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تختلؾ اوعٌة الفكر االنسانً باختالؾ االفكار التً تحتوٌها واسلوب عرضها والؽرض منها فمدٌما كانت االحجار وجلود     

ت فً بالد وادي الحٌوانات وعاء لنمل المعلومات واالفكار ، ثم هنالن الواح الطٌن المصنفة والمرتبة على رفوؾ المكتبا

، ثم جاء عصر اوعٌة المعلومات التملٌدٌة ، فكانت الكتب  ، وهنالن البردٌات المطوٌة والمحفوظة فً جرار بالد النٌل الرافدٌن

المطبوعة والدورٌات التً تمتنٌها المكتبات تبعا لنوعها وتخصصها والمعلومات التً تحتوٌها، وهنالن الرسابل واالطارٌح 

تهتم بها المكتبات الجامعٌة نظرا لتبعٌة هذا الوعاء لمثل هذه المإسسات ، ثم تؤتً اوعٌة المعلومات ؼٌر  الجامعٌة التً

والكتب االلكترونٌة والبحوث والمماالت فً العالم  DVDو CDالتملٌدٌة التً تشمل االشرطة الصوتٌة والفدٌوٌة والراص 

،  لممدمة هو )الرسابل واالطارٌح الجامعٌة( كوعاء من اوعٌة المعلومات، وما ٌهمنا فً هذه ا االفتراضً وعلى شبكة االنترنت

ٌخفى على اي متخصص او باحث لٌمة هذا الوعاء من حٌث احتواءه على اضافات جدٌدة للمعرفة فً مختلؾ فروعها  وال

، ومالبمتها للبٌبة والمجتمع وتخصصاتها العامة والدلٌمة ، االنسانٌة والعلمٌة ومن حٌث دلة وجدٌة المعلومات الموجودة بها 

، مما ٌجعلها من اهم اوعٌة المعلومات االولٌة التً ٌهتم بها الباحث الجاد الذي ٌرؼب بمعرفة كل  التً اجرٌت البحوث فٌها

 ماهو جدٌد فً مجال تخصصه وٌتطلع الى تطبٌمات جدٌدة فٌه. 

احث ضالته من المعلومات بولت ٌسٌر وجهد للٌل وتوفٌر عناء لمد تمدم العالم الن مصادر معلوماته منظمة ومرتبة حتى ٌجد الب

 .  البحث عن المادة ، وفً عصر السرعة البد من التطور والتمدم واالنجاز لكً نستطٌع اللحاق بركب العالم المتطور

علٌها وعلى حموق  وحٌث ان الرسابل العلمٌة تعتبر مادة من ارفع المستوٌات لالنتاج الفكري فً اي بلد من البلدان وحفاظا

اصحابها كان البد من حصر شامل ودلٌك لهذه الرسابل فً دلٌل ٌحتوي على كافة المستخلصات الموضوعٌة التً تحتوٌها ، 

التً حصل علٌها طالب واساتذة جامعة  2ٕٔٓالنصؾ سنوٌة لعام  مستخلصات الرسابل واالطارٌح  نشرةلذا ٌسرنا ان نمدم 

لتً تحتوٌها الجامعة ، وٌحتوي الدلٌل المرتب موضوعٌا على مستخلص لكل رسالة ٌلمً الموصل وبمختلؾ التخصصات ا

الضوء على موضوعها ومحتوٌاتها ومالدمته من جدٌد فً حمل االختصاص، رؼم كل التحدٌات والمصاعب التً تواجه مكتبتنا 

كانوا اهال لهذا التحدي وحرصهم الشدٌد على  بعد الدمار الذي حل بها، والجهد الجبار المبذول من لبل موظفً المكتبة ، فمد

أداء العمل باكمل وجه لٌظهر هذا المستخلص بالصورة التً بٌن ٌدٌكم والذي نرجو ان ٌكون اضافة مفٌدة لباحثٌنا االعزاء 

 للوصول الى مبتؽاهم من معلومات وفً مجاالت تخصصهم.   

 

 وهللا ولً التوفٌك

 كلمة األمٌن العام 
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 طب

 Effect of Metformin on Serum              :  عنوان الرسالة حٌاء معن ٌحٌى عبدهللا اسم الطالب : 

Leptin, Ghrelin and Adiponectin Levels in Obese 

Patients with Polycystic Ovary Syndrome 

 المسم :  علم األدوٌة  الكلٌة : الطبٌة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر  الشهادة :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٔرلم االستمارة : 

 / علم األدوٌة االختصاص العام / الدلٌك : علم األدوٌة  2ٕٔٓ/  ٕ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ اسم المشرؾ : د. وحدة بشٌر ٌحٌى الٌوزبكً

 / علم األدوٌة   االختصاص العام / الدلٌك : طب وجراحة عامة المسم : علم األدوٌة

 

Abstract 

 

    The aims of this study were to evaluate the effects of metformin on serum leptin, ghrelin, 

and adiponectin levels, insulin resistance parameters and lipid profile. Also to assess the 

relationships between the mean serum leptin, ghrelin and adiponectin with insulin 

resistance, lipid profile and anthropometric parameters in obese patients with polycystic 

ovary syndrome (PCOS) treated by metformin for more than three months.  

