ط االثالث نق

 ( ولكال المتراكبينModulus Young'sاالنحنائية )يونك  تومعامال, (Bending Strength)مقاومة االنحناء 

(PMMA-MWCNTs) و(NPs PMMA- ZrO2اذ ,) لهما  نحناءمقاومة االبلغ اقصى مقادير ل(Mpa and 53 

االنحنائية يونك ل المرونة اكبر قيم لمعامالت امويقابلهولكال المتراكبين على التوالي,  (%0.08نسبة )ال عندو (63

( ولكال المتراكبين %0.08) الحجمية لنسبةايضا وعند نفس االتوالي على   (and 0.03 Gpa 0.008)انويساوي

  .على التوالي كذلك  (PMMA-MWCNTs)(, -NPs PMMAZrO2)المضافين                                       
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 لنماذج المتراكبات المدروسة , والمدعمة بكال( Fatigueالكالل ) نتائج فحص دراسةمن تبين  كماو        

ا للكالل قوة تحمل لإلجهاد واالطول عمر  افضل ان  -NPs ZrO2 (PMMA)( , PMMA-MWCNTs)المضافين   

بلغت اذ  (PMMA-MWCNTs)ية متعددة الجدران النانو بأنابيب الكربون لمدعموللمتراكب ا %0.08)تعود للنسبة )

(6712215 Cycles\min )مقدارة عند نسبة انحرافو (3mm.)دقائق ثنائي اوكسيد ماذج المدعمة ببالنسبة للن اما

دورات بلغ مقداره  وبعددايضا   %0.08)فضل نسبة عند ) ا كانت( NPs PMMA–ZrO2)النانوي  ومالزركوني

, وبالمقارنة مع قوة تحمل االجهاد فقد كانت نتائج الكالل للمتراكبين (5mm.2)وبانحراف مقداره (  5127810)

 عمرا للكالل  واالقصر لإلجهادتحمل قوة االقل ( فكانت هي Pure-PMMAقية )النأعلى مع نتائج المادة االساس 

  (.mm 2.5)مقداره انحراف بو (Cycles\min 512781)عندها عدد الدورات بلغت اذ من جميع العينات 
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      المستخلص :

The high contrast for images and videos taken for a human body by the medical 

apparatuses is quite important to diagnose the patient case perfectly. The work implied 

two proposed systems; the first one is to process a medical video, however, the second 

is to process medical images. The video film is for gallbladder removed surgery using 

endoscopy. The images are taken by the devices computed tomography (CT scan) and 

Magnetic Resonance Image (MRI).  
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The system that is proposed to process distorted videos-that been exposed to a 

distortion source-results in high brightness that affects the vision quality. The occurred 

distortion is not extensive, but it affects a limited part of the image. To process that kind 

of distortion, image restoration has been implied in the proposed system whereas the 

degradation sample. The proposed system has three main stages. The first stage is the 

pre-processing stage, in this stage, the recorded operation video is converting to a 

sequence of frames (set of images). The second stage is the processing stage 

(restoration and enhancement). In this stage, each the individual frame is processed 

(restored/enhanced) by removing the cause of the degradation such as the fog (light) or 

the smoke. In this stage, we propose an unsupervised approach to enhance and remove 

the smoky for the operation frames. The third stage is the post-processing stage. In this 

stage, the output video is reconstructed relying on the enhanced image frames.  

The diagnosing medical images were taken by CT and MRI but they were low resolution, 

for that, the proposed system is utilized over two stages. The first stage is 

“preprocessing” and the second is “enhancing using the supper resolution convolution 

neural network (SRCNN)”, either using Gaussian blur or not.  

The quality metrics such as PSNR, SNR, and MSE are calculated on the basis of video and 

image frames for every frame in the video before and after the processing. The results 

showed that the proposed system is high-performing in terms of restoring every frame 

in the processed video. However, according to the quality metrics such as PSNR, SSIM, 

MSR, and UQI that were calculated for the medical images, whether were with Gaussian 

or without Gaussian, the results demonstrate that a better image resolution is achieved 

when using Gaussian.       
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 الفيزياء 

 ,Au, Ag, Cu)  الفيزيائية لدقائق المعادن  دراسة بعض الخصائص  عنوان الرسالة:
Zn, Co) النانوية المحضرة بطريقة االستئصال بالليزر النبضي واختبار فعاليتها الحيوية 

د حيدر احماسم الطالب: 

 حميد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علم الفيزياء
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      المستخلص :

تصنيع جسيمات النانوية لألهداف المعدنية, ل في السائل االستئصال بالليزر النبضي عمال تقنيةباست هذا في عملناتم 

(Cu ,.Zn, and Co Au, , (Ag واستخدم ليزر الندميوم ياك مغمورة في الماء المقطر ,(Nd:YAG)  بتردد(1Hz) 

 . (1064nm)وبطول موجي 

وحيود  (UV-Vis)فوق البنفسجية  -لتركيبية التي تتضمن مطيافية األشعة المرئيةتم دراسة الخصائص البصرية وا

. وقياس طيف االشعة تحت الحمراء (FE-SEM)وقياسات المجهر االلكتروني الباعث للمجال  (XRD)االشعة السينية 

ماء المقطر بواسطة .وبعدها تمت دراسة توزيع الحجم الحبيبي للجسيمات النانوية في ال(FT-IR)لتحويالت فورير 

(DLS) .واخيرا تم اختبار الفعالية البيولوجية للجسيمات النانوية على نوعين من البكتريا 

 Agو  Auتم التحقق من أن الجسيمات النانوية من خالل فحص طيف االمتصاص لألشعة فوق البنفسجية والمرئية 

وبين فحص طيف  لفضة, على التوالي( للذهب وا520-400)nmخاص بها عند  رنين بالزمونالغروية لها 

فأصبح  خارصيناالمتصاصية إن التغير اصبح ضمن منطقة الطيف المرئي لكل من محاليل الفضة والذهب, اما ال

ضمن منطقة األشعة فوق البنفسجية. وبالنسبة للنحاس والكوبالت فقد اظهر طيف امتصاصية ضمن المنطقتين منطقة 

 . لضوء المرئياألشعة فوق البنفسجية ومنطقة ا

بعد الترسيب على الكوارتز تم تسجيل  (800Pulse)اظهرت نتائج حيود االشعة السينية ان الجسيمات النانوية عند 

 (111) ,(200( التي تطابق المستويات )and 77.6° ,°38.2 ,°44.4عدة قمم لجسيمات الذهب النانوية عند الزوايا )

and, (311 على التوالي اما الفضة ,)قمم عند الزوايا عدة (44.5 ,°38.4°, and 64.8°,)  لجسيمات الفضة

. اما وان النظام هو مكعب الشكل ومتعدد التبلور ,and (220) ,(200) ,(111)النانوية والتي تطابق المستويات 

ى ( عل200) ,(111التي تطابق المستويات )( °52.08 ,°44.01)عند الزوايا  منها قمثالث له النحاس فقد سجلت 

التي  (°43.1 ,°34.1)عند اما الخارصين فظهرت جميع القمم ألوكسيد الخارصين اال قمتان تمثلت بالزنك التوالي 

  (. (101),(101المستوي تطابق
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فقت تمت دراسة مورفولوجية السطح لجميع العينات عند  (FE-SEM)باستعمال المجهر االلكتروني الباعث للمجال 

 ,41 ,69)وتبين ان متوسط اقطار الجسيمات بالنسبة للذهب بلغت تقريبا  Pulse(and 800 ,600 ,400)نبضات

and 67)nm  (46 ,62 ,64)على التوالي اما بالنسبة للفضة فان متوسط اقطار الجسيمات هيnm  على التوالي

 ,39)هي  Pulse(and 800 ,600 ,400)وجسيمات النحاس النانوية بلغ متوسط اقطار الجسيمات عند نبضات  

22, and 16)nm  600 ,400)على التوالي والخارصين بلغ متوسط اقطار الجسيمات عند نبضات, and 

800)Pulse  هي(15 ,45, and 32)nm  41 ,44)على التوالي اما الكوبالت فقد بلغ متوسط اقطار الجسيمات, 

and 25)nm  .على التوالي 

مة امتصاص قوية ناتجة عن االهتزاز لمجموعة اذ اظهرت النتائج هناك حز (FTIR)تمت دراسة تحليالت 

النطاق عند بالنسبة للذهب وظهور حزم اخرى. اما الفضة فأن   cm−1 3282)عند ) O-Hالهيدروكسيل لتمدد 

(1630 cm-1) شيري ( إلى نمط تمدد الكربون الركامCO3 المرتبط بالسطح المعدني ) يشير إلى مركباتالذي  Ag-

Oتم تخصيص ذروة مكثفة متمركزة عند م امتصاص للنحاس. وقد ,لوحظ ان هناك ثالث حز(3440cm-1)  كتمدد

المرتبطة بوضع ( 686.66cm-1) العدد الموجي عند منهاتظهر العديد من القمم اما الخارصين ف .H-OHلألصرة 

امتصاص . اما بالنسبة لجسيمات الكوبالت فظهرت اربع حزم C-H-Hالتمدد المتماثل ووضع االنحناء لنطاقات 

 ص. من الماء الممت ((H-O-Hاالصرة ناتجة عن اهتزاز  (1637cm-1)الذروة عند 
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   أ.د زياد طارق خضير
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 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

وية انلتحضير جسيمات الفضة الن (PLAL) تقنية االستئصال بالليزر النبضي في السائل عمالحث استتم في هذا الب

لهدف من  مزدوج الحزمة (nm 1064)ذو الطول الموجي  ياك( -)نيديميومالغروية إذ تم استخدام الليزر النبضي 
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 (Pulse 500-400-300)        لفةالفضة النقي المغمور في الماء المقطر. إذ تم استخدام عدد نبضات ليزر مخت

 .(HZ 1)وتردد  (530mJ)وطاقة استئصال ثابتة 

 (TEM)والتي تضمنت قياس المجهر االلكتروني النافذ , ذج المحضرةاتم دراسة الخصائص التركيبة والبصرية للنم

-FT)يالت فورير وقياس طيف االشعة تحت الحمراء لتحو (FE-SEM)بعاث نوالمجهر االلكتروني الماسح بمجال اال

IR) شعة فوق البنفسجية والمرئية ألوقياس مطياف ا(Uv-Vis)  وقياس التأللؤ الضوئي(PL)  على التوالي لجسيمات

ية في مجال التطبيق الحيوي لتثبيط انوختبار فعالية  جسيمات الفضة النأوية المحضرة في السائل , تم نانالفضة ال

( Klebsiellaو) (Staphylococcus)و (Escherichia coli)  واع من البكتريا المختبريةأنربعة أ

 . streptococci)و)

ية, وإن  نانوإن  بزيادة عدد النبضات يزداد متوسط اقطار الجسيمات ال (FE-SEM)و (TEM)ظهرت نتائج فحوصات أ

 وية التي حصلنا عليها  ذات اشكال كروية .انالجسيمات الن

ي إن  هنالك عالقة طردية بين أالمتصاصية تزداد بزيادة عدد نبضات الليزر ظهرت نتائج طيف االمتصاص إن  اأ

 300)حصلنا على اقل امتصاصية من العينة المحضرة بعدد نبضات ) إذعدد نبضات الليزر وشدة االمتصاصية 

pulse ( 500)واعلى امتصاصية من العينة المحضرة  بعدد نبضات pulse لليزر , كذلك تؤدي زيادة عدد نبضات ا

 لى زيادة رنين البالزمون وزيادة قمم االمتصاص.إ

لمحاليل الفضة المحضرة بطريقة  (FT-IR)شعة تحت الحمراء ظهرت نتائج تحويالت فورير لألأضافة إلى ذلك أ

إن  هذه النتيجة تؤكد وجود  ومن ثم (Ag-O)صرة الرابطة بين االاالستئصال بالليزر النبضي في الماء المقطر امتداد 

التي تعود الى  (H-O)ظهرت النتائج امتداد الصرة أوكذلك  ,ية المحضرة انوالطبيعة الجزيئية لمحاليل الفضة الن

 جزيئات الماء المستخدمة في عملية التحضير.

بعاث بالقرب من نشعة فوق البنفسجية تسمى االألوجود قمتين االولى في منطقة ا (PL)نتائج التأللؤ الضوئي  أشارت

ية بسبب وجود انتنبعث القمة الث لكترونات ذات الثقوب بينماإلية في المنطقة المرئية من اانزمة والذروة الثحافة الح

 ية بأختالف حجمها.انو( للجسيمات النPLعيوب سطحية ويختلف التأللؤ الضوئي )

حامض الستريك ساس ويضاف لها أكمادة  (AgNO3) الفضة نترات أستعمالب (Ag) ويةانالن الفضة مسحوق تم تحضر

.𝐶6𝐻8𝑂7اسد )  𝐻2𝑂 حتراق التلقائي (عامال مختزال بطريقة المحلول الغروي ذات اإل(Sol-Gel). 

  (XRD)شعة السينية تم دراسة الخصائص التركيبة والبصرية  للعينة المحضرة والتي تضمنت قياس حيود األ

وقياس طيف   (EDSالتحليل الطيفي المشتت للطاقة ) و (FE-SEM)عاث النبلكتروني الماسح بمجال اإلوالمجهر ا

 (PL)وقياس التأللؤ الضوئي  (AFM)وقياس مجهر القوة الذرية  (FT-IR)االشعة تحت الحمراء لتحويالت فورير 

عة لحبيبات الفضة النانوية المحضرة, تم اختبار فعالية  دقائق الفضة  النانوية في مجال التطبيق الحيوي لتثبيط أرب

 .streptococci)( و)Klebsiellaو) (Staphylococcus)و (Escherichia coli)أنواع من البكتريا المختبرية 

وبثابت  (FCC)  وية هو مكعب متمركز االوجه انإن  تركيب الفضة الن (XRD)شعة السينية ظهرت نتائج حيود األأ

ها تتطابق مع البطاقة القياسية العالمية المرقمة نلحظ إن   ( 1.67) (TC)وعامل تشكيل  (  4.085 Å) ( aᵒ)شبيكة 
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(ICCD- 03-0921 معها وبصورة كبيرة جدا. تم حساب كل من معدل الحجم ال )حبيبي (D), معدل الحجم  انإذ ك

 ( 𝛅)وكثافة االنخالعات  ( nm 14.738)دلة هول اوحسب مع  (nm  15.244)حسب معادلة شرر  بلوريال

فضة  دقائقالتي حصلنا عليها هي  دقائقال إن   (EDS)و  (FE-SEM)ظهرت صور أ.كما (SSA)والمساحة السطحية 

 وية  بإشكال كروية وغير منتظمة.  انن

 

 

 القانون والعلوم السياسية 

لى التشريعات و انعكاساتها ع 1989االتفاقية الدولية لحقوق الطفل لعام   عنوان الرسالة:

  ) مشروع قانون مقترح (العراقية 

هـــدى اسم الطالب: 

 عدنان صالح 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 قانون عام 

 قانون ال القسم :

 

قانون والعلوم الالكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

                                        مي          د. عباس فاضل الدلي أ.

 حسيند احمد فاضل .م. أ

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

بها العالم , نتيجة تطور وعي  عنىالتي ي ضوعاتحقوق الطفل احد الموان ينبع اختياري لموضوع الرسالة من 

وذلك بسبب ان هذه الفئة لها حقوق حة انسانية واسعة , عبره مساالى الطفولة   االنساني في نظرته المجتمع

ضمان مستوى رفيع من الحياة الثقافية مما دعى المنظمات والمجتمعات الدولية الى محاولة ومتطلبات وحاجات , 

 . شريحة مهمة من افراد المجتمعبعدها واالجتماعية لألطفال 

ومن اجل ضمان استمرارية  ,ومن اهم مراحل النمو , االنسان تعد مرحلة  الطفولة من اكثر المراحل اثرا  على حياة

فعال في  اسهامكون له يطفل من اجل المستقبل حتى الينبغي اعداد والمجتمع وتطوره ينبغي االهتمام بهذه الشريحة , 

 .تنمية المجتمع وتقدمه 

في قانون رقم   199٤م حزيران عا 15صدرت اتفاقية حقوق الطفل وصادق العراق عليها في   1989ففي عام 

الوقت خطوات في اتجاه العراق في مجال حقوق الطفل منذ ذلك خطى حيث  3500( في جريدة الوقائع العدد  3)

على الرغم من سنوات النزاع وعدم االستقرار في البالد , ولكن على الرغم من مصادقة العراق على  حماية الطفل

يفتقرون  والخدمات الصحية والتعليم , , حديات منها التن يواجهون العديد من االتفاقية اال ان اطفال العراق ما يزالو



 

 

182 

فهم يتعرضون الى العنف في منازلهم ومدارسهم وخارجهما , كما لم يتم استغالل قدراتهم الكامنة في , الى الحماية 

 .االبتكار في االطفال من اجل التغيير االيجابي لدى االطفال 

لتي يعاني منها اطفال العراق هو بسبب عدم وجود قانون يحمي الطفل ويحدد حقوقه ويضع المشاكل اان جزءا  من 

, ولما تقدم فأن اختيار قواعد اتفاقية حقوق الطفل االسترشاد ب بواسطةالقواعد الضرورية لحماية الطفل في العراق , 

ل في مشروع قانون يحميه ويحقق الباحثة لموضوع الرسالة جاء متوافقا  مع سعي الباحث الى تقنين حقوق الطف

 حقوقه .

 :رسالة مشكلة الثانياً: 

تكمن مشكلة الرسالة في غياب التشريعات الخاصة بالطفل في العراق بشكل قانون قائم بذاته يستند الى االتفاقية 

لى المتضمن التصديق ع 199٤لعام  ( 3)التشريع رقم  على الرغم من صدور 1989الدولية لحقوق الطفل لعام 

التي تم اقرارها من قبل الجمعية العامة لألمم المتحدة المنعقد بتاريخ   1989اتفاقية حقوق الطفل  الدولية لعام 

  (1٤)من المادة  ( 1)التحفظ على حرية الدين لدى الطفل الواردة ذكرها في الفقرة والتي ورد فيها   22/9/1989

 .ية ألن تغيير الدين مخالف ألحكام الشريعة االسالم

 

 

 

 القانون والعلوم السياسية 

الضمانات الدستورية لحق التنوع الثقافي في دستور جمهورية العراق   عنوان الرسالة:

 2005لعام 

غيداء عبد اسم الطالب: 

 الكريم جاسم محمد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

أ . م . د . أحمد فاضل 

 حسين

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

يتألف العالم من مجتمعات وثقافات ال ي عد  حق  التنوع الثقافي ظاهرة جديدة فهو موجود منذ بداية اإلنسانية , و      

متنوعة ومختلفة , والثقافة تتخذ أشكاال  عبر الزمان والمكان , وأن  عدد هذه  المجتمعات وتنوعها في تزايد مستمر , 

إذا تم تكريسه كمصدر خصب إلثراء الثقافة البشرية , والمحافظة على  ويكون للتنوع الثقافي وجهان : إيجابي 

التراث الثقافي والحضارية , والمحافظة على الوحدة الوطنية للبلد , أي  عامل قوة وليس عامل ضعف , وسلبي إذا 

بالتالي  تم توظيفه كمصدر للتعصب الديني والعنصرية والطائفية والتميز مما يتسبب في صراع وعدم استقرار؛

نشوب حرب أهلية , وال يمكن تحقيق تنوع ثقافي إال في النظم الديمقراطية , ألن ها تسمح بالتعددية السياسية لتمثيل 

مختلف المكونات االجتماعية , لذلك كان البد  من وجود ضمانات دستورية للمحافظة على حق   التنوع الثقافي لجميع 

من خالل مجموعة من الضمانات ، التعليم أو حتى فيما يتعلق بحقوق السياسية المكونات سواء بحقها في التعبير أو 

والمتمثلة بالضمانات القضائية والهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان , والضمانات السياسية المتمثلة باألحزاب السياسية 

 ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام وكيف تعمل من أجل ضمان حق التنوع الثقافي .

 

 

 

 القانون والعلوم السياسية 

ميساء عبد اسم الطالب:  في حرية الرأي والتعبير اسلطة اإلدارة في حماية األخالق العامة وأثره  عنوان الرسالة:

 المنعم رشيد عبد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الىالجامعة :دي

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  
منتصر علوان أ. م. د. 
 كريم
 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

ب حمايتها من األخطار إن  األخالق العامة ت ّعد عنصرا  مهما  من عناصر النظام العام في المجتمع, لذلك: فإ ن  واج 
التي تهددها في المجتمع يقع على عاتق الدولة بشكل عام, وعلى اإلدارة بشكل خاص, وإ ن  من واجب الدولة حماية 

د جزءا  من ضمان استمرار الدولة وبقائها والمحافظة على هويتها.  مبادئ وإخالق المجتمع, ألن ذلك ي ع 
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تكون مانعا  لألفراد من إساءة استعمال حقهم في التعبير عن رأيهم, إذ إ ن  حرية لذلك: فإن  األخالق العامة قد       
ّدت من الحقوق والحريات الدستورية في حالة ممارسة الحرية بشكل ولكن نرى أن  التقييد مباح  ,الرأي والتعبير ع 

ثل العليا, التي يستلهم المشّرع واألخالق هي ال, اآلخرينمخالف ألخالق المجتمع, ألّن في ذلك اعتداء على حريات  م 
أحكام القانون منها, فاألخالق هي مقياس تقاس بها سالمة التصرفات القانونية, فتكون ذات سلطان واسع في كثير 
من التشريعات, ولذلك: فإ ن كثيرا  من القوانين تنص على بطالن كل أتفاق مخالف لألخالق, كما تؤدي األخالق دورا  

القاعدة القانونية في حالة فقدان النص من المصادر الرسمية, ألن القيم األخالقية تّعد طائفة من قواعد مهما  في تكوين 
العدالة, التي يعتبرها الكثير من المشّرعين مصدر رسمي يلجأ إليها القاضي في حالة فقدان النص, فاألخالق العامة 

وكذلك تؤدي إلى منع الفرد وتقييده من المساس بحقوق لها دور فعال في تهذيب النفس, وحكم العالقات الداخلية, 
األخرين, وإ ن  اإلدارة قد تتدخل بقصد حمايتها لألخالق العامة في المجتمع, وهذا التدخل سوف يؤثر ويقّيد حرية 

 األفراد في التعبير عن أراءهم. 
ا في جميع المجتمعات فهو: إ ن  مفهوم األخالق العامة من المفاهيم المتغّيرة والمتطورة, أي أ ن    مفهومها ليس واحد 

نة غير محددة وثابتة, ومهما منحت اإلدارة االختصاص في  متغّير, ومتطور بتطور المجتمع على اعتبارها فكرة مرِّ
 كما توصلناة, استخدام الوسائل القامعة, والمانعة من أجل حماية األخالق العامة إال  أن  يدها في ذلك تبقى غير مطلق

اإلدارة مهما حاولت في تحقيق مهمتها في حماية األخالق العامة على أكمل وجه, لكنها ستصطدم بصعوبات  الى إن
قات عملية متمثلة بالتطورات التكنولوجية, وانتشار المواقع اإلباحية التي يصعب وضع رقابة صارمة عليها,  ومعوِّ

يع القانوني المنظم للنشر اإللكتروني لم  ي ّعد يوكب الهائل الذي ألن التشر وبالتالي سوف يّحد ويّشل من قدرة اإلدارة,
أطاله مما ولد فراغا  تشريعيا  أسهم في تنامي الجرائم اإللكترونية وسهل سبل ارتكابها مما دفع بعض الدول الى 

كما تتطلب حماية , تشريع قوانين تنظم وتقيد حرية الرأي والتعبير, كمشروع قانون الجرائم المعلوماتية في العراق
ينبغي األخالق العامة تفعيل الدور الرقابي للشركة العامة للمعلومات, أو لجان الرقابة على المصّنفات الفنية, وكذلك 

الدولة نشر األخالق العامة بين أفراد المجتمع, فضال  عن حمايتها عن طريق تفعيل دور وسائل اإلعالم, على 
 والمؤسسات التربوية .

 

 

 والعلوم السياسية  القانون

االتفاقية الدولية الخاصةبمكافحة التمييز في مجال التعليم وانعكاساتها   عنوان الرسالة:

 على التشريعات العراقية مشروع قانون مقترح

نبراس اسم الطالب: 
 محمود كريم

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 قانون عام 

القانون والعلوم الكلية :  القانون  القسم :

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 أ.د عباس فاضل الدليمي
 أ.م.د منتصر علوان 

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

التمييز في التعليم وأثره على حرمان األفراد  ,19٦0ام حرمت االتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم لع 

والتحرم أي شكل من أشكال التمييز فحسب, بل أن تعمل أيضا من حق التعليم , وباألخص مستقبل األجيال القادمة, 

 (٤1على تكافؤ الجميع في الفرص والمعاملة في مجال التعليم, والتي صادق عليها العراق بموجب القانون المرقم )

 .1977لعام 

واستعرض البحث اإلطار العام لمفاهيم الدراسة , وذلك بوساطة بيان مفهوم التمييز والتطور التاريخي له  ,       

, واليات مكافحة التمييز في مجال التعليم , واستعرضنا بعض المبادئ  ومفهوم التعليم والتطور التاريخي له 

ضال  عن نصوص التشريعات العراقية المختلفة ذات الصلة بمجال البحث , واالتفاقيات الدولية التي حرمت التمييز, ف

بيان القيمة القانونية  :ومن ثم بوساطة تحليل النصوص التشريعية , وتسليط الضوء على مواطن الضعف والقوة فيها,

 مكافحة التمييز وسبل تفسيرها. التفاقية

التعليم حق من  م التمييز في التعليم,يحربت وجود تشريع يعنى عدم توصل البحث الستنتاجات عدة نذكر منها أنه       

حقوق االنسان االساسية والعامل االساس لضمان ومعرفة حقوقه  , وفي العصر الحديث تطور الحق في التعليم 

لبعض الفئات بموجب نصوص  منحت متيازات اوأصبح محل أهتمام العالم على الصعيدين الدولي واإلقليمي, توجد

عية مثل قانون مؤسسة الشهداء وقانون تعويض ضحايا اإلرهاب , إذ إن الفئات غير المستثناة تمتلك درجات تشري

النجاح التي تفوق درجات الفئات المستثناة في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في االنتفاع بحق التعليم مما يؤدي 

 (.1٤,1٦عليها الدستور العراقي النافذ في المواد) إلى اإلخالل بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص التي نص

رفع سن إلزامية وبتحريم التمييز في التعليم , ىكما خلص البحث إلى مقترحات  أهمها, ضرورة تشريع قانون يعن    

 يم,تمييز في التعل أي إلغاء أي أحكام تشريعية أو تعليمات إدارية تنطوي على التعليم إلى نهاية المرحلة المتوسطة,

يكون اختالف المعاملة بين المواطنين على أساس الحاجة أو الجدارة فيما يتعلق بالرسوم المدرسية أو فضال  عن أن 

أو بإصدار التراخيص وتقديم التسهيالت الالزمة لمتابعة الدراسة في الخارج ,إلغاء نصوص  ,بإعطاء المنح الدراسية

ي القبول بالتعليم العالي والتي تمنح امتيازات لبعض الفئات دون القوانين التي تتضمن المعاملة االستثنائية ف

األخرى,إلغاء شروط التقديم إلى الزماالت الدراسية الخاصة بالماجستير والدكتوراه والمتضمنة أن يكون المتقدم غير 

 محكوم بجناية أو جنحة غير سياسية أو جنحة مخلة بالشرف.
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 القانون والعلوم السياسية 

ين ـحساسم الطالب:  ألجيال القادمة الضمانات الدستورية لحقوق  وان الرسالة:عن

 وادـم جـيد جاسـرش

: االختصاص :ماجستير الشهادة

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

ل ـد فاضـأحم0د0م0أ

  ينـحس

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

يل قي موضوع دراستنا الضوء على الضمانات الدستورية لحقوق األجيال القادمة, التي ت عّد  إحدى منظومة حقوق  

راطية بتكريسها ضمن تشريعاتها الدستورية وقوانينها اإلنسان األساسية والمهمة, إذ تسعى حكومات الدول الديمق

الوطنية, لضمان حمايتها وعدم إنتهاكها حفاظا   على استمرار حياة األجيال القادمة, فأصبحت  إحدى الركائز 

األساسية للدولة القانونية, والتي تحمل طبيعة مشتركة حضارية وتأريخية لألفراد والجماعات, إلن ها حقوق تضامنية 

 بين األجيال الحالية واألجيال القادمة.  

إذ تطرقنا في دراستنا إلى المفاهيم والطبيعة القانونية لحقوق األجيال القادمة, في حق اإلنسان بالعيش في بيئة  

صحية ونظيفة, والحق في التنمية, والحق في السالم, والحق في الثروات والموارد الطبيعية, والميراث المشترك 

, من خالل واجبات الجيل الحالي بضمان حقوق األجيال القادمة, إذ  تم  تكريس أول إهتمام دولي في مؤتمر لإلنسانية

, للبيئة البشرية, وبعد عشرون عاما   عقد المؤتمر الدولي في رودي جانيرو )قمة األرض( 1972ستوكهولم لعام 

ة متطلبات وحاجيات الجيل الحالي دون اإلخالل والمساس للتنمية والبيئة, وأكد خاللها على التنمية المستدامة في تلبي

 بمتطلبات وحقوق األجيال القادمة. 

ي ث ا من  ح  ( من 33ضمانات حقوق األجيال القادمة في التشريعات العراقية, فقد تجلى من خالل المادة المادة ) م 

ليمة, وتكفل الدولة حماية البيئة , على حق الفرد بالعيش في بيئة صحية وس2005دستور جمهورية العراق لعام 

, واستعرضنا آثار التلوث 2009( لسنة 27وتنوعها اإلحيائي, ثم صدر قانون حماية وتحسين البيئة العراقي رقم )

البيئي على مستقبل األجيال القادمة, واإلجراءات العقابية بحق مرتكبي الجرائم البيئة, ومدى تطابقها مع قانون 

 المعدل, في جرائم الصحة العامة التي لها تأثير على حياة اإلنسان. 19٦9( لسنة 111م )العقوبات العراقي رق

كما تطرقنا إلى الرؤيا المستقبلية للتنمية في العراق ومنها في مجال التعليم والقوانين ذات الصلة, لضمان حصول  

ذلك إلى ضمان حقوق األجيال القادمة المواطن العراقي على فرصته بالتعليم التي كفلتها التشريعات العراقية, وك

, وتوزيع عوائد إيراداتها 2005( من دستور جمهورية العراق لعام 112,  111بالثروات النفطية وفق المادتين )



 

 

187 

 المالية ومدى تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية على حقوق األجيال القادمة؛ ذلك أن  العراق من الدول الريعية.

, المثير للجدل, ونقض المحكمة اإلتحادية العليا 2007قنا إلى مسودة قانون النفط والغاز لعام وكذلك تطر      

, لتعارضها مع أحكام مواد الدستور, وقد توصلت الدراسة إلى 2018( لسنة ٤لقانون شركة النفط الوطنية رقم )

البعد البيئي, وتفشي ظاهرة الفساد بعض اإلستنتاجات وأهمها, ضعف الدور الحكومي في النشاطات البيئية, وغياب 

المؤسسي والمالي واإلداري, ويعاني المجتمع العراقي من البطالة والفقر وكثرة األمية, وأزمة السكن المتفاقم نتيجة 

النمو السكاني المتسارع, وصعوبة إيجاد ضمانات دستورية في حماية حق التعليم دون أن  يكون لها التأثير على 

أخرى, كما إّن تقلبات أسعار النفط العالمي سببت تفاقم معاناة أصحاب الدخول المحدودة من  ضمانات دستورية

ت مدالمواطنين, وصناديق الثروة السيادية ذات أهمية كبيرة في الحفاظ وحماية إقتصاديات الدول  ع  في إيراداتها  ا ل تي ت 

األخذ بتجارب دول العالم الناجحة عند إنشاء صناديق  المالية على الثروة النفطية الناضبة الغير متجددة, مع ضرورة

الثروة السيادية, منها التجربة النرويجية, كذلك فإن اإلقتراض الحكومي يشكل عبئا  ماليا   إضافيا   على كاهل األجيال 

ة, وإصدار الحالية والقادمة, إذ  ال يمكن قيام الحكومة باإلقتراض إال بعد حصولها على موافقة السلطة التشريعي

 تشريع قانوني بذلك.

 

 

 القانون والعلوم السياسية 

فؤاد هادي اسم الطالب:  التنظيم الدولي لحق التقاضي وأثره في القانون العراقي عنوان الرسالة
 علي أحمد

 

: االختصاص :ماجستير الشهادة

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 :ديالى الجامعة

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

خليفة إبراهيم عودة ا.د 

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

ة في المجتمعات فكرة تنظيم حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ومنها حق التقاضي من األمور األساسي دّ ع  ت    

, ركيزة من ركائز الدولة القانونية, إذ خاصةالمعاصرة, إذ أصبحت حقوق وحريات اإلنسان عموما , وحق التقاضي 

 د  ع  ها ت  ن  دها, أل  يهذا الحق من الحقوق الطبيعية لألفراد ولصيقة بشخصية اإلنسان التي ال تقبل التنازل عنها أو تقي د  ع  ي  
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 ألفراد.ل   العامة   من الحقوق  

تعارض الالقانون العراقي, في ظل  فيتسلط الضوء على التنظيم الدولي لحق التقاضي وأثره  الدراسة هذه   ن  إ   

 نقص التي تعانيها النصوص الدستورية والقانونية العراقية في تنظيم حق التقاضي.الو

 هميته وطبيعته وسماتهالتقاضي وبيان أ  ماهية حق  في ,حق التقاضيتنظيم   مفاهيمال إذ تطرقنا في دراستنا إلى 

د  وبيان طرق مصادردوليا  ووطنيا   هتنظيم وطرق, والتطور التاريخي له  وتمييزه عن الحقوق األخرى ته التي ت ع 

 بيان أهم المبادئ العامة والضمانات القضائية فيالمعايير الدولية لتنظيم لحق التقاضي  خاللمن انتهاكا  وأخالال  له, 

بيان أنظمة بحقوق اإلنسان ,التي لها عالقة في تنظيمه وجرى الدولية واإلقليمية المعنية  تي نصت عليها الصكوكال

أهم المبادئ والضمانات القضائية الواردة في , من خالل المعايير الوطنية لتنظيم حق التقاضيو, الدولية التقاضي

 .النصوص الدستورية والقانونية

 وص القانونية للمعايير الدولية المتعلقة بتنظيم حق التقاضي التي نصت عليها الصكوك الدوليةنصكما تطرقنا إلى ال 

نصوص الدستورية والقانونية الموضوعية واإلجرائية المختلفة ذات العالقة الو واإلقليمية المعنية بحقوق اإلنسان,

بين  القانونية والمقارنة يل النصوصوتحل  بموضوع البحث وأسنادها بتطبيقات قضائية من المحاكم العراقية,

تشخيص نقاط التشابه واالختالف فيما بينها, وتحديد النصوص الوطنية التي تتعارض لالدولية والنصوص الوطنية 

 .مة مع المعايير الدوليةءجعلها أكثر مواوقتراح الصياغات القانونية  أمع المعايير الدولية, و

الدستورية في النصوص  الواردةضمانات العامة لحق التقاضي ال أهم نبياوكذلك تطرقت دراستنا إلى       

والقانونية )الموضوعية واإلجرائية( العراقية, وكذلك في النصوص القانونية الواردة في المعايير الدولية التي نصت 

لنصوص الوطنية, عليها الصكوك الدولية والمقارنة فيما بينها, وتسليط الضوء على نقاط التشابه واالختالف في ا

 وأقتراح الصياغات القانونية لمعالجة تلك االختالفات بالشكل الذي يتوافق وينسجم مع تلك المعايير. 

 

 القانون والعلوم السياسية 

لذوي الشهداء  الحقوق المدنية والسياسية فيرهاب النظام السابق وأثره إ : عنوان الرسالة

 (2003)قبل عام 

 نورالديناسم الطالب: 

  علي رحيم

: االختصاص :ماجستير الشهادة

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

 2021تاريخ المناقشة :                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
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 عبدالرزاق طالل ا.د 

 

      المستخلص :

 أو إطار يضيق في العالم والتي في الدساتير معظم أقرتها التي األساسية الحقوق من والسياسية المدنية الحقوق تعد  

 إلى بالنسبة خالل موقعيتها من وأهميتها الحقوق تلك ضرورة وتتجلى تسلطه, أو النظام ديمقراطية بنسبة مداه يتسع

 الشعبية.  السيادة عن وفي التعبير السياسية الحياة في بالمشاركة له تسمح وإنها الخاصة, وحياته اإلنسان شخص

ن المسائل المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية من القضايا التي أثارت الكثير من النقاشات على المستوى السياسي أ
ونه يتعلق بالحقوق المدنية في ك الدراسةتكمن أهمية موضوع  إذوالقانوني في مراحل مختلفة من تاريخ األمم 

والسياسية لفئة مهمة من المجتمع العراقي وهم ذوو الشهداء, األمر الذي يجعله في مقدمة المواضيع التي ت فرض 
ه لعلّه في ذلك ي شّخص خطأ  أو نقصا  ما لو  هتّم في هذا الشأن أن ي دلي بد  الدراسة الحالية  ان ,على كّل باحث او م 

راعى في  2005عام ل جمهورية العراقإثارة تساؤالت عديدة فهل ان دستور يتعلق في تطرح الموضوع الذي 
التي نصت عليها جميع المواثيق الدولية؟  نصوصه كل المبادئ المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية للشهداء وذويهم

نه من ان يمارس حياته وهل ان ذوو الشهيد يتمتع في ظل احكام هذا الدستور بقدر كافي من الحقوق التي تمك
السياسية واالقتصادية بشكل ديمقراطي؟  والى أي مدى ضمن هذا الدستور حماية الحقوق المدنية والسياسية للشهيد 

رغم االتفاق الدولي على مفهوم الكفاح المشروع للدول  ان وقد توصلت الدراسة الحالية الى وذويه التي نص عليها؟
إن وصف اإلرهاب  ,لم يتمكن من االتفاق على تعريف واحد ومحدد لمفهوم اإلرهابوالشعوب, فإن المجتمع الدولي 

أن  ,أسهل من تعريفه, فهو ظاهرة دولية يحيط به الكثير من الغموض, وليس له مفهوم متفق عليه لدى الفقهاء
تبنيه لفكرة وقوع المشرع العراقي لم يكن موفقا  في تعريفه للتعذيب, وان كان قد تبنى بعض االتجاهات الجيدة ك

حبذا لو يتم وعليه نقترح ما يلي:  ,التعذيب بصورتيه المادية والمعنوية والتي توسع من نطاق المسؤولية الجزائية
توحيد المصطلحات واستخدام مصطلح االخبار في قانون حماية المقابر الجماعية لدقته وانسجامه مع ما ورد من 

ندعو المشرع العراقي إلى رفع التناقض الحاصل بين تلك األحكام  ,قيقانون أصول المحاكمات الجزائية العرا
 وتعديلها وفقا ألحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية والقواعد العامة في التشريعات العراقية. 
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 القانون والعلوم السياسية 

عذراء اسم الطالب:   ـــــنالحمايـــــــــــة القانونيــــــــــة للمشرديـــــــ عنوان الرسالة: 

 احمد حميد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

عودة  خليفة إبراهيما.د 

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

تعّد ظاهرة التشرد ظاهرة اجتماعية خطيرة, وهي تاريخية وعالمية ألنها قديمة قدم المجتمعات االنسانية, وخاصة 

عات منها الحضرية, فكل المجتمعات المعاصرة  تشهدها وتعاني منها, سواء المجتمعات النامية والمتخلفة, او المجتم

المتقدمة والمتطورة بإمكانياتها الكبيرة وتنظيماتها المحكمة, وان كانت تختلف في طبيعتها واليات تشكلها 

ليها من زاوية المقاربة إواستمرارها من مجتمع آلخر, وهذا االمر يلفت االنتباه بان ظاهرة التشرد ال يمكن النظر 

عية وثقافية وتربوية وحضرية, كذلك اصبحت هذه الظاهرة تنمو ليها من زوايا اجتماإالمادية فقط, بل يحتم النظر 

وتكبر في ظل التطورات المختلفة والتحوالت المتعددة األبعاد والجوانب التي تعرفها كل المجتمعات, والمجتمع 

وف العراقي هو احد هذه المجتمعات, وال يشكل حالة فريدة, ولكنه اكثر ظهورا وبيانا من بينها نتيجة تعرضه لظر

معقدة وعلى طوال الفترات والعهود المتعاقبة, متمثلة باألنظمة التسلطية وما يرافقها من قهر وتسلط واقصاء 

وتهميش, لذا فتعّد هذه الظاهرة من االزمات التي تنقص من حقوق االنسان, وتقتضي معالجة عاجلة ومناسبة, 

ر هذه الظاهرة الى انتشار العديد من الظواهر لخطورة هذه الظاهرة واثرها على الفرد والمجتمع, وادى انتشا

االجتماعية السلبية االخرى, ومن اشدها خطرا على المجتمع هو االنزالق في مهاوي الجريمة واستغالل العصابات 

للمشردين وخصوصا فئة االطفال, ان عمق هذه الظاهرة وتجلياتها على المجتمع وعلى افراده وبخاصة المتشردين, 

الجهود والقيام بالمبادرات ومحاولة فهم الظاهرة في جوهرها وبيان مالمحها, ومن ثم البحث عن يتطلب تكريس 

الحلول الجوهرية التي يمكن ان تحد و تقلل من انتشارها والتخفيف من تداعياتها, لذا كان البد من التعرف على هذه 

لتي تؤدي الى هذه الظاهرة والنظريات الظاهرة وتمييزها عن الظواهر االخرى باإلضافة الى معرفة االسباب ا

المفسرة لها ومعرفة اثارها و مخاطرها, ووضع الحلول والطرق الفعالة لعالجها, لذا فان فهم هذه الظاهرة بالوقوف 

على اسبابها االجتماعية واالقتصادية امر مهم, لكنه  يحتاج الى وعي بضرورة وضع معالجات لها سواء عن طريق 

لموجودة اي من الناحية القانونية او عن طرق اجتماعية فمن خالل االسرة في توفير دخل مناسب تعديل القوانين ا

لها, او عن طريق المدرسة وغيرها من المؤسسات االجتماعية االخرى, والحقيقة التي ال اختالف عليها ان ظاهرة 
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في مختلف الجوانب بقيت هذه الظاهرة التشرد في العراق ظاهرة فعلية لها اثرها وتبعاتها, ورغم الجهود المجسدة 

 بارزة

 

 القانون والعلوم السياسية 

ضمانات حقوق االنسان في ظل التدخل الدولي  بدواعي المساعدات  عنوان الرسالة: 

 الدولية

مصطفى اسم الطالب: 

 حميد حسن نصر هللا   

: صاصاالخت :ماجستير الشهادة

 قانون عام 

 القانون  القسم :

 

القانون والعلوم الكلية : 

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                       أ. م. د  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

بالسم عدنان عبد هللا 

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

بشقيها ن في ظل التدخل الدولي بدواعي المساعدات الدولية يلقي هذا البحث الضوء على ضمانات حقوق االنسا

الضمانات الدولية واإلقليمية في ظل الخالف بين الباحثين والفقهاء حول شرعية هذا التدخل وتأثيره  على مبدأ عدم 

لقرن التدخل في الشؤون الداخلية للدول لكن ازدياد النزاعات المسلحة غير الدولية خاصة  في بداية تسعينات ا

 العشرين أدى الى ازدياد االهتمام الدولي بحماية حقوق االنسان.

وفي ظل استمرار االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان أستوجب التدخل الدولي لتقديم المساعدات اإلنسانية من قبل 

واألغذية الدول والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من أجل إيصال الحاجات الضرورية من االدوية 

والمياه الصالحة للشرب وتوفير الخيم  الى ضحايا تلك النزاعات من اجل انقاذ حياتهم , ولهذا أعتبر التدخل الدولي 

 اإلنساني وسيلة من وسائل المجتمع الدولي لحماية حقوق االنسان من خالل التدخل في أطار شرعية األمم المتحدة. 

إلنسانية كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية لعدد من الدول وعلى الرغم وأن الدول العظمى استخدمت المساعدات ا

من ذلك فان وجود المنظمات اإلنسانية مثل اللجنة الدولية للصليب األحمر  تعتبر ضمانة مهمة لتقديم المساعدة 

 اإلنسانية وذلك دون المساس بالسيادة الوطنية للدولة المعنية بالمساعدة .

ورة وجود معاهدة دولية تنظم ألية تقديم المساعدات اإلنسانية في حاالت النزاعات المسلحة وخلص البحث الى ضر

الدولية وغير الدولية وتفعيل دور الجمعية العامة لألمم المتحدة في وقف انتهاكات حقوق االنسان وان يكون أي تدخل 
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( من أجل معالجة مسألة حق النقض )الفيتو( دولي انساني في أطار الجمعية العامة من خالل )االتحاد من أجل السالم

 .2011الذي يعرقل التدخل اإلنساني كما حدث في سوريا عام 

 

 القانون والعلوم السياسية 

دستور جمهورية العراق لسنة  في ظل مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة عنوان الرسالة: 

2005 

فاطمة عبد اسم الطالب: 

 الكريم محمد

الشهادة 

 اجستير :م

االختصاص 

 قانون عام : 

القانون والعلوم الكلية :  القانون  القسم :

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                     أ. م. د    اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 احمد فاضل حسين

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

سلط البحث الضوء على المساواة في جانب التكاليف االعباء والتكاليف العامة حيث أنه  ال يمكننا الحديث عن ي

المساواة في الحقوق من دون أن تكون هنالك مساواة متحققة  في جانب االعباء والتكاليف العامة فمثلما  يكون 

في تحمل مغارم هذه الحياة, وتمثل الضريبة وأداء  االشخاص متساوين في الحقوق فمن المنطقي أن يكونوا متساوين

الخدمة العسكرية  ابرز صور المساواة أمام التكاليف العامة, وقد عالج البحث موضوع مراعاة الدولة اللتزاماتها في 

الحقوق  تحقيق المساواة في أداء التكاليف العامة حيث أنه من أبرز سمات الدولة القانونية تحقيقها للمساواة في كل من

والواجبات  واالخيرة هي مدار البحث.ولإلحاطة بما ذكر أعاله, فقد أختص الفصل االول في ماهية المساواة أمام 

التكاليف العامة وذلك عن طريق توضيح مفهوم مبدأ المساواة أمام التكاليف العامة والتأصيل الفلسفي وااليديولوجي 

الفصل الثاني صور المساواة وأثر الظروف االستثنائية من خالل بيان ماهية للمساواة أمام التكاليف العامة وبحثنا في 

الضريبة والتجنيد االلزامي وموقف المشرع العراقي منها بإيضاح وتعريف الضريبة والعدالة الضريبية والظروف 

ثم بينا في الفصل االستثنائية وأساسها فضال عن آثارها من خالل بحث االثار المترتبة على إعالن حالة الطوارئ, 

الثالث الضمانات القانونية والقضائية المقررة لحق المساواة أمام التكاليف العامة بإيضاح مبدأ سمو الدستور ,والفصل 

بين السلطات, والرقابة القضائية على دستورية القوانين في الظورف العادية واالستثنائية باإلضافة الى الضمانات 

مثلة بالرقابة البرلمانية ,ورقابة األحزاب السياسية , والرقابة الشعبية المتمثلة برقابة الرأي السياسية بهذا الحق والمت

العام , ورقابة مؤسسات المجتمع المدني, كما خلص البحث الى خاتمة بينت أهم االستنتاجات والمقترحات والتي من 

ونة قضائية تبين فيها ضرورة المساواة أمام أهمها ضرورة تفويض الدستور للمحكمة االتحادية العليا في اصدار مد

الضريبة وضرورة النص على أن ال تكون الضريبة مخالفة لآلداب العامة والشريعة االسالمية وضرورة تشريع 
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المزيد من االعفاءات الضريبي ة بهدف رفع المعاناة عن كاهل المواطن خاصة في ظل الظروف االقتصادية الحالية 

 من أزمات مالية انعكست بدورها على كافة أطياف الشعب. وما تمر به الدولة

 

 القانون والعلوم السياسية 

امل عمران اسم الطالب:  مبدا المساواة امام القانون في ضوء الشروط االستثنائية للعقد االداري عنوان الرسالة: 
 ابراهيم 

الشهادة 

 :ماجستير 

االختصاص 

 قانون عام : 

القانون والعلوم لية : الك القانون  القسم :

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  

 بالسم عدنان عبدهللا أ. م. د

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

انون و احد دعائم الدولة القانونية على اساس ان سيادة القانون ال تعلو يعد مبدا المساواة احد اهم المبادئ العامة للق 

ما لم يطبق على قدم المساواة كما انه يعد من المبادئ الذي اكدته معظم المواثيق و االعالنات الدولية و الدساتير و 

ملة بين االفراد الموجودين في القوانين المعمول بها في معظم الدول , فالمساواة امام القانون هي التسوية في المعا

نفس المركز , فالعقود االدارية تتفق مع عقود القانون الخاص في انها تنشأ بين االطراف حقوقا و التزامات متبادلة , 

غير انها تختلف من حيث عدم تسليمها لقاعدة المساواة بين المتعاقدين و ذلك الن االدارة تتمتع بحقوق و امتيازات ال 

المتعاقد مع االدارة ترجيحا للمصلحة العامة على المصلحة الخاصة لذا فهناك هدر  لقاعدة )العقد شريعة  يتمتع بها

 المتعاقدين( و كذلك هدر  لمبدأ المساواة بين المتعاقدين .

قود فالعقود االدارية تتفق مع العقود المدنية في كونها تنشا من توافق ارادتين , لكن االدارة تتمتع في الع      

االدارية بامتيازات و حقوق ال يتمتع بها المتعاقد معها , و من هذه الحقوق و االمتيازات )سلطة االدارة في الحرمان 

و االستبعاد, سلطة االدارة في عدم التعاقد و الغاء المناقصة , الرقابة و التوجيه , و توقيع الجزاءات على المتعاقد , 

قد في االرادة المنفردة( , و هذه تعتبر شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود تعديل شروط العقد , حق انهاء الع

الوقت نفسه   االفراد ) عقود القانون الخاص( و التي تعتبر من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها االدارة , و في

 توازن المالي .فان القانون وضع حقوقا للمتعاقد في مواجهة الغير كما منحه الحق في اعادة ال

ان فكرة الشروط االستثنائية ظهرت بشكل بارز في العقود االدارية ألنها شكلت اهمية قصوى لتمييز العقد        

االداري عن غيره و التي تعد دليل على انصراف نية االدارة الى االخذ بأساليب القانون العام في العقد االداري و 
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نظرية المرفق العام و عجزها عن وضع معيار موضوعي للتفرقة بين عقود ظهرت هذه الفكرة نظرا لما مرت به 

االدارة و غيرها من العقود , الذي دعى الكثير من الفقه الى االعتماد على هذه الفكرة إلبراز دور السلطة العامة في 

 العقود االدارية من خالل تضمينها للشروط االستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص .

اال انه ما زال القانون و القضاء االداريين في العراق و مصر يعتمدان على توافر ثالثة معايير لتمييز العقد         

االداري وهي معيار ان تكون االدارة طرفا في العقد , و معيار اتصال العقد بمرفق عام , و معيار اتباع اسلوب 

      نائية .القانون العام من خالل تضمين العقد شروطا استث

 

 القانون والعلوم السياسية 

صكبان  :اسم الطالب حق السكن المالئم بموجب الحماية القانونية للبيئة عنوان الرسالة: 

 محمد محان

الشهادة 

 :ماجستير 

االختصاص 

 قانون عام : 

القانون والعلوم الكلية :  القانون  القسم :

 السياسية 

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د توراه  الشهادة : دك

عبد الرزاق طالل  أ. د

 جاسم السارة

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 يحرص  و أسراره   فيه   االنسان   يحفظ   الذي المكان  : "بأّنه   السكن   فيعرف  , والخصوصية   السكن   بين   يربط   من وهناك

 المالئمة  والكفاية  واألمن  القانون ّي والموقع  وتيسير  الحصول   أحد   عليه   يقتحمه   أال على
وأن  تتحقق  عناصره  من حيث 

 به. والوفاء   ه  واحترام   ه  على الدولة  حمايت   ا  عليه  وأنه  هناك  واجب

والذي له تأثير  مباشر  على التمتع  بحق  السكن   ,من تلوث   ال أ ن  هذا الحق  عرضٌة لالنتهاك  بسبب  ما تتعرض  له البيئة  

 ,  مهددة  بالتلوث  نتيجة  التقدم  العلمي والتطور  التكنولوجي  وانتشار  األسلحة  النووية  وتراكم  إ  المالئم 
ذ أصبحت  البيئة 

 , مما دفع  بالمجتمع  الدولي الى االهتمام  النفايات  وزيادة  حدة  الضوضاء  والتجاوز  العمراني على المناطق  الخضراء 

نسان  وبدعوة  من منظمة  األمم  المتحدة  تم  عقد  مؤتمر  استكهولم في عام  بالبيئة  واالعتراف  بها كحق  من حقوق  اإل  

ثم  توالت  المؤتمرات  هذا المؤتمر  نقطة االنطالق  نحو الحماية  القانونية  للبيئة , ومن  عد  وي   ,حول  البيئة  البشرية   1972

الحق  في البيئة  السليمة  في صلب   إ قرار هذا, مما دفع  بالدول  الى الجانبواالتفاقيات  الدولية  واالقليمية  في هذا 

 .2005دساتيرها بصورة  صريحة  لكفالة  الحماية  القانونية  لهذا الحق  ومنها دستور  جمهورية  العراق  لسنة  
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ع  قانون  حماية  وتحسين  وعلى هذا األساس  ش رِّ  ,صدار  تشريعات  خاصة  بحماية  البيئة  إلى إ  عت  الدول  ومن  ثم  س     

. اال أن  هذه  التشريعات  لم تسعف  حق  الجانب والقوانين  التي سبقته  في هذا 2009( لسنة  27البيئة  العراق ّي رقم )

,  في بيئة  سليمة  وصحية   عيشاألفراد  في ال وال ترقى الى  ,ذ ال زالت  هذه  القوانين  قاصرة  إ  وخالية  من التلوث 

المستوى المطلوب  لمواجهة  التهديدات  التي تتعرض  لها البيئة , وتضطلع  هيئات  الضبط  اإلداري البيئي بمهمة  تنفيذ  

ليٌة( مختصٌة بحماية  البيئة , أو هيئاٌت مهتمٌة هذه  التشريعات  وحماية  البيئة  سواٌء كانت  هيئاٌت إداريٌة )مركزيٌة أو مح

تستخدمها لغرض   ومادية   قانونية   بذلك  كدوائر  البلدية  وغيرها من دوائر  الدولة  األخرى, وأن  لهذه  الهيئات  وسائل  

ارة  عدة  إجراءات  قانونية  كذلك  تتخذ  اإلدوالقيام  بمهامها كالقرارات  التنظيمية  والقرارات  الفردية  والتنفيذ  الجبري, 

, فضال  ع ا  ومباشر ا  كبير ا  وقائية  لمواجهة  التلوث  البيئي, وأن  لهذه  اإلجراءات  تأثير  نعلى بيئة  السكن  المالئم 

ها المحاكم .   الجزاءات  الجنائية  والمدنية  التي توقع 

 ,نسان  األخرىبحقوق  اإل   لحق  السكن  المالئم  عالقة   ومن أهمها: أن   األستنتاجات  وتوصلت  الدراسة  الى بعض       

من أخطر  ملوثات  ن  إ  و ,على التمتع  بحق  السكن  المالئم   سلبيةٌ  ن  تلوث  البيئة  له آثارٌ إ  و ,ومنها الحق  في بيئة  سليمة  

ذ بدأ االهتمام  إ  مام  بالبيئة  جاء  متأخرا  ن  االهتإ  البيئة  على حق  السكن  المالئم  هو التجاوز  على المناطق  الخضراء  و

الدولي والوطني بعد  مؤتمر  استكهولم, كذلك  تم  التوصل  الى عدم  كفاية  التشريعات  الوطنية  لحماية  البيئة  وعدم  كفاية  

ّي.  الصالحيات  الممنوحة  لهيئات  الضبط  اإلدار 

 

 الكيمياء 

 يدة لجزيئات اريلية تتضمن حلقة تحضير مركبات جد عنوان الرسالة: 

   ثايادايازول ودراسة الفعالية البايولوجية -3,1,٤

شيماء  اسم الطالب:

  ضياء خضر

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

  علوم كيمياء 

كلية التربية للعلوم الكلية :   كيمياء ال القسم :

   الصرفة

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : .د.ممية : االدرجة العل الشهادة : دكتوراه  

أ . م . د طارق خليل 

 أبراهيم

 

 

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

ثايادايازول وذلك بتطبيق عدة  -4,3,1تم في هذه الدراسة تحضير مشتقات جديدة تحتوي على حلقتين من         

 . لغلق , تفاعالت تحضير امالح الدايازونيوم وتفاعالت األيثرة على التوالي (تفاعالت تضمنت )تفاعالت ا

من خالل مفاعلة مشتقات حامض البنزويك مع  ( A1 – A8 )الخطوة االولى : تتضمن تحضير مشتقات الثايادايازول 

 (  POCl3) أوكسي كلوريد الفوسفورالثايوسيمي كاربازايد وبوجود 

 (diazenyl(1,3,4-thiadiazol-2-yl-(substitutedphenyl-5))-4مشتقات االزوالخطوة الثانية : تحضير 

phenol  (B1 – B8  من تفاعل مشتقات الثايادايازول )( A1– A8 ) ( مع كل من حامض الفسفوريكH3PO4  )

 والفينول بوجود الماء كمذيب . ( NaNO3 )( ونتريت الصوديوم   HNO3وحامض النتريك المركز )

ثايادايازول  - 4,3,1 وذلك عن طريق تفاعل مشتقات االزو لـ  ( C1 – C8 )ثالثة : تحضير مشتقات االزو الخطوة ال

 (B1 – B8  مع )-2,1 ( ثنائي برومو ايثان بوجود كاربونات البوتاسيومK2CO3 . واستخدام االسيتون كمذيب ) 

-1,3,4-thiadiazol-2-(substitutedphenyl)-5))-1الخطوة الرابعة : تحضير مشتقات االزو 

yl)diazenyl)naphthalen-2-ol  (D1 – D8)  من تفاعل مشتقات الثايادايازول(A1–A8)  مع كل من حامض

وبيتا نفثول بوجود  ( NaNO3 )( ونتريت الصوديوم   HNO3( وحامض النتريك المركز )  H3PO4الفسفوريك )

 االيثانول كمذيب . 

 4,3,1 -وذلك عن طريق تفاعل مشتقات االزو لـ  ( E1 –  E8 )زو الخطوة الخامسة : تحضير مشتقات اال

( واستخدام االسيتون   K2CO3ثنائي برومو ايثان بوجود كاربونات البوتاسيوم ) 2,1-( مع  D1 – D8ثايادايازول ) 

 كمذيب .

الرنين ف اطياو (FT-IR)وجميع هذه المركبات شخصت بواسطة درجات انصهارها وطيف األشعة تحت الحمراء 

 (.(13C-NMRوالكاربوني  1HNMRالنووي المغناطيسي 

بعد ذلك درست الفعالية البايلوجية لبعض المركبات المحضرة ضد اثنتين من العزالت البكتيرية السالبة لصبغة جرام 

(Gr -ve)  هي(Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli)  واثنتين موجبة لصبغة جرام(Gr +ve)  هي

(Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus Aureus)  بطريقة االنتشار(Disk Diffusion 

Method) .وأظهرت بعض المركبات المختبرة فعالية جيدة كمضادات للبكتريا 
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 الكيمياء 

 تحضير وتشخيص مركبات عضوية جديدة  من عنوان الرسالة: 

 يليدين(مالونالديهايد -2-دولين)ثالثي فلوروميثوكسي(إن-5-ثنائي مثيل-3,3)-2 

 وتقييم فعاليتها البايولوجية

آرام  اسم الطالب:

إسماعيل عبدالرحمن 

 كريم

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 الجامعة :ديالى  علوم الكلية الكلية :  الكيمياء   القسم :

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  

 أ.م.د فاضل لفته فرج

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

             According to the great biological importance of indole Schiff base derivatives, in 

the present study, a new series of Schiff bases containing an indole moiety (3-14) has 

been successfully synthesized by the facile and efficient condensation of indole 

derivative (2) with different aromatic primary amines. The chemical structures of the 

newly synthesized compounds have been characterized and confirmed by spectroscopic 

techniques such as (FT-IR, 1H-NMR, and APT 13C-NMR), the reaction were followed up  

by thin layer chromatography (TLC), as well as some of their physical properties were 

determined such as melting points and color. Three new synthesized compounds (3, 5, 

and 7) were screened for their antibacterial activity against E. coli and S. aureus as gram-

negative and gram-positive bacteria, respectively. The compound (7) shows antibacterial 

activity. 

     The synthesis of the precursor done in two steps. The first step; was the reaction of 

(4-(trifluoromethoxy) phenyl (hydrazine hydrochloride and methyl isopropyl ketone in 

the presence of glacial acetic acid as a catalyst to form 2, 3, 3-trimethyl-5-
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(trifluoromethoxy)-3H-indole (1) by Fischer indole synthesis. The second step; was the 

reaction of 2, 3, 3-trimethyl-5-(trifluoro methoxy)-3H-indole (1) with phosphoryl chloride 

(POCl3) in the presence of   N,N-dimethyl formamide (DMF) to form 2-(3,3-dimethyl-5-

(trifluoromethoxy)indolin-2-ylidene)malonaldehyde (2) by the Vilsmeier-Haack reaction. 

     The synthesis of the target indole Schiff bases derivatives (3-14) resulting from the 

reaction of 2-(3, 3-dimethyl-5-(trifluoromethoxy)indolin-2-ylidene) malonaldehyde (2) 

with different substituted aniline in ethanol or methanol as a solvent in the presence of 

glacial acetic acid or sulfuric acid as a catalyst 

 

 الكيمياء 

تحضير وتشخيص بعض مركبات االسبنيل النانوية ودراسة فعاليتها  عنوان الرسالة: 
 الحيوية

أحمد عامر  اسم الطالب:
 حسين الشمري

الشهادة 

 :ماجستير 

: ختصاصاال

 علوم كيمياء  

كلية التربية للعلوم الكلية :  الكيمياء   القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  
عبد المجيد  ىد. مصطفم.أ.

 حميد

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 بطريقة الترسيب الكيميائي المشترك (Fe3O4م في هذه الدراسة تحضير بعض مركبات االسبنيل النانوية )ت

االسبنيل النانوية  مركباتتم تشخيص طريقة الكيمياء الخضراء ب (ZnFe2O4و CoFe2O4,NiFe2O4 ,CuFe2O4)و

حيود األشعة السينية  المنخفض, ATR االنعكاس الكلي ,FT-IRباستخدام التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء 

XRD,  مطيافية االشعة السينية المشتتة للطاقةEDXاإللكتروني الماسح  , المجهرSEMمجهر القوة الذرية  وAFM. 

 cm-1ظهور حزمتين عريضة عند التردد  ( Fe3O4)ال   FTIRذ اظهرت التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء إ

 CoFe2O4 ال  FTIRأظهر و  وهي حزمة تميز هياكل اإلسبنيل Ʋ (Fe-O) فهي تعود لمط األصرة) 5٦5, ٤7٦(

وحزمة أخرى حادة وطويلة عند   Ʋ (Co-O)( تعود لمط االصرة  cm-1٤38حزمة حادة و متوسطة عند التردد )

حزمة حادة ومتوسطة عند التردد  NiFe2O4 ال  FTIRاظهر و  Ʋ (Fe-O)( تعود لمط االصرة cm-15٤2التردد )

(cm-1٤20تعود لمط ا )صرة ألƲ (Ni-O) ( وحزمة أخرى حادة وطويلة عند الترددcm-15٦7تعود لمط األ ) صرة
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Ʋ (Fe-O)  ظهر أوFTIR  ل CuFe2O4 ( حزمة حادة ومتوسطة عند الترددcm-13٦5تعود لمط األ ) صرةƲ (Cu 

-O) ( وحزمة أخرى حادة وطويلة عند الترددcm-15٤7تعود لمط األ ) صرةƲ (Fe-O) أظهر  وFTIR  ال 

ZnFe2O4( حزمة حادة ومتوسطة عند الترددcm-1٤22تعود لمط األ ) صرةƲ (Zn-O)  وحزمة أخرى حادة

وأظهرت النتائج  FTIRنفس متشابه ل  ATRوأظهر . Ʋ (Fe-O)صرة ( تعود لمط األcm-15٦٦وطويلة عند التردد )

, 20.17, 38.19)سبنيل النانوية المحضرة األان متوسط الحجم الحبيبي ألكاسيد  XRDحيود األشعة السينية 

وكان على التوالي.  (ZnFe2O4و Fe3O4, CoFe2O4 ,NiFe2O4 ,CuFe2O4)نانومتر ( 29.13, 30.62, 30.70

 SEM (Fe2O4 ,CoFe2O4 , NiFe2O4 , CuFe2O4متوسط الحجم الحبيبي في مجهر اإللكتروني الماسح 

,ZnFe2O4( هو )جهاز  على التوالي وفي متر ( نانو٤٤.99, 107.2٤, 9٤.79, 55.75, 95.98AFM  كان

, 71.9, 12٤, 53.2( هو )Fe2O4 ,CoFe2O4 , NiFe2O4  ,CuFe2O4,ZnFe2O4) معدل الحجم الحبيبي ل

سبنيل النانوية المحضرة على بكتيريا األتثبيط مركبات تمت دراسة  على التوالي. متر ( نانو٤.81, ٦٦.٤

Escherichia coli وتشخيصها في من مياه نهر المرادية )خلف جامعة ديالى/موقع المرادية( عزلها  التي تم

وتمت دراسة  ,VIT ®2مختبرات جامعة ديالى/كلية العلوم/قسم التقانة االحيائية تم تأكيد تشخيصها باستخدام بجهاز 

وأجراء  HUVEC ري البشريالنانوية المحضرة على خط الخاليا الخلية البطانية للوريد الس سمية مركبات االسبنيل

 Graph. وتم تحليل النتائج احصائيا باستعمال  برنامج )إيران( في مختبرات ELISAباستخدام جهاز ) MTTاختبار 

pad prism8.0 ( هوأظهرت النتائج أن اكثر فعالية وسمية   Fe3O4), بعد  51.٤1على نسبة تثبيط  %أذ بلغت إ

 ٦.03ساعة و % 2٤بعد  1.32قل نسبة تثبيط  %أو µg/ml٤00يزساعة في ترك ٤8بعد  79.٦2ساعة و% 2٤

ساعة و  2٤% بعد ٦1.٤٦على نسبة تثبيط  أذ بلغت إ ,(CoFe2O4ويليه )µg/mlساعة في تركيز ٤8بعد 

 ٤8بعد  ٤.٤5ساعة و % 2٤بعد  5.06-قل نسبة تثبيط %أو ٤00 µg/mlساعة في تركيز ٤8بعد  %77.48

 80.٦ساعة و % 2٤بعد  ٦1.72على نسبة تثبيط  %أذ بلغت إ ,(NiFe2O4يه )ثم يل µg/ml25ساعة في تركيز 

ساعة في  ٤8بعد  1٤.72ساعة و % 2٤بعد  8.35قل نسبة تثبيط %أو ٤00 µg/mlساعة في تركيز ٤8بعد 

 ٤8بعد  5٤.٦2ساعة و% 2٤% بعد 32.97ذ بلغت اعلى نسبة تثبيط إ ,(CuFe2O4. ثم يليه )µg/ml25تركيز

ساعة في  ٤8بعد  0.3ساعة و% 2٤بعد  4.43-قل نسبة تثبيط %أو µg/ml٤00يزساعة في ترك

 ٤8بعد  66.92ساعة و % 2٤بعد  50.9٤على نسبة تثبيط %أذ بلغت إ ,(ZnFe2O4. ثم يليه )µg/ml25تركيز

ساعة في  ٤8بعد  ٤.1٦ساعة و % 2٤بعد  6.4قل نسبة تثبيط %أو µg/ml٤00ساعة في تركيز

,  500)النانوية باستخدام خمسة تراكيز متسلسلة وهي  تثبيط مركبات األسبنيلقياس  تمكذلك  .µg/ml25تركيز

٦00  ,700 ,800  ,900  ,1000 )µg/ml.  تثبيط النانوية المحضرة فعالية  االسبنيلمركبات أظهرت النتائج أن

(. µg/ml800) تركيز في E. coli %100ذ بلغت أعلى نسبة تثبيط نمو تجاه إ (Fe3O4)وهي:  E. coliنمو تجاه 

ذ بلغت أعلى نسبة إ (CoFe2O4)و  (µg/ml500) في تركيز E. coli % 20.3وبلغت أقل نسبة تثبيط نمو تجاه 

في  E. coli %21(. وبلغت أقل نسبة تثبيط نمو تجاه µg/ml1000) في تركيز E. coli %55.3تثبيط نمو تجاه 

 في تركيز E. coli %60.4تثبيط نمو تجاه  ذ بلغت أعلى نسبةإ (NiFe2O4)و ( µg/ml500تركيز )
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(µg/ml1000 وبلغت أقل نسبة تثبيط نمو تجاه .)E. coli %17.6 ( في تركيزµg/ml500) و ,(CuFe2O4)ذ , إ

 .E(. وبلغت أقل نسبة تثبيط نمو تجاه µg/ml1000) في تركيز E. coli %63.2بلغت أعلى نسبة تثبيط نمو تجاه 

coli %19.6 ( في تركيزµg/ml500)  و(ZnFe2O4) ذ بلغت أعلى نسبة تثبيط نمو تجاه إE. coli %100  في

وأظهرت نتائج (. µg/ml500في تركيز ) E. coli %39.2(. وبلغت أقل نسبة تثبيط نمو تجاه µg/ml900) تركيز

 Graph Padباستعمال برنامج ) E. coliبكتريا  على تثبيط نمو للمغتيت وفريتات االسبنيلالتحليل اإلحصائي 

Prism 8.0( واستخدم تحليل )correlation المعنوية.( الستدالل على 

 

 الكيمياء 

تقييم مستويات الفاسبين وبعض المتغيرات الكيموحيوية لمريضات  عنوان الرسالة: 

 تكيس المبايض في محافظة ديالى

سها صبري  اسم الطالب:
  حسن

الشهادة 

 :ماجستير 

االختصاص 

علوم : 

 كيمياء  

 الجامعة :ديالى العلوم كليةالكلية :  الكيمياء   قسم :ال

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  
 ا.م.د.خالد شعالن سحاب

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

     Polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most frequent and complex endocrine 

condition that affects women during their reproductive years, and is characterized by 

infertility, hirsutism, abnormal follicular development, and increased ovarian androgen 

production. A variety of different compounds produced by fat tissue or other organs 

have also been studied as PCOS biomarkers which may be linked to obesity such as, 

vaspin. The pathogenesis of PCOS might be due to hormonal disorders (ovarian and 

pituitary gland). The aims of the present study are detection the relation between 

polycystic ovarian syndrome and adipokine hormone (vaspin hormone). And detection 

the role of sex hormones in polycystic ovarian syndrome, and whether the PCOS may 

leads to other complications (cardiac disease, diabetes mellitus) by measuring the lipids 
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profile  (cholesterol, Triacylglycerol, High density lipoprotein, Low density lipoprotein ) 

and (Fasting blood sugar, Glycosylated hemoglobin). 

       This hospital-based comparative study, which is done in Al-Batol hospital in Baaquba 

city, Diyala province, , included sixty (60) PCOS patients with age mean (28.40±8.17 )  

and thirty (30) healthy women (control group) with age mean (28.33±6.84) included in 

this study subdivided into two subgroups (normal weight and obese) according to the 

BMI . Blood samples were aspirated from all individuals from day 2 of menstrual cycle , 

the women newly detected for PCOS and did not take any treatment in order to 

evaluate the role of vaspin, prolactin, Luteinizing hormone, Follicle-Stimulating 

hormone, testosterone, Estradiol  , Fasting blood sugar , Glycosylated hemoglobin and 

lipid profile. Glycosylated hemoglobin 

      This study revealed a significant elevation in all hormones that included in the study 

in the two patients subgroups in comparing with the two control subgroups, vaspin 

levels increased significantly (0.001***) in normal weight patient group (54.83±11.01) in 

comparing with obese of control group (2.63±0.94), in the same way its levels increased 

significantly in obese patient group (64.50±3.07) comparing with obese of control group 

(15.22± 7.45), and an elevation in Fasting blood sugar and Glycosylated hemoglobin, a 

significant increase in Fasting blood sugar in PCOS patients of the two groups (normal 

weight and obese) comparing with those of control group, but this not significant 

increasing in Glycosylated hemoglobin .  The cholesterol, triglyceride, Low density 

lipoprotein , and Very low density lipoprotein are increased significantly in both patients 

groups comparing with control groups while the High density lipoprotein levels showed 

no significant increasing. In conclusion the PCOS patients have risks of diabetes mellitus 

and cardiovascular diseases according to the results of lipid profile and glucose levels 
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 الكيمياء 

وفحص الفعالية البكتيرية لبعض المركبات العضوية الحلقية غير تحضير ان الرسالة: عنو

 المتجانسة الجديدة والمحتوية على حلقة البنزايميدازول

عمر محمد  اسم الطالب:
 حتروش

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 الجامعة :ديالى العلوم كليةالكلية :  الكيمياء   القسم :

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د لشهادة : دكتوراه  ا
 أ. د. مؤيد احمد رديعان

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

ثايادايا زول – ٤,3,1تتضمن الدراسة الحالية تحضير وتشخيص مشتقات جديدة للبنزايميدازول تحتوي على حلقة  

 خالل ست خطوات : من 

من تفاعل االورثو فنيلين ثنائي االمين مع  (A1)مثيل بنزايميدازول -2الخطوة االولى : تتضمن  تحضير مشتقات 

 من حامض الهيدروكلوريك ثم معادلة المحلول باستخدام االمونيا .4N حامض الخليك وباستخدام 

من  4Nي االمين مع برومو حامض الخليك  وباستخدام تم تفاعل االورثوفنيلين ثنائ (A2)تحضير البنزايميدازول 

 حامض الهيدرو كلوريك واالمونيا .
من تفاعل مشتقات حامض البنزوك مع  (B1-B8)ثايادايازول4,3,1-الخطوة الثانية : تتضمن تحضير مشتقات 

 . (POCl3)الثايوسيمي كاربازايد وبوجود كلوريد الفوسفوريل

ثايادايازول مع -1,3,4من تفاعل مشتقات  (C1-C8)مشتقات االسيتامايد الخطوة الثالثة : تتضمن تحضير 

 كمذيب . (DMF)وباستخدام  (TEA)كلورواستايل بوجود ثالثي اثيل االمين 

مع  (C1-C8)عن طريق تفاعل مشتقات االسيتامايد (D1-D8)الخطوة الرابعة : تتضمن تحضير مشتقات البنزايميداول

(A1) 2-وجود كربونات البوتاسيوممثيل بنزايميدازول ب(K2CO3)  واستخدام(DMF) . كمذيب 

-1,3,4-thiadiazol-2-(substitutedphenyl)-5))-1الخطوة الخامسة : تحضير مشتقات االزو 

yl)diazenyl)naphthalen-2-ol  (E1 – E7)  من تفاعل مشتقات الثايادايازول(B1–B7)  مع كل من حامض

وبيتا نفثول بوجود  (NaNO3 )( ونتريت الصوديوم   HNO3ريك المركز )( وحامض النت  H3PO4الفسفوريك )

 االيثانول كمذيب.

بوجود  (E1-E7)مع مشتقات االزو (A2)من تفاعل البنزايميدازول  (F1-F7) الخطوة السادسة : تحضير مركبات 

             وباستخدام االسيتون كمذيب.                           (K2CO3)كاربونات البوتاسيوم 



 

 

203 

وبعضها شخصت بأطياف  (FT-IR)وتم تشخيص جميع المركبات المحضرة بواسطة طيف األشعة تحت الحمراء

و                                                                                                            (1H–NMR) الرنين النووي المغناطيسي البروتون

ضد اثنان من (D1,D3,D4,D5,D7,F1,F2,F3,F5,F6) ذلك تم دراسة الفعالية البايولوجية لبعض المركبات المحضرةبعد 

 Disk)بطريقة االنتشار  (Gr-ve)واثنين سالبة لصبغة كرام (Gr+ve)العزالت البكتيرية الموجبة لصبغة كرام

Diffusion Method) ة كمضادات للبكترياوقد اظهرت بعض المركبات المختبرة فعالية جيد 

 

 الكيمياء 

تحضير ,تشخيص ودراسة الفعالية البايلوجية لمعقدات  عنوان الرسالة: 

 الثايوسيميكاربزايد مع بعض ايونات العناصر االنتقالية 

زينب عالء  اسم الطالب:

نعم  م 

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

ربية للعلوم كلية التالكلية :  الكيمياء   القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  

 نصري جاسم حسين -.م.دأ

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 د الجديدةتضمن البحث تحضير وتشخيص ثالث أنواع  من ليكاندات  الثايوسميكاربزاي

N1,N2-bis(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine (L1), 

N1,N2-bis(5-(4-bromophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine (L2) 

N1,N2-bis(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine (L3) 

 
 كما تضمن البحث تحضير وتشخيص معقدات الليكندات مع مجموعة من العناصراألنتقالية ذات الصيغة العامة:
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[(H2L1)MCl2 ] ,[(H2L2)MCl2] ,[(H2L3)MCl2], [(H1L)CrCl3]  اذ أن[M =, CoII , NiII ]  وذالك عن طريق

 د الرجوعي .مفاعلة كلوريدات العناصر أعاله مع الليكندات تحت التصعي

ثم شخصت هذه  الليكندات والمعقدات بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشعة فوق البنفسجية والمرئية 

( وقياس C.H.Nومطيافية الرنين النووي المغناطيسي ومطيافية االمتصاص الذري والتحليل الدقيق للعناصر )

ات التوصيلية الموالرية ان جميع المعقدات تكون متعادلة. التوصيلية الموالرية ودرجات االنصهار, اذ أظهرت قياس

أذ بينت هذه الدراسة ان الشكل الفراغي المتوقع للمعقدات هو ثماني السطوح. وتمت دراسة الفعالية البايلوجية لبعض 

 Staphylococcus)هي  (Gr +ve)الموجبة لصبغة جرام  ;المركبات المحضرة ضد اثنتين من العزالت البكتيرية

aureus)  والسالبة لصبغة جرام(Gr -ve)  هي(Escherichia Coli)  بطريقة االنتشار(Disk Diffusion 

Method) .وقد أظهرت بعض المركبات المختبرة فعالية جيدة كمضادات للبكتريا 

 

 

 الكيمياء 

تحضير ,تشخيص ودراسة الفعالية البيولوجية لمعقدات مشتقة من عنوان الرسالة: 

 ربزايد مع بعض ايونات العناصر االنتقالية السيميكا

االء محمد  اسم الطالب:

 جواد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

كلية التربية للعلوم الكلية :  الكيمياء   القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى
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 نصري جاسم حسين -.م.دأ

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 الجديدة للسيميكاربزايد  ليكندات المن  أثنانتضمن البحث تحضير وتشخيص 

 N1,N2-bis(5-(4-chlorophenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine (H2L1),  

N1,N2-bis(5-(4-nitrophenyl)-1,3,4-Oxadiazol-2-yl)ethane-1,2-diamine (H2L2). 
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 كما تضمن البحث تحضير وتشخيص معقدات الليكاندات مع مجموعة من العناصراألنتقالية ذات الصيغة العامة:

[H2L1MCl2 ,H2 L2MCl2]    اذ أن[M = CoII , NiII , CuII ]  والصيغةH1LMCl2  حيثCrIII =M  وذالك عن

 كلوريدات العناصر أعاله مع الليكندات تحت التصعيد الرجوعي .طريق مفاعلة 

شخصت الليكاندات والمعقدات بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشعة فوق البنفسجية والمرئية ومطيافية 

( وقياس التوصيلية C.H.Nالرنين النووي المغناطيسي ومطيافية االمتصاص الذري والتحليل الدقيق للعناصر )

لموالرية ودرجات االنصهارودراسة الفعالية البيولوجية, اذ أظهرت قياسات التوصيلية الموالرية ان جميع المعقدات ا

 تكون متعادلة. بينت هذه الدراسة ان الشكل الفراغي المتوقع للمعقدات هو ثماني السطوح المشوه.
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      المستخلص :

Immobilization of enzymes is an effective method for improving enzyme properties. 

There are several supports for enzyme immobilization. Because of its unique features, 

such as inertness and high surface area. Nanochitosan was used to immobilize urease in 

this study. Nanochitosan was activated with glutaraldehyde as a cross linker and urease 

was successfully immobilized on them. The optimum conditions of the immobilization 
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process were investigated. The maximum efficiency of immobilization (70.38 %) was 

observed with (0.75 g/ml) concentration of nanochitosan. The optimum pH was 7 in 

phosphate buffer, and the best temperature was 40оC. Nanochitosan and immobilized 

urease-nanochitosan were characterized using Fourier transform infrared (FTIR), Atomic 

force microscopy (AFM), and the Scanning electron microscopy (SEM). 

 The kinetic values (Km and Vmax) and thermodynamic parameters (Ea, ∆H, ∆S, and ∆G) of 

both free and immobilized enzyme were determined. For this purpose, kinetic and 

thermodynamic parameters are calculated by determining urease enzyme activity in 

different substrate concentrations (8, 16, 24 ,32 , and 40 mmol/l) and incubation 

temperature (15, 20, 25, 30, 35, and 40оC). There was increase in Km value for 

immobilized enzyme, as result of high diffusional resistance of gel as well urea requires 

more time to reach the catalytic site and that increase the Km value. The lower value of 

activation energy of immobilized enzyme than that of free enzyme explains why the 

immobilized form of the active site was more favorable for enzyme-substrate complex 

formation and thus required less energy than the free form. The change value of the 

enthalpy is positive, which means that the reaction is endothermic 
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      المستخلص :

 صيل الموجز االتي :تضمن العمل في هذا المشروع عدة مراحل وهي كما مبين في التف

%, 20%,  10المرحلة االولى تفاعل ثايو كبريتات التيتانيوم مع نسب حجمية مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين )

ولثالث ساعات  ٤00والذي عومل حراريا للتجفيف والكلسنة عند درجة   TiO2%( لتحضير 50% و٤0% ,30

من بيروكسيد الهيدروجين حيث تم   %20فعالية والتي كانت اخذت العينة التي بينت اكبر نسبة للناتج وافضل ثم 

( ووجد ان العينة المحضرة عند درجة حموضة  1٤و   12, 10,   7, ٤,  2تغيير درجة الحموضة للمحلول )  

pH  =2  هي االفضل .  شخصت هذه العينات التي تم اعدادها من خالل تغيير نسبة بيروكسيد الهيدروجين و تغيير

موضة بتقنية حيود االشعة السينية ومطيافية رامان وقورنت مع كل من المادة االساس التي استخدمت في درجة الح

والمحضرة  الفرق الواضح مابين المادة االساس والمادة وطوري االنتيز والروتايل حيث لوحظ TiOSO4التحضير 

ل باالنتيز والروتايل. قورنت العينات وكذلك لوحظ التركيب الناتج والمشابه لكل من طوري التيتانيوم والمتمث

المحضرة مع بعضها البعض النتخاب افضل عينة وذلك من خالل تفاعل االزالة اللونية لصبغة االيوسين وبتركيز 

% من 20التي تم اعدادها باضافة    TiO2وحجم لمحلول التفاعل ثابت حيث وجد ان العينة االفضل كانت عينة 

 حيث كانت هي االفضل . 2درجة حموضة  بيروكسيد الهيدروجين وعند

المعد من المرحلة االولى على انابيب الكاربون النانوية متعددة الجدران المفعلة  TiO2المرحلة الثانية تضمن تحميل 

وكذلك الكرافيت وهو االخر تم تفعيلة بنفس الطريقة وكانت النسب المستخدمة  H2O2/H2SO4مسبقا بمزيج من 

كانت هي   GOو كذلك    MWCNT-O% من 2. النتائج بينت العينة المحملة على %(  %3 ,%2.5  ,2)

االفضل في تفاعل االزالة اللونية  باالمتزاز واالزالة اللونية المحفزة ضوئيا لصبغة االيوسين الصفراء وهنا ايضا 

ترتيب االفضلية في  تمت عملية تشخيص كل النسب المحملة بتقنيتي حيود االشعة السينية ومطيافية رامان. اما

 الفعالية فكانت كاالتي :

2%MWCNT-O/TiO2 > 2%GO/TiO2 > TiO2 > TiO2 (Anatase) > TiO2 (Rutile) 

 .منها افضل المفعلة الكاربون وانابيب المؤكسد للكرافيت اللونية االزالة كفاءة كانت االحتمالين في

لفضة النانوية وااللمنيوم النانوي وبنفس النسبة التي با  TiO2المرحلة الثالثة كانت تتضمن جزئين االول تحميل

% اما الجزء الثاني فكان يتضمن اضافة غير مباشرة للمادة النانوية 2شهدت االفضلية للمرحلة الثانية والتي كانت 

من خالل تفاعل الترسيب الضوئي للفضة من نترات الفضة وتفاعل الترسيب الكيميائي لاللمنيوم من كلوريد 

لالزالة اللونية في تفاعل التحفيز  تم تشخيص المتراكبات الثنائية بنفس التقنيتين كما درست الفعالية   نيوم.االلم

 - :الضوئي قكانت االفضلية
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TiO2:2%AgP > TiO2:2%AgN > TiO2 

TiO2:2%AlP > TiO2 > TiO2/2%AlN 

نية حيود االشعة السينية ومطيافية تحضير المراكبات الثالثية والتي فحصت ايضا بتقتضمنت  ةالمرحلة الرابع

و كذلك فحصت بعض المتراكبات بتقنية المجهر االلكتروني الماسح والذي بين تفاصيل تتعلق بطبيعة تواجد  ن راما

المواد المحضرة حيث تدرجت مابين المحافظة على الحجوم باقل تكتل بلوري الى تراكيب ات تكتالت كبيرة وعلى 

الثنائية والثالثية مع االلمنيوم بحالتيه وهو مالم يالحظ مع الفضة كما درست فعاليتها وجه الخصوص المتراكبات 

 الزالة صبغة االيوسين الصفراء حيث هي االخرى بينت الترتيب االتي:

2%MWCNT-O/TiO2:2%AgP > 2%MWCNT-O/TiO2 > TiO2:2%AgP > TiO2 

2%MWCNT-O/TiO2/2%AgN > 2%MWCNT-O/TiO2 > TiO2/2%AgN > TiO2 

2%GO/TiO2:2%AgP > 2%GO/TiO2 > TiO2:2%AgP > TiO2 

2%GO/TiO2/2%AgN > 2%GO/TiO2 > TiO2/2%AgN > TiO2 

 اما بالنسبة الى المتراكبات مع االلمنيوم وفي كال الحالتين كان الترتيب كما مبين في االتي:

2%MWCNT-O/TiO2 > 2%MWCNT-O/TiO2:2%AlP > TiO2 > TiO2:2%AlP 

2%MWCNT-O/TiO2 > 2%MWCNT-O/TiO2/2%AlN > TiO2/2%AlN> TiO2 

2%GO/TiO2 > 2%GO/TiO2:2%AlP > TiO2 > TiO2:2%AlP 

2%GO/TiO2 > 2%GO/TiO2/2%AlN > TiO2 > TiO2/2%AlN 

في زيادة الفعالية عدا االلمنيوم في حالتي الترسيب واالضافة  مع  TiO2بينت النتائج نجاح كل المواد المضافة الى 

في  TiO2اكب الثنائي حيث لوحظ انخفاض في الفعالية وهو على االغلب يعزى الى ضعف الترابط مع المتر

المتراكب عند وجوده لوحده بينما وجود المادة الكاربونية سواء كان كرافيت اوانابيب الكاربون النانوية فلقد حفزت 

 المتراكب الثالثي بوجود االلمنيوم.
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 الكيمياء 
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      المستخلص :

In this study, multi walled carbon nano tubes were prepared by Chemical Flame 

Deposition Method (CFDM) from stem a Citrus aurantium and morus in Diyala province. 

The nano CuO was prepared by simple method using lemon leaves extract and copper 

chloride hexahydrate (CuCl2.6H2O) (source of copper) with calcination at temperature at 

550 ᵒC. The Multi-Walled Carbon Nano Tubes (MWCNTs) and nano CuO as a binary 

composite were prepared by mixing a certain different ratio of MWCNTs and copper 

oxide nanoparticles by ultrasonic water bath. 

        FTIR spectroscopy, Raman spectroscopy, X-ray diffraction and Field-Emission 

Scanning Electron Microscope techniques (FESEM) were used to characterize the 

synthesized compounds.  

        Raman spectra revealed that many observed peaks on all MWCNTs prepared 

samples belong to D band at 1359 cm-1and 1436 cm-1 , G band at 1444 cm-1and 1582cm-

1. XRD spectra reveals average particle size obtained is about (37.8) nm for CuO 

nanoparticle which agreed fairly well with FESEM. 

Water pollution with heavy metal lead ion (Pb+2) is a major damage environment. 

Therefor the MWCNTs, nano CuO and MWCNTs/ CuO prepared to remove lead ion from 

polluted water. In this field, many factors have been studied that affect the percentage 

removal of lead ion such as contact time, adsorbent quantity and temperature. The time 
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required to remove (Pb+2) ion to reach equilibrium was (40) min and the maximum 

removal of Pb+2 ion on the were MWCNTs of Citrus aurantium active and MWCNTs of 

morus active  about (71%) is much higher than those on other adsorbents. The removal 

of lead ion was found to be well and increase with increasing the contact time and 

adsorbent quantity while, it reduced with increase temperature, which means that the 

process is exothermic, and agreed with thermodynamic functions values.  

          The experimental data were fitted into the following kinetic models: pseudo-first 

order, pseudo-second order and intra-particle diffusion model. It was observed that 

pseud-second order describe the adsorption with high correlation factor (R2) better than 

any other kinetic models 

 

 الكيمياء 

تقدير بعض األدوية في مستحضراتها الصيدالنية  بأستخدام عنوان الرسالة: 
 كروماتوغرافيا السائل عالي األداء

سحر مراد  اسم الطالب:

 حسين

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

ية التربية للعلوم كلالكلية :  الكيمياء   القسم :

 ة الصرف

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : د.لعلمية : االدرجة ا الشهادة : دكتوراه  

 .د. احمد مهدي سعيدأ

 نعمة

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 ا في شكلها النقي وفي مستحضراته الباراسيتامول والكافائيين عقار  لتقدير استخدام طريقة تتضمن هذه الدراسة 

 الصيدالنية .

 الباراسيتامول  محلولتحضير حيث تم كروماتوغرافيا السائل عالي األداء بأستخدام طريقة ر: التقديرطريقة التقدي

 والماء %٤0 )الميثانول متحرك( والذي يتكون منال)الطور  والكافائيين بأذابة العقاقير باستخدام المذيب المناسب
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 رنانومت( 270البنفسجية عند الطول الموجي ). وتم القياس بأستعمال كاشف مطيافية االشعة فوق pH=3عند  %(٦0

 0.46mm) بأستعمال عمود فصل بابعاد دقيقة( ٦دقيقة وزمن قياس )/ مل ( 1.2وبسرعة جريان للطور المتحرك )

× 15 mm,5µm  ).C18 الكشف والحد(   3.778 (وللكافائيين 2.267)) للباراسيتامول حيث كان زمن االحتجاز 

( مكغم/مل ,وكانت خطية 00.165,0.05) وللكافائيين( مكغم/مل 0.033,0.010مول )والحد الكمي للباراسيتا

( للباراسيتامول  0.9995المستحصلة هي ) ) R2مكغم/مل(. وقيمة معامل  االرتباط )50-1التراكيز تتراوح بين )

وللكافائيين )% 99.34معدل االسترداد لثالت تراكيزقياسية لعقار الباراسيتامول هي ) ( للكافائيين,وان0.9991و)

في حالتها النقية وفي مستحضراتها الصيدالنية بصورة  ( طبقت هذة الطريقة لتقدير المواد قيد الدراسة99.94%)

 مفردة وبشكل امزجة.
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      المستخلص :

 الفينيل افرين هيدروكلوريد ,الباراسيتامول القياسية  العقاقير لتقدير طريقتين  تتضمن هذه الدراسة استعمال

 في شكلها النقي وفي مستحضراتها الصيدالنية. ,السيفالكسين 

 

 من نوعين تحضير الطريقة هذه االمزجة الثنائية والتي تضمنت طريقة باستخدام تكونللتقدير:  الطريقة ااالولى 

 والمزيج(, هيدروكلوريد افرين الفينيل مع الباراسيتامول ) االول المزيج: هي الدراسة قيد للمواد الثنائية االمزجة

:  طريقتين هي بتطبيق المزيج في العقاقير تراكيز حساب تم(.  السيفالكسين  مع الفينيل افرين هيدروكلوريد ) الثاني

 الباراسيتامول  عقار للطريقتين  لمزيجنسبة االسترداد المئوية  طريقة نقطة تقاطع الطيف., وطريقة التقدير المتزامن

عند  الباراسيتامول امتصاصية  قياس تم ( %.98.1–5101.53)من  تراوحتوعقار الفينيل افرين هيدروكلوريد 
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عنده طوله الموجي  ( نانومتر, وتم قياس امتصاصية الفينيل افرين هيدروكلوريد273.6و 243الموجي )طوله 

)هي  ( نانومتر2٦5)الطيف  , وايضا تم قياس المزيج عند الطول الموجي لنقطة تقاطعنانومتر (243)و ( 273.6)

ستحصلة للباراسيتامول في المزيج عند الم  R2تتساوى فيها امتصاصيات المواد في المزيج(.إذ كانت  النقطة التي

المستحصلة للفينيل افرين   R2 ( و0.9999( نانومتر بحالته الفردية هي)273.٦(و)2٤3الطول الموجي )

أما المزيج (0.9989( نانومتر بحالته الفردية هي)273.٦(و)2٤3هيدروكلورايد  في المزيج عند الطول الموجي )

 الفينيل افرين هيدروكلوريد وعقار السيفالكسين  عقار لطريقتين لمزيج مئويةال داداالسترالثاني تراوحت نسبة 

و  (273.6عند طوله الموجي ) الفينيل افرين هيدروكلوريد تم قياس امتصاصية  .(97.9–101) %) من تراوحت

 (273.6)و  (261.6طوله الموجي ) عندالسيفالكسين وتم قياس امتصاصية  ,نانومتر بحالتة الفردية (261.6)

المستحصلة للفينيل افرين  R2.إذ كانت ( نانومتر2٦9.٦)الطيف  عند الطول الموجي لنقطة تقاطعنانومتر, و

  R2 ( و0.9997( نانومتر بحالته الفردية هي)273.٦(و)2٦1.٦هيدروكلوريد في المزيج عند الطول الموجي )

( نانومتر بحالته الفردية 273.٦(و)2٦1.٦المستحصلة للسيفالكسين  في المزيج عند الطول الموجي )

 (.0.999٤هي)

تم تحضير محاليل  إذباستخدام طريقة كروماتوغرافيا السائل عالي األداء تكون  :نية  للتقديرالطريقة الثا

 +%30 )الميثانول طور متحرك متكون منتم إستخدام  .هيدروكلوريد والسيفالكسين  الفينيل افرين ,الباراسيتامول 

. وتم القياس بأستعمال كاشف مطيافية االشعة فوق البنفسجية عند pH=3%( عند٦0 +الماء% 10االسيتونترايل

 5 ) بأستعمال عمود فصل بابعاد دقيقة/ مل ( 1.2وبسرعة جريان للطور المتحرك ) رنانومت( 270الطول الموجي )

µm / cm 15 × 0 

.46 ).C18 (1.736) عند الباراسيتامول كان زمن اإلحتجاز  إذ 

 الكيمياء 

 مياه الريدراسة تحليلية كيمياوية وبايلوجية لملوثات نماذج التربة وعنوان الرسالة: 

 الزراعية لمناطق مختلفة من العراقل والمحاصي

االء احمد  اسم الطالب:

 جياد

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

ية التربية للعلوم كلالكلية :  الكيمياء   القسم :

 ة فالصر

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : د.الدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

   احمد مهدي سعيد.د. أ

 د. عبير صالح الهندي 

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

This study is divided into three parts; the steps for each part are summarized as shown 

below: 

Part One: - 

Estimated of a total number of bacteria (TB), a total number of coliform (TC), E- Coli, and 

molds and yeasts in 39 irrigation water samples, 75 soil samples, 75 paddy samples, and 

75 rice samples of two Governorates of Iraq, Diyala and Salah al-Din was made. Three 

fields of each province were used to collect samples. A pour plating method was used to 

determine TB, TC, and molds and yeasts; while most probable number method was used 

to determine E-Coli. Iraqi Quality Standardization (IQS) and Food and Drug 

Administration (FDA) were considered the limits. 

The results showed that all irrigation water samples have exceeded the permissible limit 

for TC molds and yeasts, while all soil and paddy samples were exceeded for total 

bacteria, total coliform, and molds and yeast. Rice samples were exceeded for only 

molds and yeasts. E- Coli in soil and rice was less than 3 cell/g, which was the detection 

limit of the procedure. While in water and paddy, E- Coli was less than the FDA limit. The 

molds and yeasts counts were very high, for example, molds and yeasts of paddy and 

rice were ranged from (2.06- 21.5) x107 cfu/mL, (1.20-12.0) x 106 cfu/g respectively, 

while the limit was 102-104 for good and accepted quality respectively. In conclusion, rice 

samples were considered unsafe for human consumption, and irrigation water and soil 

were the sources of the contamination, therefore treatment for irrigation water should 

be strongly considered.   
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 الكيمياء 

المتزاز الوكسيد الزنك النانوي التجاري والمحضر بطريقة سلوك اعنوان الرسالة: 
 الكيمياء الخضراء

نغم جمال  اسم الطالب:
 علي

الشهادة 

 :ماجستير 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 الجامعة :ديالى العلوم كليةالكلية :  الكيمياء   القسم :

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 أ. د. كريم هنيكش حسن

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

In this study zinc oxide nanoparticle was prepared by using Capparis Leaves Extract. 

Then it characterized by atomic force microscope (AFM) techniques, X-ray diffraction 

(XRD), Energy dispersive spectroscopy (EDX), FT-IR spectroscopy and Field Emission 

scanning Electron Microscopy FESEM. The XRD spectrum reveals that particle size 

obtained is about (21.12) nm for (CLE.ZnO.NPs) and (27.34) nm for commercial zinc 

oxide.  

Water pollution with many heavy metals is considered to be a great harm to the 

environment, so prepared zinc oxide and commercially zinc oxide nanoparticles are used 

to remove copper (II) and nickel (II) ions in the single system from the dilute aqueous 

solution. In this field, a number of factors were studied for the effect of the percentage 

of metal removal in the single system on the amount of adsorbents, the time required to 

remove copper (II) and nickel (II) ions in the single system to reach equilibrium. It was 

studied and showed that contact time were (50) minutes to remove the two metals on 

the surfaces of (CLE.ZnO.NPs) and commercial zinc oxide. It was found also that the 

removal of copper (II) and nickel (II) ions decreases slightly by increasing the amount of 

adsorbents and increase with increase surface weight,  and the  temperature effect on 

the removal percentage seem to decrease with increase in temperature which means 

that the process is exothermic, it was found from the conditions used that the 

percentage of removal of copper and nickel ions was (97.46%, 96.77%) and (96.51%, 
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96.33%) for both prepared and commercial surfaces, respectively 

 

 الكيمياء 

في مستحضراتها مضادات األلم الباراسيتامول والكافائين دوية أتقدير عنوان الرسالة: 

 الطيفية ةقيطرالخدام ستإب تجاريةال

تحرير  اسم الطالب:

 غياث مجيد الحيدري

دبلوم الشهادة :

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

كلية التربية للعلوم الكلية :  الكيمياء   القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 

                                        اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 احمد مهدي سعيدأ. د. 

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

تتضمن هذه الدراسة تقدير عقاري الباراسيتامول والكافائين بشكل مزيج بالحالة القياسية وفي المستحضرات الدوائية 

التها القياسية وفي االدوية التجارية تم استعمال طرقيتين  لتقدير العقاقير الباراسيتامول والكافائين في ح, إذ التجارية

 بشكل مزيج وهما:  

تضمنت  هذه الطريقة تحضير مزيج للمواد قيد الدراسة )الباراسيتامول والكافائين :  المتزامن لتقدير/االطريقة االولى 

مى للمواد قياس االمتصاصية للمزيج عند االطوال الموجية العظ عن طريق(. تم حساب تراكيز العقاقير في المزيج 

للباراسيتامول والكافائين على التوالي وهي المواد المكونة للمزيج ثم يتم تطبيق نانومتر  ( 27٤و  2٤3القياسية )

نية. نسبة االسترداد المئوية لهذه الطريقة لمزيج عقار الباراسيتامول وعقار الكافائين تراوحت من المعادالت اآل

على التوالي. وتراوحت النسبة المئوية للخطأ )لثالثة تراكيز(   ( %100.18-99.33( % و )٦7.99.82-100)

 لثالثة تراكيز( - (0.18 ) ]  ( (-0.٦7) [[ و( 0.٦7- (( -0.18) [النسبي لعقار الباراسيتامول والكافائين مابين 

 50-1) منعلى التوالي للعقارات القياسية المستخدمة قيد الدراسة. وكانت الخطية للباراسيتامول في المزيج 

كانت الخطية لعقار الكافائين في  . (0.9991) هي R2( وقيمة نانومتر 2٤3) عند الطول الموجي مايكروغرام /مل(

 (. 0.9999)تساوي R2( وبقيمة نانومتر  (274عند الطول الموجي مايكرو غرام /مل(  50-1من ) المزيج 

تم حساب توافق ودقة هذه  إذمستحضرات الصيدالنية تقدير االدوية في مختلف اللطبقت طريقة التقدير المتزامن 

لجميع (  0.٤٤ -0.11تتراوح بين ) اذ كانت قيمته, %RSDالطريقة باستعمال االنحراف القياسي النسبي المئوي 

-9٦.٤5الباراسيتامول ودواء الكافائين ) وتراوحت نسب االسترداد للعقاقير في النماذج الصيدالنية لدواء, العقاقير

 %(على التوالي . 100.23 -٤5.%97( ,)100.17
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: تضمنت  هذه الطريقة تحضير مزيج للمواد قيد الدراسة )الباراسيتامول / نقطة تقاطع الطيفالطريقة الثانية 

قياس االمتصاصية للمزيج عند الطول الموجي لنقطة  عن طريقوالكافائين (. تم حساب تراكيز العقاقير في المزيج 

( لمادة الكافائين. يتم تطبيق نانومتر 27٤( والطول الموجي االعظم االعلى وهو )نانومتر 2٦7التقاطع للطيف )

نية. نسبة االسترداد المئوية لهذه الطريقة لمزيج عقار الباراسيتامول وعقار الكافائين تراوحت من المعادالت اآل

وحت النسبة المئوية للخطأ على التوالي. وترالثالثة تراكيز  ( %  100.1٤-99.33%( و) 99.82-100.83)

على  لثالثة تراكيز -(0.14 )]  (-0.٦7) ([ و0.83)  - (-0.18) [النسبي لعقار الباراسيتامول والكافائين مابين 

 التوالي للعقارات القياسية المستخدمة قيد الدراسة. 