A case-control study design was adopted in Mosul City between 1st of November 2013 and 

1st of May 2014. This study has included a group of 41 obese women with PCOS of 

reproductive age who used metformin (metformin users) with another age-and body mass 

index (BMI)- matched group of 44 women with PCOS who did not use metformin 

(metformin non-users and saved as control). BMI and insulin resistance represented by 

Homeostasis Model Assessment-insulin resistance (HOMA-IR) were calculated by using 

especial equation, whereas; biochemical parameters were estimated by using commercially 

special kits.  

The results of this study revealed that there were no significant differences in BMI, waist to 

hip ratio (WHR) between the two groups. But there was a significant reduction in systolic 

(SBP) and diastolic (DBP) blood pressure between the metformin users in comparison with 

non-users PCOS patients groups. Also in this study, there were a no significant differences 

in fasting serum glucose (FSG), insulin resistance parameters (insulin and HOMA-IR) and 

all lipid profile parameters between the two groups.  

This study illustrates that there were a non-significant lower mean serum level of leptin, a 

non-significant higher mean serum level of ghrelin but a significant higher mean serum 

level of adiponectin of the metformin users in comparison with the non-users groups.  

There were a significant positive correlation between BMI and insulin level (r=0.380; 

p=0.014), BMI and HOMA-IR (r = 0.392; p = 0.011) and between FSG level and HOMA-IR 

(r ꞊ 0.383; p ꞊ 0.014). Also there was a very high significant positive correlation between 
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insulin level and HOMA-IR (r = 0.869; p = 0.001). In this study, there was a significant 

positive correlation between triglyceride (TG) and HOMA-IR (r = 0.324; p = 0.039), 

atherogenic index (AI) and HOMA-IR (r = 0.326; p = 0.037), but there was a very high 

significant positive correlation between TG and total cholesterol (TC) levels (r = 0.512; p = 

0.001) and between TG and AI (r = 0.622; p = 0.001). While there was a highly significant 

negative correlation between TG and HDL-c (r = 0.461; p = 0.002) and a high significant 

positive correlation between TG and LDL-c (r = 0.456; p = 0.003). About 58.5% of 

metformin users have not reported any side effect while the others have minor side effects.  

In conclusion, metformin therapy for more than three months caused a significant 

reduction SBP and DBP in obese metformin users compared with non-users, while it was 

found that there were no significant differences in the FSG, insulin resistance and all lipid 

profile parameters. Regarding hormonal parameters, there were a significant higher level 

of adiponectin but non-significant higher level of ghrelin and non-significant lower level of 

leptin in obese metformin users compared with non-users. Also there was a non-significant 

correlation between mean serum leptin, ghrelin and adiponectin with the other studied 

parameters. 
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 طب

      Trends of Mortality in Ninevehاألطروحة :  عنوان  نجالء ابراهٌم محمود السمان اسم الطالب : 
  (2004-2013) A Time series Analysis 

 طب االسرة والمجتمعالمسم :   الكلٌة : الطبٌة  الجامعة : الموصل

 هدكتوراالشهادة :   تطبٌمًطبٌعة البحث :  ٕٔرلم االستمارة : 

 طب مجتمع االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٘/  ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه مساعد الدرجة العلمٌة : استاذ همام ؼانم ابراهٌم زبٌراسم المشرؾ : د. 

   طب مجتمعاالختصاص العام / الدلٌك :  طب االسرة والمجتمعالمسم : 

 

Abstract 

 

Monitoring health status and quantifying mortality among populations have long 

been recognized as important tools in devising national policies and guidelines to improve 

population health. The present study aims to analyze the trends of mortality indicators in 

Nineveh governorate for 10 year period since 2004. To achieve this aim, a biometric study 

design was adopted depending on information collected from the vital registration system 

of Nineveh Health Directorate, including data on general population and deaths between 

2004 and 2013. 

Crude death rate trend fluctuated significantly (p<0.0001) from 2.56 to 3.58 per 1000 

population with cardiovascular diseases being the 1st leading cause of their mortality 

followed by accidents, stroke, malignancies, respiratory distress syndrome, and congenital 

anomalies . 

Proportionate mortality was higher among infants, males, cardiovascular diseases 

patients, Mosul residents, and marrie d people. Stillbirth rate and perinatal mortality rate 

trends were reduced significantly throughout the study period in contrast to the trend of 

neonatal mortality rate. The latter formed on average two thirds of infant mortality most of 

them were males. The leading causes of neonatal mortality were respiratory distress 

syndrome, sepsis, congenital anomalies, and birth asphyxia. Infant mortality rate trend 

fluctuated significantly between 15.36 and 16.93/1000 live births. Child death (1-4 years) 

had a different set of causes in which accidents were dominated. Moreover, <5 mortality 

causes represented the merge of infant and child death causes including respiratory distress 

syndrome, sepsis, congenital anomalies, infections, pneumonia, and accidents. The trends of 

all under 5 mortality components were changed significantly throughout the study period 

with male proportion dominating except the years 2011 and 2012 .  

Maternal mortality rate was ranging between 2.36 and 6.74/100000 women at 

childbearing age with average lifetime risk of 1:666 women, 80%-90% were due to direct 

causes mainly hemorrhage, whereas the indirect ones dominated by cardiovascular 
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diseases. 

Life expectancy at birth for Nineveh's population during 2013 was 71.84 years, 68.66 

years for males and 74.74 years for females. The probabilities of survival to the age of life 

expectancy were 73%, 64%, and 68% for general population, males, and females 

respectively. 

The leading causes of premature mortality among Nineveh's population during 2013 

were accidents, respiratory distress syndrome, congenital anomalies, cardiovascular 

diseases, malignancies, respiratory diseases, infections, stroke, renal problems, and finally 

diabetes mellitus. Different ranking of these causes was shown among both sexes with 

accidents dominated males' premature life loss in contrast to congenital anomalies in the 

female side  . 