تم حساب توافق ودقة هذه  إذطبقت طريقة نقطة تقاطع الطيف لتقدير االدوية في مختلف المستحضرات الصيدالنية 

لجميع (  0.50 -0.12تتراوح بين )اذ كانت قيمته , % RSDالطريقة باستعمال االنحراف القياسي النسبي المئوي 

سترداد للعقاقير في النماذج الصيدالنية لدواء الباراسيتامول ودواء الكافائين مابين وتراوحت نسب األ, العقاقير

 %( على التوالي .100.85 -97.35)و %( ٦5-100.50.97)

 

 الكيمياء 

تحضير بعض المتراكبات البوليميرية  ألوكسيد الكرافين ودراسة عنوان الرسالة: 

 خواصها الفيزيائية

زمن  اسم الطالب:

ياض علير  

الشهادة 

  ماجستير :

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 الجامعة :ديالى وم كلية العلالكلية :  الكيمياء   القسم :

 

            اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د ادة : دكتوراه  الشه

دأ.د. عامر فاضل داو  

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

واوكسيد الخارصين  (rGO)وأوكسيد الكرافين المختزل ( GO)تضمنت هذه الدراسة تحضيراوكسيد الكرافين 

ZnO)( واوكسيد النحاس )(CuO  الموصل بولي اورثو فنيلين داي امين البوليمربعد ذلك تم تحضير 

(enphaiphp eeynehp- O ( )POPDA ) باستخدام بيرسلفات األمونيوم(APS ) كعامل مؤكسد. تم تحضير

بواسطة مواد البدء المذكورة   rGO-CuOو  GO-CuO و rGO-ZnOو  GO-ZnO كبات النانوية الثنائية المترا

ا , تم تصنيع متراكب. أعاله -rGOو  GO-ZnO-POPDAو  GO-CuO-POPDA)ات نانوية ثالثية جديدة أخير 
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CuO–POPDA و rGO-ZnO-POPDA ) باستخدام طريقة البلمرة في الموقع لـPOPDA  مع المتراكبات الثنائيه

 اعاله.

ية تقنيات حيود األشعة السين و (FTIR)شخصت  كل المتراكبات النانوية  باستخدام تقنيات األشعة تحت الحمراء  

(XRD) مجهر الماسح اإللكتروني  و(SEM) .تم تحضير األغشية عن طريق إذابة بولي فينيل الكحول (PVA)  في

 الماء الساخن وخلط المحلول الناتج مع المتراكبات أعاله لتشكيل األفالم 

ياسات التوصيلية , حيث اظهرت ق  LCRتم دراسة الخواص الكهربائية لهذه األغشية والمواد النانوية بواسطة تقنيات

الهجينة عند كل الترددات حيث سجل ( PVA)الغشية ( 'ɛ)زيادة قيم ثابت العزل الكهربائي  (LCR)الكهربائية 

اعلى قيمة لثابت العزل الكهربائي ومن ثم المتراكبات ( PVA:POPDA-rGO-ZnO)المتراكب النانوي 

(PVA:POPDA-rGO-CuO) ,(PVA:POPDA-GO-ZnO) ,(PVA:POPDA-GO-CuO ) و(PVA ) على

التوالي بينما عامل الفقد يقل بزياده التردد والتوصيليه الكهربائيه تزداد بزياده التردد وتمت دراسه الخواص 

الحراريه حيث اظهرت القياسات ان معامل التوصيل الحراري يزداد بزياده الدقائق النانويه المدعمه  حيث سجل 

توصيل حراري كذلك تم استخدام هذه األفالم البوليمرية في  اعلى معامل PVA:POPDA-GO-ZnOالمتراكب 

 Digital Multi-meterاعداد المتسعات الكهربائية الفائقة حيث تم قياس الجهد الخارج من المتسعة الفائقة بجهاز 

 :ساعة, وكانت افضلية نتائج المتسعات الفائقة على النحو التالي 2٤وأظهرت خصائص كهربائية جيدة حتى بعد 

الخاليا المحضرة من رقائق الكرافين واوكسيد الزنك مع البولي اورثو فينيلين داي امين هي األفضل حيث أعطت 1.

 ساعة. 24( بعد مرور (0.10V( وأحتفظت ب V 1.84قراءة فولتية عند القياس )

ن أعطت قراءة فولتية الخاليا المحضرة من رقائق الكرافين مع اوكسيد النحاس مع البولي اورثو فينيلين داي امي2.

 ساعة. 24( بعد مرور (0.07V( وأحتفظت ب V 1.81عند القياس )

الخاليا المحضرة من رقائق اوكسيدالكرافين واوكسيد الزنك مع البولي اورثو فينيلين داي امين أعطت قراءة 3.

 ساعة 24( بعد مرو(0.06V( وأحتفظت ب V 1.78فولتية عند القياس )

رقائق اوكسيد الكرافين واوكسيد النحاس مع البولي اورثو فينيلين داي امين أعطت قراءة  الخاليا المحضرة من.4

 ساعة. 24( بعد مرور (0.01V( وأحتفظت ب V 1.37فولتية عند القياس )
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 الكيمياء 

دراسات ثرموديناميكية وحركية إلزالة بعض المعادن الثقيلة في النظام عنوان الرسالة: 

  Al2O3- الثالثي باستخدام

مريم  اسم الطالب:

 موسى درويش

الشهادة 

 :ماجستير  

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 وم كلية العلالكلية :  الكيمياء   القسم :

 
 

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 أ.د. كريم هنيكش حسن

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

      Metal oxides are extensively used in adsorption skill as Adsorbents due toward their 

high efficiency and low cost. This study clarify the role of aluminum oxide nanomaterial 

in removing Cd (II) , Ni (II) and Cu (II)) ions from their aqueous solutions in ternary 

system.  

    -Al2O3 adsorbent are characterized by X-ray diffraction spectrometry (XRD) and 

energy-dispersive X-ray spectrometry (EDX). Fourier transforms infrared spectrum 

analysis (FTIR) . Field emission scanning electron microscope (FESEM).      Atomic force 

microscope techniques (AFM). XRD spectrum reveals that subdivision size obtained is 

about (12.3127) nm. 

      It also includes the effect of some adsorption factors such as contact 

time(15,30,45,60 and 75) min, temperature (298,308,318 and 328 ) K, the amount of 

adsorben on percentage removal (0.01,0.03,0.05,0.07 and 0.1)g and initial concentration 

(20,40,60,80 and 100) mg/L.  

     The kinetic and thermodynamic models of the adsorbent  was mentioned as well. The 
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highest removal percentage obtained  of three ions are 93.048% for Cd (II) , 94.196% for 

Cu (II) and 94.229% for Ni (II). The results showed that the contact time was 45 min to 

remove  the three metals on (alumina). The removal of cadmium (II) , nickel (II) and 

cooper (II) was found to be vaguely increased by increase the weight of the surface. The 

results of concentration change revealed that  there was more removal at lower 

concentration. The effect of temperature on the removal of all metals in the ternary 

system showed that the percentage removal is reduced by increasing the  temperature 

,which means that the process is exothermic. 

     The calculated values of the thermodynamic  of the adsorption process, such as ΔG, 

ΔH and ΔS, indicates spontaneous process adsorption, exothermic and less randomness 

at metals ternary ion–metal oxide nanoparticles 

 

 الكيمياء 

منار هادي  :اسم الطالب  اليل كلوريد اكريلكبوليمرمشتق جديد لتحضير عنوان الرسالة: 

 اسماعيل

دبلوم الشهادة :

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 للعلوم التربية كليةكلية : ال الكيمياء   القسم :

  الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

أ.م. د. مصطفى كطان 

                                                  شنيشل

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 الجزء األول      

األليل حيث تم مزجه مع حامض األكريلك  كلوريدالبحث الحالي يتضمن تحضير بوليمر جديد من خالل مفاعلة 

بنسب مولية متساوية بأستخدام تقنية بلمرة المحلول وطريقة البلمرة باإلضافة )الجذور الحرة( البوليمر الناتج تم 

 ووي المغناطيسي تشخيصه بأستخدام طيف االشعة تحت الحمراء وطيف الرنين الن
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(H-NMR1( كذلك تم استخدام تنقية .)GPC( وتنقية )TGA.لتشخيص البوليمر ) 

 الجزء الثاني

وتم اختبار قوة التالصق  PVCتم اجراء عدة تطبيقات للبوليمر المحضر منها استخدامه المثبت ضوئي مع بوليمر 

 واختبار الذوبانية.

 at metals ternary ion–metal oxide nanoparticles 

 

 الكيمياء 

تحضير وتشخيص  بعض المعقدات للعناصر االنتقالية  لليكاند عنوان الرسالة: 

 ايبوبروفين

زينب طالل  :اسم الطالب
 أمين 

الشهادة :دبلوم 

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 للعلوم التربية كليةالكلية :  الكيمياء   القسم :

  الصرفة

 

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا ة : دكتوراه  الشهاد

 حسيند نصري جاسم .م.أ

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

-Nonيتضمن هذا البحث تحضير وتشخيص عدد من المعقدات ألحد األدوية غير السترويدية المضادة لاللتهابات  
Steroidal Anti-lnflammatory Drugs  (NSAIDs)   2وهو-(4-isobutyl phenyl)propanoic acid 

 (Ibu)االيبوبروفين( )

 

(  تحت التصعيد الرجوعي (2:1عن طريق مفاعلته مع كلوريدات العناصر االنتقالية ونسبة الفلزالى الليكاند 

 [ Co(L)2]     [Cr(L)2(H2O)(Cl)]   [Ni(L)2(H2O)2]   [cu(L)2]للحصول على الصيغه العامة    

المرئيه والتحليل  -ثم تشخيص الليكاند والمعقدات بوساطة طيف األشعة تحت الحمراء وطيف األشعة فوق البنفسجية 
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( وقياس التوصيلية الموالرية ودرجات االنصهار والحساسية المغناطيسية, C.H.N.S.Oالدقيق للعناصر )

ن دراسة الطرق الطيفية والحساسية المغناطيسية تم أقتراح األشكال الفراغية للمعقدات واالمتصاص الذري , وم

المحضرة وبالشكل , ومن ثم معقدات ثمانية السطوح حول الكروم الثالثي والنيكل  الثنائي , اما الشكل رباعي 

ر النحاس  , وقد أظهرت السطوح المشوه فتم اقتراحه أليون الكوبلت في حين كان الشكل المربع المستوي لعنص

 قياسات التوصيلية الموالرية ان جميع المعقدات تكون متعادلة.

 

 الكيمياء 

لدى المرضى المصابين بأمراض  A الكشف عن سم االوكراتوكسينعنوان الرسالة: 

 الكلى

حيدر غانم  اسم الطالب:

 عيسى

الشهادة :دبلوم 

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 للعلوم التربية كليةالكلية :  اء  الكيمي القسم :

  الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  

 إقبال سلمان محمدد .م.أ

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

لدى مرضى الفشل الكلوي , ثم  A Ochratoxenهدفت الدراسة إلى إمكانية إيجاد نسبة  سم األوكراتوكسين 

التوصل الى العالقة بين أرتفاع نسبة سم األوكراتوكسين ومرض الفشل الكلوي . بأستخدام تقنية كروموتوغرافيا 

السائل عالي االداء لتقدير هذا السم في عينات المصابين بالفشل الكلوي , وكذلك عينات دم غير المصابين ) 

 االصحاء ( .

( لغير المصابين ) 15( شخص مصابون بالفشل الكلوي و)25ئج لعينات من الدم والتي أخذت من )أظهرت النتا

( عينات مصابه بالفشل الكلوي  حاوية على نسبة من سم 9مجموعة المقارنة( في محافظة بابل . وجد أن  )

ل في حين لم يتم ( مايكروغرام / م7.25–2.46%( وبمستويات عالية تراوحت )36وبنسبة ) Aاألوكراتوكسين 

الكشف عن هذا السم في عينات الدم لمجموعة االصحاء. مما يشير إلى وجود عالمة ارتباط موجبه بين وجود سم 

 واالصابة بالفشل الكلوي . Aاالوكراتوكسين 

ته حسب كثاف Aكما بينت الدراسة ان النساء المصابات بالفشل الكلوي أكثر حساسية من الرجال للسم األوكراتوكسين 

 %( اثبتت النتائج ان لسم األوكراتوكسين دورا  في حدوث االصابة بالفشل الكلوي .55.5النسبية )
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 الكيمياء 

دراسة طيفية مقارنة لطيف االشعة تحت الحمراء للطور السائل والغازي عنوان الرسالة: 
  لعدد من المركبات المختلفة حامض الخليك واالسيتون و المثيل اثيل كيتون

شيماء عماد  الطالب: اسم
 عطشان

الشهادة :دبلوم 

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 للعلوم التربية كليةالكلية :  الكيمياء   القسم :

  الصرفة

 

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 د. غالب ادريس عطية.أ

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 الرياضية المعادالت اشتقاق تم مقارنة اطياف االشعة تحت الحمراء بأطوار مختلفة كل عينة )السائل غاز ( وجرى

.  تحضيرها تم التي للمركبات الفعالة للمجاميع الخاصة االهتزازية االطياف  واستنتجت النظرية الحسابات في

 تتطابق.  المحضرة المركبات لتلك  االطياف حساب برنامج كاوسين في مثل  البرمجيات المتخصصة استخدمنا

                                                                                                             المحضرة للمركب حاسوبيا عليها حصلنا مع التي المحضرة للمركبات FT IR الـ األطياف

 مع وقارناها هوك معادلة تطبيق عن طريق التقليدية التقنية استخدمنا وهنا المختلفة التقنيات استخدام ان لنتائجا اثبتت

 كما عمليا, عليها حصلنا النتائج التي تفسير عن طريقها استطعنا GU.V6برنامج  و FT.IR الـ جهاز الحديثة األجهزة

وأوضحنا الفرق بين جميع األواصر   الواحدة للمجموعة كبير ارقف  ينتج الكتلة  بتأثير ان لدينا الدراسة اثبتت

 ولجميع المركبات المدروسة في البحث عن طريق مقارنتها مع معادلة هوك وبرنامج كاوسين.
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 الكيمياء 

تحضير, تشخيص, ودراسة الفعالية البايلوجية لمعقدات بعض االيونات عنوان الرسالة: 
  اعد شفالفلزية المشتقة من قو

شهاب  دعاء اسم الطالب:
 حمد العبيديأ

الشهادة :دبلوم 

 عالي 

: االختصاص

 علوم كيمياء  

 للعلوم التربية كليةالكلية :  الكيمياء   القسم :

  الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
كريم عبدالسالم عبد ال د..أ

  عبدالرحمن

 2021تاريخ المناقشة :

      لمستخلص :ا

من تفاعل اورثوفنيل ثنائي االمين و ثنائي اسيتايل احادي  ,اوكزيم–نوع ايمين  [H2L]تم تحضير ليكاند قاعدة شف

لنيكل اند الفلزية وهي معقد اـ( وتم تحضير معقدات الليك1:2االوكسيم باستخدام الكحول المثيلي كمذيب,وبالنسبه )

[Ni(HL)]Cl.H2O الكوبلت , معقد                           [Co (HL)]Cl.H2O  معقد النحاس ,[Cu(HL)] Cl.H2O 

باستخدام  هاعال ةالمذكور ة,عن طريق مفاعلة الليكاند مع االيونات الفلزي Cl.H2O[Hg(HL)]و معقد الزئبق 

  ( .1:1)ة الميثانول وسطا للتفاعل  وبالنسب

 

 

 

 

 

 H2Lيقة تحضير الليكند طر

طيف االشعة  والتوصيلية الموالرية باستخدام التحليل الدقيق للعناصر ووتم تشخيص الليكاند والمعقدات المحضرة 

عن طريق هذه القياسات  .uv-vis)ية ئالمر-,فضال عن تشخيصها بطيف االشعة فوق البنفسجية(IR)تحت الحمراء 

 ات المحضره كما يأتي : تم اقتراح االشكال الفراغيه للمعقد

 

 

 

 

 

 التركيب المقترح للمعقدات الفلزية

 

 

 

 

X:-Ni , Co , Cu , Hg 
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  الشكل الفراغي المتوقع لمعقد النيكلII) هو  مربع مستو ذو الصيغة التركيبية )[Ni(HL)]Cl.H2O 

  الشكل الفراغي المتوقع لكل من معقد الكوبلتII) ,  )[Co (HL)]Cl.H2O  و النحاسII) ,  )Cl.H2O 

[Cu(HL)]  عي السطوح المشوه  .هو ربا 

  الشكل الفراغي المتوقع لمعقد الزئبقII), ) [Hg(HL)]Cl.H2O . هو رباعي السطوح 

, وفطر  Staphylococcus (G+)بكتريا ضد كما تم دراسة الفعالية البيولوجية لليكاند والمعقدات المحضرة 

Candida albicans  

 

 الكيمياء 

شيماء  اسم الطالب: مشتقات االندول الجديدة باستخدام التقنيات الطيفيةالتقدير الكمي لبعض عنوان الرسالة: 

 ابراهيم خليل ابراهيم

الشهادة 

  ماجستير :

االختصاص 

علوم : 

 كيمياء  

 الجامعة :ديالى  كلية العلوم: الكلية  الكيمياء   القسم :

                     اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

أ.م.د فاضل لفته فرج                                             

  أ.م.د سحر ريحان فاضل

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

The current study included the synthesized of novel compounds for Schiff bases from 

one of the indole derivatives, and this study included the following two sections. 

The first section: includes the preparation of the primary material (2-(5-chloro-3,3-

dimethylindolin-2-ylidene)malonaldehyde and 2-(5-methoxy-3,3-dimethylindolin-2-

ylidene)malonaldehyde )(compound 3,4) in two steps. 

The first step is the reaction of 4-(R) phenyl hydrochloride hydrazine with methyl 

isopropyl ketone in the presence of glacial acetic acid as a solvent to form 2,3,3-

trimethyl-5-(R)-3hydro indole(1,2) by Fisher reaction  R=Cl,OCH3. 
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The second step involves the reaction of 2,3,3-trimethyl-5-(R)-3hydroindole (1,2)with 

phosphoryl chloride in the presence of dimethylformamide as a solvent to form 2-(3,3-

dimethyl-5-(R)indole-2-ylene) ) malonaldehyde (3,4) by the reaction of Vilsmeier. 

Then, three compounds were prepared from the derivatives of indole Schiff bases (5-7), 

resulting from the reaction of 2-(3,3- dimethyl-5-(R) indole-2- ylidene) malonaldehyde 

(3,4) with various substituted o-phenylenediamine in ethanol as a solvent with glacial 

acetic acid as a catalyst. 

The second section: includes the preparation of the primary compound (8) (2-(1,1-

dimethyl-1,3-dihydro-2H-benzo[e]indol-2-ylidene)malonaldehyde ) in one step, which is 

the reaction of 1,1,2-trimethyl-1H-benzo [e] indole with phosphoryl chloride in the 

presence of dimethylformide as a solvent (Vilsmieir reaction) to form 2-(1,1-dimethyl-

1,3-dihydro-2Hbenzo[e]indol-2-ylidene) malonaldehyde (8). 

Then, three compounds were prepared from the derivatives of the indole  schiff bases 

(9-11), which resulted from the reaction (8).With various substitutes of ortho-

phenylenediamine in ethanol as a solvent with glacial acetic acid as a catalyst. 

The new compounds were characterized by infrared (FT-IR) and nuclear magnetic 

resonance (1HNMR) spectra 

 

 الكيمياء 

تحضير وتشخيص بعض مركبات الزنك النانوية و دراسة نشاطها نوان الرسالة: ع

 المضاد للسرطان

مصطفى  اسم الطالب:
 كاظم صاحب

 الشهادة :
 الدبلوم العالي  

االختصاص 

علوم : 

 كيمياء  

كلية التربية للعلوم الكلية :  الكيمياء   القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : لدرجة العلمية : ا.م.دا الشهادة : دكتوراه  
 مصطفى عبد المجيد د .م.أ

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

( و كبريتيد الزنك النانو  ZnOتم في هذه الدراسة تحضير بعض مركبات الزنك النانوية اوكسيد الزنك النانوي ) 

بطريقة تحضير بسيطة و سهلة ومنخفضة  Zn+2( أليون 3Dن النوع )( من السلسلة االنتقالية االولى مZnSي)

( Zn(CH3COO)2.2H2Oالتكاليف و بواسطة الترسيب الكيميائي المشترك , اذ استخدم ملح خالت الزنك المائية )

( و ملح كلوريد الزنك المائي  ZnO( في تحضير اوكسيد الزنك النانوي ) NaOHمع هيدروكسيد الصوديوم )

(ZnCl2.2H2O( مع كبريتيد الصوديوم المائي )Na2S.H2O في تحضير كبريتيد الزنك النانوي تحت ظروف )

تفاعل مثلى , ثم تحديد ) تركيز االس الهيدروجيني و درجة الحرارة (, كما تم تشخيص المركبات المحضرة 

 المشتت الطيفي , التحليل (XRD)( , حيود االشعة السينية FTTRباستخدام التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء )

 . (SEM)و مجهر المسح االلكتروني  (EDX) للطاقة

باستخدام جهاز  MTTو اجراء اختبار  HT-29و تم دراسة فعالية مركبات الزنك  المحضرة على خاليا خط القولون 

(ELISAو اظهر تشخيص مر )( في مختبرات ايران و تم تحليل النتائج احصائيا باستعمال برنامج ) كبات الزنك

( تعود 500cm-1( حزمة امتصاص عند )FTTRالنانوية المحضرة بواسطة التحليل الطيفي لألشعة تحت الحمراء )

( و اظهرت النتائج حيود Zn−S( تعود الى مط االصرة )360cm-1( وحزمة امتصاص )Zn−Oالى مط االصرة )

 ٤1.12( هي على التوالي )ZnS , ZnOالنانوية )ان متوسط الحجم الحبيبي لمركبات الزنك  (XRD)االشعة السينية 

نانومتر( و  9٦.91هو ) ZnOلـ  (SEM)نانومتر( وكان متوسط الحجم الحبيبي في مجهر المسح االلكتروني  3.٤, 

 نانومتر(  59.22هو ) ZnSلـ 

و ذلك  MMTار و تم قياس فعالية مركبات الزنك النانوية المحضر كعامل مضاد للخاليا السرطانية عن طريق اختب

الحد االدوية  MTTو ايضا تم قياس اختبار  HT-29بإضافة تراكيز مختلفة على خط الخاليا السرطانية للقولون 

 (.Oxaliplatinليبالتين ) المستخدمة لعالج سرطان القولون في العراق  و هو دواء اوكسا

ل من الدواء المستخدم و خاصة و اظهرت المركبات المحضرة فعالية كبيرة ضد سرطان القولون و هي افض

 (.ZnOجسيمات اوكسيد الزنك النانوي )

 

 اللغة العربية 

زهراء  اسم الطالب: ه(982لسعود  )ت:اوسائل تفسير المعنى في تفسير أبي عنوان الرسالة: 
 عدنان نعمان

 الشهادة :
   ماجستير 

االختصاص 

اللغة : 

 العربية 

لية التربية للعلوم كالكلية :  لغة العربية ال القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى
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                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
إبراهيم رحمن حميد د .أ

 األركي
 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

الذي أنزل على نبيه  الميمون  كنونالم هم به قائمون, وجعلهم حفظة لكتابه هلل الذي خص بهذا العلم قوما   الحمد 
 ما بعد:أو  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں  چ: صلوات ربي وسالمه عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم يبعثون

د   ألّنه وأخرى؛ لفظة, بين نميز أن يمكن طريقه فعن, البحث ناحية من ملحوظة أهمية المعنى موضوع فقد القى     ي ع 
 مع والخوض المعنى, دراسة على البحث هذا في اختياري وقع وقد. وجه دون وجه على القول به يقع الذي القصد
 إّنما لها, وشارحة للمفردات جامعة وحدها العربية المعجمات تكن ولم, المجال هذا في الباحثين من سبقني من

 العربية وزخرت للعلم, واباألب فتحت () محمد النبي  معجزة وأن,  األلفاظ وشرح بالمعاني التفسير كتب زخرت
 كل دراسة يستوفوا أن حاول أصحابها التي المؤلفات توالت هذا يومنا إلى القرآن نزل أن فمنذ العلم, هذا بمصنفات

 .لن ينفد فعلمه جهد استطاعتهم؛ علوم من في القرآن جاء ما
إذ (" ه982:ت) السعود أبي فسيرت في المعنى تفسير وسائل"بـ وسمت دراستي هذه إلعداد رسالتي للماجستير وقد 

 أو بالمغايرة؟ فسرها هل, لتفسيرها  استعملها التي والوسيلة للفظة, العمادي السعود أبي اإلمام تفسير عالجت  كيفية
م   الوسائل؟ ومن من بغيرها أو...باألضداد؟ أو بالترجمة؟  طائفة من المفسرين عند اللفظة تفسير نصوص عرض ث 

 . له مخالفة أم السعود أبي لطريقة مشابهة أكانت,  تفسيرهم طريقة ومعرفة محدثين أو قدامى أكانوا سواء
دراستها, وقد حالفني الحظ  إلىن , فسارعوا ون العراقيووالسيما الباحث ,عناية الباحثينبيت كتب التفسير ظحوقد    

يانه, على عينة  غنية  بالمواضع التي وكشف طريقة تفسيره وب ,وفق عنوان ي عنى باللفظ ومعناهعلى أن أنحو نحوهم 
 لى مزايا الكتاب الكريم(,إإرشاد العقل السليم  بي السعود العمادي( المسمى بـ)أال وهي )تفسير أتحتاجها الدراسة, 

ا.  وكانت فكرة الموضوع تعود للدكتور محمد عبد الرسول الذي تفضل علي بها مشكور 
 

 

 اللغة العربية 

 شعر وفاء عبد الرزاق مثاال    -عتراف في قصيدة الّنثر النسوّيةاالعنوان الرسالة: 
 

حوراء  اسم الطالب:

 عمار سعدي عيسى

 الشهادة :

 ماجستير   

االختصاص 

 االدب : 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     مشرف :اسم ال الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 إياد عبد الودود عثمان د .أ

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

هللا عليه  ىهلل الذي قدر كل شيء فأحسن قدره, والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد)صل الحمد

 وسلم(, وآله وصحبه أجمعين.

... ا بعد   أم 

لذلك ت في سياقات الحديث عن االعتراف والتداخل بينه وبين السيرة الذاتية وأنماطها األخرى, تسللت بعض البديهيا 

تجنيس االعتراف ليكون أدبا  قائما  بذاته يدخل في مجال الشعر ستتبنى دراستنا الفرضية الجوهرية اآلتية: هل بإمكان 

وإذا الشعري الّنسوي في مجتمع ذكوري؟  العترافإنتاج االقوة في  النسوّية الّنثر قصيدةكما الّسرد؟ وهل تمتلك 

فما الموضوعات الشعرية التي هيمنت ضمن مفهوم دراسة االعتراف في القصيدة النسوّية؟  .كانت قادرة على اإلنتاج

 وما األشكال التي تمظهر فيها االعتراف الشعري؟

تي أعانني على اختيار عنوانها وبيان ال كان هذا التساؤل هو األساس الذي انطلقت منه فكرة هذه الدراسة؛  

مرتكزات الرصد العلمي فيها أستاذي األستاذ الدكتور علي متعب جاسم, فله مني خالص الشكر واالمتنان, وفقه هللا 

 على مساحة بحثية نقدية واسعة تحقّق اإلنتاج االعترافي الّنسوي, هذه الدراسة إذ تقوم وحفظه, وبارك له في مسعاه؛

التي أحاطت بتحّوالت الفكر اإلنساني  لشاعرة وفاء عبد الرزاق ذات الحسّ سة على منجز إبداعي واحد لوتقف الدرا

نقده وتغييره بطريقة تتالءم مع أفكار ب طرائق متعددة تفضيالواقع ب منساخرة االعترافي الشعري, فجاءت قصائدها 

ويمكن عّد إلسقاطات التي تتعرض لها المرأة, تعّبر عن التحّوالت وا خصوصية وشّكلت نصوصها الحركة النسوّية,

 جنس جديد إذ يعد  ظهور خاصة بكيانها المستقل؛ رؤية نسوّية إلثبات القدرة على إنتاجمن األصوات المنبثقة  هاصوت

اختيار القصيدة في إلى الساحة النقدية مشروعا  جديدا  يفضي بدراسات مهمة في هذا الجانب لذا جاءت الرغبة 

بهذا  ةومما زاد تمسك الباحث ,ونظرتها المتجددة المواكبة للعصر الذي تعيش فيه ,الب عد االعترافي تاذة النسويّ 

ّد عدم وجود دراسة قائمة على رصد االعتراف الشعري الّنسوي على ح -الموضوع, واتخاذه ميدانا  للبحث والدراسة

    إمكانات الرصد الذي استندت  إليها.

 

 اللغة العربية 

دراسات السياقية عند الباحثين العراقيين في الرسائل واألطاريح النوان الرسالة: ع
 م2019الجامعية حتى عام 

 

عمر عواد  اسم الطالب:

 عبدهللا ضاحي التميمي

 الشهادة :

   دكتوراه 

االختصاص 

 لغة : 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى
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                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د لشهادة : دكتوراه  ا

إبراهيم رحمن حميد د .أ

 األركي

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

, عالم   هلل   الحمد   مال ه , بجالل ه المتفّرد   الغيب  كان   ش ق   الّذي وك  يار   في الم  , ت  , ن ور   في وف ت ق  األجواء   م تالطم  تعاظم   م 
الم   والصالة   حب ه  الميامين إلى ق يام  ي وم   على والس  اهرين, وص 

يبين  الط  لين وعلى آل ه  الط  د  خات م  األنبياء  والم رس  م  ح  م 
 الّدين.

 أّما بعد...
ه  الق ديمة في ا اللة  جذور  عنى والدِّ ه  على الم  ر  ث 

ياق  وأ  لّى في جهود  فإن  لالهتمام بدراسة  السِّ ت ج  لتراث  العربي, الّتي ت 
ن   ديد  م  سوها ب ش كل  رئيس  في دراسة  القرآن  الكريم؛ ب غية ين وويّ ح  ين والن  الغيّ ين والب  ويّ لغ  الّ  الع  ر  األصولّيين , الّتي ك 
ل , والف هم  لى معنى إ الوصول   ج  ز  و  قاصد  هللا  ع  ّري م  واهيه, فكانالكالم اإللهي وداللته, وت ح  ه  ون  قيق  ألوامر   ل ه م الد 

بق   ة   س  ديد   تأسيس   في الّرياد  ن الع  باحث   م  ة  على دالل ة النصوص  الم  ثِّر  ؤ  وامل  الم  ن ت بالمعنى, والع  ة  الّتي اعت  الّلغوي 
رص   ٌل ذلك ب ح  ت ص  ب  األوائل على بلوغ  أعلى  ومعانيها في سياقات ها الّلغوي ة  الداخلي ة, وسياقات ها الخارجية, م  ر  الع 

ة , يات  اإلبان ة في الكالم  والف صاح  و  رص  على م ست  لِّ ق ول  على إيصال   والح  ن ك  عيين  الم راد  م  عنى وت  ل   الم  جه,  أكم  و 
. ثر   سواء كان ذلك في الشعر  أم الن 

ت  ن ظري ة  الّسياق  في إطار  التّ  ز  ديث, ب ر  صر  الح  لم  وفي الع   في إطار  ع 
ته الدراسات  الغربي ة  طور  الّذي أحرز 

لم  الّلغة -الّلسانيات/األلسنية ل  بلوغه إاّل  -أو ع  كتم  عنى ال ي صح  , وال ي  ر  أن  الم  ق ر  ة  ل لّغة, و  ة  العلمي  الّذي ي عنى بالدراس 
د  فيه, وأن  الّسياق  ال ر  ة  الّسياق  الّذي و  ريق  دراس  ل ف   عن ط  ها إلى م خت  دِّ ذات ها, وإن ما ي تجاوز  ة  ب ح  توق ف  على الّلغ  ي 

ة  االتصالي ة, والّسياقات  االجتماعي ة  وا لي  م  ناصر  الخارجي ة  الّتي ت حيط  بالن ص  )الكالم(, ب ما فيها أطراف  الع  ة  الع  لثقافي 
ة  إنتاج   لي  م  ت  ب ع 

ة   والم الب سات  الّتي أحاط  وي ة  ل دراس  يات  ل غ  و  ة  م ست  ة  أربع  ديث  ت  الّدراسات  الّلساني ة  الح  د  د  ق د ح  الن ص؛ و 
عنى والوصول  إلى الّدالل ة, وهي: الم ست وى  مي, والم ست وى الم  وتي, والم ست وى الّصرفي, والم ست وى الم عج  الص 

عاني والدالال وي والت ركيبي, وأن  الم  ل فة.الن ح  ر  ب عوامل الّسياق الم خت 
أث  ت  يات ت  و   ت  الّلغوي ة في هذه الم ست 

 

 اللغة العربية 

سينّي )تعنوان الرسالة:  عر  ابن الّنقيب الح  رؤى حسين  اسم الطالب: ه(1081صورة الذات في ش 

  أحمد عبدول

 الشهادة :

   ماجستير 

االختصاص 

 ادب : 

كلية التربية للعلوم لية : الك اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

  لؤي صيهود فّوازد .أ

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

وصحبه  أجمعين, اللّهم علّمّنا ما ينفعنا  الحمد  هلّل  رّب العالمين, والصالة  والسالم  على سّيد الم رسلين, وعلى آله
: ا وعمال  يقّرب نا إليك. وبعد  لم   وانفعنا بما علّمتنا, وزدنا ع 

ا ..., فظلّت مغمورة  تنتظر  من ينفض  عنها  رها األقالم كثير  ففي تاريخ األدب العربّي الطويل محّطاٌت ومعال م لم تز 
بار اإلهمال, ويجلو صدأ القرون, فتتواصل   األقالم لتبّين حقائق إنسانّية بالغة األهّمية.من هذه المحّطات أدب  غ 

ا  العصر العثماني, فغير  خاف  على دارسي هذا االدب اّنه لم ينل حظه في البحث ؛ إذ أهمل  الباحثون دراسته قرون 
من سّتة قرون من  عديدة, فتراهم يقفزون من العصر العّباسي إلى العصر الحديث, متجاوزين ـــ بذلك ـــ أكثر

ا في العصر الحديث؛ الّن ذلك يخالف  ا أو غير موجود, ثّم ي بعث  حي  التاريخ األدبي, فال يعقل ان يكون الفكر عقيم 
الجدلية المنطقّية في طبيعة األشياء وتطّورها الحتمي, وهناك من الباحثين والنّقاد من حاول  أن ي نصف هذا األدب, 

نت أقالٌم خجولٌة, كشفت بشيء من الترّوي عن معالم هذا األدب, واهتدت إلى نتاجات عّدة, لكن ـــ بالم جمل ـــ كا
توازي في أهّميتها نتاجات العصور السابقة, وال أجدني محرجة من أن حشرت  نفسي مع الذين حاولوا اإلسهام في 

نوان رسالتي عن شاعر  ملفت  للنظر, رفع  اإلصر عن هذا العصر, وإّن فيه من يستحّق أن يوّجه إليه البنان, فكان ع  
ف  بالتكلّف واإلقفار من كّل المعاني الشعرّية, فكان  ص  مبعث على االنتباه, عاش في بيئة علمّية أدبّية في عصر  و 

ا بين شعراء جيله. ا خاص  ا في الشعراء, كما كان لون   بدع 
سيني, فجاءت الرسالة بعنوان هذا العصر هو العصر الحادي عشر للهجرة,  وهذا الشاعر هو الشاع ر ابن النقيب الح 

سيني )ت  ه( (.1081)صورة الذات في شعر ابن النقيب الح 
 

 

 اللغة العربية 

 كريم حاتم اسم الطالب:  في نهج البالغة التعبير اللغوي عن المجال الداللي خصائصعنوان الرسالة: 

 عطية

 الشهادة :

 دكتوراه  

االختصاص 

 لغة : 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

محمد صالح ياسين د .أ

 الجبوري

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

د   م  الِّ  هلل ال ح  ل ى الد  ه   ع  م  وث   ق د  د  ل ق ه , ب ح  وث   خ  د  ب ح  ل ق ه   و  ل ى خ  ه , ع  ود  ي وج  ق   ال ذ  د  ه , ف ي ص  اد  يع  ف ع   م  ت  ار  ن   و  م   ع 
ل  ه, ظ  اد  ب   ع 

ق ام   اب ه  الم   ف ي ب ال ق سط   و  ح  ن  وأص  ب ي  يِّ
ل ى آل ه  الط  د  وع  م  ن  م ح  ل ي  س  ر  اء  والم  ب ي  ل ق ه , والصالة والسالم على سيِّد  األن  , خ  ن  ي  ام  ي 
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 وبعد,

فإن  البحث اللغوي القائم على تحليل النصوص والسي ما التي أ نتجت في زمن االحتجاج, ي سهم في إثراء الدرس   

ل به إلى معرفة كثير من خصائص العربية وأحكامها على أساس عملي واقعي؛ بوصفه ي خضع ما  اللغوي, إذ ي توص 

 تم  التنظير له إلى تطبيقات حي ة.

ا, فضال  عن إبراز مقاصد منتج النص ومدى حسن اختياره,   ومن أجل إظهار نتائج ذلك البحث بنحو أكثر إقناع 

ن الناجع  يتعي ن استقراء االستعمال اللغوي محّل الدراسة بسياقات مختلفة؛ إذ إن تسييق االستعمال اللغوي هو المعي 

ر ذلك أصحاب النظرية الس  ياقية.للكشف عن معانيه كما قر 

ياقات في تحديد معنى االستعمال اللغوي والنظر في توظيفه, فإن  دراسة النص بعد تبويبه إلى   وألهمي ة اختالف السِّ

م   دة خير مصداق على ذلك االختالف, إذ يمكِّن الباحث من رصـــد  منّظــم  بعيــد  عـــن االنتقاء, ومــن ث  مجاالت متعدِّ

ا. تحقــيق نتــائج مهمــة  ســــواء أكانت على مستوى أسلوب المنتج أم على مستوى أحكام اللغة عموم 

وللكشف عن مدى أهمي ة تتب ع االستعمال اللغوي في المجاالت الداللية المتعددة؛ اختار الباحث نص  نهج البالغة  

ا للتطبيق؛ بوصفه من أهّم النصوص التي يشار إليها بالبنان,       فقد توا ا وتحقيق ا ميدان  لت األقالم عليه بحث ا وشرح 

على مرِّ العصور منذ أن  جمعه الشريف الرضي )رحمه هللا( إلى يومنا هذا, كّل يدلو بدلوه وينهل من عذبه, 

 مجمعون على شغفهم بأساليبه, وإعجابهم بمعانيه, وثنائهم على بالغته وفصاحته. 

 

 اللغة العربية 

 ه( في كتابه 310ي عند أبي بكر الرازي )ت:المصطلح الطبعنوان الرسالة: 
 دراسة تحليلية –الطب الملوكي 

دعاء عبد  اسم الطالب:

 هللا مسعود

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

  ادب :

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     المشرف : اسم الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

إبراهيم رحمن حميد د .أ

 األركي

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

ر  مقنوط  من رحمت ه  وال مخلو  من نعمت ه  , والصالة والسالم على منقذ األنام , ومحقق اإلسالم , حبيب  ي  الحمد  هلل  غ 
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 هللا ونجيبه وعلى آله وصحبه.

    ...  أما بعد 

ه( في كتابه الطب 310بي بكر الرازي )تأحمل عنوان: )المصطلح الطبي عند تما بين يدي القارئ دراسة , ف 

كن بذلك تشرف االهتمام بقضية من قضايا اللغة العربية, ومسألة من مسائلها, ل االملوكي دراسة تحليلية (, ك تب له

ال وهو قضية ألعربية, ورافدا يصب في بحرها الواسع, خطوة مباركة في مجال البحث اللغوي العلمي الخادم للغة ا

موضوع البحث  نان الباعث على اختيارإويمكنني القول  المصطلح الطبي ودراسته من الجانب اللغوي التحليلي ,

 ليه وحثني على دراسته والبحث فيه.إرشدني أستاذ الدكتور مكي نومان مظلوم المحترم الذي كان بإيعاز من األ

جد لنا علم مهم يحتاج  االطبي من الميادين التي ال يمكن االستغناء عنه والمجال  لى لغة رصينة إفي الحياة, فلهذا و 

عجمية في جامعاتنا تستطيع حمله ومواكبة تطوراته قديما وحديثا, وما نراه حديثا هو استخدام المصطلحات األ

لغة قد حملت هذا العلم وما زالت , مستشهدين بفطحل  ن العربيةأثبات إوكلياتنا الطبية , فحق على الباحث اللغوي 

بو بكر الرازي, فالرازي الطبيب لم يكن طبيبا فقط, فهو الطبيب أطباء العرب في القرن الرابع الهجري وهو أ

ال إديب, استخدم اسمى لغة لتوثيق علومه ومعارفه , فما كان منا والرياضي والموسيقي والفيلسوف والشاعر األ

 ه اللغة من خالل بيان استخدامه لها وكيفية توظيفها بالشكل السليم في المصطلح الطبي.دراسة هذ

 

 اللغة العربية 

زهراء قيس  اسم الطالب: العصر العباسي مثاال   –تمثالت اآلخر في شعر المرأة : عنوان الرسالة

 حسين محمد

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

  :ادب 

كلية التربية للعلوم لكلية : ا اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

لؤي صيهود فواز د .أ

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

ه علقت به ؤنارت العقول واألذهان , وآالالحمد هلل عظيم الشأن ذي القوة والجبروت والسلطان والرحمة , آثاره أ
ي , مخرج الناس من الظلمات الى النور بأمر ربه , ومبين الهدى القلوب واألبدان , والصالة والسالم على النبي األمّ 

 وباعث الخير محمد صلى هللا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين .
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 بعد ...أما  
م ( , 1258ه ـ ٦5٦م ( الى ) 750ه ـ 132في العصر العباسي  من )تسعى هذه الدراسة لتحديد اآلخر عند المرأة ف

ومعرفة الصور واألساليب التي تمثل فيها اآلخر في نتاج المرأة الشعري في العصر العباسي , وهذا )اآلخر( سواء 
هن , والسيما تضح بشكل كبير في أشعاراكان رجال  قريبا  أو بعيدا أو إلها  محبوبا  أو مكان أو زمان , وأن اآلخر 

اآلخر القريب ؛ ألن المرأة بطبيعتها منصرفة الى أدوارها األولى بوصفها أما  أو زوجة وغير ذلك من األدوار 
فنجدها تتجه بوجدانها ومشاعرها تجاه هذه األدوار , ويكاد يكون أكثر نتاجها الشعري سواء كانت من الحرائر أو 

عض الشواعر والتعريف بهن والكشف  على جانب تصويرهن لآلخر في الجواري . ووقفنا خالل هذه الدراسة على ب
 مختلف األغراض الشعرية .

انطلقت الدراسة من الكيفية التي تمثل بها اآلخر في شعر المرأة في العصر العباسي , وكيف تخفى هذا اآلخر أو ما  

 مدى تأثيره في نتاجها الشعري ؟ 

يلي , الستنطاق الصور وتحليلها وتفسيرها وتوجيهها نحو الظروف وجاءت دراستي على المنهج الوصفي التحل 
 الذاتية واألحوال النفسية .   

 

 اللغة العربية 

غزاي درع  اسم الطالب: دراسٌة نقدي ةٌ  عنوان الرسالة: الن ظريات  اإليقاعي ة  العربي ة  المعاصرة  

ي ري  فاضل الن ع 

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

  :ادب 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

عالء حسين عليوي د ..مأ

 البدراني

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

ده تبارك وتعالى على المسبِّبات واألسباب, الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكت اب, وجعل كيد الكافرين في تباب, نحم 

 , المة  من العذاب  عاب, ونعوذ بنور وجهه الكريم من المؤاخذة والعتاب, ونسأله الس  ونستعينه على المشاقِّ والصِّ

ميع البصير  الم على رسولنا الّصادق األمين الذي أرسله الس  الة والس  رحمة  للعالمين, وعلى آله وصحبه والص 

 أجمعين, ومن وااله إلى يوم الدين,

 أما بعد,

م السنين, ال بد من زحزحة األعراف وتعظيم المعارف, وال بد من رمي األحجار في البرك الهادئة لتحريك   فمع تقد 
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في عصرنا الراهن, نظريات المياه الراكدة, وذلك ال يتحقق إال باإلجتهاد العالي واإلبداع الرصين, ولقد ظهرت 

كانت تهدف إلى تقديم وجهات نظر جديدة في اإليقاع الشعري العربي, ودراسات إيقاعية مختلفة , إيقاعية عديدة, 

والدراسات ثالثة سعيا نحو الكشف عن أغوار هذا اإليقاع, وفهم أسراره عن كثب, وقد اتخذت هذه النظريات 

والدراسات الخاصة بالتهذيب والتجديد النغمية, النظريات اإليقاعية الرقمية, : النظريات اإليقاعية ي , هاتجاهات 

وكان من هذه النظريات ما حاول قطع العالقة بعروض والتطوير اإليقاعي واالستحداث المتعلق بالبحور الشعرية , 

يل وتحاول السير به إلى ه( وتقديم بديل عنه, ومنها ما كانت تتناغم مع عمل الخل175الخليل بن أحمد الفراهيدي )ت

األمام, وإلى جانب النظريات اإليقاعية كانت هناك دراسات نقدية تبن ت تقديم مقترحات جادة, وسعت إلى تهذيب 

العروضي وتجديده وتطويره, وإلى تعميق فهم العديد من المسائل العروضية واإليقاعية, وإلى العبور بالعروض 

    ا.العربي إلى آفاق أكثر سعة وازدهار

 

 اللغة العربية 

وجدان  اسم الطالب: أثر الفضاء االفتراضي في الرواية العراقية المعاصرةعنوان الرسالة: 
  الصالحيكمال نجم محمد

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

  :ادب 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

                     اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د ه  الشهادة : دكتورا

 نوافل يونس الحمدانيد .أ

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

الحمد هلل ربِّ العالمين والصالة والسالم على خير خلق هللا أجمعين, وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
 الدين .

ا بعد..  أم 

ال  في مسار فإن  تفعي ل منظومة مواقع التواصل االجتماعي المعتمدة على وجود شبكة االنترنت وتفعيلها مّثل تحو 
مت هذه المواقع التواصلية للسرد مالمح هوية جديدة عند  الحياة عامة وفي مسيرة األدب ومنه السرد خاصة, إذ قد 

هيكله , ولم يكن السرد الروائي العراقي بعيدا  عنها,  الغرب وصوال  إلى العرب لتكون في ضمن آلياته ولبنة مهمة في
رة من حيث دخول هذه  فقد تمث لت تأثيرات العالم االفتراضي على نسيجه, ما انتج روايات ذات صبغة جديدة أو مطو 

ئية المواقع, أو وسائل تواصلها في تكوين الرواية فضاء  وأحداثا  وحوارا , إذ سعى البحث لدراسة النصوص الروا
المبني ة على دخول مواقع وسائل التواصل االجتماعي في بنائها السردي وما أضفته عليه من مؤثرات مضافة على 

رة ومستوعبة للقادم الجديد بكل آلياته, مما  السرد الكالسيكي, يستلزم تطويعها سرديا  وجود عقلية مبدعة متطو 
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ال فإن ه سيكون غريبا  بأنماطه الكالسيكية في طريقة تعامل يفرض على المبدع أن يكون واعيا  في تعاطيه له, وإ
المبدعين مع المجتمع السردي الجديد وقد مثلت آلية السرد االفتراضي إحدى آليات معالجة ب نية الرواية موضوع 

لرواية التي الدراسة سواء في الرواية الورقية أو الرواية التفاعلية التي وظفت تقانة النص المفّرع )الترابطي( في ا
 وظفت الفيسبوك في كتابتها. 

 

 اللغة العربية 

ال كّي عنوان الرسالة:  جب ل الم  عر م  بيداء عبد  اسم الطالب: دراسة أسلوبّية ش 

  مهدي صالح

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

  :ادب 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

ا.د وسن   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

                    عبد المنعم ياسين الزبيديّ 

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

الحمد  هلل  رّب العالمين, والصالة  والسالم  على أشرف الخلق  أجمعين, النبّي المصطفى, الطاهر األمين, وعلى آله 
 لطّيبين الطاهرين, وبعد:ا

ا مفتوح  األفق, يمتّد فيه  الصوت الشعرّي, ويبلغ صداه اآلفاق, فإّن   فإذا كان فضاء  الشعر رحب 
ا بأسلوبه الذي يدركه المتلّقي, ولذلك جاءت دراستي لشعر  حّظ ذلك الصوت ـــ مهما امتّد وبلغ مداه ـــ يظّل متمّيز 

ّيز, كونه يمّثل أحد كوكبة شعراء السبعينّيات, والذي امتّد عطاؤه الشعرّي ألكثر )مجبل المالكي(, ذلك الصوت المتم
ف س, وعمق التجربة,  من أربعين سنة, وهو من ذوي األصوات القوّية, التي اّتسمت بالهدوء والجمالّية, وبطول  الن 

 وكثافة اللغة.

دواوين عّدة, كانت موضع  عناية العديد من وتحت ظالل الهدوء, ظل ـــ بتواضعه ــ يكتب, وأنتجت شعرّيته من 
النّقاد واألدباء, فأشادوا به وبأسلوبه المتمّيز, فلذلك كان محط اهتمامّي, فجاءت دراستي بعنوان )شعر مجبل المالكي 
ـــ دراسة أسلوبية(, وهي دراسة منفردة؛ بكونها األولى التي تناولت نتاجه الشعرّي, على وفق المنهج األسلوبّي, 

مق النّص الشعرّي للشاعر مجبل المالكي, فنستطيع رصد جماليات نصوصه, ب وصفه وسيلة ي مكن النفاذ بها إلى ع 
معتمدين لغته وأساليبه وسيلة للتحليل, فالمنهج األسلوبي ي فيد من عناصر الدرس اللسانّي ومستوياته التحليلّية 

ة, تتآلف فيها عناصر النّص, وب ناه الجزئّية, فهو منهج ال المختلفة, ويتعامل مع النّص الشعرّي بوصفه بنية متكامل
يعتّد باألحكام المعيارية المسبقة واالنطباعية, كما ال يعرض عن االسهامات واإلضافات الجاّدة, فله القدرة على 

األسلوبّي إلى تحليل النصوص الشعرّية بصورة تّتسم بالموضوعية والدّقة, ويعني بمظاهر اإلبداع للّغة, فيّتجه البحث 
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استجالء العالقات الجديدة التي يؤّسسها الشاعر بين عناصر البنية, لخلق قيم داللّية وإيحائّية وجمالّية, تنّم عن 
 االبتكار والجّدة, تتجاوز فيها السائد والمألوف.

 

 اللغة العربية 

نادية حسين  اسم الطالب:      دراسة موازنة -منطق البن السكيت والفصيح لثعلب إصالح العنوان الرسالة: 

 حميد

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

 : لغة 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

د. م.أ.  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 عمار عبدالستار محمد 

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

      مستخلص :ال

د  م  ح  الحمد هلل حق حمده, وكما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه, وشمول رحمته, والّصالة والّسالم على سيدنا م 

 خاتم األنبياء والمرسلين, المبعوث رحمة للعالمين, وعلى آله وصحبه, أ ّما بعد

ر  األزمان؛ أل ن ها لغة العقيدة, والشرع,  فكانت العربّية وما زالت موضع عناية العلماء, واألدباء, والدارسين على م 

ّتى أغراض الشعر وقوافيه, وإ ن  من  والحديث الش ريف, وفيها أودع الشعراء أكرم المعاني, وأجمل األساليب في ش 

هدوا أهم مظاهر العناية بها الحرص على سالمتها من الخطأ واللحن, وقد عني اللغويون عناية بفصيح العربّية؛ فاجت

ة؛  في دراسة الق رآن الكريم والحفاظ عليه؛ لصيانة اللسان العربّي من االنحراف والنطق بآّي الذكر الحكيم خاص 

فأ لِّفت كتب في التصويب اللّغوي, كإصالح المنطق البن السكيت, والفصيح لثعب, وأدب الكاتب, البن قتيبة, 

 وغيرها.

طق البن السكيت والفصيح لثعلب دراسة موازنة(, واقتضى البحث أ ن  ومن هنا اخترت عنوان رسالتي: )إصالح المن

ّل من ابن  يكون على أربعة فصول, تسبقها مقدمة وتمهيد, وتنتهي بخاتمة فيها أ برز النتائج, فكان التمهيد بّين حياة ك 

ا الفصل األ ّول فك ان عنوانه: منهج الشارحين, السكيت وثعلب, ومكانتهم العلمّية, ومن أخذوا العلم, ومؤلفاتهم, أم 

واشتمل على مبحثين, األ ّول: منهجهما في عرض المادة العلمّية وترتيب الموضوعات, والث اني: أسلوب الشارحين؛ 

فقد تناولت أسلوبهما في شرح المناقشة, والمحاورة, واالستعانة, والتعليل, والعناية بتفسير المعاني, والضبط 

الثاني: فتحدثت فيه عن مصادر الشارحين وطرائقهما في النقل, وشملت الطريقة األولى  واالستدالل, أ ّما المبحث

النقل عن الشيوخ واألعالم, والطريقة الثانية: النقل عن الكتب, وضحت النقل عن أئمة اللّغة البصرّيين والكوفّيين نقل 
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 مباشر وغير مباشر.

ا ألدلة الصناعة التي ش اما  ملت )السماع, والقياس, والتعليل, واإلجماع(.الفصل الثاني فكان عرض 

م  الفصل الثالث على مبحثين, األ ّول: المباحث الصوتية, وفيها األصوات اللّغوية, وعدد الحروف, وتحقيق الهمز  وق سِّ

: المشتقات, واسم الفاعل, وصيغة  وتسهيلها, واإلبدال, واإلدغام, أ ّما المبحث الثاني فشمل  المباحث الصرفية )أّوال 

ا: الجموع(. ا: المصادر, ثالث   المبالغة, واسم اآللة, واسم المفعول, ثاني 

م على ثالثة مباحث, األ ّول: الترادف, والث اني: المشترك الفظي,  أ ّما الفصل الرابع فكان للظواهر الداللية, وق سِّ

سرد بالمصادر والمراجع التي اعتمدت عليها  والثالث: األضداد, وختمت الّدراسة بأهم النتائج التي توصلت إليها, ثم  

 في هذه الدراسة, يليها مستخلص الرسالة باللّغة اإلنكليزية.

ا  م  ي  وقد اعتمدت في دراستي على مصادر كثيرة, شملت فروع اللّغة الرئيسة, كالصوت, والصرف, والداللة, والس 

ا ه(, والمقتضب, واألصول, وال180كتاب العين, وكتاب سيبويه )ت م  بحر المحيط, ولسان العرب, وغيرها, فضال  ع 

أخذت من الدراسات السابقة التي كتبت في الموازنة, منها أطروحة الدكتوراه: معاني الق رآن بين األخفش والفراء 

دراسة لغوية موازنة, للباحث نصيف جاسم محمد الخفاجي, وكذلك رسالة الماجستير: الجهود الصرفية في كتاب 

 نطق البن السكيت, للباحثة رفاه عبدالكريم أحمد نصيف, وغيرهما.إصالح الم

 

 اللغة العربية 

د  اسم الطالب: عند القدماء عنوان الرسالة: تيسير المعجم العربي م  ح  م 

 عزيز عبد

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

  ادب : 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 معة :ديالىالجا

د   اسم المشرف : د.الدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه   م  أ.د. م ح 

 بشير حسن

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

الحمد  هلل المنعم الذي تفّضل علينا وأكرم, والّصالة والّسالم على سيد األنام ومصباح الظالم وعلى آله وصحبه وسلم, 

 أ ّما بعد:
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اللّغة تنتظم بمستوياتها الصوتّية, والصرفّية, والن حوّية, والمعجمّية؛ لتؤدي غرضها المنشود في االتصال بين  فإ ن  

ن  بها حاجة إ لى إعادة النظر في بعض مشكالتها التي 
أبناء المجموعة البشرية, وعند النظر في مستوياتها نجد أ 

لعربّي القديم بمنأى عن هذه المشكالت؛ فقد كانت هناك صعوبات تحدث عنها القدماء والمحدثون, ولم يكن المعجم ا

في المعجم العربّي منذ نشأته األولى, وإ لى جانب هذه الصعوبات كان هناك جهد من لدن اللغويين؛ لتذليل هذه 

ا على مستويي التنظير والتطبيق , أ ّما الصعوبات فنشأت حركة التيسير في المعجم منذ بدايته؛ فالتيسير كان ظاهر 

التنظير فتمثل بتلك اإلشارات التي ذكرها المعجميون في مقدماتهم وفي أثناء متونهم أ ن هم يبغون إيصال المادة بأيسر 

أسلوب للقارئ, وأ ّما التطبيق فقد تمثل بما فعله المعجميون من حذف, أو زيادة, أو إعادة صياغة, أو إعادة ترتيب 

ها من اإلجراءات التيسيرية, وقد أشار علي  بفكرة الموضوع أستاذي المبجل األبواب, والمواد, والفصول, وغير

األستاذ الدكتور مكي نومان مظلوم أثناء محاضراتنا في الفصل األ ّول في السنة التحضيرية, ثم  أهداني هذا العنوان 

)تيسير المعجم العربّي آلتي: لّما كنت  أبحث عن موضوع لرسالتي في الماجستير, واستقّر بنا األمر على العنوان ا

, والمتمعن في أصل الفكرة يجدها مترامية األطراف وكبيرة؛ أل ن ها تحتمل وجهات نظر في أغلب عند القدماء(

جزئياتها, وبعد مداولة أهل التخصص توصلت إ لى أ ن  تقتصر الّدراسة على معجمات األلفاظ وعلى وفق المدارس 

الترتيب المخرجي والتقليبات الصوتية, ومدرسة النظام األلف بائي, ومدرسة  المعجمية المعروفة وهي: مدرسة

ن  أضع خطة تمثل فكرة التيسير؛ حّتى توصلت إ لى 
ا أ  التقفية, ومدرسة النظام األلف بائي األصولية, وحاولت  جاهد 

 أ ن  تكون الرسالة على: تمهيد, وأربعة فصول.

 

 اللغة العربية 

ن ى عنوان الرسالة: الح   ع  ت ه  ب الم  الق  ع  ي  و  يم  و  ق  ي  الت  و  ر   –كم  الن ح  ير  الب ح  ٌة ف ي ت فس  اس  ر  د 

 هـ(7٤5الم ح يط  ألب ي حي ان األندلسي )ت

إسراء  اسم الطالب:

 محـمد منصور

 الشهادة :

   دكتوراه 

االختصاص 

  لغة : 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 لصرفةا

 الجامعة :ديالى

 أ.د.  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

عثمان رحمن حميد 

كي  األر 

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين, الصادق األمين الحمد هلل رّب العالمين والّصالة والّسالم على سّيد المرسلين محمد 

 صحابته أجمعين, ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. و
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 وبعد:

له نصيب وافر من عناية الدارسين, وبخاصة إذا  كان تفسير البحر المحيط ألبي حي ان األندلسي, ن  أفمن نافلة القول 

وي والنحوي, وذلك ا على الجانب اللغساسّي  أا ي اعتمد فيه اعتماد  ذمن التفاسير المهمة, وال ما علمنا أن تفسيره يعد  

عراب أللفاظ القرآن وجه اإلأبيان عناية كبيرة لا لفصاحتها وعلو منزلتها, إذ أولى خدمة للغة القرآن الكريم, وبيان  

 ة دقيقة.ة ونحوي  ا في ذكر مسائل لغوي  الكريم, وتوّسع كثير  

ة المتنوعة, حكام النحوي  ا باألا واضح  ي اهتمام  أبا حي ان يولأن  عن عنايته باللغة والنحو والقراءات, فقد وجدنا  وفضال  

 ا بإطالق تلك األحكام بما يتناسب والمعنى المراد من اآلية القرآن ي ة الكريمة, أو القراءة القرآن ي ة.إذ توّسع كثير  

مسائل نحوية في ة ال تي أطلقها أبو حي ان وهو يعالج ومن هنا توافرت لي رغبة في أن أقف على تلك األحكام النحوي  

جدوى دراسة مثل إلى براهيم األّركي إستاذي الدكتور أرشدني أن أبعد  سيما المعرض تفسيره آيات القرآن الكريم, و

ة كبيرة في بيان كثير من قضايا النحو ومسائله, ي  همِّ أه ال يخفى على متخصص ما لهذه األحكام من ن  أهكذا عنوان, و

ا ا وصرف  ف لنا عن جانب مهم من شخصية أبي حي ان األندلسي, وتمكنه من العربية نحو  األحكام تكش هدراسة هذ ن  إو

,ولغ  حكام المتعلقة بها.فضال  عن عنايته بتوجيه القراءات القرآن ي ة وبيان أوجهها واأل ة 

 

 اللغة العربية 

ن سجى حس اسم الطالب: في شعر سلمان داود محمد عنوان الرسالة: القصيدة القصيرة

 علي حسن

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

   ادب :

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 دم .أ.  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 سعيد عبد الرضا التميمي

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

      المستخلص :

 هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم االنبياء والمرسلين محمد )صلى هللا عليه وسلم(.الحمد 
 أما بعد:
شتغاالت الشعرية العراقية , وال سيما في مرحلة الحداثة وما بعدها, فتوسعت ثقافة الشاعر سلمان داود اتطورت      

ما له من دور فاعل ساعد على تفرد تجربته الشعرية, ؛ ل  اتمحمد الذي كان من الشعراء البارزين في جيل التسعين
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لها طابع التميز والجمال, وعمل على خلق تجربة شعرية تتجاوز ما هو شائع ومألوف, إذ نجدها نابعة  والذي أضاف
من روافد ثقافية جمة ومن ذلك توفر للشاعر العديد من االدوات التي أتت من قراءاته المتنوعة, فضال  عن خياله 

 هوية الخلود . اتواسع والموهبة الفذة لخلق شعرية تمنح لجيل التسعينال
سلمان داود  في شعرلقد غلب على شعره القصائد ذات البناء القصير ومنه صيغ العنوان بـ)القصيدة القصيرة      

ل كة الذوق ألستاذي الدكتور علي متعب جاسم, وكان له الفضل في نظم ثريا مواضيع شذرة ل همحمد ( النابع من م 
 الدرس االكاديمي النقدي الذي يعمل جاهدا  على أروائه بالمزيد .

 ةتمفصالت : هي البحث عن مفهوم القصيدة القصيرة وجاء هذا في تمهيد لثالث ةأنتظمت هذه الدراسة في اربع  
الفصل الثاني: فقد كان فصول, تضمن االول دراسة االشكال الفنية المتمثلة بالعنونة , واالستهالل والخاتمة , أما 

حول الكشف عن أسلوبية الشعر من خالل اللغة الشعرية وفاعلية الصورة وااليقاع , اما الفصل الثالث: فقد كان في 
 مباحث , يشتمل: االول على الفضاء الطباعي , ةبيان التقانات الشعرية التي وظفها الشاعر وجاءت في ثالث

ضال  عن فضاء القصيدة المشتمل على فضاء النصي والمثيلوجي والشعبي , هذه والتناص الذي شغله المبحث الثاني ف
وقد  ,الفضاءات التي أكتمل بها المبحث الثالث , وانتهينا الى خاتمة لخصت مجمل ما توصل البحث اليه من نتائج 

الصواب وفي أحيان أقتضت الدراسة أستعمال المنهج االسلوبي الذي رأيناه مناسبا  للتوصل الى نتائج أقرب الى 
 أخرى ال أتبع منهجا  وانما الذي يدعوني فقط هو النص االدبي .

 

 

 اللغة العربية 

حامد  اسم الطالب: الحديث الن بوّي الش ريف في دراسات الباحثين العراقيين الّنحوّيةعنوان الرسالة: 
 صندل عبداللطيف

 الشهادة :

  دكتوراه 

االختصاص 

  لغة :

كلية التربية للعلوم الكلية :  ة العربية اللغ القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د. محمد   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 بشير حسن

 

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

 

      المستخلص :

ا يليق بجالل وجهه وعظيم سلطانه, والّصالة والّسالم  على سيد المرسلين وعلى آله الحمد هلل رب  العالمين حمد 



 

 

241 

 وصحبه وسلم...

ا بعد, فقد هيأ هللا جل شأنه للغة العربية , ويضع قوانينها وقواعدها, من ما يحافظ عليها أن أنزل كتابه الكريم بها أ م 

د   أصول دقيقة ومتقنة؛  إلرساء تلك القواعد, ومن أبرز أصولهم السماع الذي اعتمدواعلماء النحو الفضالء, الذين  ي ع 

 األساس في وضع القواعد الّنحوّية.

والحديث الّنبوّي الّشريف, وكالم العرب من الشعر والنثر  مصادر السماع _ كما هو معلوم_ هي القرآن الكريم,,و

 قبل فساد األلسن بمخالطة األعاجم.

القواعد الّنحوّية أكثر من شواهد الشعر في وضع  على وبالنظر إلى كتب النحاة األوائل يتضح أ ن هم قد اعتمدوا

الشعر المكانة األولى في استشهادهم, ويليه القرآن الكريم, في  حازاعتمادهم على المصادر السماعية األخرى؛ إذ 

 حين بقي  االستشهاد بالحديث الّشريف قليال  بالنسبة إليهما؛ فلم تتضمن كتبهم القليل من األحاديث.

ا جعل بعض) يين بعد ذلك في االستشهاد بالحديث المروي عن الرسولوقد اختلفت أنظار اللغويين والنحو م   هم(؛ م 

 يحتج به في قضاياه, وبعضهم اآلخر يستبعده؛ فال يحتج به.

د  ابن مالك )ت ا من مصادر ٦72وي ع  ه( من أبرز النحاة الذي اعتمدوا على الحديث الّشريف بوصفه مصدر 

ا دفع أبا حيان )ت االحتجاج؛ إذ توسع في االستشهاد بالح م   ه( إلى التحامل عليه وانتقاده 7٤5ديث الّشريف في كتبه؛ م 

ا ٦72ومنذ ذاك الزمن هيأ هللا البن مالك )ت ا مهم  ه( من الدارسين من يدافع عنه ويوافقه في اعتماد الحديث مصدر 

ا ورسائل وأطاريح وبحوثألفوا كت أنن ين العراقييالباحثنصيب من مصادر االحتجاج وإلى عصرنا هذا؛ فكان   ا  ب 

 رّدوا فيها على اعتراضات أبي حيان على ابن مالك.

 

 اللغة العربية 

ضياء أحمد  اسم الطالب: حويّ وى الن  ت  في المس   ةٌ راس  د    ات  ب  والث   ّول  ح  التّ  ين  ب   بّية  ر  الع  عنوان الرسالة: 
 حميد ياسين

 الشهادة :

 دكتوراه  

االختصاص 

 :لغة  

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  :القسم 

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

سين أ.  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه   د ح 
بارك  إبراهيم م 

 2021تاريخ المناقشة :
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      المستخلص :

لّزلل, أمتّن عليهم بالنعمة, وكتب على الحمد هلل الذي رضي من عباده باليسير من العمل, وتجاوز عن تقصيرهم من ا
نفسه الرحمة, أحمده وأشكره, فهو الكافي من استكفاه, ومجيب الداعي إذا دعاه, وأصلي وأسلم على عبده ورسوله 
المرسل رحمة للعالمين, وقدوة للعاملين ومحّجة للسالكين, وحجة على الخلق أجمعين وعلى آله الطيبين الطاهرين 

ا متالزمين تالزم الجديدين إلى يوم الدين, أما بعد :  وأصحابه أجمعين ,  صالة  وسالم 
فلكل لغة إنسانية أصول وقواعد وخزين من المفردات تمنحه متكلميها يختارون منه ما يغنيهم في إيصال أفكارهم  

ا, بحسب أصل وضعه,  ولو كان لكل وقضاء احتياجاتهم في تبيين المعنى المقصود من اللفظ, وإيقاعه موقعه وظيفي 
وظيفة عبارة , وعبارة واحدة لكل وظيفة, وطبق هذا على اللغة, لكانت اللغة ثابتة ثبوت المسائل البديهية, ولبقيت 

العبارة ثابتة, ولو كانت ثابتة لما تشعبت اللغات السامية عن اللغة األم, فاللغة تأنف اإلقامة على حالة ثابتة, وإذا كان 
يحتم عليهم بناء قواعد النحو وأصوله, فهذا المنهج يعارض أي تغيير يخرج على القياس, المنهج المعياري للنحاة 

وكل ما يخرج عنه قابلوه بالتأويل والتعليل والتقدير من جهة أو رد بعضه إلى اللحن أو الشذوذ أو الضرورة أو 
 القليل أو النادر من جهة ثانية.

لى أن  أحد الشيئين ـــ وإن تعددت عناصره ـــ يكون بمنزلة اآلخر إن الداللة غاية التحول ومقصده, وهي الدليل ع

وإن تبعضت عناصره, وي حكم ببقاء ألفاظ القسم الواحد والباب الواحد على معانيها أو االنزياح عنها على وفق ما 

الفرع يعني تحدده داللتها بحسب أسيقتها في األصل والفرع, فالطارئ يزيل حكم الثابت وإن  التحول إلى جهة 

, فاللفظ بالنسبة إلى جهة التحول طارٌئ , كما أن ها بالنسبة إليه طارئٌة كذلك.   التحول إلى وضع  جديد  وحكم  جديد 

إن التحّول في األحكام النحوّية متسبب عن انزياح األلفاظ ويلزم عنه االرتحال وتغيِّر المنقول في أبسط أحواله, وهذا 

ا على حاله ال ذي وضعه الواضع, فيتحول المنقول إلى بيئة تخالف أصل وضعه, وصار ي بقي المعنى التحول ال  مرعي 

ا إلى فرع طارئ يحل فيه.  طارئ 

 

 اللغة العربية 

جنان أحمد  اسم الطالب: في شعر خالد الداحي دراسة نقدية المخّيلة الشعريةعنوان الرسالة: 

 زيدان خلف

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

 ب اد:

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.م.د.   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 عالء حسين البدراني

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :
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 وعلى آله وأصحابه أجمعين.الحمد هلل ربِّ العالمين, والصالة والسالم على سّيدنا محمد 
 أّما بعد..   
فإ ن  الشعر إبداٌع يتخّطى الحدود واألزمان, ال يقف عند شكل  وال كمٍّ, بقدر ما يستند إلى ما يتركه من أثر, وهذا  

 يصدق على الشعر على مرِّ التأريخ, فهو فن قولي, مركز عملياته المخّيلة, وأداته اللغة, وبدون الخيال يصبح الشعر
كالما  علميا , فالشاعر يعيد تشكيل الموجودات به, وينطلق في رحابه, متخطّيا  األزمنة واألمكنة فتتماهى األشياء فيه 

 ويصبح كل  شيء  ممكنا  عبر الخيال.
 تؤدي المخيلة أثرا  مهما  وأساسيا  في تشكيل النص الشعري, لهذا قرن الشعراء القدماء إبداعهم بحاالت غيبّية, ال   

تمت للواقع بصلة أقرب إلى الخيال, وهذا يدلل على أن الشعر قبل كل شيء عاطفة ومشاعر يجسدها العقل الباطن, 
فتخرج إلى الفضاء الوجودي, وبطبيعة الحال لم يبق الشعر على ما كان عليه قبل أكثر من ألف وأربعمائة سنة, ولم 

شاكر السياب ونازك المالئكة, فانطلق في فضاء اإلبداع ال  تبق قوانين بعد مرحلة االنطالقة الريادية من قبل بدر
 يوقفه شكل وال تعبير بقدر ما يبحث عن التميز.

ث ر الذين تركوا بصمة  في الشعرية العراقية, بإصداره مجموعتين    يالى الك  والشاعر خالد الداحي واحد من شعراء د 

القوافي( , اللتين ترجمتا إبداعه, وما نجده في طبيعة  حملت األولى اسم ) عندما يبكي القطا( والثانية )رعاف

شعره)لغة وتشكيال  وصورا ( ودور المخّيلة في ذلك كله, كان دافعا للباحثة في تقصي مكوناته الشعرية ودور المخّيلة 

 .في تشكيلها

 

 اللغة العربية 

م راضي  اسم الطالب: يمالن ظم  التركيبـي  في آيات التفاؤل في القرآن الكرعنوان الرسالة:  م  ه 
 عليوي

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

 لغة :

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

مكي أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 نومان مظلوم 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

والصالة والسالم على خاتم النبيين محمد,صالة تنحل  بها العقد,وتنفرج بها الكرب, وت قضى الحمد  هلل  رّب العالمين, 
ا بعد:  بها الحوائج ,وت نال بها الرغائب,وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجين,أ م 

لقرآن  الكريم  , الذي خيره ال ينقضي , ونفعه ال ينتهي, إن ه من فضله تبارك وتعالى على هذه األ مة أن وهبها اف    
 فكان هداية لمن ال يهتدي .

ب إلى    اخترت أن يكون موضوع أطروحتي)النظم التركيبي في آيات التفاؤل في القرآن الكريم(؛رغبة  منِّي في التقر 



 

 

244 

تميِّزةهللا تعالى, وخدمة  للغة الضاد التي اختارها هللا تعالى لكتابه دون غيره روح بـ هذه اللغة ا من اللغات,م 
محاولة لبيان التعالق بين عناصر التركيب القرآني,وإيضاح ما دعا إليه القرآن من التفاؤل والتبشير ,فهي التركيب

 وما أحوجنا إلى مثل هذه المعاني العليا في زمننا الحالي!.ورفع اله مم,وعدم اليأس والقنوط,
ا الهدف من هذه الدراسة نة أللفاظ التفاؤل,والوقوف على  أم  فهو إيضاح الجانب النحوي في تركيب اآليات المتضمِّ

 الجوانب الصرفية في اآليات التي دل ت على التفاؤل.
وتكمن أهمية البحث في دعوة الشريعة اإلسالمية إلى التفاؤل , وأن ه سبب رئيس لتحصيل الخير, وتحقيق       

 السعادة للمسلمين.
نت ألفاظ التفاؤل ودالالته ,والتي (, ا)تحليلّي   امنهجي في دراستي النظمية القرآنية منهجوقد كان  لآليات التي تضم 

نت الن ظم التركيبي.  تضم 

 

 اللغة العربية 

هود الباحثين العراقّيين الّنحوّية في كتب  إعراب الق رآن الكريم سجى سالم  اسم الطالب: عنوان الرسالة: ج 

 عكاب

 هادة :الش

 ماجستير 

االختصاص 

 :لغة 

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

عثمان رحمن حميد 

  األركي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

فاء لما في الصدور, وهدى ورحمة الحمد هلل  الذي أنار قلوب ع  باده المتقين بنور كتابه المبين, وجعل الق رآن ش 

ا دائمين إ لى يوم  د العربّي األمين, صالة  وسالم  م  ح  للمؤمنين, والّصالة والّسالم على خاتم األنبياء والمرسلين, سيدنا م 

ين, أ ّما بعدالبعث والنشور, وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين, ومن تبعهم بإح  سان إ لى يوم الدِّ

فقد مّثلت كتب إعراب الق رآن الكريم مصادر  مهمة  في الّدرس النحوي العربّي؛ إذ درست النّص الق رآني الكريم من 

جوانبه كافة؛ إلبراز معانيه, وتأصيل قواعد النحو, وتجلية م شكله؛ فقد حرص أصحاب هذه الكتب على إعراب آي 

بيان الحكم اإلعرابي للمفردات والجمل, مع حرصهم الجلّي على توجيه القراءات, وبيان اختالف التنزيل الكريم, و

وجوه اإلعراب فيها؛ فعّدت كتب إعراب الق رآن المراجع النحوية األولى في اإلعراب, وبعد أن  كان هناك إقباٌل كبيٌر 

اللّغوي؛ فقد أشار علي  األستاذ الدكتور  من الدارسين على دراسة هذه الكتب, وفي اتجاهات متعددة في الّدرس

ا, بدراسة الجانب النحوي منها؛ فكانت دراستي بعنوان: ) جهود الباحثين إبراهيم رحمن األركي المحترم مشكور 

؛ فعنيت هذه الدراسة بالجهود النحوية التي اشتملت عليها رسائل العراقيين النحوية في كتب إعراب القُرآن الكريم(

العراقيين, وأطاريحهم الجامعية, وبحوثهم داخل العراق, التي مّثلت )كتب إعراب الق رآن الكريم( ميدانها الباحثين 
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التطبيقي, والحقيقة أ ن  هذه الكتب لم تكن مقتصرة على اإلعراب فقط؛ بّل كان اإلعراب ال ينفصل عن المعنى فيها؛ 

, ولما كان التأليف في هذا االتجاه واسع   ا اندرجت تحتها الدراسات التي فهو فرع منه  ا؛ فقد رسمنا لبحثنا هذا حدود 

خّصت )إعراب الق رآن( فقط, واستثنينا الجهود التي درست كتب معاني الق رآن, وإ ن  كانت هذه الكتب متشابهة 

ن  ومتخصصة بالق رآن الكريم, وحوت مادة ضخمة في إعراب الق رآن, وقد اقتضت طبيعة البحث في هذا الموضوع أ  

 يكون بناء الرسالة على أربعة فصول, سبقت بمقدمة وتلتها خاتمة, تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها الّدراسة.

 

 اللغة العربية 

( في البحث اللّغوي ـه2٤٤إصالح المنطق البن الّسكيت )تعنوان الرسالة: كتاب 

 الحديث

بشير  اسم الطالب:
 محمود عبدهللا

 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 ادب :

كلية التربية للعلوم الكلية :  اللغة العربية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

د أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه   م  م ح 

 صالح ياسين الجبوري

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

ة   د  فات ح  م  د  هلل  الذي جعل الح  م  اتمة دعوى أوليائ ه , وأصلي وأسلم على المبعوث  رحمة  للعالمين  سيدنا  الح  كتاب ه , وخ 

ين, هم بإحسان  إ لى يوم  الدِّ ب ع  ر  الميامين, ومن  ت  د  النبّي العربّي األمين, وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغ  م  ح   م 

 أ ّما بعد..

د  العصر  الحديث  تطورات  علمية  كبيرة  فإ ن  اللّغة  العربّية  لغة  تطور   ه  ا وأزمنة  مختلفة؛  فقد ش  ب ت  عصور  واك 

ا على ؛ إذ أخذت  آثارها تظهر في بعض  ا عسير   في مجاالت  العلوم  كافة؛ حّتى بات  تتبعها أمر 
وتحوالت  سريعة 

ا مل ا عن بقية العلوم اللغوية األخرى؛ وذلك العلوم ؛ فقد وجدنا أ ن  )علم اللّغة( على سبيل المثال قد شهد تطور  حوظ 

نتيجة عناية الدارسين والباحثين المحدثين في ميادين الّدرس اللّغوي؛ إذ نلحظ ذلك في تتبع آثار التراث اللّغوي 

نيت بالبحث اللّغوي, الذي اشتمل على ما عمل عليه المحدثون في رصد أثر لغوي  العربّي وإحيائه؛ فهذه الّدراسة ع 

ل على تصحيح ما وقع من لحن  وخطأ في الكالم العربي, أال وهو أبو يوسف, يعقوب بن إسحاق المعروف  مهم م  ع 

لف  أ ن  يعالج  الّداء الذي استشرى في لغة العرب 2٤٤بابن السكيت )ت ؤ  ه(؛ في كتابه  )إصالح المنطق(, إذ أراد الم 

د  كتاب )إصالح المنطق( من والمستعربة؛ فعمل على ضبط األلفاظ وأوزانها بمختلف ال معاني أو مع اتفاقها؛ لذا ي ع 

ا؛  ا فّذ  د  عالم  لّها, وكيف ال, وابن السكيت ي ع  ني فيه مؤلفه بإبراز مستويات اللّغة ك  بين أفضل الكتب اللّغوية, الذي ع 

ل  علوم ا لعربّية, وكان من أهل المعرفة فقد كان بعلمه البارع حّجة في اللّغة, وثروة علمية أصيلة, جمع بين طياته ج 
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واالطالع الواسع بكالم العرب؛ فقد بلغ الذروة العليا من الكالم العربّي البليغ؛ لذا انهال عليه الدارسون في تلمس 

ّل مكان؛ لما اشتمل عليه من اللفظ المنتقى  شواهده, وبيان مقاصده؛ فأعجب به الن اس؛ إذ كانوا يتدارسونه في ك 

ج  والمعنى المشر ق, وما احتواه من جوامع الكلم في أسلوب متساوق األغراض محكم الّسبك؛ فعلى أثر ذلك تو 

نيت بشرح مسائله, وبيان خصائصه وإبداعه.  بالدراسات التي ع 

 

 الجغرافية 

مروان عبد  اسم الطالب: تحليل كفاءة الخدمات البلدية في مدينة بعقوبةعنوان الرسالة: 

  نيابراهيم محمد الحمدا

 الشهادة :

  اطروحة 

االختصاص 

فلسفة في  :

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 خلـــود علـــي هـــادي

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

( قطاعات واقعة ضمن 5دراسة موضوع ) تحليل كفاءة الخدمات البلدية في مدينة بعقوبة ( والمتضمنة )تناولت ال

هل تعاني مدينة )لمدينة بعقوبة ضمن محافظة ديالى حيث بنيت الدراسة على مشكلة رئيسية مفادها  الحدود المكانية

همية هذه الخدمة ألن حيث مستوى كفاءتها بعقوبة من مشكالت الخدمات البلدية من حيث توفرها وعدم توفرها وم

فضال  عن االسلوب الكمي اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي  ولمعالجة المشكلة (لسكان المدينة

واستنتاج بعض وتحليل تباينها المكاني  2019 لعامواسلوب الحصر الشامل والدراسة الميدانية لجمع بيانات الدراسة 

اتبع الباحث الية معالجة البيانات من خالل استخدام التقنيات الحديثة ومنها ي تخدم اهداف الدراسة. والمؤشرات الت

( في التمثيل الخرائطي للظاهرة المدروسة. فضال عن استخدام برنامج التحليل Arc GISنظم المعلومات الجغرافية )

سة, ومن ثم االستنتاج من خالل القيام بمعالجة اإلحصائي القياسي عند المقارنة في تحليل وتصنيف بيانات الدرا

البيانات معالجة إحصائية, واستخراج النتائج من أجل تحليلها وصفيا  وعمليا  باستخدام البرنامج اإلحصائي 

(SPSS16( والبرنامج )Excel لتحويل هذه النتائج الى اشكال بيانية والتي تبرز من خاللها التباينات المكانية بين )

 SAMSUNG ZOOMمدينة بعقوبة. باإلضافة الى الوسائل المستخدمة ومنها استخدام كامرة تصوير ) قطاعات

LENS ( اللتقاط صور تحدد من خاللها طبيعة الخدمات وجودتها في مدينة بعقوبة فضال عن الية قياس األمتار )فيته

ر المحددة إضافة الى استخدام جهاز تحديد قياس( وعداد قياس)كيلومتر( لقياس امتداد الخدمات ومقارنتها مع المعايي
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 (. اذ رصدت الدراسة اربعة خدمات رئيسية تقدمها بلدية بعقوبة اال وهي )خدمة رفع النفاياتG P Sالمواقع )

, خدمة رصف وتبليط الشوارع, خدمة الحدائق والمتنزهات, خدمة تنظيم المدن(.وتوصلت الدراسة الى ان الصلبة

توزيع الخدمات البلدية بين قطاعات المدينة فبالنسبة لخدمة رفع النفايات تركزت اعلى كمية هناك تباين مكاني في 

طن(اما بالنسبة  31290( طن اما اقل كمية تركزت في قطاع المفرق بلغت)٤305٦في قطاع التحرير وبواقع) 

على التوالي بينما  ( طن1٤٦08, 25790لرفع األنقاض والسكراب تركزت اعلى كمية في قطاع التحرير وبواقع)

( طن على التوالي. اما تنظيف الشوارع تركزت اعلى 29٤8, ٤073اقل كمية تركزت في قطاع المعلمين بلغت)

( 1٤٦3700طن بينما اقل كمية تركزت في قطاع المفرق)\( متر7329000كمية في قطاع بعقوبة المركز بلغت)

حيث تركزت مشاريع الرصف في قطاعي )بعقوبة  طن. اما بالنسبة لتوزيع خدمة رصف وتبليط الشوارع\متر

مشاريع( على التوالي. اما اقل عدد تركز في قطاعات )التحرير, المفرق,  9, 10المركز, وبعقوبة الجديدة( وبواقع )

(على التوالي, اما بالنسبة لتوزيع خدمة الحدائق والمتنزهات المنفذة حيث 0, 3, 2المعلمين( بلغ عدد المشاريع فيها )

بينما اقل مساحة  2( م9٤022ركزت اعلى مساحة للحدائق والمتنزهات المنفذة في قطاع بعقوبة الجديدة والبالغة)ت

اما مساحة الحدائق والمتنزهات الغير منفذة تركزت  2( م750حدائق ومتنزهات تركزت في قطاع المعلمين والبالغة)

, اما بالنسبة 2( م0احة في قطاع المعلمين والبالغة)بينما اقل مس 2( م75373اعلى مساحة في قطاع المفرق بلغت)

 82لخدمة تنظيم المدن وعلى مستوى توزيع قطع سكنية ألغراض السكن تركز اعلى عدد في قطاع المعلمين بلغ)

 (.0قطعة(بينما اقل عدد تركز في قطاع بعقوبة الجديدة بلغ)

 

 الجغرافية 

  في الوقود ةتعبئ لمحطات المكاني تحليلالعنوان الرسالة: 

 بعقوبة قضاء 

 احمد غسان اسم الطالب:

 شهاب صيهود

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ. م. د.   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 الباوي محمد متعب وسام

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 داخل في المحطات هذه تنتشر لذا. بعقوبة قضاء في الحيوية الخدمية المرافق من الوقود تعبئة محطات تعد         
 ولقد. محركاتها لتشغيل وقود من تحتاجه بما والشاحنات السيارات تزود أجل من السريعة الطرق وعلى المدينة
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 عن" فضال, المدن رقعة وتوسع لها الناس وحاجة للنمو نتيجة الحاضر الوقت في الوقود محطات اهمية زايدتت
 الدراسة تناولت فقد لذا. بعقوبة لقضاء الجغرافي الحيز ضمن الوظيفية الفعاليات تعدد ظل في السيارات اعداد تزايد
 المحطات لهذه الجغرافي توزيع عن الكشف اجل من(.  بعقوبة قضاء في الوقود تعبئة لمحطات المكاني التحليل) 

 طبيعة مع" انسجاما الباحث اتبعها التي المناهج تنوعت فقد لذا,  بمهامها للقيام كفاءتها ومدى, فيها المؤثرة والعوامل
 تعملاس وقد, الوقود محطات انشاء في المؤثرة العوامل مناقشة عند الوصفي بالمنهج استعان فقد, الموضوعات هذه

 البيانات وتحليل معالجة في االنتظار صفوف نظرية وتطبيق النفطية االنماط بتحليل والمتمثل االحصائي االسلوب
 .الميدانية الدراسة طريق عن جمعت التي

 مشيدة وقود محطة( 37) وجود عن البحث كشف. اهمها, االستنتاجات و المقترحات من بجملة الرسالة انتهت إذ
 تطوير من البد لذا التخطيط سوء يعكس مما واخرى ناحية بين متباين" توزيعا تتوزع بعقوبة قضاء في وحكومية
 المحطات لمواقع السليم والتخطيط المجتمع حاجة تالئم معايير وجعلها الوقود محطات بأنشاء الخاصة المعايير
, السكان حجم مع" مدروسا" علميا" توزيعا الوقود لمحطات توزيع يكون ان ينبغي لذا. عدالة اكثر بشكل وتوزيعها
 كونها عظمى اهمية من السالمة لموضوع لما صارم وبشكل" حرفيا"( اوال السالمة)  شعار تطبيق على والتأكيد
 ان نالحظ,  بعقوبة قضاء في الوقود تعبئة محطات ملكية تنوع الدراسة اشتعاال. لذ أظهرت المواد اخطر مع تتعامل
 المحطات أن الدراسة  كشفت .الخاص للقطاع تابعة محطة( 3٤) الحكومي طاعللق تابعة محطات( 3) هناك

  حصة معدل فلها المشيدة المحطات أما, لها اليومي الصرف معدل بقدر الوقود من يومية حصة معدل لها الحكومية
 جميع بأن راسةالد توصلت .لها اليومي الصرف بمعدل مرتبط ليس بالوقود وتزويدها, الوقود من شهرية او اسبوعية
 البنزين تجهز هي واحدة محطة باستثناء,  العادي البنزين تجهز فقط المحسن البنزين على تحتوي ال المحطات
 . المركز بعقوبة الى التابعة( الحكومية أشنونا) محطة والمحسن العادي

 

 

 الجغرافية 

ثائر رشيد  اسم الطالب:  ناحية السد العظيم  دراسة في الجغرافية اإلقليميةعنوان الرسالة: 

  حميد عليوي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 أ. د .  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

  فراس عبد الجبار عبد هللا

 2021شة :تاريخ المناق

      المستخلص :
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قتصادية في مساحة معينة من االرض تهتم الجغرافية اإلقليمية بدراسة ما موجود من الظواهر الطبيعية والبشرية واإل
نجاح إمكان سواء كانت منطقة الدراسة صغيرة ام كبيرة , اذ تساهم الدراسات اإلقليمية في الو ابراز شخصية 

من بيانات اساسية وشاملة عن الخصائص الطبيعية والبشرية  توفرهالمقترحة بما وتطور المشاريع التنموية ا
الوصول إلى تفسير للمشاكل  لمحاولةواالقتصادية المهمة التي تعين المخططين في وضع الخطط التنموية , 

تثمار االقتصادي يساعد في سإلل حيويا   داريا  إ قليما  إناحية السد العظيم  , تعداالقتصادية وايجاد الحلول المناسبة لها 
ذلك الموقع الجغرافي وتنوع الموارد الطبيعية وتوفر الموارد البشرية التي يمكن ان تساهم في استثمار الموارد 

 .  تساعد على اقامة العديد من المشاريع الزراعية بشقيه النباتي والحيوانيالتي توفر المقومات الزراعية و  الطبيعية
 اهم االستنتاجات منها توصلت الدراسة الى 

ارسية متنوعة داخل المنطقة ضمظاهر ت اوجدتباين اشكال سطح منطقة الدراسة جيمورفولوجيا من جهة إلى اخرى 
 ح وتموج البعض االخر ميزها عن باقي المناطق االخرى .ط, حيث انبساط الس

 58,5نحو )  ـ2019( بلغت عام  64ـ  15 , الن الفئة العمرية ) الشابةيعد سكان ناحية السد العظيم من المجتمعات 

 % ( من مجموع سكان الناحية
, فتزداد كثافتهم في مقاطعات معينة وال سيما التي تقع بالقرب من  تباين التوزيع المكاني لسكان ناحية السد العظيم   

والترب الخصبة , بينما  نهر العظيم مكونه نمطا خطيا , وسبب تركز السكان في هذه االراضي يعود إلى توفر المياه 

بسبب قلة توفر المياه و كذلك ملوحة التربة وبسبب  والشمال الشرقي تنخفض الكثافة السكانية كلما اتجهنا نحو الشرق

 تضرس االرض

 

 الجغرافية 

 يونسرمع اسم الطالب: العظيم منطقة في الريحية الترسبات عنوان الرسالة: جيومورفية

 الخيالني بدهللا ع

 ادة :الشه

 ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 . د ..مأ  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

  هالة محمد سعيد 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

, اذ ان الترسبات الريحية لها دور مهم في التأثير  لريحية من المواضيع الجيومورفية المهمةان موضوع الترسبات ا
ففي كل تقدم لها تعمل على ضم الكثير من االراضي الصالحة  للزراعة,على المناطق السكنية واالراضي الصالحة 

 هالى دراسة تأثير المناخ الن , ويهدف البحث للزراعة وتحويلها الى اراضي صحراوية غير ذات جدوى اقتصادية
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أصل و تهاعلى المناطق القريبة ودراسة مورفومتريها يعد عامال اساسيا في تكوين الكثبان في المنطقة وبيان تأثير
حيث تقع منطقة الدراسة في الجزء الشرقي من وسط العراق في محافظة ديالى في قضاء الخالص بين نشأتها. 

 (.٤٤.  ٤5وخط طول )شماال   (3٤.  35دائرتي عرض )
السطح الذي يساعد على وانحدار  غرافيةوبويتميز بعدة خصائص طبيعية منها ط منطقةالان سطح  اظهرت النتائج

تشار شبكة اودية في المنطقة تقوم بنقل الترسبات الرملية عن طريق السيول في موسم االمطار حركة الرمال وان
ات وإعادة تموضعها وتساهم في بناء اشكال أرضية ريحية ذات األصل وتقوم الرياح في موسم الجفاف بنقل الترسب

مناخ الب ةتتميز المنطق ,االرسابي منها الكثبان الهاللية والنباك والتالل الرملية وبعض التراكيب الرسوبية كالنيم 
ن الرملية من خالل تكوين الكثبا في ساعد االمر الذي , وارتفاع في درجات الحرارة وقلة في تساقط االمطارالجاف 

من خالل الدراسة الميدانية اتضح تأثير  ,لها ما تعرضت له التربة من عمليات تمدد وتقلص للصخور المكونة 
اذ تم قياس الفرق  ,منها السكنية والزراعية واألروائية  الكثبان الرملية على االنشطة البشرية في عدة مجاالت مختلفة

كما واظهرت نتائج تصنيف الغطاء األرضي  ,في المنطقة  2020 – 1990ين سنة في نسبة تقدم الكثبان الرملية ب

( وتم استخدام عدة LULC( اصناف من اصناف الغطاء االرضي واستعمال االرض )٦باستخدام التصنيف الموجه )

لمنطقة لمتابعة الوضع المائي والنباتي في ا Landsat8 OLIمؤشرات طيفية مستخلصة من بيانات القمر الصناعي 

للوقوف على االجهاد الذي تعانيه من الجفاف باستخدام مؤشرات منتخبة هي مؤشر االختالف الخضري الطبيعي 
(NDVI( ومؤشر اختالف المياه الطبيعية )NDWI  ( و مؤشر صنف التربة )BI و مؤشر الكثبان الرملية )

(NDSI.) 

 

 الجغرافية 

اسماء  اسم الطالب:  ها المكاني في محافظة ديالىعنوان الرسالة: ظاهرة العنف األسري وتباين

 قدوري لطيف

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 أ.م. د .  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه  

 ديوسام وهيب مه

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 _ 2015هو الكشف عن حاالت العنف االسري المسجلة في محافظة ديالى لسنة ) بحثال اان الهدف من هذ   
معرفة الخصائص  والتي(, كما تضمنت نتائج استمارة االستبانة التي تم توزيعها على عينة المجتمع 2020

جتماعية للمتعرضين ومرتكبي العنف االسري ,كما تضمنت االسباب والنتائج المؤثرة الديموغرافية واالقتصادية واال
ق االحصائية من خالل البرنامج ائفي ظاهرة العنف االسري, كما تم استخدام بعض البرامج والطر
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( arc map10.2)( من خالل برنامج gisبنظم المعلومات الجغرافية ) الباحثة  استعانة كذلك( SPSSاالحصائي)

لرسم الخرائط الخاصة بتوزيع العنف االسري بحسب االقضية والنواحي في محافظة ديالى, لمعرفة خصائص 
 سباب ظاهرة العنف االسري ومدى انتشارها في المحافظة.او
ة سروتم االعتماد على البيانات الرسمية التي وفرتها وزارة الداخلية / مديرية قيادة شرطة ديالى / مديرية حماية األ 

على / محكمة بداءة ديالى / قاضي االسرة/ قسم االحصاء , اما المعلومات التي لم والطفل , ومجلس القضاء األ
 نحصل عليها في البيانات الرسمية فقد تم الحصول عليها من خالل الدراسة الميدانية التي قامت بها الباحثة.

( , كما تهدف الدراسة للكشف عن 2020 _ 2015ي )اما الحدود الزمانية فتتمثل في الدراسة المقارنة بين سنت
توصلت  إذالبعد المكاني )الجغرافي(,  إلضفاءمستويات انواع العف وتباينها على مستوى االقضية والنواحي 

 نواع مختلفة من العنف االسري وقد سجلت فيأالزوجة الى تعرض اهمها كان من الدراسة الى مجموعة من النتائج 
( حالة عنف وهي اعلى انواع العنف 285فقد سجلت ) 2020ة عنف ضد الزوجة اما في حال  2015( 220)

 2020اما في  2015( حالة عنف في 72االسري , بينما جاء العنف ضد الزوج اقل انواع العنف االسري بواقع )
 حالة عنف. (111فقد سجلت )

 

 الجغرافية 

 دارة الدولةإزيز الحكومة االلكترونية ودورها في تععنوان الرسالة: 

 ) مديرية مرور بغداد أنموذجا  (

زياد محمد  اسم الطالب:
 حسن احمد المهداوي

 الشهادة :

  دكتوراه 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ. د   لمشرف :اسم ا الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
عبداالمير عباس عبد 

 الحيالي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

انطلقت هذه الدراسة من امكانية تحول االنشطة الحياتية من انشطة تقليدية الى أنشطة الكترونية ) فعاليات كانت او    

تمد عليها في قياس مقدار المنافع في اي خدمات ( بهدف تقليل الجهد والكلف والزمن وهي االركان االساسية التي يع

ظاهرة او نظام جديد يدخل حياة االنسان وفي شتى المجاالت ) السياسية واالجتماعية واالقتصادية ( مما يتوجب 

 على الدولة ان تواكب هذا التطور .

جذري في العمليات  لقد برز اتجاهان في الفكر االداري المعاصر ,  احدهما منهج للتغيير يقوم على احداث تغيير
ولتحقيق مستويات عالية في االداء فضال  عن الجودة , واالتجاه االخر برز بقوة في االدارة العامة للدولة يقوم على 

وبرامجها وشبكاتها في العمل الحكومي , والذي يطلق علية بالتحول  األجهزة االلكترونيةالدعوة الى االعتماد على 



 

 

252 

التي تنصب اساسا  على فكرة حصول المواطنين على الخدمات العامة التي تقدمها الدولة نحو الحكومة االلكترونية و
 بأفضل الوسائل لما له دور كبير في دفع عملية التنمية وتعزيز ادارة الدولة .

 كما تناولت الدراسة المشروع الوطني لتسجيل المركبات واجازات السياقة والذي يعد النواة األولى لتطبيق الحكومة
محافظة بغداد من مرور مجمعات تسجيل المركبات واجازات السياقة في مديرية االلكترونية في العراق والمتمثل ب

 خالل مجمعاتها في جانبي الكرخ والرصافة متمثلة في كل من مجمعي تسجيل التاجيات والحسينية . 