In conclusion, although the registered mortality levels were low; however, increase 

population awareness of the causes of ill health in commitment with the national leveling up 

of preventive and control programs that should be affordable, accessible, and equitable to 

those who need them are the main strategies to reduce population preventable mortality 

and improve their quality and expectation of life  . 
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 طب

 ساء األصحاءتمٌٌم تؽٌٌرات حركٌة الدم الملبٌة لدى النعنوان الرسالة :  بشرى خٌرالدٌن عبدالمادر اسم الطالب : 
 والالتً ٌعانٌن هن ارتفاع ضؽط الدم خالل الحول

 المسم :  الفسلجة الطبٌة الكلٌة : الطبٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٔرلم االستمارة : 

 لجة طبٌة  / فس االختصاص العام / الدلٌك : طب وجراحة عامة  2ٕٔٓ/  ٕ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : مدرس اسم المشرؾ : د. زٌد لٌس عمر

 االختصاص العام / الدلٌك : طب وجراحة عامة /  باطنٌة المسم : الفسلجة الطبٌة 

 

Abstract 

 

          Assessment of cardiac hemodynamic changes during pregnancy in normal and 

hypertensive women 

Pregnancy is a dynamic state associated with significant physiological cardiovascular 

changes to facilitate the adaptation of the body to meet the increased metabolic needs of the 

mother and fetus and to ensure adequate uteroplacental circulation for fetal growth and 

development. Understanding of these changes is especially important in explaining the 

pathophysiology and management of hypertensive disorders of pregnancy which are still 

the leading cause of mortality and morbidity worldwide. 

This is a case – control study, aimed at comparing the hemodynamics of healthy pregnant 

women with hemodynamics of pregnant women with gestational hypertension (GH) or 

preeclampsia (PE). A total of (150) women were included in this study; their ages range 

from (17 to 42) year ; classified as follows: (30) normotensive non- pregnant women as 

control subjects; (60) normotensive pregnant women; (30) of which were in the 2nd 

trimester and (30) were in the 3rd trimester, and (60) pregnant women with GH or PE 

(defined as systolic blood pressure (SBP) ≥ 140 mmHg and/ or diastolic blood pressure 

(DBP) ≥ 90 mmHg, on two occasions, taken at least 4 hours apart in the 2nd half of 

gestation in a woman with a previously normal blood pressure ± proteinuria). This group is 

subdivided into (30) hypertensive pregnant women who take antihypertensive treatment 

(methyldopa) and (30) without antihypertensive medication. All women underwent 

echocardiographic examination by an experienced specialist. 

 This study shows the expected changes that occur during pregnancy. The cardiac output 

(CO) was significantly higher as compared to non-pregnant women (3.84 ± 1.076 L/min vs. 

5.01 ± 1.100 L/min, p˂0.001) as a result of increased pulse rate (PR) (83.10 ± 7.549 bpm vs. 

92.56 ± 8.495 bpm, p˂0.001) and stroke volume (SV) (47.36 ± 15.553 ml vs. 55.18 ± 12.285 

ml, p˂0.001), significantly lower mean arterial pressure (MAP) (89.69 ± 6.209 mm Hg vs. 

82.81 ± 9.083 mm Hg, p˂0.001), lower total peripheral resistance (TPR) (2021.36 ± 604.277 
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dyn.sec.cm
-5

 vs. 1379.01 ± 341.76 dyn.sec.cm
-5

, p˂0.001) and higher left ventricular mass 

(LVM) (110.89 ± 31.85 gm vs. 136.41 ± 29.22 gm, p˂0.001) were also noted, but without 

significant differences in ejection fraction (EF), fractional shortening (FS) and mitral flow 

velocity. 

Compared with healthy pregnant women, untreated pregnant women with GH or PE were 

associated with higher MAP (82.8 ± 9.083 mm Hg vs. 113.66 ± 7.327 mm Hg, p ˂ 0.001), 

higher TPR (1379.01 ± 425.65 dyn.sec.cm
-5

 vs. 1733.99 ± 396.97 dyn.sec.cm
-5

, p ˂0.001), 

higher CO (5.01 ± 1.100 L/ min vs. 5.55 ±1.42 L/min, p = 0.04), higher EF (64.9 ± 4.95 % vs. 

67.4 ± 6.561 %, p = 0.04) and FS (34.76 ± 3.492 % vs. 37.34 ± 4.21 %, p = 0.003), higher 

LVM (136.41 ± 29.22 gm vs. 174.16 ± 41.04 gm, p ˂ 0.001) and lower ratio of peak velocity 

of early transmitral flow to late transmitral flow (E/A ratio) (1.39 ± 0.166 vs. 1.30 ± 0.19, p = 

0.02). 

The hypertensive pregnant patients treated with methyldopa; compared to non-treated 

group; showed a significantly lower MAP (99.91 ± 13.874 mm Hg vs. 113.66 ± 7.325 mm 

Hg, p ˂0.001, lower TPR (1534.58 ± 349.47 dyn.sec.cm
-5

 vs. 1733.99 ± 396.97 dyn.sec.cm
-5

, p 

= 0.04), lower LVM (153.087 ± 33.778 gm vs. 174.16 ± 41.04 gm, p = 0.03) and significantly 

higher in E/A ratio (1.444 ± 0.262 vs. 1.306 ± 0.190, p = 0.02). 

In conclusion: 

 Monitoring blood pressure alone is not enough to identify risk of cardiovascular 

complications. Routine echo assessment for hypertensive pregnant women is needed to predict 

the risk for complications even before the appearance of symptoms. 

 Women with PE or GH have increased CO, increased inotropy and increased TPR. 

 Patients with PE or GH are associated with left ventricular hypertrophy (LVH). Heavy 

maternal weight may exaggerate the remodeling of left ventricle (LV).  

 Short lasting pressure overload in a previously young and healthy heart is able to make 

changes in LV. 

 Women with PE or GH treated with methyldopa showed a significant decrease in MAP 

and TPR with improvement in the LV compliance and thus diastolic performance. 

 

 

 

 

 

 



 

11 
  

 طب بٌطري 

:  دراسة ممارنة لتؤثٌر الزرع الذاتً لنخاع العظم واللٌفٌن عنوان األطروحة  مٌسر ؼانم ذنون عبدهللا اسم الطالب : 
الؽنً بالصفٌحات الدموٌة على التبآم الكسر المستحدث تجرٌبٌا لعظم الكعبرة 

    فً الكالب          

 :  الجراحة وعلم تناسل الحٌوانالمسم  الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة : دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٔرلم االستمارة : 

 : جراحة بٌطرٌة الدلٌك /  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة  2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ اسم المشرؾ : د. دمحم جواد عٌسى

 : جراحة بٌطرٌة الدلٌكاالختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة /  المسم : الجراحة والتولٌد

 

 المستخلص 

 

هدفت هذه الدراسة الى تمٌٌم دور كل من اللٌفٌن الؽنً بالصفٌحات الدموٌة والزرع الذاتً لنخااع العظام فاً التباام كسار      

سانة  ٘ٔ.ٓ± ٙ.ٕحٌوانا ناضجا من الكالب المحلٌة معدل اعمارها  ٕٗدام الجزء الماصً لعظم الكعبرة فً الكالب. تم أُستخ

كؽم. لسمت حٌوانات التجربة وبشاكل عشاوابً الاى ثاالث مجاامٌع ربٌساة متسااوٌة. حضار  4ٓ.ٔ± 1٘.ٕٗومعدل اوزانها 

لتجرباة مكان العملٌة ومكان ساحب الادم ومكاان ساحب نخااع العظام تحات ظاروؾ جراحٌاة معمماة. خضاعت جمٌاع حٌواناات ا

 ألحداث كسر مستعرض فً الجزء الماصً لعظم الكعبرة تحت تؤثٌر التخدٌر العام. 

سام فاً االتجااه االماامً االنساً،  ٘-ٗبدأت العملٌة الجراحٌة بمطع جراحً فً جلاد الجازء الماصاً لعظام الكعبارة بطاول    

م الكعبارة باساتخدام السالن المنشااري فاً وبعد الوصول الى عظم الكعبرة، تم احداث كسر مستعرض فً الجزء الماصاً لعظا

جمٌع حٌوانات التجربة. فً المجموعة االولى )مجموعة السٌطرة( لام ٌعامال خاط الكسار بااي ماادةا وفاً المجموعاة الثانٌاة 

)مجموعة اللٌفٌن الؽنً بالصفٌحات الدموٌة( احٌط خاط الكسار بااللٌفٌن الؽناً بالصافٌحات الدموٌاةا وفاً المجموعاة الثالثاة 

جموعاة نخاااع العظاام( تاام الاازرع الااذاتً لنخاااع العظاام فااً مكااان الكساار. ثباات الكساار باسااتخدام الجبٌاارة الخارجٌااة. لساامت )م

المجامٌع الربٌسة الثالثة كل منها الى مجموعتٌن ثانوٌتٌن اعتمادا على ولات اخاذ الخازع العظمٌاة لؽارض الفحاص النساجً 

 ملٌة. المرضً فً االسبوع السادس والعاشر بعد اجراء الع

أظهرت نتابج الفحص الشعاعً لكسر الجزء الماصً لعظم الكعبارة ان المجموعاة الثالثاة كانات هاً االفضال واالسارع فاً    

شاافاء العظاام المكسااور تلتهااا المجموعااة الثانٌااة. كمااا اظهاارت نتااابج الفحااص النسااجً المرضااً ان المجموعااة الثالثااة كاناات 

ل بتكاوٌن النسااٌج اللٌفااً الؽضاروفً بكثافااة عالٌاة وتحولااه الاى نسااٌج عظمااً االفضال فااً اساتجابتها لشاافاء الكسار والمتمثاا

وللفترتٌن االسبوع السادس والعاشر، وجاءت المجموعة الثانٌة بالمرتبة الثانٌة فً استجابتها لشفاء العظم المكساور. اكادت 

سبوع الساادس فاً المجماوعتٌن الثانٌاة نتابج فحص انزٌم الفوسفاتٌز الملوي ان افضل نشاط لخالٌا بانٌات العظم كان فً اال

 والثالثة.