قابالت الشخصية مع المسؤولين والموظفين اما ادارة جمع المعلومات فقد استعملت الدراسة الميدانية فضال  عن الم
, فضال عن استعمال االساليب االحصائية المتمثلة ببعض المقاييس االحصائية  العاملين في المديرية المدروسة

)التكرارات والنسب المئوية, صدق وثبات االستبانة , االوساط الحسابية , االنحرافات المعيارية, ومعامل االرتباط( 
ات افراد العينة على استمارة االستبانة, وتمت معالجة تلك البيانات بأستعمال برنامج الحزمة االحصائية لتحليل اجاب

حيث اكدت الدراسة على اهمية الحكومة االلكترونية لما توليه من اهتمام   (.SPSS V20للعلوم االجتماعية )

المديرية المدروسة والمتمثلة  بهذهت المرتبطة للمستفيدين من خدماتها وكذلك الدعم الواضح الذي توليه لها الجها
 المرور العامة ووزارة الداخلية , كما اشتملت الدراسة وضع رؤية مستقبلية لتطبيق الحكومة االلكترونية بمديرية

 

 الجغرافية 

 ليع هناء اسم الطالب: الخالص مدينة في االهلية المولدات عوادم عن الناجم الهواء تلوثعنوان الرسالة: 

  خلف الطائي نومان

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ. د خلود   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 علي هادي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

 الكهربائية المواطنين الطاقة شحة أجبرت اذ ,الكهربائية المولدات الستعمال الملحة الحاجة إلى الكهرباء أزمة أدت   

 من االستعماالت وغيرها والفنادق , والمطاعم العامة واألماكن , التجارية المحال و المساكن إلى الكهرباء تجهيز على

 هي اكثر مما الهواء في التلوث نسبة ارتفاع في ساهم مما, كبيرة بصورة تالمولدا هذه انتشار إلى أدى مما ,األخرى

تناولت الدراسة تلوث الهواء الناجم عن عوادم المولدات االهلية في مدينة الخالص التي تقع  المنطلق هذا ومن عليه

ة( ومن  الغرب في مركز قضاء الخالص ,  يحدها من الشمال قريتي)الناي والدوجمة( ومن الشرق)قرى التحويل
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قريتي)جديدة والسعدية(  ومن الشمال الشرقي)الكوتي وابو تمر(ومن الشمال الغربي قريتي)الجيزاني والجول 

بين دائرتي  , اما بالنسبة لموقعها  الفلكي فتقع مدينة الخالص   والسندية( ومن الجنوب الشرقي)مقاطعة المهردار(

( شرقا  , حيث ركزت الدراسة على ٤٤° ,3٤" - ٤5°, 28"  ) ( شماال  وخطي طول 15,°34" - 15,°33"عرض)

قياس العناصر التي تطرحها الموالدات وهي ) اول اوكسيد الكربون وثاني اوكسيد الكاربون وثاني اوكسيد 

 2٤( الى ) 2021/  5/1النتروجين وثاني أوكسيد الكبريت والهيدروكربونات (  وكذا بواقع مرتين مرة شتاء للمدة )

 زامرك( البيئي األثر ( وركزت الدراسة على2021/ ٤/  2( الى ) 2021/ 1/3( واخرى صيفا للمدة )2021/ 2/ 

 باستخدام الحقلية والقياسات , الميداني المسح (االستداللي باعتماد المنهج الكهربائية للمولدات ) الهواء تلوث على

 :منها االستنتاجات من مجموعة إلى الدراسة الهواء , وتوصلت تلوث قياس أجهزة

ان اكثر الغازات السامة انبعاثا من المولدات االهلية ضمن مدينة الخالص في فصل الصيف هو غاز ثاني اوكسيد  -

 . H2Sواقلها انبعاثا هو غاز   CO2الكاربون 

( خالل KV) 75 ,KV150 ,KV250المنبعث ضمن قدرة المولداتCO2  ان كمية غاز ثاني أوكسيد الكاربون  -

( خالل KV)350 ,KV500( المنبعث من قدرة المولدات (SPصل الصيف أكبر من فصل الشتاء. في حين يعد ف

فصل الشتاء أكثر من فصل الصيف اما اقل الغازات السامة انبعاثا  من المولدات خالل فصلي الصيف والشتاء هو 

 .H2Sغاز 

 المسموح الضوابط تفوق وبتراكيز مستوياتها اعلى اتالمولد تطرحها التي الهوائية الملوثات تركيز مستويات بلغت -

  .الهواء لملوثات الوطنية المعايير وفق على بها

 المولدة لنوع تعزى والتي المولدات من المنبعثة لتراكيز هذه الغازات واضحة اختالفات الدراسة وجود أثبتت -

تراكيز الغازات  اختالفات في واضح كبيرو أثيرت له المستخدمة المولدة عمر عامل أن ظهر وقد ,التوليدية وقدرتها

 .المولدات من المنبعثة

المديرية المدروسة والمتمثلة  بهذهللمستفيدين من خدماتها وكذلك الدعم الواضح الذي توليه لها الجهات المرتبطة 

 حكومة االلكترونيةالمرور العامة ووزارة الداخلية , كما اشتملت الدراسة وضع رؤية مستقبلية لتطبيق ال بمديرية

 

 

 

 



 

 

254 

 الجغرافية 

يسرى علي  اسم الطالب: سعد بني لمدينة األساس التصميم على الحضرية التجاوزاتعنوان الرسالة: 

  جبر

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ. د خلود   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د ة : دكتوراه  الشهاد

 علي هادي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

اصبحت مشكلة التجاوزات على االرضي سواء كانت تجاوزات حضرية على التصميم االساس للمدن او    

م الدول , إذ انتشرت هذه الظاهرة بشكل تجاوزات اخرى , هي مشكلة عالمية تهدد المدن والتي تعاني منها معظ

على وجه الخصوص نتيجة عدد من  في السنوات األخيرةفي المدن عامة وفي مدينة بني سعد خاصة,  كبير

التداعيات التي مرت بها المدينة, نمو السكان وكذلك الهجرة من الريف إلى المدينة وحركة النزوح من المدن التي 

من هنا , وعلى تصميمها االساسي اكل جميعها انعكست على الواقع الحضري للمدينةطالت مدن العراق, هذه المش

التجاوزات بكافة اشكالها وانواعها على التصميم االساس لمدينة  تلك جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على تأثير

رية  على ظهور ان المدينة مرت بمراحل متعددة , كما ساهمت عدة عوامل جغرافية  طبيعية وبش إذبني سعد 

العوامل في منطقة الدراسة ومعرفة انواع التجاوزات الحضرية  هذهالتجاوزات, فكان البد من دراسة لمعرفة تأثير 

والثقافية والعمرانية للتجاوزات الحضرية والتوزيع المكاني لكافة انواع  ةوكذلك الخصائص االجتماعية واالقتصادي

من خالل الدراسة الميدانية  واستمارة االستبيان  لمدينة بني سعد اتمسح شامل للتجاوز إذ أجرىالتجاوزات 

 والمشاهدة واجريت بعض المقابالت مع بعض المسؤولين ,واستخدم بعض البرنامج االحصائية التحليلية مثل

(spssلمعالجة وتحليل البيانات واخير )"من خرجت الدراسة بمجموعة من االستنتاجات منها يوجد انواع متعددة  ا

مساحة التي يحتلها السعة  تالتجاوزات على االستعماالت المختلفة منها السكني والتجاري والصناعي والنقل وكان

(% من مساحة إستعماالت األرض المتجاوزة 0,55(هكتار اي بنسبة)10,88شكل ما يقارب)ي إذاالستعمال السكني 

الرض وخاصة في االستعمال السكني خالل السنوات في منطقة الدراسة  هذا يتطلب زيادة في مساحة استعماالت ا

السبب الرئيس والمباشر لحدوث ظاهرة التجاوزات سواء كانت هذه الزيادة  وكان لنمو سكان مدينة بني سعد القادمة,

في عدد السكان بسبب النمو الطبيعي أو الهجرة فأنها كانت المحرك األول واألساسي للمشكلة حيث بلغ عدد سكان 

( نسمة اي زاد الى 21139)1997 عامبعد ان كان عدد السكان في  ( نسمة 139,٦32) الى2020عام في  المدينة

وهذا يتطلب معرفة نمو السكان خالل السنوات القادمة من خالل معادالت نمو السكان  (118,٤93بمقدار ) الضعف
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وز, ومعالجة مشكلة التجاوز كواقع البعض على التجا يضطر لتوفير متطلبات واحتياجات السكان المتزايد حتى ال

حال فرض نفسه ويتم ذلك من خالل حصر جميع مناطق التجاوزات والقيام ببحث طبيعة هذه المناطق والنظر فيما 

اذا كان باإلمكان تمليك بعضها في حال كونها ألتعارض التصميم األساسي للمدينة ووضع بعض الخطط والقوانين 

 اهمة في إحتواء المشكلة ومعالجتها أو التقليل من آثارها الحالية والمستقبليةواالنظمة المالئمة لها والمس

 

 الجغرافية 

محمد شكر  اسم الطالب: لتربية نحل العسل في محافظة ديالىعنوان الرسالة: األهمية والقابلية الجغرافية 

 محمود حسن البياتي

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  قسم :ال

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

عبد أ. د   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

االمير احمد عبدهللا 

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

العسل الذي يمثل احد األنشطة الرئيسة في االنتاج  تمتلك محافظة ديالى ثروة حيوانية متمثلة بنشاط تربية نحل   

 ,الحديثة العلمية واألبحاث التاريخ كتب في ذكرت عالية وشفائية غذائية قيمة ذات منتجات من يوفره لما ,الزراعي

وبشرية مهمة, مثل تنوع النباتات الطبيعة واستعماالت  طبيعية جغرافية مقومات الدراسة منطقة امتالك عن فضال

 النشاط هذه تنمية في مهمة  مكانة تأخذ المحافظة من جعل رض الزراعية وفرت بيئة مناسبة لتربية نحل العسلاأل

 اليمكن و اإلنسان  وعالج تغذية في تساهم(  ملكي عسل,شمع,غذاء) المناحل من هذه تعطيها التي المنتجات كون

 دور المنتجات لتلك كان والتي كارونا جائحة خلفتها ةاستثنائي ظروف من العالم ماشهده بعد ,خاصة عنها  االستغناء

 اإلنسان تصيب التي الفايروسات ومقاومة المناعة لتقوية الضرورية الغذائية بالعناصر الجسم تزويد في وفعال بارز

هذه ,أضافة عن أسهامه في عمليات التلقيح الخلطي للنبات بما يعزز زيادة االنتاج الزراعي كما ونوعا . لذا جاءت 

الدراسة لتبين األهمية والقابلية الجغرافية لتربية نحل العسل في محافظة ديالى, وتطرقت الى هذا الجانب المهمل 

والمكمل للقطاع الزراعي من اجل الوقوف على اهم ما يعيق تقدم هذا النشاط ,محاولين ايجاد حلول مناسبة بغية 

فير الغذاء للسكان مستغلين كل األمكانات الموجودة في منطقة تطويره والنهوض به لكي يسهم ولو بجزء بسيط في تو

الدراسة واستعمالها االستعمال األمثل لتقدم هذا النشاط وتنميته بالشكل والصورة التي يمكن ان يكون بها, , إذ 
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نظرية اشتملت خطة الدراسة على خمسة فصول إلحاطة المشكلة من جميع جهاتها , فبعد أن  وضح الباحث األ سس ال

لدراسة تربية نحل العسل ناقش أهمية نحل العسل الغذائية والعالجية والصناعية وعلى البيئة والنبات, ثم بين الباحث 

تطور تربية نحل العسل وإنتاجه كما  ونوعا  في محافظة ديالى, من ثم وضع الباحث اللمسة الجغرافية البحتة 

ل العسل مكانيا في المحافظة ودور العوامل الطبيعية والبشرية  في للموضوع آخذا على عاتقه توزيع مناحل تربية نح

 هدفتذلك التوزيع , ثم تناول المشاكل الطبيعية والبشرية والحياتية التي تعاني منها تربية نحل العسل في المحافظة, 

 والبشرية يعيةالطب المقومات وتحليل المحافظة في العسل نحل وإنتاج تربية صورة عن الكشف الى الدراسة هذه

 وسبل التنمية هذه تعوق التي المشاكل تشخيص خالل من وتنميته تطويره وامكانية النشاط بهذا عالقتهما بمقدار

( 78٦في محافظة ديالى)  منها بلغ عدد المناحل. والتوصيات اإلستنتاجات من جملة إلى الدراسة وتوصلت , معالجتها

 2019 لعام منحال

 

 الجغرافية 

 النهر وادي في المشيدة البيئة على وانعكاساته ديالى نهر مناسيب تباينلرسالة: عنوان ا

    وبعقوبة حمرين سد مؤخر بين

 زينب اسم الطالب:

 جوامير مجول يونس

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 لىالجامعة :ديا

. د .مأ  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

       محمد سعدون رشيد

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

تناولت هذه الدراسة تأثير مناسيب نهر ديالى على البيئة المشيدة في وادي النهر بين مؤخر سد حمرين وبعقوبة  

- 02. ٤5( شماال  وخطي طول ) 3٦. 33- 8. 3٤منطقة الدراسة بين دائرتي عرض )( اذ تقع 2019-1988للمدة )

ومن الغرب قضاء الخالص ومن الشرق ويحدها من الشمال بحيرة حمرين  2( كم5٤0( شرقا  وبمساحة تبلغ ) 35. ٤٤

الى مدتين لمعرفة ( 2019-1988وجنوبا  الى حدود ناحية بهرز. وتم تقسيم مدة الدراسة) قضائي المقدادية وبعقوبة

/ثا للسنة المائية 3(م372التباينات بين مدة واخرى  فبلغ أعلى تصريف سنوي مرره نهر ديالى خالل هذه المدة )

وبلغ أدنى تصريف سنوي للنهر خالل مدة  2019-2018/ثا للسنة المائية الرطبة 3(م3٤٦و) 1988-1987الرطبة 

,مما كان للتباين أثر على البيئة المشيدة ضمن حدود منطقة 2009-2008/ثا للسنة المائية الجافة 3(م2٦الدراسة )
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الدراسة فالجفاف الذي ساد النهر خالل مدة طويلة من الزمن كان له األثر الكبير في بناء االنسان المنشآت المختلفة 

دراسة حوالي لقناعتهم بعدم حدوث فيضان او ارتفاع في مناسيبه, أذ بلغت عدد التجاوزات الكلية في منطقة ال

( نسمة وعندما ٤329( متوزعة مابين منازل وحقول ومدارس ومحالت وغيرها وبلغ العدد الكلي للسكان )8٤0)

لغزارة االمطار وذوبان الثلوج  2019-2018أرتفعت مناسيب مياه النهر بشكل غير مسبوق خالل السنة المائية 

أثر بشكل كبير على المنشآت المقامة ضمن محرم نهر وكثرة االطالقات المائية من سدي دربندخان وحمرين مما 

–ديالى فأغرقت بعض المنازل وتأثرت المحاصيل الزراعية نتيجة لعدم تحملها المياه وكذلك تاثر طريق السعدية 

 1997و  1988و  195٤حمرين  وجسر الشريف ,علماّ ان هذه المشكلة تتكرر كل عدة سنوات تقريبا  فحدثت عام 

 مما يستدعي االمر الى أخذ التدابير الالزمة مستقبال  لتقليل االضرار بأقل ضرر ممكن 2019و 1998و

 

 الجغرافية 

تباين مؤشرات سوء التغذية لألطفال دون سن الخامسة في محافظة ديالى عنوان الرسالة: 

 أسبابها ومعالجاتها

حسين علي  اسم الطالب:

 دوشان

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

في  : فلسفة

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 

أ. د حميد   اسم المشرف :

 علوان محمد الساعدي

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

الجغرافي لمؤشرات سوء التغذية لألطفال دون الخامسة بين يهدف البحث إلى تحديد التباين المكاني والتوزيع  

االقضية الخمسة في محافظة ديالى, ودراسة أسبابها ومعالجاتها التي تتخذها الجهات المعنية للحد من أنتشار 

 االصابة.

واالساليب أعتمد الباحث في تحقيق أهداف البحث على المناهج والطرق العلمية بأستخدام المنهج الوصفي والتحليلي 

الكمية والطرق االحصائية لتحليل البيانات وأستخراج نتائجها , والذي أستخدم في مجال دراسة الظاهرة ووصفها 

وصفا  دقيقا  , واستخدام البرامج االحصائية لتحليل العالقات بين متغيرات الدراسة , لتحليل الجداول والبيانات وربط 

على أستخدام بعض المعادالت الرياضية لمعالجة البيانات واستخراج تكراراتها العالقات المكانية , معتمدا  في ذلك 

ونسبها المئوية , وكذلك أستخراج النسب العامة وأالنحراف المعياري والرتب للمؤشرات , ولتوضيح ذلك رسمت 
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 االشكال البيانية والخرائط والجداول.

بسوء التغذية لألطفال صغار السن موزعة بين ( أصابة 55٤3نحو ) 2018سجلت محافظة ديالى عام        

المؤشرات التسعة لسوء التغذية المتمثلة ب)زيادة الوزن , نقص الوزن , السمنة , التقزم , الهزال , التقزم الشديد , 

نقص الوزن الشديد ,  الهزال الشديد , طويل جدا ( لألطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات من مجموع 

طفال  مما يشير إلى خطورة االصابات بأمراض سوء التغذية بين  23799٤العمر نفسه والبالغ عددهم االطفال في 

%( من مجموع 32,18( طفال  وبنسبة )178٤أطفال المحافظة , وسجل مؤشر زيادة الوزن أعلى نسب االصابة ب)

 الحق.المصابين دون الخامسة , وانتهت الرسالة بالنتائج والمقترحات  والمصادر والم

 

 الجغرافية 

زار ــن اسم الطالب: خصائص الجبهات الهوائية وآثارها الطقسية في مناخ العراقعنوان الرسالة: 
 بـــي وهيـــرزوق

 الشهادة :

   دكتوراه 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

ا. م . د   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا : دكتوراه  الشهادة 
 اديـــان هــار سلمــــازه
 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

تشكل الدراسات المناخية اهم ميادين الدراسات الجغرافية وذلك ألهمية علم المناخ المباشر وغير المباشر في حياة 

  .ما جعله يحتل موقعا متميزا  بين فروع علم الجغرافيااالنسان وانشطته المختلفة , م

يهتم علم المناخ بدارسة الغالف الجوي بشكل عام , وقسمه السفلي الذي يالمس سطح األرض بشكل خاص وذلك 

بسبب أهميته بالنسبة للكائنات الحية على سطح األرض من خالل دراسة عناصره وظواهره وطبيعة الجو . ويقسم 

الى عدة فروع ومن بينها علم المناخ الشمولي . اذ يعد احد فروع علم المناخ والذي يختص بدراسة علم المناخ 

العناصر والظواهر المناخية على مساحة واسعة من سطح األرض. والذي يعتمد على )الخريطة الطقسية(ألستخراج 

ودارسة عناصر المناخ من حرارة المتغيرات الخاصة بالمنظومات الضغطية السطحية والعليا فضال  عن استخراج 

ورياح وضغط جوي ودراسة الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية والتيار النفاث والجبهات الهوائية من حيث نشأتها 

ومساراتها وتكراراتها وما ينتج عنها من اثار طقسية تظهر على السطح من حيث انخفاض وارتفاع معدالت درجات 

ساقطة وغزارتها في بعض المواسم وانحسارها في أخرى وتكرار العواصف الغبارية الحرارة وكمية االمطار المت

  .وغيرها من الظواهر الطقسية
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تضمنت الدراسة أربعة فصول اذا يتناول الفصل األول منها االطار النظري والذي يتضمن مشكلة الدراسة , فرضية 

المكانية والزمانية فضال  عن استعراض أهم الدراسات  الدراسة ,  هدف الدراسة, أهمية الدراسة ومنهجيتها وحدودها

 السابقة من رسائل واطاريح وبحوث منشورة ذات صلة بموضوع الدراسة . 

أما الفصل الثاني فقد تضمن مبحثين تناول المبحث االول الجبهات الهوائية مفهوم الجبهات الهوائية والظواهر 

الظواهر الجوية المؤثرة على الجبهات الهوائية والمتمثلة بـ)الكتل الهوائية المكونة لها , و اما المبحث الثاني فتناول 

  )والمنخفضات( والظواهر الجوية المرافقة للجبهات الهوائية المتمثلة بـ)االخاديد الهوائية ,التيار النفاث

 

 الجغرافية 

 لفته ياسر اسم الطالب: اعةالصن جغرافية في دراسة اربيل محافظة في العلفية الصناعاتعنوان الرسالة: 

 العزاوي حسين

 الشهادة :

 دكتوراه   

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 محمدا. د   اسم المشرف : د.الدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 الهيتي حاجم يوسف

 2021شة :تاريخ المناق

      المستخلص :

ت عد صناعة األعالف من الصناعات التحويلية المهمة والتي هي أحد الفروع الرئيسة للصناعات الغذائية نظرا  
إلرتباطها وتكاملها مع تنمية الثروة الحيوانية والتي  تهدف إلستعمال مواد خام مرتفعة القيمة الغذائية )الحبوب ـــــ 

لها وتشكيلها الى صور أخرى أكثر مالئمة للثروة الحيوانية, إذ ت عد نشاطا  إقتصاديا  مهما  ذا زيوت غذائية( وتحوي
 دورا  هاما  في اإلنتاج الحيواني .  

تناولت الدراسة الصناعات العلفية في محافظة أربيل عن طريق دراسة تطور الصناعات العلفية ودراسة الجانبين 
توزيع الجغرافي للصناعات العلفية والتحليل الكمي لعوامل توطنها والمشاكل التي الطبيعي والبشري وكذلك دراسة ال

تواجه هذه الصناعة وسبل حلها. وقد تم دراسة هذا الموضوع بجمع البيانات وتقويمها وتبويبها وتوظيفها إحصائيا  
ي تصميم الخرائط وتوزيع ( ف(Arc G.IS 10.3( وبرنامجExcelبإستعمال التقنيات والبرامج اإلحصائية كبرنامج )

 الظواهر الجغرافية كارتوكرافيا  . 

 وأظهرت الدراسة استنتاجات أهمها :

صناعة االعالف تعتمد على مواد اولية مستوردة )ذرة ـــــ فول الصويا ــــ اضافات علفية( لذلك يكون  .1
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 تطور هذه الصناعة مرتبطا  بتوفير هذه المواد االولية . 

( عامال  ٦٦9( معمال  للصناعات العلفية ويعمل في هذه المعامل حوالي )20اسة )يوجد في منطقة الدر .2

 جميعهم من المناطق القريبة لمنطقة الدراسة . 

توصلت الدراسة الى ان أغلب الصناعات العلفية تركزت في قضاء سهل أربيل في ناحية قوش تبه على  .3

عدد قليل جدا  من المعامل تتوزع على قسم من  اربيل , بينما هناك –الطريق الرئيس الرابط بين كركوك 

 االقضية على الرغم من ان هذه االقضية تتوفر فيها سبل قيام هذه الصناعة .

تعاني صناعة االعالف من مشاكل في الطاقة والوقود وشحة المواد االحتياطية لآلالت وصعوبة استيراد المواد 

 االولية والضرائب المفروضة على اصحاب المعامل

 

 الجغرافية 

عنوان الرسالة: العالقات المكانية بين الطرق المعبدة ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية 

 في قضاء بعقوبة

محمد كاظم  اسم الطالب:
 خليل

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: فلسفة في 

 الجغرافية

كلية التربية للعلوم الكلية :  الجغرافية  القسم :

 الصرفة

 ىالجامعة :ديال

وسام ا. د   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 متعب محمد

 

 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

مما الشك فيه ان الطرق المعبدة من العالقات المهمة التي تؤدي الى زيادة التفاعل واالرتباط والتواصل بين مراكز 
خاللها نقل االشخاص والسلع من مكان الى اخر وخدمة االنشطة االقتصادية  المدن والمستوطنات الريفية فيتم من

 والوظائف والفعاليات البشرية المختلفة  فارتباط هذه الفعاليات المختلفة بالطرق المعبدة امر ال يمكن تجاهله . 

قضاء بعقوبة  من خالل  المكانية بين الطرق المعبدة ونمو وتوزيع المستوطنات الريفية في اتالعالق بحثت الدراسة
( كم , 383.85. وتمت دراسة الطرق المعبدة في منطقة الدراسة حيث بلغ مجموع اطوالها ) التحليل واالستنتاج

( مستوطنة ريفية موزعة على 179وبحثت ايضا توزيع المستوطنات الريفية في منطقة الدراسة اذ بلغ عددها )
رقت الدراسة الى تأثير العوامل الجغرافية الطبيعية والبشرية على الطرق الوحدات اإلدارية في منطقة الدراسة . وتط

طرق االحصاء الجغرافي مثل مؤشر االنعطاف و مؤشر كاما وبيتا  تطبيقتم المعبدة وعلى المستوطنات الريفية  و



 

 

261 

و  .الدراسة على شبكة طرق منطقة والفا وامكانية الوصول واالتصال طبقا لعدد الوصالت ومؤشر مركزية الشبكة 
( وهي 132في منطقة الدراسة قد بلغ ) الرئيسة  الطرق لشبكة مؤشر قرينة االنعطاف توصلت الدراسة الى ان 

 .  كفاءة متوسطة نظرا لوجود االنعطافات في مسار هذه الشبكة مع وجود تباين بين الطرق في الكفاءة

( مما يدل على ان هناك 1فقد بلغت قيمة مؤشر بيتا )سة بان هناك ترابط تام في الشبكة للطرق الرئيوبينت الدراسة  

ان هناك عالقة موجبة وقوية بين عدد  ايضاوبينت الدراسة  ترابط تام في شبكة طرق السيارات في منطقة الدراسة

ان العالقة بين عدد السكان من خالل معامل االرتباط الجغرافي)بيرسون( ظهر السكان واطوال الطرق بحيث 

 مما يدل على وجود ارتباط موجب وقوي بينهما .  (0,95٤طرق بلغت  )واطوال ال
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 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

    Lidskii's theory is considered one of the most important and recent theories for 
calculating the following categories and the relationship between them and the 

eigenvalues. This theory provides an easier way to prove the existence of the 
eigenvalues, and hence to prove the existence of solutions for some kind of problems. 

    This thesis aims to prove that there are solutions to some problems for which the 
computation of eigenvalues is very complex and to prove that the existence of 

eigenvalues is also complex, in our work we try to take advantage of the fact that 
calculating the trace is much easier than calculating eigenvalues. Lidskii's theorem gives 

the relationship between Trace and eigenvalues and gives us a way to prove the 
existence of eigenvalues. 

    An important result of this work was to execution some practical applications using 
Scilab software. 
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 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

    Information technology is one of the most important components of the modern era, 

and it is defined as the process of using computers to store and transfer as well as 

retrieve and implement data and information. Of the technological concepts, the most 

important of which is the concept of information systems, which is one of the most 

important elements of information technology, which includes a group of technological 

elements that indicate the importance of information systems in our lives and their main 

functions. 

      In the world of computing, encryption is the transformation of data from a readable 

form into an encoded form that can only be read or processed after it has been 

decrypted. 

Encryption is the basic building block of data security and is the simplest and most 

important way to ensure that computer system information is not stolen or read by 

someone who wants to use it for nefarious purposes. 

Encryption is used by individual users and large corporations. It is widely used on the 
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Internet to ensure the security of user information sent between the browser and the 

server. 

Among the important encryption algorithms that were used in correspondence, the 

Merkel-Hellmann algorithm, but it contains weaknesses that did not withstand some 

attacks, including the attack using the LLL algorithm, and there is a group of research 

that appeared to treat weaknesses, but it contained other weaknesses, including time, 

length of the encrypted text, and security . 

In this thesis, a cipher system is proposed to address the weaknesses in the Merkle-

Hellmann algorithm. The proposed system relies on a continuous fracture, which 

prevents the LLL attack. 

The proposed system presented a highly efficient system through the use of a scale of 

average security. 
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 2021تاريخ المناقشة :

      المستخلص :

                Knapsack Cryptosystem is the first public key encryption algorithm. This kind of 

cryptosystem uses two different keys for the encryption and decryption process. Most 
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knapsack cryptosystems that have been introduced so far are not secure against 

cryptanalysis attacks. These cryptanalytic attacks find weaknesses in the designs of the 

knapsack cipher. Three Pass Protocol(TPP) is one of the modern encryption systems 

where the process of sending a message does not need to distribute the key so that 

both the recipient and the sender of the message do not need to know each other. 

           Accordingly, the main goal of this thesis is to implement  a new study to combine 

the  traditional knapsack cipher with the modern TPP encryption. TPP could be a 

solution for security systems that require a better process by combining a cryptographic 

algorithm and other as a solution to the problem.  

            In this thesis we used a three-pass protocol (TPP) method with the knapsack 

cipher by combining them, this combination allows senders and the receivers to 

exchange the messages securely without need to send a public key  for them, because 

the proposed combination protocol has this property, so the integration security of the 

knapsack algorithm is improved. In addition, the implementation of this work shows that 

the security is improved and it’s more efficient comparing with the traditional knapsack 

 cipher. 
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     المستخلص :

 The main goal of this work is to explain and clarify the structure of bornological set. 

Also, we constructed new bornological structures in different ways. For example, we 

constructed bornology from the base and subbase. Also, we constructed bornology 

associated with stable operator. Also, we give many results and properties on 

bornological construction. The most important part in our work is that we give the 

practical applications of bornological structures. Also, the notion of bornological group 

(𝐵 𝐺) is described with some examples. In addition, the primary goal of this work is to 

introduce bounded actions, which are bounded actions performed on bornological sets. 

All language relating to G-sets is now referred to as 𝐺-bornological sets. Then we 

demonstrate some fundamental facts. For bounded actions, we shown in particular, that 

the boundedness of a bornological group action may be derived. At the issue of identity, 

the orbital bornological set is studied, and the quotient 𝑋/𝐺 is found to be superior to 

the quotient bornology. In addition to, the action's quotient bornological set is referred 

to as this. Finally, we construct bounded chomology based on bounded cochain. One of 

the main features of bounded cochain complexes is that they lead to long exact 

sequences in cohomology which is our first main result. Furthermore, it may seem that 

the ultimate goal is then to find a definition of cohomology for bornological groups that 

inherits all the nice properties from group cohomology. So, we developed a cohomology 

of bornological groups using bounded cochains. Which works for the bornological 

group (𝐺, 𝛽) and a bornological 𝐺-modules (𝑀, 𝛽). The main important result is that the 

cohomology theory of bounded cochain is isomorphic to cohomology theory of 

homogenous cochain. 
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  النعيمي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 In this thesis, multicriteria scheduling problem on a single machine is considered. The 

three criteria are total completion time ∑Cj , total tardiness ∑Tj and maximum earliness 

Emax. 

        We aim in this study to find optimal and approximate schedule for the jobs j, 

j=1,2,…,n to minimize the multicriteria objective function  ∑Cj+∑Tj+ Emax. 

      For solving this problem, we present a branch and bound (BAB) algorithm to find 

optimal solution. We derived a lower bound (LB) to be used in a branch and bound (BAB) 

algorithm. On a vast collection of test problem, computational experiments for the BAB 

algorithm are provided. The NP-hardiness of this problem demonstrate that finding an 

optimal solution immediately is not always achievable and the problem is solved for n 

=13. As a result, rather than spending a lot of time searching for the best solution, we 

employ local search algorithms to uncover approximation answers that are close to the 

best but take less time. The problem is solved using three local r search algorithms: 

descent method (DM) , simulated annealing (SA) and Genetic algorithm (GA). The 

algorithms DM , SA and GA are compared with the BAB algorithm in order to evaluate 

effectiveness of the solution methods. Conclusions are formulated on the efficiency of 

the algorithms, based on findings of computational experiments 
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 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 Praise be to God, Lord of the Worlds, and prayers and peace be upon the master of the 

prophets and messengers, our Prophet Muhammad bin Abdullah, and upon the God of 

the pure and the pure, and all his companions. 

   Thank s first and  foremost to my Creator, Glory be to Him, for His grace and grace 

with which He enlightened us the path of knowledge and knowledge and helped us to 

overcome difficulties and complete this research. To Him be praise and thanksgiving. I 

am pleased and honored to extend my sincere thanks and appreciation to Dr. Laith  Abd 

Al latif  Majid for his supervision of this research and the great guidance he provided, 

which had the greatest impact in overcoming the difficulties and facilitating my task and 

for the sincere scientific sponsorship he showed throughout his supervision. He spared 

no effort in helping me and I sat with him for long hours. He does not find  any thing 

wrong with that, and he motivates me to research, desires me to do it, and strengthens 

my resolve to do so. His experience was invaluable in formulating the most important In 

my turn, I appreciate all of what was mentioned, and God willing, I will be at your best, 

and that you will not feel afterwards that your efforts have been wasted 
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عبد اللطيف مجيد أ.م.د. 
 أنوار نور الدين عمران

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 The purpose  of this thesis is to describe and clarify some algebraic bornological 

structure, bornological sets and bornological groups, as well as semi-bornological 

groups. 

The motivation for studying a bornological structure is to answer the problem of 

boundedness of sets, functions, and spaces in a general way, rather than in the sense of 

boundedness as it is commonly understood in these structures. 

To begin, we will review the basic notations and definitions of bornological structure, as 

well as demonstrate a variety of key practical applications of this structure to solve a 

variety of problems in our daily lives. Then we looked at some features and results, and 

some of these results were used to generate new bornological structures in different 

ways. We also mentioned the concept of a bornological group. The study to bornologize 

the groups that cannot be bounded because the product map is not bounded is the 

most important result in this work, which is a new structural semi bornological group. 

The study of this structure is motivated by the fact that a left (right) translation is a 

bornological isomorphism, and so the semi bornological group is homogenous in 

comparison to the bornological semigroup. Additional semi bornological group 

attributes are investigated in order to provide sufficient conditions for any semi 
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bornological group to become a bornological group.  

Finally, we go through category theory in a usual sense. The concepts of direct product, 

coproduct, fiber product, and equalization were examined in particular. Furthermore, 

because the new knowledge categorizes every new structure, it is inevitable that after 

constructing any new structure, it would be placed within its class region, which is the 

rationale for chapter three. 
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 2021اقشة :تاريخ المن

     المستخلص :

 In this work, we present some properties of the pseudo differential operator 

.and the hypotheses proposed on the class of symbols are stated to obtain the 

regularity needed .Hence the minimal decreasing rays are studied to prove the 

existence of a total system of eigenvectors .Also these results Are applied for a 

cubic family of non-linear eigenvalues problem. 

Moreover, a non-linear eigenvalue problem is studied with a family of quasihomogenous 
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operators, for which we benefit from the facilities obtained by the 

symbols of pseudo differential operators on the calculation of the parametrix to 

obtain a results that implies to demonstrate the existence of the non-trivial 

eigenvalues for a triple type of quasi-homogenousity for a family of non-linear 

eigenvalue problems 
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 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 Let A, A* be two G-modules and ,  be any two fuzzy G-modules on A and A* 

respectively, then  is -injective if satisfy the following conditions: A is A*-injective and 

 𝜇(𝜃(𝑎)) ≥ 𝜆(𝑎) for each  from A* into A and aA*. Let A be G-module  and  be a 

fuzzy G-module on A, then  is quasi -injective if satisfy the following conditions: A is 

quasi-injective and  𝜆(𝜃(𝑎)) ≥ 𝜆(𝑎) for each  from A into A and 𝑎 ∈ 𝐴. suppose that A 

is B-injective act. Let (𝐴, 𝜎𝐴) and (𝐵. 𝜎𝐵) be two fuzzy S-acts, then 𝜎𝐴is 𝜎𝐵-injective if for 

each fuzzy subact(𝐶, 𝜎𝐶) of (𝐴, 𝜎𝐴) and for each fuzzy S-homomorphism from  (𝐶, 𝜎𝐶) 

into (𝐴, 𝜎𝐴), can be extended to a fuzzy S-homomorphism from (𝐵, 𝜎𝐵) into (𝐴, 𝜎𝐴)          
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In this work, Some generalizations of fuzzy quasi injective S-acts are introduced and 

studied. We prove that, if Ai's are fuzzy S-acts on S-act 𝐴𝑖  (𝑖 = 1,2) such that 

𝜎𝐴 = 𝜎𝐴1
⨁𝜎𝐴2

 and if A is fuzzy quasi injective , then 𝜎𝐴𝑖
is 𝜎𝐴𝑗

-injective for 𝑖, 𝑗 ∈ {1,2}. 

Also, we prove that every fuzzy closed quasi injective act and fuzzy directly finite is fuzzy 

co-Hopfian and many other results. Also we studied the fuzzy Quasi-injectivity on 

complete Lattice and conclude many results such as, If A has no proper essential subact, 

then  is essential pseudo injective L-fuzzy act, where 𝜇 ∈ 𝐿(𝐴) 
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 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 :على ي إلى التعرف يهدف البحث الحال 

 ( . مهارات القرن الحادي والعشرين لدى مدرسي مادة التاريخ للمرحلة االعدادية في محافظة ديالى )

 ومن أجل التحقق من ذلك صيغت االسئلة التالية :

 . واالعدادية الثانوية المرحلة في والعشرين الحادي القرن لمهارات  التاريخ مدرسي امتالك درجة ما -
 على وفق مهارات واالعدادية الثانوية المرحلة في  التاريخ مادة مدرسي داللة الفروق االحصائية لدى  مستوىما  -

 .(  اناث,  ذكور)  الجنس متغير حسب والعشرين الحادي القرن
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 لقرنا واالعدادية على وفق مهارات الثانوية المرحلة في التاريخ مادة مدرسي داللة الفروق االحصائية لدى  مدى -

 .( فأكثر  - سنوات 10( )  سنوات 10أقل من   - سنة 1)  من الخدمة متغير حسب والعشرين الحادي
أقتصر البحث الحالي على مدرسي مادة التاريخ في المدارس الثانوية واالعدادية النهارية الحكومية التابعة لمديرية   

 ( . 2021 – 2020تربية محافظة ديالى للعام الدراسي ) 
( م دّرسة ومدرسا  من خريجي كليات التربية حصرا  / أقسام التاريخ في قضاء بعقوبة  3٤1غت عينة البحث ) بل 

( مدرسا  الذين درسوا مادة التاريخ  1٦9( م درسة و)  172% ( من مجتمع البحث , بواقع ) 2٤ونواحيها بنسبة ) 
 في المرحلة الثانوية واألعدادية .

( مهارة فرعية وكل مهارة تضمن عدد من المؤشرات ,  12ستمارة االستبانة, تضمنت ) أما أداة البحث فكانت ا 
موزعة على ثالث مجاالت رئيسه ) مهارات التعلم باالبداع , مهارات الحياة والمهنة , مهارات الثقافة التقنية 

اطالعه على االدبيات  ( مؤشرا  . وقد أعدها الباحث بعد ٤٤واالعالم ( وقد بلغت المؤشرات في االستبانة ) 
وقد بلغت نسبة  األداة صدق من التأكد وبعد والدراسات السابقة والمصادر والمراجع ذات العالقة بموضوع البحث ,

 . البحث عينة ( بعد استعمال طريقة التجزئة النصفية ثم طبقت على 0,83الثبات ) 
 استعمل الباحث في تحليل نتائج البحث الحالي : 
( لتحليل البيانات التي حصل عليها الباحث من أداة  1٤( أعداد ) spssلباحث الحقيبة االحصائية ) واستعمل ا   

 البحث ) االستبانة ( وتفسير نتائجها .
 ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:

 الحادي قرنال مهارات في المرحلة الثانوية واالعدادية يمتلكون أظهرت النتائج ان مدرسي مادة التاريخ  -1
والعشرين بدرجة متوسطة للمجاالت الثالث ) مهارات التعلم واالبداع , مهارات الحياة والمهنة , مهارات التقنية 

 واالعالم ( المكونه ألداة البحث .
 للمرحلة/  التاريخ مادة مدرسي من الذكور أداء لمتوسط اإلناث أداء متوسط بين احصائيا دال فرق يوجد ال -2

 والعشرين حسب متغير الجنس ) الذكور , االناث (. الحادي القرن مهارات على وفق واالعدادية الثانوية
 مهارات وفق على واالعدادية الثانوية للمرحلة التاريخ مادة مدرسي أداء متوسط بين احصائيا دال فرق يوجد ال -3

 فأكثر (.  –سنة  11ن سنوات ( ) م 10 –سنة  1الخدمة )من  متغيير حسب والعشرين الحادي القرن
 أهم االستنتاجات: 

 لكن والعشرين الحادي القرن مهارات يمتلكون واالعدادية الثانوية المرحلة في التاريخ مادة مدرسي أغلب إن -1
 . عام بشكل البحث أداة لمجاالت متفاوته بنسب

,  جيدة بدرجة المهارات هذه   يمتلكون انهم النتائج واظهرت واالبداع التعلم بمهارات التاريخ مادة مدرسي اهتمام -2
 . كبير معرفي تطور من العالم يشهده   ما مع تتالءم حديثة تدريس مهارات امتالك في رغبتهم على دليل
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 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

تقويم التعليم االلكتروني من وجهة نظر أعضاء هيأة تدريس التاريخ في كليات التربية يهدف البحث الحالي إلى ) 
عت اهدا  ف ومنها:االساسية  بجامعات العراق على وفق دليل معايير جودة التعلم( ولتحقيق ذلك وض 

المستنصرية  –بابل  -. مستوى التعليم االلكتروني في كليات التربية األساسية ) كلية التربية االساسية جامعة ديالى 1
 واسط (. -
اللقب  -.مستوى الفروق بين العالقة ذو الداللة اإلحصائية في التعليم االلكتروني وفق متغيرات       ) الجنس 2

 حاصل على دورات تدريبية الكترونية(. –سنوات الخدمة  -العلمي
 ولتحقيق االهداف اعتمدت الباحثة اجراءات عدة اشتملت على:

 تحديد المنهجية : اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي )المسحي التعليمي( . -

تحديد المجتمع وعينته : يمث ل مجتمع البحث الحالي اعضاء هيأة تدريس التاريخ في كليات التربية االساسية  -
( واستعملت الباحثة العينة القصدية, وذلك لكي تكون ممثلة لمجتمع 1٦5جامعات العراق والبالغ عددهم )ب

 (.107%( من مجموع المجتمع األصلي إذ بلغ عدد افراد عينة الدراسة ) ٦٤الدراسة واختار عينة بنسبة )

ن ق بل وزارة التعليم والبحث العلمي الخاصة أداة البحث : كانت استبانة تحتوي على دليل معايير جودة التعلم المعدة م

بالتعليم االلكتروني, وتأكدت الباحثة من صدق الظاهري عن طريق عرضها على مجموعة من الخبراء بلغ 

( خبيرا   وقد وجدور فيها ضرورة تغيير المجاالت حيث انها ثالثية وال تناسب علمية العينة المستخدمة  32عددهم)

ن ثباتها عن طريق إعادة تطبيق االستبانة  وطريقة الفاكرونباخ على عينة استطالعية من وقد تأكدت الباحثة م

( 3( وبعدها طبقت الباحثة االستبانة في صورتها النهائية إذ تكونت من )50اعضاء هيأة تدريس التاريخ بلغ عددهم )

( مؤشرا  فرعيا موزعة  30لتقييم ( و)معايير رئيسة هي )أدارة التعليم االلكتروني, المحتوى العلمي , التقويم وا
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%( وهي 85وتم استخراج نسبة الثبات البالغة )  Spss( مجاالت , وعن طريق ادخال البيانات في برنامج 5على)

بقت االستبانة على عينة البحث مكونة من ) من اعضاء هيأة تدريس التاريخ ووزعت ( 107نسبة جيدة جدا  , وقد ط 

وتم  Spssرقي  و إلكتروني  وبعد أستالم البينات أدخلت في برنامج المعالج االحصائي االستبانة عليهم بشكل و

استخراج الوسط الحسابي المرجح واالنحراف المعياري والوزن المنوي للتحقق من اهداف البحث وبعد استخراجها 

فرضي لمقياس ليكرت وف سرت ووجد أن جميع الفقرات متحققة عند مقارنة الوسط الحسابي المرجح مع الوسط ال

 الخماسي وقد وجدت انها متحققة في كل المجاالت.أهم االستنتاجات: 

 لكن والعشرين الحادي القرن مهارات يمتلكون واالعدادية الثانوية المرحلة في التاريخ مادة مدرسي أغلب إن -1

 . عام بشكل البحث أداة لمجاالت متفاوته بنسب

,  جيدة بدرجة المهارات هذه   يمتلكون انهم النتائج واظهرت واالبداع التعلم هاراتبم التاريخ مادة مدرسي اهتمام -2

 . كبير معرفي تطور من العالم يشهده   ما مع تتالءم حديثة تدريس مهارات امتالك في رغبتهم على دليل

 

 طرائق تدريس 

خ في محافظة مهارات التفكير القائم على الحكمة لدى مدرسي مادة التاريعنوان الرسالة: 

 ديالى وعالقتها بتحصيل طلبتهم

ايالف  اسم الطالب:

 خضير أحمد الزهيري

 الشهادة :

 ماجستير 

: االختصاص

طرائق 

تدريس 

 التاريخ

  قسم التاريخ القسم :

  

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 الجامعة :ديالى

منى . م أ.  اسم المشرف : مالدرجة العلمية : ا. الشهادة : دكتوراه  

 طهزهير حسين 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 -يهدف البحث الحالي الى التعرف على:

 التفكير القائم على الحكمة لدى مدرسي مادة التاريخ للصف الخامس االدبي في محافظة ديالى.  -1

ف الخامس االدبي في العالقة األرتباطية بين التفكير القائم على الحكمة لدى مدرسي مادة التاريخ للص -2

 محافظة ديالى وتحصيل طلبتهم.

العالقة األرتباطية بين التفكير القائم على الحكمة وتحصيل الطلبة عند مدرسي مادة التاريخ للصف الخامس  -3
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 إناث(.–االدبي في محافظة ديالى تبعا  لمتغير الجنس )ذكور

صف الخامس االدبي في المدارس االعدادية والثانوية وقد تكون مجتمع البحث الحالي من مدرسي مادة التاريخ لل    

( ٤08( والبالغ عددهم)2021-2020النهارية الحكومية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة ديالى للعام الدراسي )

( مدرسا  ومدرسة والتي 189( مدرسة, وقد تكونت عينة البحث من )223( مدرسا  و)185مدرسا  ومدرسة اذ بلغ )

 يرت بالطريقة العنقودية العشوائية .اخت

( 2009وتحقيقا  الهداف البحث تبنت الباحثة اداة للبحث هو مقياس التفكير القائم على الحكمة لبراون وكرين )

( مهارات )معرفة الذات واالدارة ٦( فقرة موزعة على )3٦( , وتكون من )201٦المتبنى من قبل )محمد ,

لهام( و )اصدار االحكام( و)معرفة الحياة ومهاراتها( و )الرغبة بالتعلم(, وقد وضعت االنفعالية( و)اإليثار( و)اآل

( 3( درجات, )متوسطة( )٤( درجات, )كبيرة( )5الباحثة امام كل مهارة خمسة مستويات وهي: )كبيرة جدا ( )

أكد من الصدق والثبات ( درجة, وبعد استخراج الخصائص السايكومترية والت1(, )قليلة جدا ( )2درجات, )قليلة( )

وتم عرضه على المحكمين والخبراء في اختصاص طرائق تدريس التاريخ والقياس والتقويم وعلم النفس وقد حصل 

 على بعض التغييرات الطفيفة.

( وبعد تطبيق معادلة 0.٦0وتم التحقق من ثبات االختبار بطريقتين التجزئة النصفية وقد بلغ معامل ثباته )

( والذي 0.7٦( في حين بلغ معامل ثباته بطريقة معادلة الفا كرونباخ )0,75ن( بلغ معامل االرتباط )براو-)سبيرمان

 (.spssطبقته على عينة البحث االساسية اعتمدت الباحثة الوسائل االحصائية في الرزمة االحصائية )

 

 

 طرائق تدريس 

 علىاالساسية المهارات  تعلم بعض في ةالبنائي( (7ESاستراتيجية أثر عنوان الرسالة: 

 الجمناستك الفنيفي بساط الحركات األرضية  جهاز

زهراء  اسم الطالب:

 محمد علي حميد 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: طرائق 

تدريس 

التربية 

 الرياضية

قسم التـــــربّية  القسم :

  الرياضة  البدنية وعلوم

 

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 يالىالجامعة :د

رنا  دأ.م.   اسم المشرف : .دالدرجة العلمية : ا.م الشهادة : دكتوراه  

 عبد الســـــتار جاســــم

 2021تاريخ المناقشة :
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     المستخلص :

(, ومعرفة تأثيرها في تعلم بعض المهارات  (7ESتكمن أهمية البحث في إعداد وحدات تعليمية  وفقا الستراتيجية 
 ز بساط الحركات األرضية في الجمناستك الفني االساسية على جها

 ,رضية في الجمناستكساسية على بساط الحركات األمشكلة البحث تكمن في صعوبة في تعلم بعض المهارات األ  ن  إ
وعلى ضوء هذه , االبتعاد عن هذه اللعبةمما أدى الى  داء المهاراتأدت الى  انخفاض في مستوى أوبالتالي 

 تي :لمشكلة على شكل التسائل اآلالمعطيات صيغت ا

بساط جهاز  البنائية في تعلم بعض المهارات  االساسية على(7es)ستراتيجية ا الوفق وحدات التعليميةهل تؤثر ال
 ؟  الجمناستك الفنيفي الحركات االرضية 

ساسية على رات  األالبنائية في تعلم بعض المها(7es)التعرف على تأثير استراتيجية هو هدف البحث كان           .1
وفق االستراتيجية والتعرف على  وحدات تعليمية  اعداد  فضال علىالجمناستك الفني في رضية بساط الحركات األ

بين  (0,05عند مستوى الداللة) ما فرضية البحث تكون وجود فروق ذات داللة إحصائيةهذه الوحدات , وأمدى تأثير 
في تعلم بعض  التجريبية موعتين التجريبية والضابطة  لصالح المجموعة المج القبلية والبعدية بين االختبارات

 الجمناستك الفني.في الحركات االرضية 

النظري لجميع جوانب البحث و الدراسات السابقة التي اشتملت على دراسة  اإلطارما الباب الثاني اشتمل على وأ   
 لبحث من الناحية العلمية .ياد صالح سلمان ,دراسة علي عباس طاهر( لدعم اإ)دراسة 
مشكلة البحث ,  الباب الثالث منهجية البحث وإجراءاته الميدانية : اتبعت الباحثة المنهج التجريبي لحلّ  نتضم        

(  2021- 2020واختارت الباحثة العينة بالطريقة العمدية , وهم طالب المدرسة التخصصية في بغداد لسنة )
وعن طريق القرعة قسمت العينة على مجموعتين ضابطة وتجريبية , وعند االنتهاء من  ( طالب ,8والبالغ عددهم )

القلبة الهوائية , واختبار مهارة  القفزة العربية , واختبار مهارة ماميقفزة اليدين األ  لمهارة إجراء االختبارات القبلية 
 الستراتيجية ابية باستخدام تمرينات خاصة وفقت التجربة الرئيسية على أفراد المجموعة التجريطبقمامية المكورة اال

(7ES)وبعد االنتهاء من تنفيذ التجربة  من قبل المدرب أما المجموعة الضابطة فقد طبقت الطريقة التقليدية المتبعةو
وتضمن هذا الباب األجهزة واألدوات المستخدمة , ووسائل جمع المعلومات والتجربة , أجريت االختبارات البعدية

طالعية , وتحديد متغيرات الدراسة , وايجاد معامل الثبات لالختبارات , وطريقة إجرائها فضال عن الوسائل االست
في الباب الرابع عرض نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلم بعض المهارات على بساط ,و اإلحصائية
وقد وضعت  ,ستخدام الوسائل اإلحصائية المالئمة الحصول عليها من خالل ا رضية وتحليلها , والتي تم  الحركات األ

اهم وكانت  ,تلك النتائج في جداول وقد تمت مناقشتها بأسلوب علمي دقيق , ودعمت بالمصادر العلمية الرصينة
على بعض القدرات  يجابي  إ  اٌثر   ((7ESالتي اعدتها الباحثة على وفق استراتيجية وحدات التعليمية لل هي االستنتاجات

في مختلف  ( البنائية  (7ESاستخدام استراتيجية واوصت الباحثة ب.ساسية بالجمناستك  عقلية, وبعض المهارات األال
 يجابي على تحسين القدرات المهاريةإ  ثر أالفعاليات الرياضية  لما لها من 
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 طرائق تدريس 

بأسلوب  مهــارية بجهاز تعلــيمي مقترح خارج الماءأثر تمرينات عنوان الرسالة: 

 المحاكاة في تعلم االداء الفني للسباحة الحرة للطالب

هادي ظافر  اسم الطالب:

 هادي 

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

: طرائق 

تدريس 

التربية 

 الرياضية

قسم التـــــربّية  القسم :

  الرياضة  البدنية وعلوم

  

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 الجامعة :ديالى

أ.د. نبيل   اسم المشرف : د.الدرجة العلمية : ا دكتوراه   الشهادة :

 محمود شاكر

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 األطروحة على خمسة أبواب: اشتملت

ّول تضمن  إذ جرى التطرق فيها إ لى عملية التعّلم والتعليم, لكونها تشكل أحد األسس  وأهميته,مقدمة البحث الباب األ 

 أكثر فعاليات السباحة  ة بعّدهاالسباحة الحرمنها أهمية رياضة السباحة و ي حياة الفرد, إذ تطرق الباحث إ لىالمهمة ف

تسهيل وتسريع عملية التعلم, وقد في  همالتي تسممارسة وتعلما, وايضا تم التطرق الى استعمال االجهزة الرياضية 

 وله دور كبير في العملية التعليمية .جرى تناول مفهوم  اسلوب المحاكاة وهو اسلوب تعليمي 

و تكمن مشكلة البحث في وجود ضعف تعلم االداء الفني لمهارة السباحة الحرة لدى الطالب وذلك بسبب افتقار 

كليات التربية البدنية وعلوم الرياضة ألماكن السباحة للدروس العملية بشكل عام وعدم كفاية الدروس النظرية 

المتبع في تعلم هذه الرياضة المهمة في حياة الفرد ومن خالل ذلك شرع الباحث بدراسة هذه  واالعتماد على االسلوب

المشكلة وايجاد الحلول المناسبة التي تالئم قابليات المتعلمين وتنسجم مع قدراتهم عن طريق إيجاد الفروق الفردية, 

 وكذلك استثمار الوقت والجهد, في عملية التعلم. 