نستنتج من هذه الدراسة ان الزرع الذاتً لنخاع العظم واللٌفٌن الؽنً بالصفٌحات الدموٌة تااثٌر اٌجاابً كبٌار فاً تحساٌن    

 التبام الكسر، وتساهم فً االسراع من شفاء كسر الجزء الماصً لعظم الكعبرة.
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 طب بٌطري 

:  دراسة ممارنة للكشؾ عن التهاب بطانة الرحم تحت  لرسالةعنوان ا رابد برهان بدٌوي اسم الطالب : 
 السرٌري فً االبمار المحلٌة

 المسم :  الجراحة وعلم تناسل الحٌوان الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة : ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٔرلم االستمارة : 

 : التولٌد البٌطري الدلٌك /  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٗٔة  : تارٌخ المنالش

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. دمحم عبداالله عزٌز

 لبٌطري: التولٌد ا الدلٌك/  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة  المسم : الجراحة وعلم تناسل الحٌوان

 

 المستخلص 

 

ٌعاد التهاااب بطانااة الاارحم تحاات الساارٌري أحااد اهاام العوامال المسااببة لتكاارار الصااراؾ فااً االبمااار وماان المهاام تشااخٌص      

االلتهااب مبكارا لتملٌال الخساابر االلتصاادٌة. تهادؾ الدراساة الحالٌاة نلاى ممارناة طراباك مختلفاة للكشاؾ عان التهااب بطاناة 

البمار المحلٌة المتكررة الصراؾ من خالل استخدام جهاز كشؾ الشبك واستخدام الطرق المختلفاة الرحم تحت السرٌري فً ا

 polymorph nuclear( PMNsلكشؾ االلتهاب ومن ضمنها الطرٌمة الخلوٌة لمعرفاة نسابة الخالٌاا متعاددة الناواة )

cell's  ًلمخاااط عنااك الاارحم ، واسااتخدام فااً  مخاااط عنااك الاارحم عاان طرٌااك الفحااص الخلااوي، ولٌاااس االس الهٌاادروجٌن

اختبار الجانب االبٌض عبر تؽٌر لون لمخااط عناك الارحم  واساتخدام اختباار اختاراق الحٌواناات المنوٌاة لمخااط عناك الارحم 

 4ٕٔٓ/ٓٔ/ٔبمرة من السالالت المحلٌة فً مناطك مختلفة من محافظة نٌنوى للفترة مان  ٕٗاالبمار. أجرٌت الدراسة على 

. أبمار الدراسة كانت تعانً من تكرار الشبك المنتظم ترافمه افرازات مخاطٌة رابمة ونظٌفة وبدون تؽٌار 1ٕٔٓ/ٓٔ/ٔلؽاٌة 

فً اللون او الموام. اجرٌت الفحوصات العامة لألبمار والتً تضمنت فحوصات سارٌرٌة عاماة وفحاص المهبال وعناك الارحم 

بان البمرة فً فترة الشابك. جمعات عٌناات مخااط عناك الارحم  بؤستخدام فاتحة المهبل، كما استخدم جهاز كشؾ الشبك للتؤكد

 . PMNsألجراء الفحوصات علٌها وإلٌجاد النسب المبوٌة للخالٌا متعددة النواة 

اظهرت نتابج الدراسة الحالٌة، ان نسبة حدوث التهاب بطانة الرحم تحت السرٌري فً االبمار العرالٌاة المتكاررة الشابك هاً 

والؽٌاار مصااابة ، 1ٗٔ.ٓ± ٖٗ.٘ساانوات وبمعاادل  2-ٖأعمااار األبمااار المصااابة تراوحاات مااا بااٌن وأن  (.4/ٕٗ% )ٙٙ.ٙٔ

لم تسجل عاللة معنوٌة بٌن عمر االبمار وعدد مرات عودتها للشبك . 4ٕٕ.ٓ± ٓٓ.٘ سنوات وبمعدل 1-ٖتراوحت ما بٌن 

ي. فً حٌن، لاوحظ وجاود عاللاة معنوٌاة ولٌمة لراءة جهاز كشؾ الشبك لألبمار المصابة بالتهاب بطانة الرحم تحت السرٌر

بٌن كشؾ التهاب بطانة الرحم تحت السرٌري بواسطة االختبار الخلوي لبطانة الرحم من خاالل ارتفااع نسابة الخالٌاا متعاددة 

. كاذلن وجاود عاللاة معنوٌاة عالٌاة ماع 0.841 ±5.43% ماع زٌاادة عمار االبماار 1ٔ% والل مان ٕٔالنواة الى أكثر من 

لمخاط عناك الارحم وتؽٌار لاون المخااط الاى اللاون االصافر الفااتح فاً  0.0577 ± 7.800االس الهٌدروجٌنً  ارتفاع لٌمة

 اختبار الجانب االبٌض واختبار اختراق الحٌوانات المنوٌة لمخاط عنك الرحم لمسافة لصٌرة جدا ثم موتها جمٌعاا فاً االبماار

ان تشاخٌص التهااب بطاناة الارحم  تحات السارٌري  ن هذه الدراساةالمصابة بالتهاب بطانة الرحم تحت السرٌري. واستنتج م

مع الرلم الهٌدروجٌنً ، والفحص الخلوي، واختبار الجانب األبٌض واختبار اختراق الحٌوانات المنوٌة لدٌه فابدة كبٌارة فاً 

 .ظل الظروؾ المٌدانٌة واعتماده كإجراء تشخٌصً و دلٌل للنهج العالجً على شدة االصابة
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 بٌطري طب 

 Mycoplasma wenyoniiدراسة وبابٌة وجزٌبٌة لــ: عنوان االطروحة  سالم عبد نسماعٌل اسم الطالب : 
 فً األبمار فً محافظة نٌنوى

 المسم :  الطب الباطنً والولابً الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة : دكتوراه   طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٔرلم االستمارة : 

 : الطب الباطنً والولابً الدلٌك االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة /   2ٕٔٓ/  ٖ/  ٕٗتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. باسمة عبد الفتاح دمحم

 : الطب الباطنً والولابً كالدلٌاالختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة  /  المسم : الطب الباطنً والولابً

 

 المستخلص

 

الماٌكوبالزمااا البمرٌااة المحبااة للاادم فااً األبمااار والعجااول بإسااتعمال المسااح  تحدٌااد نساابة ننتشااارهاادفت الدراسااة الحالٌااة      

فظااة وتمانااة تفاعاال البلماارة المتسلساال التملٌاادي فااً محا الدموٌااة المصاابوؼة بصاابؽتً كٌماازا و االكااردٌن البرتمالٌااة المتؤلمااة

كالعمر والجنس والمنشاؤ وناوع التربٌاة  عوامل الخطورة الوبابٌة المرتبطة بحدوث المرض نٌنوى، فضالً عن تحدٌد عدد من

تساجٌل العالماات السارٌرٌة وعادد مان التؽٌارات الدموٌاة فاً الحٌواناات المصاابة باالمرض، ، ماع وفصول السانة والمنااطك 

  مان التحلاٌالت الجٌنٌاة. البمرٌة المحبة للادم وننشااء شاجرة النشاوء والتطاور فضالً عن كشؾ التنوع الجٌنً للماٌكوبالزما

عٌنة دم من األبمار والعجول من كاال الجنساٌن وبإعماار  ٓٓٗفحصت ، 1ٕٔٓنلى شهر أٌلول  4ٕٔٓأٌلول للمدة من شهر 

من الحٌواناات المصاابة  لرادة محتمنة تم جمعها ٓٓ٘عٌنة حلٌب و  ٓٓٔ، فضالً عن فحص وطرابك تربٌة مختلفةومناشا 

نذ جماع  .،وشامال وجناوب وشارق وؼارب المحافظاة مركاز من مناطك مختلفة فً محافظة نٌناوى تمثلات بمنااطك بالمرض،

دمااً  عٌناة ٓ٘مل من دم الورٌد الوداجً لحٌوانات الدراسة لؽرض نجراء الفحوصات التشخٌصٌة و الدموٌة ، كما ُعاّدت ٓٔ

اساتعملت نساتمارة خاصاة ُأعادت مسابما وٌمة ظاهرٌا والسالبة للفحاوص كمجموعاة ساٌطرة. من الحٌوانات السلالتًُ جمعت 

الجاٌن  أساتعمل  ُلتسجٌل العالمات والفحوص السرٌرٌة المطلوبة، وأُستحصلت جمٌع البٌانات الوبابٌة مان ماالكً الحٌواناات.

16S rRNA تحلٌال التناوع الجٌناً  ولؽارض لوالماراد  والمساتخلص مان الادم والحلٌاب للماٌكوبالزما البمرٌة  المحبة للادم

 Clustal Omega خاصة لذلن  برامج بإستعمال Neighbor-joining( .NJننشاء شجرة النشوء  والتطور نوع ) 

 and NCBI BLAST.( أظهاارت النتااابج أن نسااب اإلصااابة بالماٌكوبالزمااا البمرٌااة المحبااة للاادمMycoplasma 

wenyoniiالمصبوؼة بصابؽتً الكٌمازا و االكاردٌن البرتمالٌاة المتؤلماة و تماناة تفاعال البلمارة  ( بإستعمال المسح الدموٌة

فاً حاٌن كانات نسابة اإلصاابة بهاذا المارض فاً  ،علاى التاوالً 4٘و % ٘.4ٙو% ٓٙالمتسلسل فً عٌناات الادم كانات %

بٌنات نتاابج هاذه الدراسااة  بإساتعمال تمانااة تفاعال البلمارة المتسلسال.  ٓٓٔوفاً عٌناات الماراد %   ٙٙعٌناات الحلٌاب % 

وجااود اإلصااابات المختلطااة مااع اإلصااابة بالماٌكوبالزمااا البمرٌااة المحبااة للاادم باالعتماااد علااى العالمااات الساارٌرٌة والمسااح 

الدموٌة. نذ شملت اإلصابات بالحمى المالعٌة ونصابات بالثاٌلٌرٌاا ونصاابات داء المثمبٌاات )الترٌبانوساوما( وداء الكمثرٌاات 

و   ٖ.ٕٙزما وبنسب متفاوتة، أذ كانت نسبتً اإلصابة المختلطاة و المنفاردة بالماٌكوبالزماا البمرٌاة المحباة للادم %واألنابال

تبٌن من نتابج الدراسة ونعتماداً على تمانة تفاعل البلمرة المتسلسال أن عوامال الخطاورة المرتبطاة  .التوالًعلى   ٙ.%4ٖ

  1ٓ%مرة و فً اإلناث بنسابة 1.98( بمخاطرة نسبٌة سنوات ٖاألكثر من لإلعمار )   1ٙ%8.بنسبة ننتشار المرض كانت

الحٌواناات مارة، و 1.33و بمخااطرة نسابٌة   2ٔ.4وفاً الحٌواناات المساتوردة بنسابة  % مارة، 1.20و بمخاطرة نسبٌة  

ى وفاك المنااطك ولد اختلفت نسب اإلصابة للمرض عل ، مرة1.11بمخاطرة نسبٌة   ٘.44المرباة داخل الحظابر وبنسبة %