البحث بتصميم جهاز تعليمي خارج الماء تستخدم عليه تمرينات مشابهة لمسار حركة الذراعين  من هنا تتجلى اهمية

والرجلين والتنفس للسباحة الحرة  والتي تركز على العمل الفعلي لألداء الحركي الصحيح في رياضة السباحة الحرة 

لما لها من أهمية بالغة في عملّية التعّلم خارج الماء التي تتطلب وقتا  وجهدا  كبيرين,. فضال عن أساليب التدريس, 

وبما يتناسب مع متطلبات العملية التعليمية وقدرات المتعلمين, السيما اسلوب المحاكاة الذي يسهم بشكل كبير في 

 العملية التعليمية, ومن ثّم الوصول إ لى المستوى المطلوب في األداء.
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 َأّما اهداف البحث فتمثلت باآلتي:

 عليمي وفقا ألسلوب المحاكاة في تعلم األداء الفني للسباحة الحرة للطالب.تصميم جهاز ت .1

 إعداد تمرينات مهارية بالجهاز التعليمي وفقا ألسلوب المحاكاة في تعلم االداء الفني للسباحة الحرة.  .2

 باحة الحرة.تعرف أثر التمرينات المهارية بالجهاز التعليمي وفقا ألسلوب المحاكاة في تعلم األداء الفني للس .3

 

 طرائق تدريس 

صعوبات استخدام التعليم االلكتروني من وجهة نظر اعضاء الهيئة عنوان الرسالة: 

 التدريسية ألقسام العلوم في كليات التربية أالساسية

يسرى  اسم الطالب:

 خلف محمد الجبوري

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

طرائق : 

 تدريس العلوم

 م العلوقسم  القسم :

  

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 الجامعة :ديالى

ماجد أ.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

عبد الستار عبد الكريم 

 البياتي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 ألقسام التدريسية الهيئة عضاءا نظر وجهة من االلكتروني التعليم استخدام صعوبات"  الى التعرف البحث هدف
 الشهادة, الجامعة,) للمتغيرات تعزى البحث عينة استجابات بين الفروق ومعرفة"  االساسية التربية كليات في العلوم

الخبرة سنوات العلمي, اللقب ). 
 عينة على ووزعت البيانات لجمع استبانة بناء تم فقد البحث اهداف ولتحقيق الوصفي, المنهج الباحثة اعتمدت       

 في العلوم ألقسام التدريسية الهيئة اعضاء جميع من البحث مجتمع وتكون كامال , المجتمع من تكونت والتي البحث
 واسط, ميسان, سومر, المثنى, ديالى, بابل, الموصل, المستنصرية,) العراقية الجامعات في االساسية التربية كليات
 اداة بتطبيق الباحثة قامت اذ عضوا ,( 288) عددهم والبالغ( 2021ـ2020) الدراسي للعام(. تكريت االنبار,

االحصائية الحزم استخدام وتم وثباتها, صدقها من تأكدها بعد عليهم الدراسة  (SPSS) نتائج وبينت البيانات, لتحليل 
يلي ما البحث : 

 وكان%( 7٤.٦0) بنسبة صعوبات جهيوا التدريسية الهيئة اعضاء نظر وجهة من االلكتروني التعليم استخدام ان -
 الثانية المرتبة في بالطلبة, المتعلقة الصعوبات االولى المرتبة في اآلتي, النحو على الصعوبات هذه ترتيب

 المرتبة في وجاءت الجامعية, باإلدارة المتعلقة الصعوبات الثالثة المرتبة في وجاءت بالتقويم, المتعلقة الصعوبات
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بالتدريسيين المتعلقة الصعوبات الخامسة المرتبة في جاءت بينما بالمنهج, متعلقةال الصعوبات الرابعة . 
 التدريسية الهيئة اعضاء استجابات متوسطات بين( 0.05) داللة مستوى عند احصائية داللة ذات فروق وجود عدم -

العلمي واللقب والشهادة الجامعة) متغير من كل الى تعزى ). 
 التدريسية الهيئة اعضاء استجابات متوسطات بين( 0.05) داللة مستوى عند حصائيةا داللة ذات فروق وجود ـ

الخبرة سنوات) متغير الى تعزى ). 
الصعوبات هذه تذليل في تساهم ان تأمل التي والمقترحات التوصيات من عددا   الباحثة وقدمت النتائج تفسير وتم       . 

 

 

 طرائق تدريس 

ذهنية وعالقتها بتحصيل مادة التاريخ لدى  طالبات الصف عنوان الرسالة: اليقظة ال

 الرابع االدبي

انتصار  اسم الطالب:

حسين عبد االمير 

 الصالحي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

طرائق : 

 تاريخ تدريس 

 التاريخ قسم  القسم :

  

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 الجامعة :ديالى

. منى مأ.  اسم المشرف : مالعلمية : ا.الدرجة  الشهادة : دكتوراه  

 زهير حسين

 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

طالبات الصف الرابع  مادة التاريخ لدى اليقظة الذهنية وعالقتها بتحصيل) -على : يهدف البحث الحالي التعرف    
 :  جابة عن االسئلة االتيةهدف البحث البد من اإلالتحقق من لو (االدبي

 ؟ االدبي الرابع الصف طالبات لدى الذهنية ما مستوى اليقظة 
 الصف طالبات لدى تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية مادة وتحصيل الذهنية اليقظة بين االرتباطية ما العالقة 

  ؟ االدبي الرابع
 االدبي الرابع الصف تطالبا الحضارة العربية اإلسالمية لدى تاريخ مادة بتحصيل الذهنية اليقظة اسهام ما مدى 

 ؟
في المدارس الثانوية واالعدادية الصف الرابع االدبي الالتي يدرسن البحث الحالي من طالبات  تكون مجتمع    

(, البالغ عددهن م2021-2020) الحلة مركز المدينة للعام الدراسي - بابل ةمحافظ ةالنهارية الحكومية التابعة لمديري
 . مدرسة (13)على  موزعةصف الرابع االدبي ال من طالبات ةطالب (٦٤8)
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( طالبة من طالبات الصف الرابع 3٤0)بلغت استعملت الباحثة منهج البحث الوصفي االرتباطي على عينة        
بالطريقة العشوائية ( واختارت العينة 2021 – 2020االدبي في المدارس النهارية الحكومية للبنات للعام الدراسي )

عينه البحث في طريقه استيفن ثاميسون وقد تبنت  تاستخرجاذ  ,ين طالبات الصف الرابع االدبيالطبقية من ب
للبحث  ةكادا (سالم محمد علي هادي)المعرب من قبل الباحث  1992عام  (النجرا)الباحثة مقياس اليقظة الذهنية 
تنطبق علّي احيانا , ال تنطبق علّي(  مكون من ثالثة بدائل هي )تنطبق علّي, ةفقر (21)الحالي وتكون  المقياس من 
الباحثة بعد التأكد من خصائصه  ه  تطبق( من اعلى درجة الى ادنى درجة, 1, 2, 3واوزان هذه البدائل هي )

استخرجت القوه التمييزية ووهو معامل ثبات جيد  (0,81لغ )باذ االحصائية وتحققت من ثباته بطريقه الفا كرونباخ 
لقبولها ثم طبقت الباحثة المقياس على عينه البحث االساسية وبعد  المعايير المحددة وفقكلها  لفقرات المقايس وكانت
, وبعد التاكد من الخصائص (spssالحقيبة االحصائية  )استعملت الباحثة  إحصائيا   جمع البيانات وتحليلها

يس التاريخ والقياس والتقويم السايكومترية والتاكد من الصدق والثبات بعرضه على المحكمين تخصص طرائق تدر
 وبعد تطبيق االداة ومعالجتها إحصائياً اظهرت النتائج ما يأتي :  والعلوم النفسية والتربوية, 

  من اليقظة الذهنية. مستوى  فوق المتوسط ( يمتلكنعينه البحث)االدبي  عطالبات الصف الراب .1

 ةصيل الدراسي  لطالبات الصف الرابع االدبي تعد عالقان العالقة االرتباطية بين متغيري اليقظة الذهنية والتح .2
  . داله احصائيا  و ة قوي

 . تنبؤيه مفسره بين متغيري اليقظة الذهنية والتحصيل الدراسي لطالبات عينه البحث ةوجود عالق  .3

 

 طرائق تدريس 

 وفالخ والتضمين في        تقليل اإلدخال بأسلوب تعليمي منهج عنوان الرسالة: فاعلية

 سنة 1٦ – 1٤بأعمار   السباحة الحرة وتعل م

 عالء اسم الطالب:

  عزيز محمود

 الشهادة :

 دكتوراه 

: االختصاص

طرائق 

 تدريس

التربية البدنية 

وعلوم 

 الرياضة

قسم التربية البدنية  القسم :

 وعلوم الرياضة

  

كلية التربية الكلية : 

 األساسية

 الجامعة :ديالى

 بثينة د.أ  اسم المشرف : دالدرجة العلمية : ا.  الشهادة : دكتوراه 

 البياتي الخالق عبد

 

 2021تاريخ المناقشة :
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     المستخلص :

 هذا غير اذ التربوي الميدان في والتكنولوجي العلمي التقدم عن ناتجة االن العالم يعيشها التي العلمية الثروة ان
 بالمادة الخاصة المعلومات المتعلم اعطاء على تقتصر ال التعليم مهمة فأصبحت,  والتعليم التربية مفاهيم التطور

العملية بالحياة توظيفها على اكدت وانما  فقط الدراسية  . 
 جميع اكدته ما وهذا,  العالم دول جميع اليها تطمح اساسية مهمة الحديثة االساليب واستعمال التعليم مهمة اصبحت اذ

الحديثة الدراسات  . 
 دور واصبح التعلم بعملية اساسي كعنصر وادخاله التعليمية بالعملية للمتعلم المهم الدور الى دراساتال هذه واشارت
 والتحكم المعرفة من مستوى اعلى وتحقيق الدرس لقيادة اكبر دورا   للمتعلم يعطي وهذا التعليم لعملية موجه هو المعلم

ممكن وجهد وقت باقل االبداع وتحقيق الدرس على والسيطرة . 
 وتطوير بتنمية اهتمت التي المؤسسات من واحدة الرياضة وعلوم البدنية التربية قسم وخاصة التربية كليات ان وبما

 وتطبيق التكنولوجيا الستعمال كبيرا   اهتماما   اولت لذا,  التطور هذا لمواكبة والتدريبية والتعليمية الدراسية مناهجها
 التعليم عملية مستوى لرفع منها يبدأ اساسية قاعدة ولخلق التدريسية الهيئات كفاءة لرفع العلمية الدراسات اخر نتائج

خاصة بصورة السباحة ولعبة عامة بصورة الرياضي المجال في والتعلم . 
 من واحدة   تعتبر فهي,  للرياضيين بالنسبة ممارسة   وأكثرها الرياضات أشهر من واحدةٌ   الحرة السباحة ان وبما

 لذا ؛ الدوام على والحيوية بالنشاط الجسم تمد اذ الفوائد من العديد خاللها من الجسم يكتسب التي  ةالترفيهيّ  النشاطات
 العلمية االساليب باستعمال,  اللعبة لهذه  والتدريب والتعليم التدريس مجال في المتخصصين قبل من الكثير  اهتم

اللعبة وتطوير تنمية في تساعد التي الحديثة . 
 اهما على والوقوف الرياضية المهارات تعلم في الحديثة التعليمية األساليب واستخدام التطور عملية بةمواك اجل ومن

 الخوف عامل وتقليل الحرة السباحة لتعلم قابليتهم من وتحد المتعلمين وقدرات مستوى على تؤثر التي المشكالت
اآلتي التساؤل عن لإلجابة مينوالتض االدخال بأسلوب تعليمي منهج اعداد الى الباحث عمد, لديهم : 

 الحرة السباحة وتعلم الماء من الخوف عامل تقليل في يساعد والتضمين االدخال بأسلوب التعليمي المنهج ان هل .٤

 . سنة 1٦ -1٤ ألعمار

 

 

 طرائق تدريس 

 هيأة اعضاء لدى المعلوماتي بالوعي وعالقتها التعلم تسريع مبادئعنوان الرسالة: 

 ديالى جامعة في تاريخال تدريس

دالل  اسم الطالب:
 عبدالكريم ثامر القيسي 

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

طرائق : 

تدريس 

كلية التربية الكلية :   قسم التاريخ  القسم :

 األساسية

 الجامعة :ديالى
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 التاريخ

سلمى  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 العباديمجيد حميد 

 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 : على التعرف الى البحث يهدف
 .ديالى جامعة في التاريخ تدريس هيأة أعضاء لدى التعلم تسريع مبادئ-1
 .ديالى جامعة في التاريخ تدريس هيأة أعضاء لدى المعلوماتي الوعي -2
 .ديالى جامعة في التاريخ تدريس هيأة أعضاء لدى المعلوماتي يوالوع التعلم تسريع مبادئ بين االرتباطية العالقة -3
, ذكور) الجنس لمتغير تبعا  المعلوماتي والوعي التعلم تسريع مبادئ بين العالقة في االحصائية الفروق داللة -٤

 (أناث
 المعلوماتي الوعي في التعلم تسريع مبادئ اسهام مدى -5

 تبنت الدراسة بيانات ولجمع, لدراستها منهجا  ( االرتباطي) الوصفي المنهج الباحثة اعتمدت  البحث اهداف ولتحقيق

 ايجابية فقرة( 27) بواقع فقرة( ٤0)من والمكون( 2020 عقيل ابو) قبل من المعد التعلم تسريع مبادئ مقياس الباحثة

ددت مجاالت, سبعة على موزعة سلبية فقرة( 13)و  معارض,, محايد ق,مواف بشدة, موافق)بدائل خمسة للمقياس ح 

( 5,٤,3,2,1) للبدائل اوزان حددت بينما, االيجابية للفقرات(  1 ,2 ,3 ,٤ ,5) البدائل هذه وأوزان( بشدة معارض

 كما البناء وصدق الظاهري الصدق من للمقياس السايكومترية الخصائص الباحثة استخرجت, السلبية للفقرات

 فقد الثانية االداة اما العراقية, للبيئة مالئما   ليكون التمييزية القوة خرجتواست كرونباخ -الفا بطريقة الثبات استخرجت

 أن بعد(, 2000)االمريكية والكليات المكتبات جمعية لمعايير وفقا   المعلوماتي الوعي مقياس ببناء الباحثة قامت

, معايير خمسة على عةموز فقرة( 22) من النهائية بصيغته المقياس تكون بنائه, في العلمية الخطوات اتبعت

ددت  ,٤ ,5) هي البدائل هذه وأوزان( تماما   اتفق ال, اتفق ال, ما لحد اتفق, اتفق, تماما اتفق)بدائل خمسة للمقياس وح 

 وصدق, الظاهري الصدق من التحقق وبعد, االيجابي باالتجاه جميعها المقياس فقرات جاءت اذ للفقرات( 1 ,2 ,3

 عضوا  ( 55) من تألفت عينة على المقياسين وطبق, كرونباخ – الفا  بطريقة الثبات من الباحثة تحققت, البناء

 والتربية االساسية التربية بكليتي التاريخ قسمي في التاريخ تدريس هيأة اعضاء من الشامل الحصر بطريقة اختيروا

 وذلك( spss)االحصائية الحقيبة احثةالب اعتمدت احصائيا   الدراسة بيانات معالجة وعند ديالى بجامعة االنسانية للعلوم

 - الفا ومعادلة, الزائي واالختبار, بيرسون ارتباط ومعامل, متساويتين مستقلتين لعينتين التائي االختبار) باستعمال

 (.المتعدد األنحدار وتحليل, كرونباخ
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  علم النفس 

 طلبة الجامعة المستقبل لدى فكير النفعي وعالقته بالتوجه نحوالتعنوان الرسالة: 
 

غفران  اسم الطالب:

 اديب احمد البجلي

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

زهرة  د.أ  :اسم المشرف  الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 موسى جعفر السعدي

 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 : الى التعرف البحث يهدف  
 . الجامعة طلبة لدى النفعي التفكير
 . الجامعة طلبة لدى المستقبل نحو التوجه
 . الجامعة طلبة لدى المستقبل نحو والتوجه النفعي التفكير بين االرتباطية العالقة
      -:لمتغيري تبعا   الجامعة طلبة لدى المستقبل نحو والتوجه النفعي التفكير بين لعالقةا في الفروق

 (  اناث -ذكور)  الجنس - أ   
 ( . انساني – علمي)  التخصص - ب   

 العلمي التخصصين كال ومن الجامعة طلبة من وطالبة طالب( ٦00)من الحالي البحث عينة تكونت           
 . التناسبية العشوائية الطبقية بالطريقة البحث عينة اختيرت وقد الصباحية, دراسةلل واإل نساني
هداف ولتحقيق         بارون نظرية وفق(  النفعي التفكير)  مقياس بناء تم البحث أ 

 Baron, 1991 )    )واخرون ستينبرغ -ل المستقبل نحو التوجه مقياس الباحثة وتبنت    al.,2009) 
L.,et,Steinberg  )الترجمة, صدق استخراج بعد الجامعة طلبة لدى 

 
 العاملي والتحليل البناء وصدق الظاهري الصدق من التحقق وتم فقرة( 3٤) من النفعي التفكير مقياس وتكون   

 ثبات معامل بلغ حين ,في(0,88) الثبات معامل وبلغ االختبار اعادة بطريقتين المقياس ثبات من التحقق وتم لألداة
 (.    0,8٦) كرونباخ الفا بطريقة داةاال
ما      والتحليل البناء وصدق الظاهري الصدق من التحقق وتم  فقرة( 11) من تكون المستقبل نحو التوجه مقياس أ 

 معامل بلغ حين ,في(0,8٦)الثبات معامل وبلغ االختبار اعادة بطريقتين المقياس ثبات من التحقق وتم لألداة العاملي
 االختبار مستقلتين, لعينتين التائي االختبار) االحصائية الوسائل وباستخدام ,(0,8٤) كرونباخ الفا بطريقة اةاالد ثبات
 ( .العاملي التحليل كرونباخ, الفا معامل الزائي, االختبار بيرسون, ارتباط معامل واحدة, لعينة التائي
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  علم النفس 

 ا بنقد الذات لدى طلبة الجامعةالشخصية المزاجية وعالقتهعنوان الرسالة: 
 

ساره سعد  اسم الطالب:
 حسين

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

نور  د.أ  المشرف :اسم  الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 جبار علي

 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

( تمثل إحدى أنواع الشخصية اإلنسانية فإن  من Temperament Personalityالشخصية المزاجية )       

سواء كان الممكن الحكم عليها من خالل مالحظة سلوك الفرد وتوافقه  مع مواقف الحياة, ومن خالل تقلباته المزاجية 

في الوقت نفسه أو من وقت آلخر,  كما انها عالقة توافق وانسجام  مع مواقف الحياة أما إّن يكون عدواني كارها 

لمواجهة معظم المواقف  التي يتعرض لها في حياته  اومسالم وقد يحكم عليه انه شخص مثالي مما يضفي علية سمة 

 من سمات الشخصية.

( فيكون أحيانا  ايجابي   عندما ينتقد الشخص ذاته  قد يكون مستثمر لذاته في تحقيق Self-criticismأما نقد الذات) 

اهدافه  وانجازاته   ولدية القدرة على تجنب الفشل في حياته ويعزز من العالقات االجتماعية  أّي ينتقذ ذاته ايجابيا  

التمتع بحياته ومزاجي   ومنعزل ومنتقد للعالقات  بعيد عن اللوم والنبذ  واحيانا  سلبي  فيكون الطالب  غير قادر على

االجتماعية وخصوصا  في مرحلة الجامعة  فأغلب الطلبة يتحول نقدهم لذواتهم  السلبي إلى ايجابي ويشعر دائما 

بالنقص والفشل  ألنتقاد ذاته سلبيا  لذلك يحاول كثيرأ لكي يكون مميزا   ويطور قدراته وكفاءاته فنقد الشخص لنفسه 

 يكون مفيدا  أكثر من أنتقاد اآلخرين له النه يسعى إلى تحسين ذاته.

 ويهدف البحث الحالي  التعرف إلى: 

 . الشخصية المزاجية لدى طلبه الجامعة :  اوال 
   :  نقد الذات لدى طلبة الجامعة .  ثانيا 
  :  امعة. العالقة  االرتباطية بين الشخصية المزاجية ونقد الذات لدى طلبة الج  ثالثا 
 :  داللة الفروق االحصائية في العالقة  االرتباطيةبين الشخصية المزاجية ونقد الذات لدى طلبة   رابعا

  أنساني (  -علمي   أناث ( والتخصص ) -الجامعة تبعا  لمتغير الجنس ) ذكور 
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  علم النفس 

 االستدالل االخالقي وعالقته بالكفاءة االنفعالية لدىعنوان الرسالة: 
   الجامعة طلبة                     

صابرين  اسم الطالب:
 فيصل عزيز

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

لطيفة  د.أ  اسم المشرف : ا.د الدرجة العلمية : الشهادة : دكتوراه  
 ماجد محمود

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

     المستخلص :

 : التعرف الى هدف البحث الحالي 
 االستدالل االخالقي لدى طلبة الجامعة .– 1

 الكفاءة االنفعالية لدى طلبة الجامعة . -2

 لدى طلبة الجامعة . اتجاه وقوة العالقة بين االستدالل االخالقي والكفاء االنفعالية  -3

في العالقة االرتباطية بين االستدالل االخالقي والكفاءة االنفعالية تبعا لمتغير الجنس  االحصائية الفروقداللة  -٤
 اناث (. –)ذكور 

في العالقة االرتباطية بين االستدالل االخالقي والكفاءة االنفعالية تبعا لمتغير التخصص االحصائية الفروق داللة  -5
 انساني (. –علمي )

 الكفاءة االنفعالية .تفسير التباين الحاصل في في  مدى اسهام االستدالل االخالقي -٦

( طالبة وتم 22٤( طالبا و)178( طالبا وطالبة من جامعة ديالى بواقع )٤00تكونت عينة الدراسة من )       
 اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية .

 al et:  2008نظرية ) ,قامت الباحثة ببناء مقياس االستدالل االخالقي على وفق   ولغرض تحقيق اهداف البحث
Hiadt( )خطوات العلمية في بنائه والتحقق من الصدق الظاهري ,وصدق ال( بعد ان اتبعت 2008يدت واخرون: ها

ين بلغ معامل الثبات بطريقة ( ,في ح0,88البناء وتم التحقق من الثبات بطريقة اعادة االختبار ,اذ بلغ معامل الثبات )
( المعد وفق نظرية 2017( ,اما اداة الكفاءة االنفعالية فقد تبنت الباحثة مقياس )المسعودي,0,92الفاكرونباخ  )
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( بعد استخراج الصدق الظاهري والبنائي لألداة وتم التحقق من الثبات بطريقة اعادة 2001ومارتنز , انز )ولمر
( ,وطبق المقياسان 0,92( في حين بلغ معامل الثبات بطريقة الفاكرونباخ )0,89ات )االختبار وبلغ معامل الثب
( طالب وطالبة اختيرت بطريقة طبقية عشوائية من اربع كليات هي ) ٤00تألفت من )ساسية الكترونيا على العينة اال

 التربية للعلوم الصرفة ( في جامعة ديالى  كلية التربية للعلوم االنسانية , وكلية التربية االساسية, و كلية العلوم ,وكلية

واالختبار الزائي االختبار التائي لعينتين مستقلتين , وباستعمال الوسائل االحصائية )االختبار التائي  لعينة واحدة ,   
وتحليل التوكيدي , ,االستكشافي ,وتحليل العاملي تحليل العاملي ال,ومعامل ارتباط بيرسون ,ومعادلة الفا كرونباخ ,و

 .الثنائي البسيط االنحدار 

 

  علم النفس 

أثر برنامج ارشادي بأسلوب اعادة الصياغة في تنمية البصيرة المعرفية عنوان الرسالة: 

 لدى الممرضات

مــــــروة  اسم الطالب:
مهدي سلـــــــــــمان 

 العـــــزي

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  :القسم 

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

سالم  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  
 نوري صادق

 

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

ادي بأسلوب اعادة الصياغة في تنمية البصيرة المعرفية لدى اثر برنامج ارش علىيستهدف البحث الحالي التعرف 

 الممرضات.

 الصفرية االتية: ةويتم ذلك من خالل اختبار الفرضي

بين رتب درجات المجموعة التجريبية على مقياس  (0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .1

 البصيرة المعرفية قبل تطبيق البرنامج وبعده.

( بين رتب درجات المجموعة الضابطة في االختبار 0,05روق ذات داللة احصائية عند مستوى )ال توجد ف .2

 القبلي والبعدي على مقياس البصيرة المعرفية .

( بين رتب درجات المجموعة التجريبية و الضابطة 0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) .3
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 معرفية.في االختبار البعدي على مقياس البصيرة ال

يتحدد البحث الحالي بالممرضات في المستشفيات الحكومية  والمراكز الصحية في مدينة بعقوبة التابعة للمديرية 

( ولغرض التحقق من هدف البحث واختبار فرضياته 2021 -2020العامة لدائرة صحة ديالى في محافظة ديالى )

ة التجريبية والمجموعة  والضابطة ذات االختبار القبلي ستخدمت الباحثة المنهج التجريبي ذو التصميم )المجموعا

عينة تطبيق البرنامج ( و٤00فكانت العينة االحصائية ) ممرضة, (1051والبعدي(, اذ تكون مجتمع البحث من )

( ممرضة اللواتي لديهن ضعف البصيرة المعرفية حيث بلغت درجاتهن اقل من المتوسط 20االرشادي تكونت من )

( درجة, موزعة بطريقة عشوائية على مجموعتين )المجموعة التجريبية والضابطة( وبواقع 90لغ )الفرضي البا

( ممرضات من كل مجموعة, وقد تم اجراء التكافؤ في بعض المتغيرات وهي )العمر, التحصيل الدراسي, عدد 10)

 سنوات الخدمة, الحالة االجتماعية(.

 

  علم النفس 

ارشادي قائم على االرشاد المختصر في تنمية مهارات  اثر برنامجعنوان الرسالة: 

 االستماع لدى المرشدين التربويين

حيدر جبار  اسم الطالب:

 نصيف 

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 :ديالىالجامعة 

سميعة  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

  علي حسن التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

قائم على االرشاد المختصر في تنمية مهارات االستماع لدى أثر برنامج ارشادي  التعرف علىاستهدف البحث 
 .ية محافظة بغداد الرصافة األولى والثانية المرشدين التربويين في مديرية ترب

 اآلتية : الصفرية الفرضيات اختبار تطلب هدفهذا الولتحقيق 
 ين( بين رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبار0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )( 1

 مهارات االستماع .القبلي والبعدي على مقياس 
ين ( بين رتب درجات المجموعة الضابطة  في االختبار0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )( ال توجد فروق ذ2

 القبلي والبعدي على مقياس مهارات االستماع .
المجموعتين التجريبية و الضابطة في  ( بين رتب درجات0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )3

 . الستماعمقياس مهارات ااالختبار البعدي على 
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ولتحقيق هدف البحث وفرضياته استعمل الباحث التصميم التجريبي )تصميم المجموعتين التجريبية والضابطة ذات 
القياس القبلي والبعدي( , وقد تحدد البحث الحالي المرشدين التربويين في مديرية تربية محافظة بغداد الرصافة 

( مرشد تم اختيارهم 300, وتكونت عينة التحليل االحصائي من ) م(2021 – 2020األولى والثانية للعام الدراسي )
( 10( مرشدا  تم توزيعهم على مجموعتين بواقع )20عشوائيا  من عينة البحث اما عينة تطبيق البرنامج فقد بلغت )

مرشدين لكل مجموعة في التجريبية والضابطة وجرى اختيار المرشدين بصورة قصدية من الذين حصلوا على 
( , وتم اجراء التكافؤ في عدد من 78ات ادنى من الوسط الفرضي على مقياس مهارات االستماع البالغ )درج

( فقرة بصيغته االولية وتم عرضه على ٤5المتغيرات قام الباحث ببناء مقياس مهارات االستماع الذي تكّون من )
ق الظاهري وصدق البناء حيث اصبح مجموعة من المحكمين في القياس والتقويم وعلم النفس للتاكد من الصد

( 0.85( فقرة بصيغته النهائية , اما الثبات فتم ايجاده بطريقتي هي االختبار واعادة االختبار اذ بلغ )٤0المقياس )
( , استعمل الباحث اسلوب االرشاد المختصر في البرنامج االرشادي فتم التحقق 0.83ومعادلة الفاكرونباخ اذ بلغ )

مج االرشادي من خالل الصدق الظاهري إذ تم عرضه على مجموعة من المحكمين في االرشاد من صدق البرنا
( جلسات في االسبوع مدة الجلسة 3( جلسة ارشادية بواقع )12النفسي والتوجيه التربوي وقد تكون البرنامج من )

ئية االتية )معامل ارتباط بيرسون, ( دقيقة , ولمعالجة البيانات احصائيا  استعمل الباحث الوسائل االحصا٦0الواحدة )
سيمرنوف, اختبار مان  –مربع كاي, االختبار التائي لعينتين مستقلتين, معادلة الفاكرونباخ, واختبار كولموجروف 

 وتني, اختبار ولكوكسن لعينتين مترابطتين, والوسط المرجح, الوزن المئوي(.
االرشاد المختصر اثر في تنمية مهارات االستماع لدى وقد اظهرت النتائج ّأن للبرنامج االرشادي قائم على 

المرشدين التربويين في مديرية تربية محافظة بغداد الرصافة األولى والثانية وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث عدد 
 من التوصيات والمقترحات .

 

  علم النفس 

محمد  اسم الطالب: االحداث دىلخفض الضجر ل ثـر برنامج ارشادي بأسلوب اللعـبعنوان الرسالة: أ

  السهالني عزيز دخيل

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

عبد  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 ود صالحـم محمـكريـال

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

وذلك  سلوب اللعب لخفض الضجر لدى االحداث (بأ)أثر برنامج ارشادي  الىالبحث الحالي التعرف  يستهدف     

 : التحقق من صحة الفرضيات االتيةمن خالل 
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بين  رتب درجات افراد المجموعة الضابطة في  (0,05توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى)  ال -1

 االختبارين القبلي والبعدي على مقياس الضجر بعد تطبيق البرنامج االرشادي.

( بين رتب درجات المجموعة التجريبية في االختبارين 0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -2

 نامج االرشادي .القبلي والبعدي على مقياس الضجر بعد تطبيق البر

( بين  رتب درجات افراد المجموعة التجريبية والضابطة 0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى) -3

 في االختبار البعدي على مقياس الضجر بعد تطبيق البرنامج االرشادي .

تين التجريبية والضابطة الباحث التصميم التجريبي )تصميم المجموعتعمل ولتحقيق هدف البحث وفرضياته اس    

( حدثا  من الذكور ممن حصلوا على درجات عالية في مقياس 20, لعينة تكونت من )ذات القياس القبلي والبعدي

 الضجر.

( البالغ 2021وقد تحدد البحث الحالي باإلحداث في وزارة العمل والشؤون االجتماعية  للذكور للعام الحالي )     

دار تأهيل  من حدثا , (200( من الدور وتكونت عينة التحليل االحصائي من)2على )( حدث توزعوا 200عددهم )

بلغت  عينة تطبيق البرنامج االرشادي فقد اماة, عشوائي بطريقة, عراقي لألحداث المشردينالبيت ال االحداث ودار

, دين ( للمجموعة التجريبيةمشرللالتأهيل االحداث  حدثا من)دار (10تم توزيعهم على مجموعتين بواقع ) ( حدثا  20)

ضابطة وجرى اختيار االحداث بصورة قصدية من االحداث الذين للمجموعة ال (من دار)البيت العراقي(10و)

وتم اجراء التكافؤ في عدد من والذي تكون حصلوا اعلى درجات من الوسط الفرضي على مقياس الضجر 

 المتغيرات .

عرضه على  مجموعة من  لنهائية بعدفقرة بصيغة ا (32لذي تكون من )قام الباحث ببناء مقياس الضجر ا       

 ,91المحكمين في القياس والتقويم وعلم النفس , اما الثبات يتم بطريقتين  وهي , االختبار واعادة االختبار حيث )

 ( 0,8٤( والفاكرونباخ حيث بلغ )0

تم تنفيذه من خالل برنامج ارشادي اعد لغرض  )االسلوب باللعب (كذلك قام الباحث بتطبيق اسلوب ارشادي     

التحقق من صدق البرنامج االرشادي عن طريق الصدق الظاهري ومن خالل عرضه على تخفيض الضجر, وتم 

( جلسة ارشادية وبواقع اثنان 12مجموعة من المحكمين في االرشاد والتوجيه التربوي , فقد  تكون البرنامج من )

 ( دقيقة .٤5ة, والجلسة االفتتاحية والختامية )( دقيق٦0جلسة الواحدة )ال وزمنفي االسبوع سة جل

 

  علم النفس 

لمى سالم  اسم الطالب:    التفكير المرن وعالقته بالطفو االكاديمي لدى طلبة الجامعةعنوان الرسالة: 

   محجوب حسين

 الشهادة :

 ماجستير  

االختصاص 

 علم النفس : 

ــلوم قـسم الع القسم :

 التربــوية والنفــسية

كلية التربيـــة  الكلية :

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى
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لطيفة  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 ماجد محمود النعيمي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 :التعرف الىالبحث هذا يهدف 

 ى طلبة الجامعة .التفكير المرن لد -1

ناث ( اإل , الذكورلمتغيري الجنس ) طلبة الجامعة تبعا   لدىحصائية في التفكير المرن داللة الفروق اإل -2
 نساني (.اإل,والتخصص ) العلمي 

 طلبة الجامعة . لدىكاديمي الطفو األ -3

ناث ( اإل – الذكورري الجنس )طلبة الجامعة تبعا لمتغي لدىكاديمي حصائية في الطفو األإلداللة الفروق ا -٤
 نساني (.اإل –والتخصص ) العلمي 

 طلبة الجامعة . لدىكاديمي رتباطية بين التفكير المرن والطفو األالعالقة االاتجاه وقوة  -5

 طلبة الجامعة .  لدىكاديمي الطفو األ تغير التباين الحاصل سهام التفكير المرن فيإمدى  -٦

( طالب وطالبة من جامعة ديالى اختيروا بالطريقة الطبقية العشوائية )ذات التوزيع ٤00تكونت عينة البحث من )   
( وفق 201٤المتناسب(, ولتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بتبني اختبار التفكير المرن المعد من قبل )الجالد,

باستخراج الصدق الظاهري ( وقد تحققت الباحثة من الخصائص السايكومترية لالختبار 1983نظرية )ستيرنبرك ,
( وطريقة إعادة االختبار فبلغ معامل 0,٦٤وصدق البناء كمااستخرجت الثبات بطريقتين هما الفاكرونباخ فبلغ )

 .( موقف 32(, وتكون االختبار بصورته النهائية من )0,8٦الثبات في هذه الطريقة )

,  (Martin &Marsh,2008)االنموذج النظري لـ  كما قامت الباحثة ببناء مقياس الطفو االكاديمي اعتمادا  على
وقد تحققت الباحثة من الخصائص السايكومترية للمقياس باستخراج الصدق الظاهري وصدق البناء والصدق 

(, في حين 0,7٤العاملي, كما استخرجت الباحثة الثبات بطريقتين هما الفاكرونباخ فبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )
 ( فقرة .28( وتكون المقياس بصورته النهائية من )0,8٦ات بطريقة إعادة االختبار  )بلغ معامل الثب

رتباط إمعامل  ومعامل الفاكرونباخ  وختبار التائي لعينتين مستقلتين اال وختبار التائي لعينة واحدة )اال وبأستعمال
 ( .spssالحقيبة اإلحصائية ), بأستعمال ( لبسيطا الثائي  نحدارتحليل اال والتحليل العاملي  وبيرسون 
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  علم النفس 

 عندزمات النفسية وعالقتهما بالقيم الشخصية االنفتاح الثقافي واألعنوان الرسالة: 

 مدرسي الثانوية

علي سامي  اسم الطالب:

  علي الباوة

 الشهادة :

  دكتوراه 

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 فــسيةالتربــوية والن

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

لطيفة  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 ماجد محمود النعيمي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 : التعرف على  هدف البحث الحاليي
 ية  .االنفتاح الثقافي  عند مدرسي الثانو  (1
 االزمات النفسية عند مدرسي الثانوية  .  (2
 القيم الشخصية عند مدرسي الثانوية.  (3
 اتجاه وقوة العالقة بين االنفتاح الثقافي واالزمات النفسية .  (٤
 العالقة بين االنفتاح الثقافي والقيم الشخصية  . اتجاه وقوة  (5
 اتجاه وقوة العالقة بين االزمات النفسية والقيم الشخصية  .  (٦
 مدى اسهام كل من االنفتاح الثقافي واالزمات النفسية في القيم الشخصية. (7
 اناث (. –داللة الفروق االحصائية في المتغيرات الثالث تبعا لمتغير الجنس ) ذكور   (8

ولمعالجة هذه المشكلة إجرائيا , وتحقيق أهداف البحث الرئيسة والفرعية, قام الباحث ببناء مقياسين وتبني مقياس 
 ث , وعلى النحو اآلتي:ثال
  االمتصاص –بناء مقياس  لالنفتاح الثقافي يتألف من اربعة ابعاد , هي : االستيعابassimilation )   ( )10 

فقرة (  integration)  ( )11االندماج –فقرات ( والتكامل  separation ) ()9االنكفاء –فقرات ( والفصل 
 .فقرة ( marginalization)  ( )13والتهميش

  بناء مقياس  لالزمات النفسية يتألف من اربعة ابعاد وهي عبارة عن  مجموعة مؤشرات تمثل كل منها بعدا
 -فقرات ( , والمؤشرات االنفعالية  ٦) Physical indicators -واحدا , هي : المؤشرات الجسمية 

Emotional indicators  (12  والمؤشرات المعرفية , ) فقرة- Cognitive indicators  (9  ,) فقرات
 فقرات (. ٦)  Behavioral indicators -والمؤشرات السلوكية 

  تبني مقياس للقيم الشخصية لسبرانجر .والمتكون من ستة مجاالت وهي : القيم الدينية والقيم النظرية والقيم
فقرات لكل مجال من  10االجتماعية والقيم االقتصادية والقيم السياسية والقيم الجمالية , والذي يتكون من 

 فقرة ولكل فقرة اختياران . 30المجاالت الستة وبواقع 



 

 

292 

 

  علم النفس 

رشادي بأسلوب التفكير الخاطئ في تنمية التمثل العاطفي إثر برنامج أعنوان الرسالة: 
 لدى طالبات المرحلة اإلعدادية

براء سلمان  اسم الطالب:

 جمعة الجبوري

 الشهادة :

  ماجستير 

ص االختصا

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

عدنان  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 محمود عباس المهداوي

 2021تاريخ المناقشة :

     المستخلص :

 لدى العاطفي التمثل تنمية في الخاطئ التفكير بأسلوب إرشادي برنامج أثر) على التعرف الحالي البحث يستهدف
 :االتية الصفرية الفرضيات اختبار طريق عن ذلك من التحقق ويمكن( األعدادية المرحلة طالبات

 والمجموعة جريبيةالت المجموعة درجات رتب بين( 0.05) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال -1

 .والبعدي القبلي االختبارين في الضابطة
 االختبارين في الضابطة المجموعة درجات رتب بين( 0.05) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال -2

 .والبعدي القبلي
 موعةوالمج التجريبية المجموعة درجات رتب بين( 0.05) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال -3

 .البعدي االختبار في الضابطة

 التجريبية المجموعة تصميم التجريبي, التصميم)الباحثة استخدمت فرضياته واختبار البحث هدف ولتحقيق 

 المدارس في االعدادية المرحلة طالبات على البحث مجتمع شمل(,والبعدي القبلي االختبار ذات والضابطة

 عدد بلغ حيث االطراف,/ المقدادية قضاء تربية لمديرية التابعة مدرسة( 13) عددها البالغ الحكومية النهارية

 طالبات من طالبة( 20) من البحث عينة وتكونت ,(2021-2020) الدراسي للعام طالبة( 515٤) الطالبات

 طالبات( 10) وبواقع ,(وضابطة تجريبية) مجموعتين على طبقية عشوائية بطريقة موزعتان االعدادية المرحلة

 عليها حصلت التي الدرجات) وهي المتغيرات بعض في للمجموعتين التكافؤ اجراء تم وقد مجموعة, كل في

 مهنة لالم, الدراسي التحصيل لالب, الدراسي التحصيل الوالدي, الترتيب العاطفي, التمثل مقياس على الطالبات

 (.االم ومهنة االب,
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  علم النفس 

 عالقته باحترام الذات الهش اإلسناد العدائي وعنوان الرسالة: 
 لدى طلبة الجامعة

ضحى  اسم الطالب:

 عامر اسماعيل

 الشهادة :

 دكتوراه  

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

مظهر  د.أ  اسم المشرف : علمية : ا.دالدرجة ال الشهادة : دكتوراه  

 عبدالكريم العبيدي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 : الى التعرف  الحالي البحث يهدف
 . الجامعة طلبة لدى العدائي االسناد -1
 .الجامعة طلبة لدى الهش الذات احترام -2
 . الجامعة طلبة لدى الهش الذات واحترام العدائي اإلسناد بين االرتباطية العالقة -3
 (إناث- ذكور) الجنس لمتغير تبعا الجامعة طلبة لدى الهش الذات واحترام العدائي اإلسناد بين العالقة في الفرق -٤
 .( أنساني– علمي)  التخصص لمتغير تبعا الهش الذات واحترام العدائي االسناد بين العالقة في الفرق -5

 وقد , واالنساني العلمي التخصصين كال ومن الجامعة طلبة من وطالبة طالب( 500) من الحالي البحث عينة تكونت
 .المتناسب التوزيع ذات العشوائية الطبقية بالطريقة البحث عينة اختيرت
 ,(weiner1979) وينر نظرية وفق( العدائي اإلسناد) احدهما مقياسين بناء تم البحث أهداف ولتحقيق

 وتم فقرة( 30) من العدائي اإلسناد مقياس ويتكون ,(kernis, 2003) ظريةن وفق( الهش الذات احترام)واألخر

 معامل بلغ إذ االختبار إعادة بطريقتين المقياس ثبات من التحقق وتم البناء وصدق الظاهري الصدق من التحقق
 .(0,80)كرونباخ الفا بطريقة االداة ثبات معامل بلغ حين في( 0,8٤) الثبات

 من التحقق وتم البناء وصدق الظاهري الصدق من التحقق وتم فقرة( 30)من يتكون الهش ذاتال احترام مقياس اما
 الفا بطريقة األداة ثبات معامل وبلغ( 0,8٦)الثبات معامل وبلغ االختبار اعادة بطريقتين المقياس ثبات

 واالختبار( بيرسون) رتباطا واحدة,ومعامل لعينة التائي االختبار) اإلحصائية الوسائل وباستعمال( 0,83)كرونباخ
 .(كرونباخ,-الفا ومعامل الزائي,

 

 -:اآلتية النتائج الى التوصل تم

 .  الجامعة طلبة لدى عدائي إسناد يوجد ال-1

 . الجامعة طلبة لدى هش ذات احترام يوجد ال-2
 .  ةوايجابي قوية الهش الذات واحترام العدائي االسناد بين احصائية داللة ذات عالقة توجد -3
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 لمتغير تبعا الهش الذات واحترام العدائي االسناد بين العالقة في احصائية داللة ذات فروق توجد ال -٤ 

 (اناث -ذكور)الجنس

 

  علم النفس 

 ةالجامع ةلدى طلباالنفعاالت وعالقتها بادارة  ةالصدمة العاطفيعنوان الرسالة: 

 

زهراء  اسم الطالب:
 حسين حسون

 الشهادة :

   دكتوراه

االختصاص 

علم النفس : 

 التربوي

قـسم العــلوم  القسم :

 التربــوية والنفــسية

الكلية : كلية التربيـــة 

 للعلوم اإلنسانــية

 الجامعة :ديالى

هيثم  د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 احمد علي الزبيدي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

( الجامعه طلبه لدى االنفعاالت اإلدارة عالقتها و العاطفيه الصدمة)  بين  العالقه عن للكشف الحالي البحث يهدف
 .. االتيه االهداف على التعرف خالل من

 : الى التعرف البحث هدف
 الجامعة طلبة لدى العاطفية الصدمة على التعرف  -1

  الجنس لمتغير تبعا الجامعة طلبة لدى العاطفية لصدمة اإلحصائية الفروق داللة-2
 (انساني – علمي)والتخصص( اناث - ذكور)

 الجامعة طلبة لدى االنفعاالت إدارة على التعرف-3
  الجنس لمتغير تبعا الجامعة طلبة لدى ادارةاالنفعاالت اإلحصائية الفروق داللة -4

 (انساني – علمي)والتخصص( اناث - ذكور
  الجامعة طلبة لدى االنفعاالت وإدارة العاطفية الصدمة بين االرتباطية العالقة عن الكشف-5

 هورويتز نظريه وفق على العاطفيه الصدمه مقياس ببناء الباحثه قامت الحالي البحث أهداف لتحقيق و 

Horowitzs Theory.1986 ) ), بناىه, في العلميه الخطوات اتبعت ان بعد 
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   علوم حياة 

تملة بين متالزمة القولون العصبي واالصابة بالطفيليات العالقة المحعنوان الرسالة: 

 المعوية في محافظة ديالى

وسام فيصل  اسم الطالب:

 وادي عبد

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 علوم الحياة: 

 الجامعة :ديالى العلوم الكلية : كلية  علوم الحياة قـسم  القسم :

عبد  .أ.د  سم المشرف :ا الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

                            اللطيف موالن محمد 

 منذر حمزة راضي .أ.د

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 وليس االمراض من مجموعة وتمثل عالمي انتشار ذات شائعة صحية مشكلة العصبي القولون متالزمة تعد       
 ومع. واجتماعية اقتصادية خسائر ايضا   وتسبب كليهما او اسهال او وانتفاخ مزمنة بطنية باألم وتتميز واحدا   مرضا  
 شهر من الفترة خالل الدراسة هذه اجراء تم. معروفة غير تزال ال المتالزمة هذه امراضية ان اال األهمية تلك

( الناثا من 55 الذكور من ٤5) عينة مئة جمع وتضمنت ,(2020) سنة األول كانون شهر الى األول تشرين
 المختص, الطبيب تشخيص بعد (Irritable bowel syndrome) العصبي القولون بمتالزمة مصابين ألشخص

 بعد(. سيطرة كمجموعة) المتالزمة هذه من يعانون ال ألشخاص( االناث من 50و الذكور من 50) أخرى عينة ومئة
 واخذ بعقوبة لمدينة التابعة الصحية المراكز ومختلف التعليمي بعقوبة لمستشفى اإلدارية الموافقات على الحصول
 الجنس, تخص معلومات على للحصول استبيانيه باستمارة تزويدهم تم الدراسة, في مشارك كل من شفهية موافقة
 االصحاء واألشخاص المرضى من البراز عينات جمع تم. البطنية االعراض عن معلومات وكذلك والعنوان العمر
ت. نفسه الجمع ومي خالل وفحصها ظاهريا    التركيز طريقة وكذلك المباشرة بالطريقة مجهريا   العينات جميع ف حص 

 .المعوية الطفيليات عن بحثا   الثالثية الكروم وصبغة اليود بصبغة ومعاملتها

       متالزمة مرضى من%( 9٤) ان الدراسة نتائج أظهرت (IBS )مقابل أكثر او واحد معوي بطفيلي مصابين 

 العديد مالحظة تم ولقد(. P= 0.0001) المجموعتين بين معنوّيا   الفرق وكان االصحاء األشخاص في%( ٤٤)

 لجنس تعود التي الطفيليات على العثور تم حيث ,(IBS) متالزمة مرضى في المعوية الطفيليات من

 هايلي( اناث% 50.9و ذكور% ٦٤) المرضى األشخاص من%( 57) في( Blastocystis) البالستوسيستس

 السايكلوسبورا جنس وطفيليات ,(اناث% 38.2و ذكور 48.9%) (43%) (Giardia) الجيارديا جنس طفيليات

(Cyclospora) (15%) (17.8% اناث% 12.7و ذكور .)نسب فكانت السيطرة مجموعة في األشخاص اما 

% 18) لجياردياا لطفيليات%( 20)و ,(اناث% 12و ذكور% 12) البالستوسيستس لطفيليات%( 12) االنتشار

 بين معنوية الفروق وكانت(. اناث% 2و ذكور% 0) السايكلوسبورا لطفيليات%( 1) و( اناث% 22و ذكور

 Cryptosporidium sp., Entamoeba) الطفيليات باقي انتشار بصدد اما. الطفيليات هذه لكل المجموعتين

coli, Enterobius vermicularis, Isospora belli )مرضى مجموعة بين معنوية فروق ةاي تالحظ فلم 
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 .السيطرة ومجموعة العصبي القولون

 

 علوم حياة   

 Staphylococcusالتحري الجزيئي عن بعض عوامل الضراوة لبكتريا عنوان الرسالة: 

aureus  المعزولة من عينات سريرية مختلفة 

 

مالح  اسم الطالب:

 نورالدين عيسى الفياض

 الشهادة :

 ماجستير 

تصاص االخ

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د. كريم   :اسم المشرف  الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه  

 ابراهيم مبارك

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 باستخدام ( ica A,ica B,ica C) شملت والتي الحيوي للغشاء المشفرة للجينات الكمي الجيني التعبير دراسة تم
 Azithromycin بمضاد معاملتها بعد و قبل S.aureus بكتريا من عزالت لعشر   (qRT-PCR)الكمي النسخ تفاعل
 بتركيز  Gentamicin ,ومضاد مقداره sub MIC المثبط قبل ما بتركيز
 و Azithromycin بمضاد معاملتها بعد ica A للجين عاليا   جينيا   تعبيرا   MRSA بكتريا زالتع جميع ابدت

 العزالت فكانت MSSA بكتريا لعزالت بالنسبة اما  ,(1.٦1 – 5٤.8٦) بين ما الجيني التعبير قيم تراوحت
(SA50, SA48, SA35) العزلتان بينماحافظت , بالمضاد معاملتها بعد معبرة غير (SA 31, SA 24) قدرتها على 

 بعد ica A للجين جيدا تعبيرا MRSA بكتريا عزالت جميع بينت بالمضاد,وقد المعاملة بعد الجيني التعبير على
 المعاملة بعد معبرة غير منها عزالت ٤ فكانت MSSA بكتريا عزالت اما , Gentamicin بالمضاد معاملتها
  .1.0٤ لها لجينا التعبير قيمة بلغت واحدة عزلة و بالمضاد

 لبكتريا عزالت ٤ أظهرت MRSA   للجين جيدا   جينيا   تعبيرا ica B , العزلة تعبر لم بينما SA20 , جهة من 

( SA50,SA48) العزالت في الجيني التعبير توقف و جيدا , تعبيرا   MSSA بكتريا من عزالت 3 أظهرت أخرى

 العزالت في الجيني التعبير توقف اخرى جهة من ,  Azithromycin بالمضاد الدراسة قيد العزالت معاملة بعد

SA14  و SA24 , بكتريا عزالت من أي تظهر ولم MSSA   بالمضاد معاملتها بعد جينيا   تعبيرا 

Gentamicin. 
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 علوم حياة   

المعزولة من  -Acinetobacter baumanniiدراسة جزيئية لبكتريا عنوان الرسالة: 

 مدينة بعقوبة فيعينات سريرية مختلفة 

دينا داود  اسم الطالب:

 سلمان

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

 الجامعة :ديالى العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

أ.م. د.   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه  

 أزدهار محمد جاسم

 2021تاريخ المناقشة :

 

مستخلص :ال  

      Acinetobacter baumannii is an opportunistic Gram-negative bacteria associated 
with hospital-acquired infections. Certainly, antimicrobial resistance and biofilm 
formation abilities of clinical isolates have threading possible to persistence in the 
hospital environment and colonization on  the medical equipment. During the period 
from September (2020) to March (2021)Two handered   twenty samples were collected  
from different clinical sources of (blood, burns , wound , urine , sputum ,pus and  fluid). 
The result  was showed that positive growth in 138 ( 62.7%) of these specimensm and 
82 (37.3%) negative growth (no growth).Among of the positive growth,  22 (10%)  
isolates  were belonged to  A. baumannii .     . 
      The initial diagnosis of  A. baumannii was done by using  culture medium 
(MacConkey agar ), biochemical tests, and VITEK 2 Compact system GN . Molecular  
identification of A.baumannii was done using blaoxa51 and blaoxa 23 gene according 
to PCR  result  positive  was respectively (100%, 81%) from total isolates of 
A.baumannii .The result  showed that 22 isolates of    A. baumannii were isolated from 
burns 11(50%), blood 5(22.7%),wounds 3 (13.6%), urine 2(9.1%)and C.S.F 1(4.6%.) 