وألااال نسااابة نصاااابة فاااً المنااااطك شااامال  %93.7المنااااطك ؼااارب المدٌناااة بلؽااات فماااد ساااجلت أعلاااى نسااابة نصاااابة فاااً 

باالمرض ساجلت فاً فصالً الربٌاع والصاٌؾ  أعلاى نسابة نصاابة، كما لاوحظ أن مرة1.74بمخاطرة نسبٌة  %53.7المدٌنة
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على التتاالً ممارناة بفصالً الشاتاء والخرٌاؾ , رة مٖٓ.ٔمرة ؤٖ.ٔبمخاطرة نسبٌة%  و41.2٘% وٙ.42حٌث بلؽت  

عانت حٌواناات الدراساة المصاابة باالمرض  مرة على التوالً. ٔمرة و4ٓ.ٔ .% وبمخاطرة نسبٌةٙ.ٓٙ% وٖ.٘ٙنذ كانت

عالمات فمدان الشهٌة والضعؾ العام وتضخم العماد اللمفٌاة الساطحٌة وشاحوب أو نصافرار األؼشاٌة المخاطٌاة والوذماة فاً 

فً معدل درجاة حارارة الجسام ومعادل   (P<0.05 وننخفاض ننتاج الحلٌب ، مع نرتفاع معنوي) ؾ الخلفٌة والضرع األطرا

فً معدل حركاات الكارف فاً الحٌواناات المصاابة ممارناة بحٌواناات   (P<0.05 النبض وترداد التنفس  وننخفاض معنوي)

د كرٌات الدم الحمر وخضااب الادم وحجام الخالٌاا المرصوصاة ( فً عدP<0.05انخفاضاً معنوٌاً)  بٌنت النتابج و السٌطرة .

كما لوحظ وجود الماراد علاى الحٌواناات المصاابة باالمرض وفاً الحظاابر  فً الحٌوانات المصابة ممارنة بحٌوانات السٌطرة. 

سلسال  ان ، واظهارت الدراساة مان خاالل تشاخٌص الماٌكوبالزماا المحباة للادم بوسااطة تماناة البلمارة المت ٙ.ٖٓوبنسبة %

 sanguineus  Rhipicephalus المراد ٌعتبر من النوالل الربٌسٌة لهذا المرض وتم تصنٌؾ نوعان من المراد  هما

 sanguineusو  anatolicum  anatolicum Hyalomma كما تم فً هذه الدراسة الكشؾ عن الماٌكوبالزما.

المتسلساال، اضااافة الااى امكانٌااة انتمااال الماٌكوبالزمااا البمرٌااة المحبااة للاادم فااً عٌنااات الحلٌااب بوساااطة تمانااة تفاعاال البلماارة 

أُودعات تسلساالت ثاالث جٌناات لعازالت مان الناوع وفاً هاذه الدراساة   المحبة للدم من األم نلى الجنٌن عن طرٌك المشاٌمة.

Mycoplasma wenyonii ( فً بنن الجٌنات تحت أرلاام تساجٌلMK335902, MK335903, MK335904،) 

 والعزالت الموجودة فً العالم.  Mycoplasma wenyonii% بٌن العزلة المحلٌة ٓٓٔ-22 تشابه دولوحظ وجو
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 طب بٌطري 

 آفات كلى الفصٌلة البمرٌة فً مجزرة الموصل :عنوان الرسالة  عمر أنمار عبدهللا اسم الطالب : 

 وأمراض الدواجن األمراضالمسم :   الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

   ماجستٌر   الشهادة : طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٔرلم االستمارة : 

 أمراض بٌطرٌة : الدلٌك /طب وجراحة بٌطرٌة االختصاص العام /  2ٕٔٓ/ٗ/1ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه مساعدالدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. هناء خلٌل نسماعٌل

 أمراض بٌطرٌة  : الدلٌك / / طب وجراحة بٌطرٌةاالختصاص العام  :  األمراض وأمراض الدواجنالمسم 

 

 المستخلص

 

هدفت الدراسة الحالٌة الى دراسة التؽٌرات المرضٌة العٌانٌة والنسجٌة لكلى األبمار والعجول وعزل الجاراثٌم المصااحبة      

 التؽٌرات المرضٌة بالعزالت الجرثومٌة ومعرفة نسب ظهورها.لهذه اآلفات وتحدٌد أنواعها وكذلن محاولة ربط 

( عٌناة كلاى أِلبماار وعجاول كانات ظااهرة علٌهاا تؽٌارات مرضاٌة عٌانٌاة وذلان مان خاالل  1ٙٗأجرٌت هذه الدراسة علاى ) 

  ٕٗٔٓ/ٙ/ٔلؽاٌة  ٖٕٔٓ/2/ٔ( عٌنة كلى فً مجزرة مدٌنة الموصل للفترة من  2ٓٓالكشؾ عٌانٌاً على ) 

% للعٌنااات  47ٖٗفحوصااات العاازل الجرثااومً علااى العٌنااات المصااابة بالكلٌااة المبمعااة البٌضاااء التااً شااكلت نساابة اجرٌاات 

C. ( Grouprenale  Corynebacteriumالمظهاارة لافااات، حٌااث عزلاات مجموعااة جااراثٌم الوتاادٌات الكلوٌااة 

renale, C. pilosum and C. cystitidis)   و جااراثٌم األٌشااٌرٌكٌا المولونٌااةE. coli  وجااراثٌم المكااورات

وجاراثٌم الزواباؾ  .Streptococcus sppوجاراثٌم السابحٌات   Staphylococcus aureusالعنمودٌة الذهبٌة 

 .Pseudomonas aeruginosaالزنجارٌة 

% مان الحااالت  2.4فٌما أظهارت نتاابج العازل الجرثاومً للعٌناات المصاابة بالتهااب الكلٌاة والحوٌضاة والتاً شاكلت نسابة 

وجاراثٌم المكاورات العنمودٌاة  المظهرة لافات حٌث عزلت جراثٌم األٌشٌرٌكٌا المولونٌة  ومجموعة جراثٌم الوتدٌات الكلوٌة

 الذهبٌة وجراثٌم الزوابؾ الزنجارٌة. 