      The antimicrobial susceptibility of A.baumannii isolates were determined using  

disk diffusion method, the study was done against 12 antibiotics. The isolates were 

appeared high resistant (100%) to Antibiotics (Amikacin, Ciproflaxacine and 

Levoflaxacin) while the resistant to (Ampicillin sulbactam, Cefetraxon , Doxycylin, 
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Imepenem, Meronem, Trimetheprim and Ceftazidum) Sulfomethazol) were (95%, 

90.9%, 40.9%, 86%, 90.9,% , 77% and 81.8%) and all isolates  were appeared (0%) 

resistant to Colistin and  Polymixin B. 

 

 علوم حياة   

 ات المناعية وعالقتها بانواع بكتريادراسة بعض المؤشرعنوان الرسالة: 

Staphyloccous spp المعزولة من مرضى داء الصدفية  

إيناس سعد  اسم الطالب:
  الخزرجي صبيح

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.م. د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د ه  الشهادة : دكتورا

 أزدهار محمد جاسم

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

كانت هذه العينات من كل مريض عينه دم ومسحة من االفة الجلدية , وتم ومن مرضى الصدفية  ةعين 80تم جمع   

رية ومن العيادات الخارجية  لغرض الحصول جمعها من مستشفى بغداد التعليمي مركز االمراض الجلدية والزه

. استمرت الدراسة خالل  Staphylococcusعلى بكتريا المكورات العنقودية  عزلعلى عزالت البكتريا وقد تم 

في مستشفى بغداد التعليمي . تم التشخيص األولي   2020ولغاية شهر شباط العام 2019الفترة من شهر تموز لعام 

طي أكار الدم و اكار المانيتول والملحي كوسط اختياري . اظهرت الدراسة أن المستعمرات للعزالت باستخدام وس

المخمرة للمانيتول بدت صفراء اللون محاطة بهالة صفراء فيما بدت عزالت S.aureusالتي تعود لعزالت بكتريا 

م يظهر أي تغيير في لون غير المخمرة للمانيتول بلون وردي ول.hominis  Sوبكتريا  S. epidermidisبكتريا .

الوسط حول مستعمراتها . اضافة لذلك بدت خاليا البكتريا تحت المجهر كروية الشكل متجمعة بشكل عناقيد العنب 

بعد تصبغها بصبغة كرام ومما سهل العزل المبدئي لهذه البكتريا وكذلك تخمرها لسكر المانيتول واالختبارات 

العائدة الجهاز الفايتك للتشخيص النهائي  ID GPليز . تم استخدام البطاقة الكيموحيوية مثل األوكسديز والكاتا

عزلة تعود النواع مختلفه من  20تم تشخيص  ID GPضمن بطاقة  64للعزالت البكتيرية وفقا لنتائج االختبارات 

سبة ) عزلة بن S.aureus ,(5) %(    65( عزلة بنسبة )13و التي شملت : ) Staphylococcus sppبكتريا 

%25 )S. epidermidis (2  ( عزلة )%10). S. hominis    
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وذلك باستخدام  Staphylococcus sppتم التحري عن الحساسية للمضادات الحيوية لجميع عزالت بكتريا      

,    Cefotaximeالمضادات % 100االقراص. أظهرت العزالت قيد االختبار مقاومة عالية بلغت  طريقة 

Vancomycin , Ofloxacin  , Norfloxacin  , Azithromycin  ,Oxacillin  ,Erythromycin   وأقل

 .Amikacinنسبة مقاومة لمضاد 

   تم التحري عن قدرة عزالت وStaphylococcus spp  : على انتاج مختلف عوامل الضراوة وهي

, االنزيم  lipaseاليبيز , ال protease, البروتيز  biofilmالغشاء الحيوي ,  Hemolysinالهيمواليسين 

 Coagulaseكانت نسب انتاج األنزيم   Capsule  ,Staphylokinaseالمحفظة  Coagulaseالمخثر 

األنزيم  %( ,اما0) S. hominis.والبكتريا  S. epidermidis%( والبكتريا100) S. aureus   للبكتريا

lipase  للبكتريا   S. aureus ( والبكتريا38.5كان )%S. epidermidis (60كانت اما لبكتريا )%S. 

hominis ( كذلك 100هو , )% األنزيم protease  وتكوين المحفظةCapsule للبكتريا  S.aureus  كان

 .S%( والبكتريا61.5)

 

 علوم حياة   

دراسة لبعض المؤشرات المناعية والعوامل المؤثرة في المرضى عنوان الرسالة: 

 المصابين بالتهاب اللثة

ضحى  اسم الطالب:

عدنان نعمة عبد الرضا 

 البيضاني

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

. دأ.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د  ماجستير الشهادة : 

 عباس عبود فرحان

 2021قشة :تاريخ المنا

 المستخلص :

 2020 ايلول بداية من استمرت والتي(  بعقوبة) الثاني التخصصي االسنان طب مركز في الدراسة هذه اجراء تم    
 المصابين المرضى لدى المناعية المعايير بعض عن التحري الى الدراسة هدفت , 2021 الثاني كانون نهاية الى

 البين و  TNF-α الفا الورمي النخر عامل المعايير هذه من , ديالى حافظةم/  بعقوبة مدينة في اللثة بأمراض
 المتمم عوامل و IgM ,  IgG المناعية الكلوبيولينات و االليزا تقنية باستخدام (IL-10 , IL-23) 23و 10 ابيضاضي

C3 , C4 دراسة في تكسالال فحص استخدام ذلك عن فضال   المفرد الشعاعي المناعي االنتشار طريقة باستخدام 
 .CRPالتفاعلي سي بروتين اختبار موجبية
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 من تشخيصهم بعد( السن دواعم والتهاب اللثة التهاب) اللثة بأمراض مصابين مرضى من دم عينة ٦0 جمع تم    
 وعدد%  ٤5.0 وبنسبة 27 الذكور عدد كان قد و , التخصصي االسنان مركز في االخصائي االسنان طبيب قبل

 8 سيطرة كمجموعة اعتبرت ظاهريا   االصحاء من فردا   30 الدراسة شملت وكذلك ,% 55.0 بنسبة و 33 االناث
 . %73.3 وبنسبة اناث 22 و%   2٦.7 بنسبة و ذكور

 بنسبة و للذكور%  ٤5.0 بنسبة  كانت المرضى جنس مع اللثة امراض عالقة الحالية الدراسة نتائج اظهرت    
 اما.  معنويا   غير ارتفاعا   الذكور في مقارنة مرتفعة االناث لدى االصابة نسبة نا لوحظ اذ , و لإلناث%   55.0
 3٦.7 وبنسبة سنة 39-30 من العمرية الفئة ضمن اصابة نسبة اعلى ان النتائج وضحت , العمرية بالفئات عالقتها
 و.  الدراسة وعتيمجم بين معنوية غير فروق وجود مع ,%  3.3 وبنسبة سنة 59-50 من الفئة ضمن واقلها% 
 بفروق و%   ٤8.3 المدخنين غير من اعلى%  51.7 المدخنين المرضى اصابة نسبة ان وجد , التدخين عامل مع
 مع Amalgam restoration or fillings  الحشوات عامل عالقة ان ايضا   وجد .(P>0.05) معنوية غير

 . % ٤8.3  عدمه من%    51.7 حشوات لديهم الذين المرضى بين مقارنة   معنوية غير عالقة اللثة أمراض

     المزمن اللثة التهاب نوع ان النتائج أظهرت Chronic gingivitis  لدى انتشار نسبة اعلى كان 

  جدا   عالية معنوية فروق وبوجود% 8.3 بنسبة Acute gingivitis الحاد النوع واقلها%   51.7المرضى

 

 علوم حياة   

ماط الجينية لفيروس التهاب الكبد  نمط )ب( ونمط )ج( بين المرضى االنعنوان الرسالة: 
 المصابين بانيميا البحر المتوسط و الفشل الكلوي و واهبين الدم

انسام داود  اسم الطالب:
 سلمان

 الشهادة :

 دكتوراه 

االختصاص 

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 لجامعة :ديالىا

عمار  .د.أ  اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د دكتوراه الشهادة : 

                    احمد سلطان
. عبدالرزاق شفيق د.أ      

 حسن

 2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

        The current study was conducted for the period from December /2019 to June 
/2021 in Diyala province. It was scientifically and ethically approved by the Scientific 

Committee in the College of Pure Science and the Scientific Committee of Diyala 
Directory of Health.  The aims of the current study are serological and molecular 
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detection of HBV and HCV from high risk population; namely, thalassemia, renal dialysis 
and blood donors compared to control individuals, and to typing of HBV and HCV by 

partial sequencing of viral genes  . 
       The present study was included 360 participants. The age range was 3-69 years. The 

majority were men 76.9%. The study populations were divided into four groups: 90 
patients with renal failure were vaccinated with HB vaccine and who were underwent 

renal dialysis, 90 patients with laboratory confirmed thalassemia were vaccinated with 
HB vaccine, 90 Blood donors group were non-vaccinated with HB vaccine and 90 
individuals as control were non-vaccinated with HB vaccine. Socio-demographic 

information plus HBV vaccination status of participants were recoded. Serological 
detection of HBV and HCV in serum specimens was done by ELISA technique for markers 

HBs Ag, anti-HBc IgM, anti-HBc IgG, anti-HBe Ab and anti-HCV Ab . 

 The results of the present study showed that the overall positivity rate of HBs Ag, 

anti-HBc IgG, anti-HBc IgM, anti-HBe IgG and anti-HCV Abs markers were 6.7%) 6.1%, 

0.8%, 2.5% and 10% respectively. 

 

 علوم حياة   

 النساء لدى ةالكيموحيوي و ةقييم مستوى بعض المؤشرات المناعيتعنوان الرسالة: 

 محافظة ديالىفي  ةالحوامل المصابات بالتهاب المسالك البولي

 سامر الطالب: اسم

 ياسين خضير البياتي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

. دأ.م.   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه 

 فالح نزال ىمه

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

أثناء  ا  البكتيرية شيوع  االلتهابات( أكثر أنواع Urinary tract infectionتعد التهابات المسالك البولية )        
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الحمل و يمكن أن يترافق عدم عالجها  الى  مضاعفات الوالدة الخطيرة وعادة ما تكون النساء أكثر عرضة لإلصابة 

ت أكثر خطورة و تكون العوامل المضادة للميكروبات هي خط العالج األول بالتهاب المسالك البولية مع مضاعفا

 المسالك البولية.  االلتهاب

أيلول جراء الدراسة الحالية في مستشفى البتول للنسائية واألطفال التعليمي التابعة لمحافظة ديالى للمدة من اتم 

لحوامل  المرضى المصابات بالتهاب المسالك عينة من النساء ا 45, تم جمع 2021 ولغاية كانون الثاني 2020

لى ثالث فترات وهي الفترة ا , وقسمت مجموعة الدراسةالبولية  بعد التشخيص من قبل طبيبات النسائية والتوليد 

من الحمل,  4,5,6شملت االشهر  للحمل والفترة الثانية 2,3 ,1 األولى للحملاالولى التي تضمنت االشهر الثالثة 

عينة من كل مرحلة من مراحل  15 تم أخذ , 8,9 ,7شهر الثالثة االخيرة من الحمل ألخيرة تضمنت اوالفترة اال

كمجموعة سيطرة  صحاء ظاهريا  عينة من النساء الحوامل األ ٤5الحمل الثالثة للنساء الحوامل المصابات وتم جمع 

 , 25( وعدد نساء  فترة الحمل الثالثة ٤1)وعدد نساء فترة الحمل الثانية    ٦وكان عدد نساء فترة الحمل األولى  

وكذلك تضمنت هذه الدراسة قياس بعض التغيرات الدموية والتي تضمنت   كما وتم إجراء فحص البول العام ,

(WBC  , ,MCH  , RBC ,  MCV  , platelets , Hb وتم استخدام فحص ا  )في دراسة موجبية اختبار  لتالزن

و عدم ظهور تالزن, واستخدام طريقة االنتشار المناعي المفرد أالتي تعتمد على ظهور و , التفاعلي ) CRP)بروتين 

التي تعتمد على حلقة الترسيب  المتكونة , وتم   IgG ,(IgM والكلوبيولينات المناعية ), C ٤لفحص مكون المتمم 

 . IL-23 , IL-10( لقياس مستوى ELISAاستخدام طريقة االمتزاز المناعي المرتبط باألنزيم )

% ( تليها خاليا القيحية بنسبة 82.2أظهرت نتائج الفحص المجهري إن حبيبات الرمل هي السائدة بنسبة ) 

%( تليها الخيوط المخاطية بنسبة ٦8.9خاليا الطالئية بنسبة )التليها  % (٦8.9%( تليها البكتريا بنسبة ) 71.1)

األسطوانات الكلوية تم و%( 2٤.٤ت الدم الحمراء بنسبة )%( تليها كريا٤8.9%(  تليها الفطريات بنسبة )٦8.9)

( سنة وبنسبتها 2٦-18وارتفاع نسبة االصابة في الفئة العمرية )هي األقل سيادة  ,%( 11.1مالحظتها و بنسبة  )

سنة في فترة  (2٦-18خالل فترة الحمل األولى والثانية وانخفضت في الفئة العمرية ) %(٦0%,73.3على  )

على نسبة لإلصابة بالمناطق الحضرية وبنسبة أن أكما بينت نتائج الدراسة ,%( 20ثالثة وبنسبة )الحمل ال

في ذو داللة  إحصائية  انخفاض( و بينت الدراسة ايضا  %٤2.2واقل نسبة كانت بالمناطق الريفية بنسبة) (57.8%)

الحوامل المصابات بالتهاب  ( في النساءRBC  ,Hb ,platelets,MCH,MCVمستويات القياسات الدموية  ) 

 totalالمعنوية في مستويات تركيز زيادة المسالك البولية مقارنة بمجموعة السيطرة. وبينت هذه الدراسة ايضا 

WBC) ) في النساء الحوامل المصابات بالتهاب مسالك البولية قياسا  بمجموعة السيطرة , ولوحظ فروق ذات معنوية

 . خالل فترات الحمل الثالثة االخيرة ((total WBCعالية  في مستوى 
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 علوم حياة   

تأثير الفورفورال على التركيب النسيجي للرئتين والكلى في األرنب عنوان الرسالة: 

 Oryctolagus coniculusاألبيض 

ابتسام عبد  اسم الطالب:

 النبي جاسم 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

كلية التربية للعلوم الكلية :  لحياة قـسم علوم ا القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.م.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه 
 ذكرى عطا إبراهيم

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

الكلى في األرنب االبيض هدفت الدراسة الحالية لمعرفة مدى تأثير مادة الفورفورال على التركيب النسجي للرئتين و
(Oryctolagus cuniculus  تضمنت الدراسة .)1أشهر وبأوزان  8-5ارنبا  ابيضا , بأعمار تراوحت بين  12-

كغم .قسمت الحيوانات اربعة مجاميع وكل مجموعة ثالث ارانب وحقنت بمادة الفورفورال تحت الجلد بتركيز  1.99
وبعد انتهاء مدة التجربة تم التضحية بالحيوانات وشرحت وإستؤصلت يوما   30( ملغم /كغم ولمدة 50,100,150)

 الرئتين والكلى منها لغرض الدراسة النسجية .
يوما  وجود انخفاض معنوي عند مستوى احتمالية  30بينت النتائج المستحصلة من هذه الدراسة وبعد مدة تجريع 

( 1.90كغم مقارنة بمجموعة السيطرة التي بلغت )( 0.87, 1.0٦, 1.30إذ بلغ متوسط أوزان الحيوانات ) 0.05
كغم .أوضحت نتائج الدراسة أن جميع مجاميع الحيوانات التي عوملت بالفورفورال ظهرت فيها تغيرات نسجية 

مرضية في كل من انسجة الرئتين والكلى تضمنت تنخر وإنفصال خاليا الطبقة الظهارية المبطنة للقصيبات وإحتقان 
تجمع خلوي في األماكن المتضررة وظهور وذمة,واحتقان حاد داخل االسناخ وتمزق للحواجز دموي وارتشاح و

السنخية في بعض المقاطع , وكذلك تم مالحظة حصول تغير سمك الحواجز السنخية أدى إلى تغيير اقطار األسناخ 
يوانات المعاملة في مقاطع وتوسع في مقاطع نسجية اخرى وحسب شدة التركيز اذ بلغت اقطار االسناخ للح

 ( مايكرومتر. 3٤.7٤( مايكرومتر مقارنة مع مجموعة السيطرة )٦2.3٦, ٤7.٦1, ٤٦.8٦وبالتراكيز السابقة )
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 علوم حياة   

 تطوري الوراثي لفيروس المليساء المعدية المعزولةالالتحليل  عنوان الرسالة: 

 من مناطق مختلفة من جسم اإلنسان 

سمير  اسم الطالب:

 ـد ذيابمحمـ

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

 الجامعة :ديالى العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

أ.م.د.   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.م.د الشهادة : دكتوراه 

 زهراء جعفر جميل

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

The Molluscum contagiosum virus (MCV) is a member of the poxviridae family that 

infects human skin and is highly contagious in all ages, but it is more prevalent in ages 

from (1-10) years, as well as patients with weak immunity such as HIV infected persons. 

The aims of study are molecular detection of the MCV using Conventional polymerase 

chain reaction (PCR) technique, followed by viral nucleotide sequence and phylogenetic 

analysis. Also to explore the association between MCV infection and certain socio-

demographic and clinical risk factors.  The present study is  cross-sectional study 

conducted in Diyala province for the period extended from 1 October 2020 until 1 April 

2021. A total of 101 patients with clinically suspected as having MCV lesion in different 

parts of their bodies were included. This were  from Baquba Teaching Hospital, 

Consultancy Department, and some Primary Healthcare Centers belong to Diyala 

Directory of Health. The age ranged from 5month to 60 years old from both sexes. Skin 

lesion tissue biopsies were collected using tissue curette was done under the direct 

super vision of specialized dermatology doctoer's . Conventional PCR was done using 

special primers. Genetic sequencing was done in Korea and the provisional phylogenetic 

analysis was done.  statistical analysis was done using SPSS program (Version 27) and P 

values less than 0.05 were considered significant.The results showed that MC133L, 

MC021L and MC002L gene swas among the  of skin specimens was detected in 2.0%, 

18.8% and 84.2% respectively. Analysis of genomic sequence showed that MC021L gene 
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with 979 pb was detected in six isolated of MCV and two isolated of MCV showed the 

presence of MC133L with 575 pb . When comparing each of these isolates with the 

NCBI. Regarding the MC021L gene locus, the results indicated that there were 51 DNA 

differences distributed in almost all the samples examined 

 

 علوم حياة   

االصابات الطفيلية المشخصة من عينات الزائدة الدودية الملتهبة  عنوان الرسالة: 

 والمزالة جراحيا ,وبيان التغيرات المرضيةــ النسجية المرافقة لالصابة

سهى نجم  :اسم الطالب
 عبدهللا التميمي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة للعلوم كلية التربيّ الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 رفةالصّ 

 الجامعة :ديالى

أ.د.  نغم   اسم المشرف : الدرجة العلمية : ا.د الشهادة : دكتوراه 

 ياسين البياتي

 2021تاريخ المناقشة :

 لص :المستخ

تم فحص عينات من الزوائد الدودية الملتهبة التي تم استئصالها من المرضى الوافدين إلى مستشفى بعقوبة التعليمي 

في قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى للتحري عن انواع الطفيليات التي تصيب الزائدة الدودية وتسبب التهابها 

مريضا  مصابا  بالتهاب الزائدة الدودية من كال  103الدراسة  والتغيرات النسجية المرضية المرافقة لها. وتضمنت

ولغاية  1/10/2020سنة وللفترة من  ٦3-3من االناث(, تراوحت اعمارهم بين 30من الذكور, و 73الجنسين )

, وبعد استئصال الزوائد الدودية لهؤالء المرضى تم اجراء الفحوصات المختبرية عليها والتي شملت 30/11/2020

 ص العياني اوال  ثم الفحص المجهري للتحري عن االصابات الطفيلية وبعدها تم فحصها نسجيا  .الفح

 Entamoeba%, وشملت االصابة اكياس طفيلي 20.38بلغت نسبة االصابة الكلية بالطفيليات في الزوائد الدودية 

histolytica  لي %( واكياس طفي13.59اصابة وبنسبة تواجد ) 1٤وكان عدد االصاباتGiardia lamblia 

وكان عدد  Enterobius vermicularis%( وبيوض طفيلي2.91اصابة بنسبة )3وكان عدد االصابات

اصابة بنسبة 3وكان عدد االصابات Hymenolepis nana %( وبيوض طفيلي0.97فقط بنسبة ) 1االصابات

(2.91.)% 

ناث في نسب االصابة الكلية بالطفيليات اظهرت الدراسة وجود فرق معنوي في نسب االصابة بين الذكور واال

% لإلناث( ولم تظهر فروق معنوية لإلصابة بالطفيليات بين الفئات العمرية  33.33% مقابل 15.11)للذكور
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%( 32اصابة بنسبة ) 8سنة فاكثر وكان عدد االصابات 31المختلفة وقد ظهرت اعلى نسبة اصابة للفئة العمرية  

%( من مجموع االصابات 11.11اصابة وبنسبة) 3سنة وكان عدد االصابات  15قل من واقل نسبة للفئة العمرية ا

اصابة  1٤الكلي, أظهرت الدراسة ان أعلى نسبة إصابة كانت بين سكان المناطق الريفية وكان عدد االصابات 

%( 1٦.27اصابة  وبنســبة  ) 7%( واقل نسبة لسكان المناطق الحضرية وكان عدد االصابات 23.33وبنسبة )

من مجموع االصابات الكلي ولم تظهر فروق معنوية في نسب االصابة لسكان هاتين المنطقتين. اما بشأن العالقة ما 

بين االصابة الكلية بالطفيليات ومستوى التعليم فلم يظهر فرق معنوي ما بين االصابة الكلية بالطفيليات لألفراد 

 المتعلمين واالفراد غير المتعلمين .

 

 وم حياة   عل

التخليق الحيوي لجسيمات الفضة النانوية مــــــــن مستخلص أوراق  عنوان الرسالة: 

وتحديد فاعليتها التثبيطية ضد البكتريا المعزولة مـــــن  Aloe vera نبــات الصبار 

 أخماج الجروح والحروق

ابتهال  اسم الطالب:

 محمد عبد التميمي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

 الجامعة :ديالى العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

أ.م.د.   اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية : ا الشهادة : دكتوراه 

  عباس ياسين حسن

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

The current study included the collection of 200 clinical samples direct swabs from burns 

and wounds from patients both sexual different age groups during the period from the 

beginning of November 2020 to January 2021 from patients admitted to Baquba 

Teaching Hospital and Al-Batoul Hospital. Samples were cultured on blood agar and 

McConkey agar. The bacterial isolates were diagnosed using selective and differential 

media.Then biochemical tests were performed to confirm the diagnosis of each of the 

bacterial isolates. Depending on the results of biochemical diagnostics, the bacterial spp. 

Were as following:  

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella 
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pneumoniae, Escherichia coli, Proteus mirabilis and Acinetobacter baumannii.       

      Antimicrobial sensitivity was tested for all different bacterial isolates to 14 

antimicrobials from each bacteria using disc diffusion method. The results showed that 

many bacterial isolates were multiple drugs resist (MDR). 

     Nanoparticle biosynthesis method is a very important field becauseits economic and 

environmental benefits. The biosynthesis of silver nanoparticles weredone by Silver 

nitrate (AgNo3) as precursor and aqueous extract Aloe vera. The color changed from 

light yellow to dark brown was an evidence of the formation of AgNPs. 

 

 م حياة   علو

باسم محمد  اسم الطالب:  ة لسرطان الجلدخلويالخطوط الالنانوي على  الخارصين وكسيدأتأثير  : عنوان الرسالة

           عبد اللطيف جاسم

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 ىالجامعة :ديال

م. د مهند   اسم المشرف : الدرجة العلمية :.م.د الشهادة : دكتوراه 

 وهيب مهدي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

فعالة نتشار الواسع لمرض سرطان الجلد في جميع انحاء العالم أصبح التحري واكتشاف أدوية لإل  نظرا     

راسة وتجارب ادوية جديدة وفعالة ومنها المواد المؤثرة االستمرار في د, لذا اوجب  لسرطان الجلد هدفا مهما

 . جل القضاء على هذا المرضأمن  كفوءةللوصول الى عالجات  المؤثرة عليهالنانوية  واكتشاف المواد

 Zinc Oxide  (ZnO-NPs) النانوية الخارصينوكسيد أ جسيمات تم في هذه الدراسة تحضير    

Nanoparticles  كيميائي وبطريقة السائل الهالميالتحلل العن طريقsol-gel           هذه المادة ص فح وتم

 InfraRed Spectrophotometer (FTIR) Fourier الحمراء تحتشعة األ طيف قياس جهاز بواسطة

Transformed فحص حيود األشعة السينية  , وتم(XRD) X-Ray Diffraction المجهر  وتم بعد ذلك إستخدام
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,  Field Emission Electron Scanning Microscope (FE-SEM) المجاليذو االنبعاث اسح لكتروني الماإل

 نانوميتر(. ٦2-37وكانت النتائج المتحصلة ضمن المقياس النانوي وبشكل كروي وحجم تراوح بين )

وكسيد أت السام لجسيما التأثيرخارج الجسم الحي لمعرفة  Cytotoxicity ايضا تم إستقصاء السمية الخلوية   

لجلد وذلك اخاليا سرطان على  مايكروغرام / مل 100 - ٦.25بتراكيز مختلفة وZnO-NPs  النانوية الخارصين

( A-375)السرطانيوالخط الخلوي  B16)) Mouse melanoma cell line باستخدام الخط الخلوي السرطاني

أظهرت نتائج الدراسة وجود نشاط و ,  Human foreskin fibroblast cells (HFF)الخط الطبيعيومقارنتها مع 

جسيمات أوكسيد الخارصين النانوية معنوية  عند تعريض  ا  فروق , ولم تكن هناكالسرطانية لخاليامؤثر لنمو ا مثبط

ZnO-NPs   على الخط الطبيعيHFF. 

 

 علوم حياة   

لبكتريا المكورات  الكشف المظهري عن بعض عوامل الضراوة عنوان الرسالة: 

 لعنقودية الذهبية المعزولة من عينات سريرية مختلفةا

قيس احمد  اسم الطالب:
 داود

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

ا أ.د. صب  اسم المشرف : .د: االدرجة العلمية الشهادة : دكتوراه 

 جاسم جواد

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

هي بكتيريا موجبة لصبغة كرام, موجبة ألنزيم  Staphylococcus aureusالمكورات العنقودية الذهبية 

على  سيتوجد بشكل رئي ,Staphylococcusلى جنس إ, تعود Coagulast , وعامل التخثر Catalaseالكاتاليز

كما توجد في الجروح   (,2015واخرون ,   Ugwuاء )ف لدى معظم األفراد األصح  الجلد والغشاء المخاطي لألن

والحروق والدم وتعد من العوامل المسببة لألمراض وتستوطن االشخاص االصحاء كنبيت طبيعي دون أن تسبب 

المكورات العنقودية الذهبية المقاومة  تعد (. 2019واخرون,    Abimanaأعراض أو مرض )

 كثرأ  من  ( تصيب الجلد بشكل عام حيث تشكل االعراض المرافق لها على دمل وقيح جلدMRSA)للميثيسيلين

وتعتبر ذات مقاومة  ,غلب مضادات الحياةأ  وتقاوم  نفنسجة الرخوة وتجويف األ  واأل   نواع خطورة في الجلداأل  

ذ إ الواحدة, رة سفراد األ  أ  ينتشر بين لى التكرار وقد إما يميل هذا المرض  , وغالبا  ا  يكون عالجها صعب متعددة لذلك

وترتبط عادة  ,S.aureus (Ibler Kromann ,2014)صحاء يكونون حاملين لبكتريا شخاص األبعض األ نإ
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 Hospitalإلى إصابات مرتبطة بالمستشفى MRSAمراضيات والوفيات يمكن تقسيم عدوى بكتيريا بمعدل اإل

associated Methicillin Resistance S. aureus (HA-MRSA) مرتبطة  صاباتإو

واخرون  Community associated Methicillin Resistance S. aureus (CA-MRSA (Khanبالمجتمع

ا والتي تتراوح شدتها من  ا  متكرر ا  المكورات العنقودية الذهبية سبب عد بكتريات   .(2018,  لإلصابات المهمة سريري 

بينت الدراسات ان البكتريا (,2014واخرون ,  Dengاض الغازية الشديدة )إلى األمر  Mildالخفيفةااللتهابات 

 Urinary Tract ( UTIالمكورات العنقودية الذهبية تسبب العديد من االمراض منها اخماج القناة البولية )

Infection  ومتالزمه العدسات السمعيهToxiic Lens Syndrome   بعد وضع العدسات والتهابات الجربيات

Folliculitis     القوياءImpetigo    والتهابات االنسجه الرخوه االكثر حدهSoft.Tissue in Fection) والتهاب )

المكان  مقدمة االنفت عد (  2015واخرون, (Pneumonia   Tongذات الرئه    Endo Garditisشقاف القلب  

خرى أ  كما ذكرت دراسات , (2015واخرون ,   Nsoforنتشار هذه البكتريا إلى مواقع الجسم األخرى )ي الالرئيس

نوفهم أ  من سكان العالم تتعايش هذه البكتريا في  30%-20 ما يقاربد بأن ذ وج  إ بأنها المسبب المرضي لإلنسان,

  %40-10وتقريبا 

 

 علوم حياة   

تعدد األشكال لجيني عاملي التخثر الثامن والتاسع لمرض نزف الدم  عنوان الرسالة: 

 في ديالى Bو   Aاثي نوع الور

صابرين  اسم الطالب:

 عبدالعالي محمد الصعبي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د عمار   :اسم المشرف  الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

          ليوغه ان القراحمد سلط

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

هو اضطرابات نادرة في نزيف الدم ترتبط بالكروموسوم  Hemophilia A and Bمرض نزف الدم الوراثي  

 F8يشفر كل من جيني  . FIXوالتاسع  FVIIIوتسببها طفرات في الجينات المشفرة لعامل تخثر الدم الثامن  Xالجنسي 

اجريت الدراسة ذان يمثالن عاملين مهمين في عملية تكوين خثرة الدم . لوال  FIXو FVIIIعاملي التخثر  F9و 

مستشفى بعقوبة التعليمي/مركز أمراض الدم في  Bو  Aالحالية على مجموعة من مرضى نزف الدم الوراثي نوع 

عينات وبلغ عدد  2021من العام  ولغاية شهر اذار 2020محافظة ديالى , للفترة من شهر تشرين االول لعام 
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عينة . تمت دراسة أربعة  20 ( وكان عدد عينات االصحاء Bمن نوع  20و  Aمن نوع  ٤0مريض)  60لدراسة ا

زوج  226و زوج قاعدي  139بطول   F8 مواقع جينية أي منطقتين لكل جين اذ كانت القطع المدروسة للجين

 131ذات الطول  F9, بينما كانت المنطقتين االخرى للجين  24و االكسون رقم  18قاعدي ضمن االكسون رقم 

, أظهرت النتائج تواجد المتغايرة  5واالكسون رقم  1زوج قاعدي ضمن االكسون رقم  158زوج قاعدي و 

rs1286329454   اعدي ضمن الجين زوج ق 226ضمن قطعة التضخيم ذات الطولF8  بينما تواجدت .

 158زوج قاعدي و  131ضمن قطعتي التضخيم ذات الطول  rs144314232و   rs1927330499المتغايرتين 

زوج قاعدي والمتواجدة  226فيما يخص القطعة المضخمة ذات الطول  . F9زوج قاعدي على التوالي ضمن الجين 

لنتائج الى وجود ثالثة طرز وراثية مختلفة في نفس المكان المستهدف , فقد اشارت اF8للجين  24في االكسون رقم 

rs1286329454  في القطعة المضخمة , وهيG/G  ,G/A   وA/A  أبدى الطراز الوراثي المتغاير ,G/A 

ميال   واضحا   في عينات  G/Gدى الطراز الوراثي المتماثل تواجدا   في أغلب  العينات المدروسة , بينما أب

تواجدا اكثر في عينات المرضى مقارنة  A/Aاالصحاء مقارنة بعينات المرضى  , وابدى الطراز الوراثي المتماثل 

يعد من  rs1286329454في الموقع  F8اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان تغاير الجين   بعينات االصحاء

%  80بنسبة  G/Aلوجود الطراز الوراثي المتغاير الزيجة  Aعوامل االستعداد لمرض نزف الدم الوراثي نوع 

 G% واليالته  55% على التوالي في المرضى , بينما سجل هذا الطراز نسبة  48% و  52بنسبة  Aو  Gواليالته 

 F8لجين  18% على التوالي في االصحاء . اما بالنسبة للقطعة المضخمة االكسون رقم  30% و  57.5نسبة  Aو 

لم يتم العثور على متغايرة عند مقارنة تسلسالتها مع التسلسالت المرجعية وانما تم العثور على طفرات نقطية من 

زوج قاعدي  131عة المضخمة ذات الطول فيما يخص القطنوع االنتقال والصامتة في المرضى مقارنة باالصحاء . 

, فقد اشارت النتائج الى وجود ثالثة طرز وراثية مختلفة في نفس المكان  F9جين لل 1االكسون رقم  والمتواجدة في

, أبدى الطراز الوراثي C/Cو  T/Cو  T/Tفي القطعة المضخمة , وهي   rs1927330499المستهدف 

ميال   واضحا   في عينات  C/Cنات المدروسة , أبدى الطراز الوراثي المتماثل تواجدا   في أغلب العي T/Tالمتماثل

ايضا تواجدا اكثر في عينات المرضى  T/Cالمرضى اكثر من عينات االصحاء  , وابدى الطراز الوراثي المتغاير 

يعد  rs1927330499في الموقع  F9اظهرت نتائج التحليل االحصائي ان تغاير الجين   مقارنة بعينات االصحاء.

بنسبة  C/Cو  T/Tلوجود الطرز الوراثية المتماثلة الزيجة   Bمن عوامل االستعداد لمرض نزف الدم الوراثي نوع 

% على التوالي في المرضى , بينما سجلت هذه الطرز  47.5% و  52.5بنسبة  Cو  T%  واليالتها  35% و 40

 % على التوالي في االصحاء .  13.33% و  86.66نسبة  Cو  T% واليالتها  6.66% و  80نسبة 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1800291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1800291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1800291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1800291
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/rs1800291
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 علوم حياة   

لطفيلي المقوسة الكوندية  IgGو IgMمستوى االجسام المضادة  تقييم عنوان الرسالة: 

 وفايروس الحصبة االلمانية في مصول النساء المجهضات

عبد هللا  اسم الطالب:
 حسين علوان

 الشهادة :

  عاليالالدبلوم 

االختصاص 

 لحياة: علوم ا

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

 أ.م.د.  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية: ا الشهادة : دكتوراه 
 أبتسام بداي حسان

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

على النساء  20/8/2021إلى 20/٤/2021ن أجريت الدراسة الحالية في محافظة ديالى خالل المدة م        

وفايروس الحصبة  Toxoplasma gondiiالمجهضات المشكوك بإصابتهن بطفيلي المقوسة الكوندية 

وقد أعدت استمارة استبيان لجمع المعلومات الخاصة بكل حالة مشمولة بالدراسة . أجري   Rubella Virusاأللمانية

 Electroluminescenceص اللمعان الكهربائي الكشف المناعي عينة مصل بأستعمال فح 250الفحص على 

immunoassay   وسجلت أعلى 32.80عينة وبنسبة  82وكان عدد العينات المصابة بطفيلي المقوسة الكوندية %

سنة و بنسبة  20 -15وأقل نسبة لها في الفئة العمرية % 31.57سنة وبنسبة  30-2٦نسبة إصابة في الفئة العمرية 

% وسجلت أعلى نسبة 1٦عينة وبنسبة  ٤0عدد العينات المصابة بفايروس الحصبة األلمانية   وبلغ% ٤2.21

سنة و بنسبة  20الى  15و أقل نسبة لها في الفئة العمرية %  19.30 وبنسبة  سنة 30-2٦إصابة في الفئة العمرية 

وضحت نتائج الدراسة الحالية عند %. أ2.8عينات وبنسبة   7بلغت عدد العينات باإلصابة المشتركة % و9.52

النتشار  P≤0.05وجود فروقا  معنوية  عند مستوى  Electroluminescence immunoassayاستعمال  

 ,% 35.37و في الريف  %٦٤.٦3اإلصابة بطفيلي المقوسة الكوندية ,إذ  كانت اإلصابة أعلى في المدينة وبنسبة 

و أقل نسبة ضمن الفئة الجيدة الدخل و بلغت  %5٤.87لدخل وبنسبة كما سجلت أعلى نسبة ضمن الفئة المتوسطة ا

كما لوحظ ارتفاع  %2٤.39وعند الموظفات بلغت  %75.٦0وكانت أعلى ضمن ربات البيوت وبنسبة % 17.07

و أقل نسبة في الالتي عانين من حالة  %٤٦.3٤نسبة اإلصابة لدى النساء الالتي عانين من حالة إجهاض واحده 

إما مرحلة حصول اإلجهاض كانت أعلى خالل الثلث األول من الحمل  %20.73ثالث مرات حيث بلغت اجهاض ل

وظهرت نسبة اإلصابة أعلى لدى النساء  % 1٤.٦3وأقل نسبة في الثلث الثالث حيث بلغت  %٦0.97وبنسبة 

ا لم تسجل فروقا  معنوية  بينم% 3٤.1٤و الآلتي تعاطين العالج بنسبة  %٦5.85الآلتي لم يتعاطين العالج وبنسبة 

 .بالنسبة للتماس المباشر مع القطط  P≤0.05 عند مستوى
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 علوم حياة   

 Acinetobacter baumannii عزل وتشخيص بكتريا عنوان الرسالة: 
 المعزولة سريريا

سحر حسين  اسم الطالب:
 رشيد

 الشهادة :

  عاليالالدبلوم 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  م علوم الحياة قـس القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د. صبا   :اسم المشرف  الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 
 جاسم جواد

 

 2021تاريخ المناقشة :

 

 المستخلص :

اإلصابات المكتسبة هي بكتريا ممرضة انتهازية تسبب العديد من  Acinetobacter baumanniiالراكدة البومانية 

من المستشفيات او من المجتمع وتسبب مشاكل صحية عديده تم جمع عينات في مستشفى بعقوبة التعليمي ابتداء  من 

والتي تعد واحدة من أهم الممرضات المسببة  A. baumanniiللتحري عن بكتيريا 1/8/2021لغاية  2021/٦/1

لمرضى الضعيف  المناعة, اذ تعد االصابات المكتسبة من المشفى لإلصابات المكتسبة من المستشفيات وخاصة لدى ا

واحدة من أهم المشاكل الطبية على مستوى العالم, اذ تعد المسبب الرئيسي الزدياد نسبة االصابات والوفيات بين 

 المرضى الراقدين في المستشفيات.

ري التنفسية والتهاب المجاري البولية عينة من أصابات الجروح والحروق والتهاب المجا 90تضمنت الدراسة جمع 

وتجرثم الدم وزرعت العينات المرضية على وسط اكار الماكونكي ووسط الدم الصلب وبعد نموها شخصت 

باستخدام الفحص المجهري , اذ كانت سالبة لصبغة كرام أما على الوسط الماكونكي ظهرت المستعمرات صغيرة 

غير مخمرة لسكر الالكتوز, كما ثبت انها غير محللة للدم على وسط أكار  الى عديمة اللون شاحبة دائرية منتظمة

الدم وظهرت بالون االبيض او الرصاصي الفاتح وكانت محدبة الشكل, وأجريت الفحوصات الكيموحيوية لتشخيص 

وكسديز العزالت السريرية أذ اظهرت جميع النتائج أنها كانت إيجابية للعزالت لفحص الكاتليز وأنها سالبة لف حص اال 

% كانت سالبة لهذا الفحص, 66.66وأن نسبة  Protase% من العزالت ايجابية لفحص  33.33وكانت نسبة 

  baumanniiعزلة من بكتيريا  15( وتم عزل VTTEK2وتأكد الفحص باستخدام جهاز ) API-20Eوباستخدام 

Acinetobacter  من ألتهاب المجاري البولية  2و عزالت من تجرثم الدم  3عزالت من الحروق  7وبواقع

 من الجروح. 1من ألتهاب المجاري التنفسية )القشع( و 2و  )االدرار(
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 علوم حياة   

لكلوي في محافظة ألغسيل الكيموحيوية لدى مرضى التغايرات ادراسة  عنوان الرسالة: 
 ديالى

محمد عبد  اسم الطالب:
 الرزاق هاشم كريم

 الشهادة :

  عاليالالدبلوم 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

م.د مهند  اسم المشرف : .دمالدرجة العلمية:  الشهادة : دكتوراه 
 وهيب مهدي

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

السكر في الدم , اليوريا , الكيراتينين , (  الكلى لوظائف يموحيويةالك الداالت مستوى تقييمالحالية إلى  الدراسةهدفت 

 من يعانون الذين المرضى في ( PCV وخاليا الدم المرصوصةااللبومين , البروتينات , الصوديوم , البوتاسيوم , 

 التابعة اتالمختبر في الدراسة هذه أجريت .ىمحافظة ديالفي  الدموي الغسيل بواسطة يتعالجونو  الكلوي الفشل

 1/9/2021 إلى (2021 / 5 /22 من / مركز ابن سينا للغسيل الكلوي في محافظة ديالى  التعليمي بعقوبة لمستشفى

رات بين العالقة إيجاد ( لغرض ى مجموعة من المزمن لد الكلوي الفشل وحاالت  المذكوره أعاله الكيموحيوية ألمؤش 

لمدة   المرضى متابعة تمت .( اناث  22ذكور و  38 حالة ) ٦0 دهمالمرضى المصابين بالفشل الكلوي والبالغ عد

لعينات اقورنت نتائج  وقد أعاله المذكور القسم يراجعون والذين المزمن الكلوي الفشل من يعانون الذينثالثة أشهر 

أظهرت  ةالالزم الفصحوصات المختبرية أجراء وبعد .لمدة ثالثة اشهر المصابين بالفشل الكلوي المرضى لنفس 

وجد إ ن  هنالك إنخفاض  , ( بين االشهر الثالثةp<0.05نتائج الدراسة وجود اختالفات ذات داللة إحصائية معنوية )

( مقارنة 2.80±112.3تدريجي في مستويات اليوريا وااللبومين إذ شكل اليوريا أدنى مستوى في الشهر الثاني )

( مقارنة 0.52±  35.9٦ن فقد شكل ادنى مستوى بالشهر الثالث )( , اما االلبومي2.58±  133.78بالشهر االول )

(. اما بالنسبة للصوديوم, فقد لحظ ارتفاع مستوى الصوديوم في الشهر الثالث 0.55±  37.٦بالشهر االول )

أما في الذكور شكل السكر و اليوريا ادنى مستوى .(0.7٦±  138.73( مقارنة بالشهر االول )٤7.±0  05.1٤٤)

و  5.٦٦±127.92( مقارنة بالشهر االول )3.٦2±111.8٤و  5.٤٦±10٤.97هر الثاني )في الش

(  على التوالي  . أما بالنسبة للبروتين و الصوديوم, فقد لوحظ ارتفاع مستوياتهم في الشهر الثالث ٦٤.52±3.13٤

 . التوالي ( على0.95±137.92و   1.83±٦٤.78( مقارنة بالشهر االول )0.٦٤±1٤٤.23و   ٦8.8٤±0.01)

وفي االناث بينت نتائج الدراسة الحالية إن  هنالك إنخفاض تدريجي في مستويات اليوريا والصوديوم  , إذ شكل 

(  مقارنة بالشهر االول 0.٦8 ±13٤.72 و ٤.33±113.٤اليوريا والصوديوم أدنى مستوى في الشهر الثالث  )

 (  على التوالي  .  1.23±1٤0.13و  132.5±3.25)
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 لوم حياة   ع

عقار االزيثرومايسين على التركيب النسجي للكليتين في الفأر تأثير  عنوان الرسالة: 

 األبيض

نور حمد  اسم الطالب:
 الزيدي مطلك

 الشهادة :

  عاليالالدبلوم 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 ىالجامعة :ديال

.م.د أ اسم المشرف : م.دا.الدرجة العلمية:  الشهادة : دكتوراه 
 ذكرى عطا إبراهيم

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

التعرف على تأثير عقار األزيثرومايسين على التركيب النسجي للكليتين في الفئران  هدفت الدراسة الحالية

رومايسين من المضادات الحيوية المايكروليدات المضاد عقار األزيث ذ يعد  إ(.Mus musculusالسويسرية )

 لألمراض البكتيرية .

ووضعت  ربع فئرانأمجاميع كل مجموعة تضم  الحيوانات الى اربعوقسمت  ا ,واناث ا  ذكور ا  فأر 16ة دراسالشملت 

هي مجموعة في اقفاص مستقلة عن بعضها مع المراقبة والتنظيف طيلة فترة الدراسة وتضم المجموعة األولى 

كغم من /(ملغم8_٤_2أما المجاميع الثالثة تم حقنها بعقار األزيثرومايسين على شكل جرعات متتاليه ), السيطرة 

وبعد أنتهاء مدة التجربة تم التضحية بالحيوانات وشرحت وتم استئصال الكليتين منها  يوما 30وزن الجسم ولمدة 

 .لغرض الدراسة النسجية

بأن الحيوانات التي تم معاملتها بعقار األزيثرومايسين وبمقارنتها الحالية  لة من الدراسة بينت النتائج المستحص

نخفاض شهية الحيوانات لتناول إ و بقلة شرب الماءقدعانت من تغيرات سلوكية وعيانية وشملت  ,بمجموعة السيطرة

سة بأن الحيوانات عانت من تغيرات في كما بينت الدرا,  العليقة ووقوف الحيوانات في أحد جوانب القفص وانزوائها

 20.5وزانها األصليه والبالغة  أقلت أوزانها بشكل قليل عن , إذ الوزن بعد حقنها بالعقار عن وزنها األصلي 

 غم على التوالي . 23.05, 22, 21.5,

ارية المبطنة في تنخروأنفصال خاليا الطبقة الظهكذلك عانت المجموعة التجريبية من تغيرات نسجية تمثلت بظهور 

  بعض النبيبات الكلوية ,كذلك حصول أنعزال الخاليا المكونة لألنابيب الكلوية , وظهور تليف في نسيج الكلى. 
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 علوم حياة   

تأثير المعاملة باألثيفون في نمو وإزهار وأنتاج كورمات نبات الفريزيا  عنوان الرسالة

Fressia spp 

منار  اسم الطالب:

 ابراهيم حسن

 الشهادة :

  الماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د. مثنى  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 محمد ابراهيم المهداوي

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

الواقعة شمال شرقي مدينة بعقوبة ضمن محافظة  ارب الحقلية في حديقة المنزل في حي المصطفىا جريت التج 

نمو وازهار  علىبهدف دراسة تأثير المعاملة باألثيفون  2021وحتى آيار  2020للمدة من تشرين االول  ديالى

 .Fressia sppنبات الفريزيا صنفين من نتاج كورمات إو

  Completely Randomizedعاملية باستعمال التصميم العشوائي الكامل  تضمنت الدراسة ثالث تجارب

Design (C.R.D)  .لمعرفة االستجابات الفسلجية والمظهرية لنبات الفريزيا 

دراسة تأثير حقن ونقع كورمات نبات الفريزيا بمادة األثيفون في كسر السكون وسرعة ولى /التجربة األ    

 -:والزهري لصنفين من نبات الفريزيا وصفات النمو الخضري االنبات

اجريت هذه التجربة باستخدام ثالثة عوامل هي عامل األصناف)باستخدام صنفين االبيض والوردي(والعامل الثاني    

  ( والعامل الثالث هو المعاملة )الحقن والنقع(.1-ملغم.لتر 200و 100و 0هو تراكيز االثيفون وهي )

 1-ملغم.لتر100 فاض معنوي في مدة االنبات للصنف األبيض والذي عومل بالحقن بتركيزالنتائج إلى إنخ اشارت     

 1-ملغم.لتر100 يوم ,في المقابل أرتفعت هذه القيمة لتبلغ أعالها في الصنف الوردي عند النقع بتركيز  6.0لتبلغ  

المعنوي بالمعاملة بالحقن والنقع  ظهر اإلختالف والمعاملة فقد بين األصناف الثنائي أما التداخل ,يوم34.4 بلغت 

يوم في الصنف  31.2يوم لترتفع عند أعلى قيمة  6.4إذ بلغت  ,لتبلغ أقل قيمة للصنف األبيض عند المعاملة بالحقن

 الوردي بمعاملة النقع.
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 علوم حياة   

شيرين  :اسم الطالب   تراكم العناصر الثقيلة ألنواع من األسماك في نهر ديالى:  عنوان الرسالة

  محمد محمود التميمي

 الشهادة :

 دبلوم العالي 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

. د .م.أ اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية: ا الشهادة : دكتوراه 

 خنساء سلمان فرمان

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 Cu+2والنحاس Feهدفت الدراسة الحالية الى قياس تراكيز بعض ايونات العناصر الثقيلة وهي الحديد  

في منطقة   striated muscleفي العضالت المخططة Crوالكروم  Ni+2والنيكل pb+2والرصاص cd+2والكادميوم

 Silurusالجري و Chondrostoma regiumالشبوط و Cyprinus Carpioالجذع وخياشيم اسماك الكارب 

glanis  المتواجدة في نهر ديالى باإلضافة الى تحديد تراكيز أيونات تلك العناصر في مياه ورواسب النهر في

 S2ضمن قضاء الخالص وتمثل الموقع الثاني ونرمز له  S1موقعين تمثل الموقع االول بناحية السالم ونرمز له 

وتم قياسها بواسطة جهاز  2021جمعت العينات خالل شهر تموز من عام بناحية بهرز ضمن قضاء بعقوبة. و

 . Flame Atomic Absorption Spectrophotometerمطياف االمتصاص الذري اللهبي

أظهرت نتائج الدراسة ان الموقع األول سجل قيم أعلى لعنصر الحديد في عضالت اسماك الجري حيث بلغ تركيزه 

جزء بالمليون, فيما  ٤.9جل أقل قيمة في عضالت اسماك الشبوط حيث بلغ تركيزه جزء بالمليون, فيما س ٦.22

فلم يسجل أي تركيز  Cuجزء بالمليون. أما عنصر النحاس  9.7سجلت عضالت األسماك نوع الكارب تركيز بلغ 

لغ تركيزه في لم يسجل أي تركيز في اسماك الكارب, بينما ب Cd في األنواع الثالثة المدروسة, وعنصر الكادميوم

جزء بالمليون, كذلك الرصاص لم يسجل أي تركيز في عضالت اسماك الكارب  0.7عضالت الشبوط والجري 

فلم  Niوالنيكل  Crجزء بالمليون في عضالت اسماك الجري, اما عنصري الكروم 1.1والشبوط لكن كان تركيزه 

لثاني فقد بلغ تركيز الحديد أعلى قيمة في عينة تسجل أي تراكيز في عضالت األسماك المدروسة.  أما في الموقع ا

جزء  5.2٤جزء بالمليون وكانت أقل القيم في عضالت عينة الشبوط  15.3٤عضالت اسماك الكارب بلغت 

جزء بالمليون في عضالت اسماك الكارب أما الشبوط فقد كان تركيز  199بالمليون. وبلغ تركيز النحاس اعلى القيم 

 Cd, ولم يتحسس الجهاز للعناصر الكادميوم1٤٤يز النحاس في الجري أقل القيم وكان ترك 1٤8النحاس 
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 . Niوالنيكل Pbوالرصاص

جزء 70.5أما في خياشيم عينات الموقع األول فقد كان أعلى تركيز لعنصر الحديد في عينة اسماك الشبوط بلغت 

جزء بالمليون ألسماك  0.٤٤-1.5نحاس في خياشيم الكارب, وبلغت قيم عنصر ال 59.5واقل قيمة كانت  بالمليون

في  Crوالكروم Niوالنيكل Pbوالرصاص Cdالشبوط والجري على التوالي, ولم تسجل أي قيم للعناصر الكادميوم

 خياشيم الموقع االول. 

جزء  66.51في خياشيم اسماك الكارب واقل تركيز كان 98.97اما الموقع الثاني كان تركيز الحديد اعلى قيمة 

في خياشيم اسماك الجري واقل قيمة   579ون في خياشيم اسماك الجري , بينما سجل النحاس اعلى تركيز بالملي

 Niوالنيكل Pbوالرصاص Cdجزء بالمليون في خياشيم اسماك الشبوط, ولم تسجل العناصر الكادميوم 270

 أي تحسس على جهاز امتصاص المطياف الذري. Crوالكروم

 

 علوم حياة   

 P450دراسة العالقة الوراثية الجزيئية والتعبير الجيني للسايتوكروم :  سالةعنوان الر

استجابة للمبيدات  Tribolium confusumو Tribolium castaneum بين النوعين  

 الحشرية المختلفة

سارة سالم  اسم الطالب:

 حمد

 الشهادة :

  ماجستير 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

أ.د. عمار  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 أحمد سلطان 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

جنحة ألارتبة غمدية  إلى نمياذان ينتلا Tribolium confusunوالنوع  Tribolium castaneunيعد النوع  

Coleoptera  وعائلة خنافس الدقيقTenebrionidae  فات المحاصيل المخزونة ويكونان متشابهان من آمن

عينة لكل نوع  30عينة من الحشرات الكاملة بواقع  60نه ال يمكن التمييز بينهما . تم جمع أالناحية المظهرية لدرجة 

لغاية شهر نيسان عام  2020ول عام ر تشرين األلى محافظة ديالى خالل الفترة من شهإمن مخازن الحبوب التابعة 

2021. 

حزمة ذات  66حزمة منها  92بوادئ  10ظهرت نتائج الدراسة الجزيئية للبوادئ العشوائية والبالغ عددها أ      
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قل أ OP-B18عطى البادئ أذ إ,  T.confusumوالنوع  T.castaneumتعددية شكلية عند المقارنة بين النوع 

من الحزم  عددا   أعلى OP-C10عطى البادئ أحزمة بينما  6زم ذات التعددية الشكلية والبالغ عددها من الح ا  عدد

-OPعلى نسبة مئوية لكفاءة البادئ ظهرت عند البادئ العشوائي أن إحزم ,  10ذات التعددية الشكلية والبلغ عددها 

C18  ادئين العشوائين قل نسبة مئوية لكفاءة البادئ ظهرت عند البأ% بينما 14.13وهيOP-A15  وOP-B18 

قل نسبة أ% بينما 15.1وهي  OP-C10على نسبة مئوية للمقدرة التمييزية ظهرت عند البادئ أن إ% ,  6.52وهي 

 .%4.54وهي  OP-B18مؤية ظهرت عن البادئ العشوائي 

 Cytbوالجين  COIن بواسطة تضخيم الجي  T.confusumوالنوع  T.castaneumوعند المقارنة بين النوع        

زوج  500و  1000ن الوزن الجزيئي للحزم الناتجة هو إظهرت النتائج أنزيم البلمرة المتسلسل إستخدام تفاعل إب

ختالف إوجود  Cytbوالجين  COIوكلوتيدي لكل من الجين يظهر التسلسل النأقاعدي ولكال النوعين على التوالي, و

وكلوتيدي يذف في بعض القواعد النتروجينية على طول التسلسل النستبدال وحإبين النوعين على شكل طفرات 

ساس التسلسل أظهرت شجرة النشوء والتطور المبنية على أخرى. أ  للجينين من جهة ومع عينة بنك الجينات من جهة 

 وجود اختالف بين النوعين من جهة وبين عينة بنك الجينات من جهة Cytbو  COIالنيوكلوتيدي لكل من الجين 

 COI ذ تضمنت شجرة النشوء والتطور بالنسبة للجينإفراد النوع الواحد, أخرى وكذلك وجود تغاير ما بين أ  

عينات والثانية ضمنت عينات النوع  10والبالغ عددها  T.castaneumولى ضمنت عينات النوع مجوعتين األ

T.confusum  وراثية بين عينات المجموعتين من جهة ختالف في المسافة الإوجد بعينات و 10يضا أوالبالغ عددها

مجوعتين  Cytb خرى. وكذلك تضمنت شجرة النشوء والتطور بالنسبة للجين أ  وبين عينة بنك الجينات من جهة 

 T.confusumعينات والثانية ضمنت عينات النوع 10والبالغ عددها  T.castaneumولى ضمنت عينات النوع األ

ختالف في المسافة الوراثية بين عينات المجموعتين من جهة وبين عينة بنك إيوجد عينات و 10 يضا  أوالبالغ عددها 

  .خرىأ  الجينات من جهة 

نخفض عند تعريض كامالت النوع إ P450ن معدل التعبير الجيني للجين إظهرت نتائج التعبير الجيني أ        

T.castaneum  والنوعT.confusum فطر  لى التركيز النصف القاتل لكل منإBaeuveria bassiana  والمبيد

لى خفض معدل إدى أن الفطر إحصائي ذ بينت نتائج التحليل اإلإمقارنة مع معاملة السيطرة ,   Persectالكيمائي 

(  من المبيد ±0.01833 0.01026على )أبمستوى  T.castaneumفي الحشرة   P450التعبير الجيني للجين 

( وبفرق معنوي بين كل من الفطر 1.00000±0.0000ملة السيطرة )( مقارنة بمعا ±0.02000 0.01513)

 . LSD=0.05ذ بلغت قيمة ,إوالمبيد مع مجموعة السيطرة وغير معنوي بين المبيد والفطر 
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 علوم حياة   

دراسة المجتمع المايكروبي لمنطقة الرايزوسفير لنباتي الرغل :  عنوان الرسالة

 ديالىوالطرطيع في بعض مناطق محافظة 

سعد علي  اسم الطالب:
 حسين العكابي

 الشهادة :

  دكتوراه 

االختصاص 

 : علوم الحياة

ة التربية العلوم كليالكلية :  قـسم علوم الحياة  القسم :

 الصرفة

 الجامعة :ديالى

ا. د. نجم  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 
                      عبدهللا جمعه الزبيدي  
ا. د. فارس محمد سهيل 

 التميمي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

م ,بهدف دراسة تأثير ثالثة  2020( سنة  RCBDنفذت تجربة عاملية وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة )

في منطقة  يوبعوامل هي الموقع و النوع النباتي و مراحل نمو نباتي الرغل والطرطيع على المجتمع الميكر

الرايزوسفير فضال عن عزل وتشخيص االحياء المجهرية المثبتة للنتروجين والمذيبة للفوسفات ,وتقدير تركيز 

العناصر الكبرى والصغرى ومحتوى الفينوالت الكلي وحامض البرولين وحامض االبسيسك في النباتات. تضمن 

اء المقدادية و قضاء بلدروز والعامل الثاني النوع النباتي العامل االول الموقع  ثالث مناطق وهي جامعة ديالى وقض

تضمن نبات الطرطيع و نبات الرغل وتربة المقارنة غير متأثرة بالجذور  والعامل الثالث تضمن مراحل نمو 

النباتات وهي مرحلة االنبات ومرحلة النمو الخضري ومرحلة بعد التزهير . اخذت القراءات وحللت النتائج بحسب 

( ثم قورنت المتوسطات بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود وعند SAS  Softwareصميم المتبع وفق نظام ) الت

 % . 0.05مستوى احتمالية 

 أظهرت النتائج:

تفوقت معاملة الموقع قضاء المقدادية معنويا  في أغلب الصفات على معامالت الموقعين )جامعة ديالى وقضاء  -أوالً 

  Azospirillum spالكلية للبكتريا والفطريات في الرايزوسفير والريزوبلين واعداد بكتريا  بلدروز( في صفة أعداد

وتركيز عنصر النتروجين والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك  Pseudomonas spو   Bacillus spو

 20.9٦جافة, 1-غم تربة  cfu 107×2.250والحديد والفينوالت الكلية في نباتي الرغل والطرطيع والتي بلغت 

×108 cfu 104×2.138جافة, 1-غم تربة cfu 104×5.533جافة, , 1-غم تربة cfu 104×٤.13جافة ,1-غم تربة 

cfu 2.29٤,   1-ملغم غم نبات ٦9.101, 1-ملغم غم نبات ٤9.9٤, 1-ملغم غم نبات  58.09جافة , 1-غم تربة 

على  1-ملغم غم نبات 33.78, 1-ميكروغم غم نبات 101.0٤, 1-ميكروغم غم نبات 88.5٤, 1-ملغم غم نبات

 التوالي.

تفوقت معاملة النوع النباتي نبات الرغل معنويا  في أغلب الصفات المدروسة عن  نبات الطرطيع وتربة  -ثانياً 
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 المقارنة الختبارات األحياء المجهرية ,إذ كان لجذور نبات الرغل تأثير مشجع ومعنوي في صفة االعداد الكلية

للبكتريا  واعداد البكتريا في الرايزوبلين والفطريات في الريزوسفير  R/Sللبكتريا في الرايزوسفير ونسبة  

  Azospirillum spالمتحررة واعداد بكتريا   CO2للفطريات وأعداد الفطريات في الريزوبلين وكمية   R/Sونسبة

م والمحتوى الكلي للفينوالت وحامض وتركيز عنصر المغنيسيو  Pseudomonas spو   Bacillus spو و

-غم تربة cfu 108×30.82% , 9.029جافة ,1-غم تربة cfu 7 10× 3.1٤1البرولين  واالبسيسك والتي بلغت

-غم تربة100ملغم 70.2٦جافة, 1-غم تربة cfu ٤ 10×2.71٦%, 7.1٦جافة, 1-غم تربةcfu 103×2.٤3جافة, 1

1 ,13.38 ×٤10 cfu  جافة.1-غم تربة 

 

  م قران علو

هـ( ومنهجه  في درء التعارض الظاهري في 35٤اإلمام ابن حب ان)ت:  عنوان الرسالة
 دراسة تطبيقية -التقاسيم واألنواع -صحيحه

زينب علي  اسم الطالب:
 شهاب

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

علوم : 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :   القران  قـسم علوم القسم :

 اإلسالمي ة

 لجامعة :ديالىا

أ.د. أحمد  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 
 نوري حسين

 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

, وأنزل عليه الكتاب الكريم الهادي إلى صراط هللا ()فمن نعمة هللا على هذه األمة أن أرسل فيها النبي العربي 

, وترك رجاال  فقهوا رسالة وأدى األمانةألمة دينها ولم يقبض نبيه إليه إال بعد ما بلّغ اللهذه ا المستقيم, وأكمل هللا 

وجمعتهم على كلمة واحدة,  ,الكتاب والسنة وتمسكوا بهما, وكانوا جميعا  على عقيدة صحيحة واضحة ربطت بينهم

وساروا على هدى  ,تاب والسنةوقد خلف هذا الجيل جيل التابعين الذين كانوا خير خلف ألعظم سلف ورثوا الك

 النبوة.

وهي التي يأخذ منها المسلمون كافة تشريعاتهم في األحكام والعبادات  ,دت مصاد التشريع في اإلسالمولقد تعد  

 ,والمعامالت وغيرها فكانت السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع اإلسالمي بعد القرآن الكريم

لمتعاقبة من المسلمين بصورة ما يعرف بالحديث النبوي الشريف الذي أواله علماء المسلمين ووصلت إلى األجيال ا
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 .))ودقة ما ورد عن النبي ,وصدقهم ,والتحقق من سالمة الرواة ,أهمية كبيرة من حيث الجمع

 ,التزييف همية دراسة الحديث كأحد العلوم الشرعية تظهر من خالل كونه يحفظ الدين االسالمي منأوبهذا فإن 

 ,وطرق روايته النبوي الشريف, والتحريف أو التبديل لذلك فقد هيأ هللا سبحانه وتعالى من يعتني بنصوص الحديث

 ) )وحتى ال يختلط كالم رسول هللا ,واالستدالل به لبيان الصحيح من الحديث النبوي من الضعيف أو الموضوع

 بكالم غيره من الناس.

المسند )هـ( في كتابه 35٤ – 270) بستيأبو حاتم محمد بن حبان التميمي الدارمي ال ظومن هؤالء العالمة الحاف

المعروف بـ)صحيح ابن  (الصحيح على التقاسيم واألنواع من غير وجود قطع في سندها وال ثبوت جرح في ناقلها

متونها ودرء التعارض  ثم دراسة ةفيه من خالل جمع االحاديث المتعارض يجري البحثحب ان( هذا هو الكتاب الذي 

 عنها.

 

 علوم قران  

الترجيحات التفسيرية عند الشيخ محمد جمال الدين القاسمي :  عنوان الرسالة
 هـ(في تفسيره )محاسن التأويل( 1332)

 دراسة تطبيقية 

عفراء  اسم الطالب:
 حكمت حميد رشيد 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  القران   قـسم علوم القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

أ.د. عمر   اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 
 عبد هللا نجم الدين الكيالني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 فال هللا يهده من أعمالنا, وسيئات سناأنف شرور من باهلل ونعوذ ونستغفره, ونستعينه نحمده العالمين رب هلل الحمد   
 وصفيه ورسوله, عبده محمدا أن وأشهد له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشهد له هادي فال يضلل ومن له, مضل

ر   وأصحابه الطاهرين الطيبين آله وعلى للعالمين رحمة المبعوث على وأسلم وأصلي وخليله ر  الميامين الغ  . 
 :وبعد
 كما للعالمين رحمة للناس وهدى نورا الكريم القرآن إنزال نعمة عباده على بها هللا أنعم التي النعم أجل نم فإن      

 -وتعالى تبارك – ربنا ودعانا ,) (  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ٱ ٱ:  وجل عز قال
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 اك ٱ ٱ:  سبحانه الوق ,) (   نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زب ٱ ٱ:  شأنه جل -فقال وفهمه كتابه تدبر إلى

 التدبر هو القرآن إنزال من األساس الغرض أن وجل, عز ربنا لنا وبين ,) (   يل ىل مل يك ىك  مك لك

 هللا نعم من وإن ,) (   زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ ٱ:   وجل عز فقال أجرها, عظم على التالوة مجرد ال والتذكر

 أوثقها هي: وأفضلها العلوم أشرف وأن والتفقه, والفقه لم,والتع العلم سبيل بهم يسلك أن عباده, على أيضا تعالى
وجل عز هللا بكتاب صلة . 

 بشرف العلم شرف إن إذ بها, العناية العلم لطالب ينبغي التي العلوم أشرف من فهو التفسير علم: العلوم هذه ومن

 صاحب من كتاب جاءهم قوم مثل م,يعل ال أو تفسيره يعلم ومن القرآن يقرأ من مثل: " المسير زاد في جاء المعلوم,

 ليال لهم

 

 علوم قران  

ترقية الذات اإلنسانية على وفق المعاني القرآنية في تفسير )من نور :  عنوان الرسالة

 ) دراسة أكاديمية معاصرة( للشيخ محمد اليعقوبي  (القرآن

حسن فليح  اسم الطالب:

 حسن صالح 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 لقرآنا

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

أ.د. عمر   اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 عبد هللا نجم الدين الكيالني

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 المهديين الهداة آله وعلى األمين, المصطفى القاسم ابي على مالتسلي وأتم الصالة وازكى العالمين, رب هلل الحمد   
 .الميامين الغر وأصحابه

 .. بعد أّما

 القابلية فيه وتعالى تبارك هللا أودع مخلوقٌ  ناحية   من هو , المخلوقات كل بين من واالغرب االعجب هو فاإلنسان

امسجو ويصبح(( اإللهية الخالفة)) مقام الى يصل ان يستطيع بحيث  االنسان ويكفي المالئكة, قبل من ومخدوما   له د 

 مث ٱ ٱ:  نفسه امتدح خلقه تعالى هللا ولئن ,((تقويم احسن))و صورة بأجمل خلقه وتعالى تبارك الكون خالق أن هذا

 قوس امتداد وعلى االنسان ان) ( .    لك اك يق ىق ٱ ٱ: بقوله الكرامة تاج رأسه على ووضع) (    جح مج حج

 ناحية ومن الكمال, مراتب اعلى يكون الذي الموقع) (.     زئ رئ ّٰ ِّ     ٱ ٱ مرتبة الى االرتقاء بإمكانه ل,والتكام الرقي

 والى الوجود مراتب ادنى الى ينحدر ربما الخلق, بارئ قبل من(( تقويم احسن)) وسام المقل د االنسان هذا ان أخرى,
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 مع المساواة قدم على فيه يصير الذي الحد الى الشأن عديم امعه يغدو مستوى الى يهبط وهنا) ( .  يب  ىبٱ ٱ الحضيض

 ذلك, من ادنى بل االنعام

 

 علوم قران  

ي ة الفرد:  عنوان الرسالة ي ة في سورة النحل وأثرها في بناء شخص  عمر علي  اسم الطالب: المقاصد التربو 

 حسين

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  علوم القران   قـسم القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

أ.د. خالد  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 خليل ابراهيم

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

بِّ  هلل الحمد ا... أجمعين وصحبه آله علىو محمد سيِّدنا والمرسلين األنبياء خاتم على والسالم والصالة العالمين ر   أم 
 :بعد
 والمعارف بالعلوم زاخر الكتاب وهذا األمين, وقائدها الشامل ودستورها األمة لهذه الخالد الكتاب هو القرآن أن

 معانيه يستثير اي() ( القرآن فاليثور واآلخرين األولين علم أراد من: ) قال حين عنه هللا رضي مسعود ابن وصدق
 هللا هدى من فمنهم وأحكامه مسأله   وتقرير للناس لبيانه مهمته النبي بدأ القرآن نزول وعند العلوم, بأبوا له لتفتح
 هللا رضي عائشة امنا وصدقت وعمال, قوال   القرآن يفسر وسلم عليه هللا صلى وكان الضاللة, عليه حقت من ومنهم
 فبين ,() (األرض على يمشي قرآنا   كان: )فقالت وسلم عليه هللا صلى النبي خلق عن سألت عندما أبيها وعن عنها
 وحي من استلهمه ذلك وكل الذات وبناء الناس سلوك ضبط على وعمل واخالقياته, ومبادئه وأصوله الدين أحكام
 .القرآن

 على الخلف وسار القرآن, معاني بيان الى واتباعهم بعدهم من والتابعون عليهم هللا رضوان الصحابة انبرى ثم

 الشاطبي االمام أن العلم, طلبة من كثير ويظن المتقدميّن, كتب ثنايا من المقاصد علم فنبع والتأويل, البيان في نهجهم

 هذا جذور أن التحقيق اهل عليه الذي ولكن العلم, هذا جذور اسس الذي هو( للهجرة وتسعون سبعمائة سنة المتوفى)

 دي,المقاص التفسير ذلك بعد نشأ ثم ذلك, من اسبق العلم
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 علوم قران  

زينب  اسم الطالب: النعمة  في القران  الكريم وأثرها على السلوك  اإلنساني. مفهوم  :  عنوان الرسالة
 عدنان اسماعيل دعاج 

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

أ.م.د.  اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية: ا شهادة : دكتوراه ال
 فاضل احمد حسين 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 والشكر وأشكره نعمه, من للحمد والتوفيق أحمده الرحمة, نفسه على وكتب النعمة, عباده على أفاض الذي هلل الحمد
 ال أن وأشهد نقمه, وحلول نعمه زوال توجب التي الذنوب من إليه وأتوب واستغفره وكرمه, فضله من بالمزيد كفيل
 به وأتم الدين, به تعالى هللا أكمل خلقه, من وخيرته ورسوله عبده محمدا أن وأشهد له, شريك ال وحده هللا إال آله

 تعاقب ما وصحبه, وآله عليه عباده من والصالحون ورسله وأنبياؤه ومالئكته هللا فصلى المؤمنين, عباده على النعمة
 .كثيرا تسليما وسلم والنهار, الليل
 :بعد أما
 جميع رزقه عم وقد فهمها, عن حجب من وجهلها لمعرفتها, هللا وفقه من عرفها تحصى, وال تعد ال هللا نعم فإن

 وإن جل,و عز برضاه مرتبطة حولنا باألشياء سعادتنا فإن بأمره؛ والقضاء وجل, عز هللا بيد الخير كان ولما خلقه,
 على بالصبر العبد ينالها أن إما المنزلة وهذه والرخاء؛ السعادة من وزاده النعم, عليه أسبغ عبده, عن هللا رضي
 وهللا بالكفر, وتزول بالشكر, تزيد النعم فان نعمه؛ على بالشكر ينالها أن وإما المومن, للعبد نعمة هو الذي االبتالء

 .ربه نعم إلى يرفق واإلنسان عباده, عن غني وجل عز
 دراسة -اإلنساني السلوك على وأثرها الكريم القرآن في النعمة مفهوم: )رسالتي موضوع كان للنعمة األهمية ولهذه

 .(معاصرة

 :الموضوع اختيار سبب
 :منها عديدة أمور الموضوع هذا اختار جعلني ما إن
 .باإلنسان كبيرة صلة هاول اليومية حياتنا في جدا المهمة المواضيع من الموضوع هذا إن-1

 .وأهميتها النعمة مفهوم معرفة .2
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 علوم قران  

م   مقاصد التشريعية الـ:  عنوان الرسالة ار  ك  ر  م  يخ  ن اص 
د  الش  ن  اء  ع  ة  النِّس  ور  في س 

ه  األمثل ير  ّي في ت فس  از   الشِّير 

زهرة كريم  اسم الطالب:

 حرفش

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

م : علو

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

جبار  أ.د اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 عبد الوهاب سعود

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

ة على هللا من   لقد .3 ل   لن به تمسكت إن دستور بمثابة قرآنا عليها أنزل بأن اإلسالم أم  ا, تض  د   أبد  ت ع   مقاصد دراسة و 

ة األمور من القرآن م  ه  ي ة بالدراسات للمتخصِّصين الم  ا اإلسالم  ا, بالتفسير وللمتخصص عموم   علم حيث خصوص 

لِّي ات إلى منها ينفذ بل الجزئي ات عند يقف ال المقاصد  بالمقاصد الغاية رزيب فهو الحياة, جوانب كل في واألهداف الك 

ي ة وله مِّ ا ليس بالمقاصد فالعلم وتفسيره, القرآن فهم في كبيرة أه   فهم في واستثماره أعماله به يراد إن ما لذاته, مقصود 

ي ة النصوص  للشيخ المنزل هللا كتاب في األمثل تفسير في القرآن ي ة المقاصد تناولت هذا بحثي وفي وتوجيهها الشرع 

ا النساء سورة واخترت الشيرازي مكارم ناصر  والخلو العبارة بسهولة يتصف األمثل تفسير كون تفسيره؛ من أنموذج 

 فيه وناقش العصر مشكالت فيه وتناول غيرهم عن فضال   المثقفة؛ الطبقة تقرأه أن يستطيع تفسير فهو التعقيد, من

ي ةواال الحياتية المسائل على فيه وأكثر باآليات المتعلقة الشبهات ي ة بالمقاصد زاخرة النساء وسورة جتماع   االجتماع 

 .المجتمع حياة تنضم ال تي واألحكام والحياتية

 

 علوم قران  

عند محمد عابد الجابري في  فهم القرآن الحكيم  لقراءة الحداثويةا:  عنوان الرسالة

 مسائل علوم القرآن دراسة نقدية/ التفسير الواضح حسب ترتيب النزول

عباس عبيد  سم الطالب:ا

 احمد العبيدي

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى
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 أ.م. د. اسم المشرف : .د.مالدرجة العلمية: ا الشهادة : دكتوراه 

 صباح كريم محسن

 العبيدي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

  اجمعين واصحابه اله وعلى محمد سيدنا والمرسلين االنبياء اشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد .٤
 : بعد اما .5
 قبل من هجوم الى وسلم عليه هللا صلى الكريم النبي قلب على للنزول االولى البدايات منذ الكريم القران تعرض لقد     .٦

 وسلم عليه هللا صلى محمد النبي عند من الكريم القران ان الكفار زعم حيث التشكيك بأسلوب تتمثل االسالم اعداء

 الكريم القران وان ومجنون, , شاعر بأنه للنبي ووصفهم(  واالنجيل , التوراة) السابقة الكتب من اخرين من اقتبسه

 التشويش اسلوب ,وكذلك) (     مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ  يي ىي ني مي ٹٱٹٱ ٱ االولين اساطير من

 الردة حركات ظهور وكذلك , عليه شوشوا"  فيه والغوا" ,ومعنى) (    جح مج حج مث هت  مت خت حت جت هب مب خب ٹٱٹٱ ٱ

 تعارض بوجود تقول طائفة ظهرت الزمان وبتقدم , مضحكة خزعبالت من الكريم القران عن الكذاب مسيلمة قاله وما

 قد"  قال انه عنه اثر فقد القران مشكل تأويل كتابه في قتيبة ابن ومنهم اعالم لماءع لهم فتصدا الحكيم الذكر آيات بين

ه   ما واتبعوا وهجروا, فيه ولغوا ملحدون, بالطعن هللا كتاب اعترض ه   ت شاب  ن  ت غاء   م  ة   اب  ن  ف ت  ت غاء   ال  اب  يل ه   و  و 
أ   كليلة, بأفهام ت 

 واالستحالة بالتناقض, عليه قضوا ثم سبله, عن وعدلوه مواضعه, عن الكالم فحّرفوا مدخول, ونظر عليلة, وأبصار

 واعترضت الغر, والحدث الغمر, الضعيف أمالت ربما بعلل ذلك في وأدلوا واالختالف, النظم, وفساد اللحن, في

 بالحجج ورائه من وأرمي هللا, كتاب عن أنضح أن فأحببت...  الصدور في بالشكوك وقدحت القلوب, في بالشبه

 .القرآن مشكل لتأويل جامعا الكتاب هذا فألّفت يلبسون, ما للناس وأكشف البينة, والبراهين النيرة,

 

 علوم قران  

 أثر األطروحة في تفسير القرآن الكريم :  عنوان الرسالة
 نموذجا  ا)منة المنان في الدفاع عن القرآن( 

محمد  اسم الطالب:

 حسين عليوي 

 الشهادة :

 ماجستير 

الختصاص ا

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   القسم :

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

طه  أ.م. د. اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.م.د الشهادة : دكتوراه 

 ياس خضر 

 2021تاريخ المناقشة :
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 المستخلص :

  .المنتجبين وصحبه الطاهرين الطيبين وآله محمد رسلينالم أشرف على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد .7

  ... وبعد .8

 أن من أقدس المسلمين ولدى يذكر, أن من أشهر أجمعين البشر لدى فإن ه الكريم القرآن بتعريف االلماع إلى حاجة ال .9
 وأعدل القائلين, أصدق هو وتعالى سبحانه هللا كالم وأن   المزايا من نفسه الكريم القرآن ذكره ما ذلك من ويكفينا يكفر,

 وتعالى وسبحانه هلل حاشا واالعتراض, الوهم أو واإلشكال, السؤال يناله أن يمكن كيف الحاكمين, وأحكم الفاعلين,
  .يشركون عما

 وقد إشكال, بال الفهم وصعوبة اإلجمال موارد من كثيرا   طياته في يحوي الكريم القرآن أن   غير .10
 في ضالته يجد ال وقد الجواب عن البحث في ومخلصا   السؤال, من باله في خطر فيما نسبيا   معذورا   الفرد يكون

 منهج فكان ,) (الكريم القرآن آي حول الواردة واألسئلة المشاكل لكل تتعرض لم بالتأكيد التفاسير فإن   السائدة, التفاسير
 اآلية معنى فهم تخص التي الموارد واستقرأ الباحث استقصى إذ ,(استداللي ومنهج تحليلي استقرائي) منهج هو البحث

 وهذا األطروحة, منهج طريق عن العلماء قاله ما االعتبار بنظر وأخذ وتتبع اآليات, تفسير أو النزول سبب أو
 هللا كتاب عن الدفاع في عليه يسير منهجا   وجعله( الصدر صادق محمد محمد) السيد مصاديقه طب ق الذي المصطلح

 .(القرآن عن الدفاع في منانال منة) اسماه

11.  

 

 علوم قران  

مفهوم البيع  في الذكر الحكيم  وانعكاساته على النشاط التجاري في :  عنوان الرسالة

 الوضعي واالسالمي الفكرين   بيناالقتصاد المعرفي دراسة موازنه  

مروة  اسم الطالب:

 فيصل حسين

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

: علوم 

 القرآن

العلوم كلية الكلية :  قـسم علوم القران   لقسم :ا

 اإلسالمي ة

 الجامعة :ديالى

أ. د. عباس  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د الشهادة : دكتوراه 

 فاضل الدليمي

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

 نتناول ان اسالميين كباحثين منا يتطلب , الحالي والقرن الماضي القرن شهده الذي والمعرفي الحضاري التطور إن
 واقصد , والوجود الوحي اساسه الذي االسالمي الفكر بين واالختالف الشبه اوجه بيان ومحاولة ,  المعاصرة المفاهيم

 عليه درج مصطلح وهو هذا يومنا الى االسالم صدر منذ والفقهاء العلماء آراء وبالوجود , والسنة القران: بالوحي هنا
 الباحثين من لكثير امتداح موضع وكان , االسالمي للفكر العالمية الصبغة ليعطي  واشنطن في االسالمي رالفك معهد
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 . المعاصرين االسالميين
 تناولها التي الموضوعات مقدمة في , المعرفي واالقتصاد , التجاري والنشاط  التجارة, ومفهوم , البيع مفهوم ويأتي 

 الفكر أو حدى على الوضعي الفكر زاوية من بحثه كل ولكن , والعالمي االسالميو العربي المستوى على الباحثين

 رسالة في المفاهيم هذه بين بالجمع قام من على المشرف استاذي وعلم علمي حد على اعثر ولم , حدى على االسالمي

 .   بالتحديد المفصل هذا في واهميتها االسالمية المكتبة الى جديده كإضافة الرسالة تأتي هنا من , اكاديمية

 

   الهندسة 

AA7075-T6 اضرار الكالل التراكمي ل  : عنوان الرسالة   
 تحت معالجات سطحية مختلفة

مروة ساجد  اسم الطالب:

 محمد

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

الهندسة : 

 الميكانيكية

 الجامعة :ديالى كلية الهندسة الكلية :  الهندسة الميكانيكية:القسم 

د. سعد  أ. اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.د لشهادة : دكتوراه ا

                                             ذياب فارس

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

SP Peening (SP) and Ultrasonic Peening (UP) treatments with fatigue interaction were 
studied for 7075A-T6 Aluminum alloy under room temperature (RT) and stress ratio R 

= -1. 
Experimental mechanical properties and fatigue behavior of the above alloy were 

obtained for different conditions of SP & UP surface treatments. The fatigue 
endurance limit was increased by 3.46% for UIP and  8.57%for SP.The fatigue life were 

enhanced by 35% for UIT and 54% for SP. 
Constants fatigue behavior for the mentioned treatments have been also determined. 

constant  as-received metal. Cumulative fatigue damage testing were carried out for 

two steps loading and it is observed that the fatigue life for LP and UP treated 

specimens were improved compared to the unpeened results. Two proposed 

cumulative non-linear models were presented one for SP and other for UP. The 
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proposed models give a good correlation with the experimental fatigue lifetime. The 

proposed models gave better and conservative prediction of lifetime 

 

 الهندسة   

كتسليح  الحديد  بصفائح المسلحة الخرسانية للعتبات االنثناء سلوك : عنوان الرسالة

         رئيسي

خالد  اسم الطالب:

         راهيم قدوريإب

 الشهادة :

 ماجستير 

: االختصاص

علوم الهندسة 

   المدنية

 الجامعة :ديالى الكلية : كلية الهندسة  دنية الهندسة المالقسم :

. دأ.م.   :اسم المشرف  .د.مالدرجة العلمية: ا الشهادة : دكتوراه 
       منصور احمد عبد هللا

       

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

In the past few years, new techniques have emerged using steel plates instead of 

traditional reinforcement in reinforcing concrete beams to resist flexural stresses. This 

study deals with the use of a new technique for reinforced concrete beams using 

plates instead of traditional steel bars with different thicknesses while maintaining a 

constant cross-sectional area. The experimental work consists of two groups, each 

group contains (5) specimens, which are (3) specimen with a plate thickness of (4,5,6) 

mm placed vertically and a specimen with a thickness of (6 mm) plate placed 

horizontally. In addition to the reference specimen with a diameter of (16 mm) for the 

first group and a diameter of (20 mm) for the second group, noting that the steel plate 

that used is from checker type and keeping the equivalent area for conventional steel 

bar constant for all specimens. The dimensions of the specimen for all specimens are 

(2100 mm) in length, (350 mm) in height, and (250 mm) in width. These specimens 

were tested under four points bending. 
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 الهندسة   

عبدهللا  اسم الطالب:  المنشآت الهيدروليكية الصغيرة تحت تأثير الهزات األرضية استقرارية:  عنوان الرسالة

         صالح نصيف

 الشهادة :

 ماجستير 

االختصاص 

علوم : 

الهندسة 

   المدنية

 الجامعة :ديالى : كلية الهندسة الكلية  الهندسة المدنية القسم :

د قاسم .م.ا  اسم المشرف : الدرجة العلمية: ا.م.د الشهادة : دكتوراه 

 حميد جلعوط 

 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

The small hydraulic structures may be constructed in active seismic areas, 

where ground shaking can impose considerable earth pressures on them. The 

safety of these structures should be investigated quite critically by logical and 

precise methods. In order to design earthquake - resistant dams, it is essential to 

have accurate and reliable analysis procedures to predict dam response. 

Rawanduz dam (subjected to EL-Centro, Ali AL-Gharbi, Taft earthquakes) is 

investigated as a typical case of study. Analyzing and evaluating the stability of 

the concrete dam and assessing the impact of key parameters which affect the 

dynamic behavior of the concrete dam, are the main objectives of this study. 

A 2-D Finite Element model is employed using ANSYS program to simulate 

dam response. The dam body is assumed to be homogeneous, isotropic, and 
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elastic properties for mass material. The soil is assumed to be flexible and 

analyzed as a nonlinear material. The hydrodynamic pressure was modeled 

according to added mass theory, which states that the water pressure exerts on 

the dam during an earthquake is the same as if a certain body of water moves 

back and forth with the dam while the remainder 
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 2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

The current research work aims at studying the behavior and strength of reinforced 

concrete ring deep beams when replacing the conventional reinforcement by 

reinforcing the struts and ties only. The paths of the compressive struts and tensile ties 

are defined through adopting the STM of Chapter 23, ACI 318M-19. The experimental 

program contained casting and testing eight specimens divided into three groups, A, B 

and C. Group A and B contained the specimens that had a ring diameter of 1000 mm, a 

height of 400 mm, a width of 120 mm, strut-tie angle of 30°, and they rest on 3 

supports. While group C contained the specimens that had a ring diameter of 1000 
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mm, a height of 400 mm, a width of 100 mm, strut-tie angle of 38°, and they rest on 4 

supports. More specifically, Group A contained three specimens in which the first one 

was the conventionally reinforced control ring deep beam.  

The second specimen was solid ring deep beam in which only struts and ties are 

reinforced, while the third specimen was proposed frame that took its geometry and 

dimensions from the stress paths of STM, ACI 318M-19. The first specimen in Group B 

was a solid control ring deep beam in which only ties were reinforced, while the 

second specimen was the proposed frame in which only ties were reinforced. Finally, 

group C contained three 4-supported specimens that had a width of 100 mm. The first 

one was the solid conventionally reinforced control specimen. The second specimen 

was the proposed frame in which only struts and ties are reinforced 
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 المستخلص :

Many types of foundation exposed to periodic inclined loads resulting from different 

sources. These forces in turn affect the foundations of the structures. Therefore, there is 

a need to intensify laboratory and field studies to assess this issue. To study the effect of 

inclined cyclic loading on pile group, an experimental program with a small scale model 
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can be used. Thus, this study displays assessment via small-scale models of pile groups 

embedded in sandy soil with Dr 70% to identify the behavior of this model while exposed 

to inclined load. 

         The testing program involved examining the behavior of three models of pile 

groups with three configurations 2x2, 2x3, and 3x2 were slenderness ratio L/D of 40 with 

changing different parameters such as a number of loading cycles (1, 5, 25 ,50, 100),  the 

effect of angles of inclination load i.e. (0o,15o, 30o, and 45o), (CLR) is the rate of cyclic 

load ratio (20%, 40%, 60%, 80% ), at frequency (0.2) Hz  and the ratio of the spacing 

between piles (S/D) 3, 5, and 7.  

            A new specially devised loading actuator was designed to achieve static and 

incline cyclic loading. The bending moment along the pile and lateral displacement of 

pile group head were measured 
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  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

The strengthening and rehabilitation of reinforced concrete structures is an important 

issue all over the world. Fiber reinforced composites are mainly used for the 

strengthening and rehabilitation of concrete members. However, its use is limited due 

to its high price and environmental effects and its adoption of epoxy as an adhesive, 
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where epoxy is considered inefficient at high temperatures and loses most of its 

properties. This study presents the experimental work on the use of geopolymer 

compounds as a sustainable adhesive in confinement of RC columns. Where, examined 

the axial compressive behavior of the circular RC columns confined by fiber reinforced 

geopolymer adhesive (FRGA) jacket. Totally 15 confined RC columns and one unconfined 

RC columns with dimensions of 100mm diameter x 600mm height were tested. The 

parameters of the study were: layers of confining jacket, (1, 2, 3) layer of carbon fiber. 

To improving the bonding strength of the geopolymer adhesive using discrete fibers, 

(Carbon fiber, micro steel fiber, Polypropylene fiber) with volumetric ratios of (0.2%, 2%, 

and 0.4%). Jackets material used (carbon fiber, jute fiber, Steel Wire Mesh, Window 

Mesh Fabric, (3x3) mm polyethylene mesh and (4x4) mm polyethylene mesh), 

confinement rate of RC columns (25%, 50%, 75% and 100%). Based on the test results, in 

the first group found that the confinement by three layer of carbon fiber reinforced 

geopolymer adhesive jacket improved the (load enhancement ratio and deformation 

capacity) by (4.33 and 5.11) respectively, compared with the unconfined RC column. 

Also in group two noted that adding (micro steel fibers, carbon fibers and polypropylene 

fibers) to the adhesive led to an improvement in the compressive strength about (16.1%, 

8.4%, 7.96%) respectively, Also that the geopolymer paste is an efficient adhesive with 

the various types of materials used in the formation of the confinement jackets, the 

confinement jackets consisting of (jute fiber, steel wire mesh) are considered the most 

efficient in terms of cost and performance compared to other specimens. The use of 

(jute fiber and steel wire mesh) jackets leads to a significant development in load 

enhancement by (1.79 and 1.7) and deformation capacity by (2.43 and 1.62) respectively 

compared to the unconfined RC columns 
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 محمد عباس

  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

For many decades, soft clay soil has been stabilized using traditional soil stabilizers like 

cement and lime. These traditional stabilizers produce cementations productions that 

improve the strength characteristics and enhance other properties for soil. However, the 

consumed energy to produce the traditional soil stabilizers results in substantial 

amounts of dangerous greenhouse gases into the environment. 

The Geopolymers have gained much attention as a sustainable alternative to 

conventional chemical additives. Geopolymers have high compressive strengths and can 

be prepared from many sources by employing waste materials or natural sources. 

Geopolymers as soil stabilizer have been reviewed by limited researchers, although most 

studies were conducted on several types of soil with other materials.  

In this study, four percentages of Metakaolin-based Geopolymer were used (i.e. 8, 10, 

12, and 14 % by dry weight of soil), and the total liquid of the activator ratio is 38 % by 

dry weight of soil. The prepared samples were firstly treated thermally for four hours at 

different temperature (i.e. 20 °C, 40 °C, 60  

°C, and 80 °C). After that, samples were placed at room temperature for specific periods 

1,3,7,14, and 28 days. 
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This study aimed to examine the effect of using the different percentages of Metakaolin 

on the mechanical strength of soft clay soil under different conditions. All treated 

samples were conducted mainly by the unconfined compressive strength test.  In 

addition, assess the some geotechnical properties like specific gravity, liquid and plastic 

limit, and compaction properties for treated soil.  
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  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

Pavement failures correlated to subgrade soils defects are quite common in local 

highways. This may represent the major cause of excessive maintenance work if not the 

reconstruction process required to keep these highways serviceable. This could be 

attributed to many reasons, the most important of which are the types of soils and their 

characteristics in addition to the presence of a high level of groundwater. Accordingly; it 

was deemed reasonable to investigate the subsurface soils in the vicinity of Baquba City, 

which is taken as a case study, to come up with the most applicable improvement 

procedures through the application of several additives and scale their impact on the 

natural soils and consequently on the highway pavement performance. 
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Five additives were selected for the stabilization trials each with different percentages, 

these additives are; 3%,5%,7% and 9% quicklime,5%,10%,15% and 20% class F fly ash 

activated by 5% Portland cement,10%,15%,20% and 25% rock powder,5%,10% and 15% 

crushed waste concrete, and 2%,4%,6% and 8% crumb rubber of tires. All the 

percentages are by dry weight of soil.  
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  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

Deterioration is one of the laws of nature that effect on building structure that from the 
first structure were established until the modern structures Therefore, the needs for 

upgrading and strengthening is growing worldwide in recent decades. Strengthening of 
reinforced concrete is very common and important functions in civil engineering, 
becoming obtainable options for those structures which are more economical to 

strengthen than to demolish, and therefore techniques of strengthening have been 
proposed and developed over years of practical and laboratory works. There are many 

strengthening methods for RC beams and different materials, each with different 
advantages, disadvantages and practical limitations. 

In this study suggest using different techniques (external bonded, hybrid strengthening 
and near surface mounted) for strengthening T reinforced concrete beam by steel plate 

and CFRP sheet. Strengthening of specimens were using two percentage of length of 
span and width of flange (40% and 80%), Also thickness is different (2mm when 
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percentage 40% and 1mm when percentage 80% )so that  the mount used for 
strengthening is the same. Eleven reinforced concrete T –beams were cast T-beams 
divided into five groups were cast and tested under negative bending moment. First 

group strengthened by external bonded with percentage 40%, second group 
strengthened by external bonded with percentage 80%, third group strengthened by 

hybrid strengthening with percentage 40%, forth group strengthened by hybrid 
strengthening with percentage 80% and fifth group strengthened by near surface 

mounted.  
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 المستخلص :

The use of geothermal as one of the important energy alternatives that has increased 

interest in facing the excessive use of fossil fuels as a main source of energy. The 

excessive use of fossil fuel is the main cause of climate change in the world as a result of 

greenhouse gas emissions. One of the most important applications of geothermal is its 

use in the heating and air – conditioning sector in residential and commercial buildings, 

as well as in the electric power generation sector, especially in depths that reach a 

temperature of more than 200°C. In this study, geothermal energy was used in the 

application of air – conditioning and knew its effectiveness in reducing electrical energy 

consumption compared to traditional systems in the city of Baqubah.  A geothermal 

system was used with a window type air conditioner of a two tons refrigeration capacity 
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to find out the contribution of using geothermal energy in reducing the electricity 

consumption. The study is a comparison with traditional air conditioning systems. 

Electricity consumption was calculated for three scenarios: the geothermal system 

alone, the traditional air conditioner system (A/C) alone, and the combined system (the 

geothermal system and A/C system). 

The coefficient of performance factor (COP) and energy efficiency ratio (EER) were 

calculated for the three approaches 5.54, 18.9, 1.52, 9.383, 1.87, 9.8 respectively. The 

results obtained from the study have demonstrated the possibility of benefiting from 

geothermal energy in air conditioning applications in Iraq and reducing electricity 

consumption by reducing dependence on traditional air conditioning systems 
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 المستخلص :

The construction industry is subject to a high level of risks and uncertainties than any 

other industry. In reality, most participants experience risks in cost and time overruns 

and often fail to meet quality standards and operational requirements. In order to 

overcome these risks and make decisions with high accuracy, traditional and smart 

techniques have been applied to predict the cost and delay of construction projects with 
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a high degree of accuracy and minimal errors. 

This research aimed to investigate the accuracy of five Artificial Intelligent techniques 

(Artificial Neural Network, Support Vector Machine, Extreme Learning Machines, 

Artificial Neural Network-Particle Swarm Optimization, and the Adaptive Neuro-Fuzzy 

Inference System) to demonstrate the impact of risk factors on prediction the cost and 

delay of construction projects. These techniques were represented through a virtual 

graphical user interface allowing the user to ease and clarify use. 

 This study collected data from 47 construction projects from the AL-ZAWRAA state 

company in Baghdad city. Thus, the factors of risk were specified as well as analyzed 

employed Probability and Impact Analysis which were adopted as the inputs of the 

models 
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 المستخلص :

           The sector of oil  is important for the country economic, community, and 

ecological agendas and therefore take an important role in the Iraq future, the 

managers  who have the responsibility  for activities planning and coordinating and for 
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the same time obtaining the best cost, time, quality and human resources so that 

objectives of the project are finally obtained . Hence, any conflict in these projects lead 

to significant conflict and subsequent problems and especially in the design  phase.  

          The research's key goal is to create a method to control the design process  in the  

oil projects  industry and reduce  the design conflict using building information 

modeling. To attain the goal ,a review of the previous  studies that manage the BIM and 

its use in oil sectors and methods in building projects. Studying issues of cost and 

duration, types, and influences that may affect the projects . Reviewing the artificial 

intelligence  techniques and the stages of its processes and its usages in the building 

projects. Make a Field Study with open and closed surveys, build a system with particle 

swarm optimization , and finally build a case study with building information modeling 

(BIM). 

         The results showed that the design stage show the highest phase that cause 

problems in the projects. Using BIM  will improve design quality (reducing conflicts / 

reducing redesign, managing changes in design. The highest reason is that the 

multiplicity of owners in the owner's organization , which mean the decision is been 

making by different person that represent the owner side which lead to conflict and 

change in the design. 
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  2021تاريخ المناقشة :

 المستخلص :

Analysing and simulating dam breach events and the resulting floods is critical for 

differentiating and reducing impendences due to possibility failure of dams. Hydrological 

Engineering Centre (HEC-RAS) River Analysis System was used for developing dam failure 

model. HEC-GeoRAS was used to extract geometric information from a Digital Elevation 

Model (DEM) and then imported into HEC-RAS version (5.0.7). 

The process of dam breach modelling is to analyse the downstream flooding risks of the 

dam by the simulating of possible failure of dam scenarios. The prediction of geometry 

for dams breach is important in studies of dam breach. Flood hydrograph characteristics 

that result from dam breach depend on breach geometry and time required for the 

breach forming.  For investigating the effect of breach parameters on breach maximum 

outflows, five empirical equations are used in order to predict dam breach parameters 

by using HEC-RAS model. Hamrin dam was selected as a case study in this research. The 

dam has been checked for overtopping and piping failure modes by the use of two 

dimensional river analysis model HEC-RAS and for use in the model. The unsteady flow 

calculations performed in HEC-RAS.  

For Hamrin dam, we used five empirical equations for predicting breach geometry and 

breach formation time. The equations used are Singh and Snorrason (1982), MacDonald 

and Langridge-Monopolis (1984), Bureau of Reclamation (USBR) (1988), Von Thun and 

Gillette (1990) and Froehlich (2008). Three water levels for each method were 

considered 

 