ي مصاحبة لحاالت اإلصابة بالتكٌس الكلاو .Proteus sppالمتملبات  وجراثٌمفً حٌن كانت جراثٌم األٌشٌرٌكٌا المولونٌة 

وجراثٌم المتملباات مصااحبة لحااالت اإلصاابة  %، بٌنما كانت مجموعة جراثٌم الوتدٌات الكلوٌة ٗ.ٔالذي شكل نسبة ظهور 

%. أظهارت نتاابج الفحاص المرضاً النساجً باؤن أكثار اآلفاات المرضاٌة ظهاوراً 2.ٔبموه الكلٌة والتً شكلت نسبة ظهاور 

%  ٙ.ٙ٘% و 1.ٖٙ% و 4ٔلخاللاً الباإري والمنتشار وبالنساب التالٌاة:تمثلت بالنخر والتانكس النبٌباً والتهااب الكلاى ا

% علااى التااوالً ماان العٌنااات المظهاارة لافااات، ظهاارت نسااب اإلصااابة بالتصاالب الكبٌبااً والتهاااب الكلااى الخاللااً  1.ٖٗو

%  ٕ.ٔ% علااى التااوالً. فٌمااا سااجلت حاااالت نصااابة بااداء النشااوانٌة واالحتشاااء الكلااوي بنساابة  1.ٓ% و ٙ.ٓالااورمً: 

%  ٘.1ٖ% على التوالً وبلؽت نسبة اإلصابة بالتهاب الكلى الكبٌبً البإري والتهاب الكلاى الكبٌباً الؽشاابً نسابة  ٔ.2و

وظهاارت حاااالت ماان ترسااب خضاااب الهٌموسااٌدرٌن والااتكلس، ولوالااب المٌوكلااوبٌن والهٌموكلااوبٌن % علااى التااوالً.   ٔو

مااا أظهاارت اضااطرابات الاادوران واالوعٌااة الدموٌااة المتمثلااة بااالنزؾ % علااى التااوالً، فٌ ٔ.٘% و 1.ٙ% و 2.4بالنسااب 

% ٗٔ% و ٗ.ٖٙ% و ٗ.ٔٗوفارط الادم واالحتمااان، وتصالب الشاراٌٌن والتهاااب االوعٌاة الدموٌاة، ومااوه الكلٌاة، بالنسااب 

ٌاة بالنساب % على التوالً، فً حٌن كانت نتابج اضطرابات نمو وتكٌؾ الخلٌة: الضمور وفارط تنساج الخالٌاا الظهار ٖ.ٕو

نستنتج من هذه الدراسة نن األبمار والعجاول المحلٌاة المجازورة فاً مجازرة الموصال تحتاوي علاى الكثٌار  % . ٗ% و ٖٗ

 من اآلفات والتؽٌرات المرضٌة فً الكلى مع امكانٌة عزل أنواع عدٌدة من الجراثٌم الموجبة والسالبة الكرام.
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 طب بٌطري 

عنوان الرسالة : دراسة مرضٌة للتؤثٌر الولابً والعالجً للخلٌط التآزري  رونك حمً نسماعٌل اسم الطالب : 
Poultry star ®    فً أسمان الكارب الشابع(Cyprinus carpio L.) 

 المجهدة حرارٌاً 

 المسم :  األمراض وأمراض الدواجن الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر    ًطبٌعة البحث : اكادٌم ٕٓرلم االستمارة : 

 : أمراض بٌطرٌةالدلٌك  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / 2ٕٔٓ/ٗ/ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  االء حسٌن علًاسم المشرؾ : د. 

 أمراض بٌطرٌة  لٌك :الد االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / المسم :  األمراض وأمراض الدواجن

 

 المستخلص

 

®Poultry star اٌخٍتتُػ اٌزتت صسٌ دوس ٌّعشفتت  اٌذساستت  هتتزٖ أخشَتت     
عٍتتً ضعتتط  اٌحتتشاسٌ اإلخهتتبد تتتيرُش ِتتٓ اٌحتتذ فتتٍ 

 فعتت ع عتتٓ اٌزغُتتشاا اٌىتتىستُضوي وتشوُتتض اٌزغُتتشاا اٌذِىَتت  وتتبٌهُّىوٍىضُٓ ويدتتُ م َتتب اٌتتذَ اٌّشلىلتت  وِ  تتش اٌىتتشة

أستّبن اٌىتبسة  ِتٓ ستّى  021 استزخذِ . Cyprinus carpio L اٌشتبع  اٌىتبسة أستّبن فتٍ وإٌستدُ  اٌعُبُٔت  اٌّشظتُ 

 01و تدشضت  ٌىتً ستّى  01 ضىالت  عشتىاعُب رت   تدتبسة إٌتً األستّبن لستّ  غتُ.081 -011ضتُٓ تشاويت  ضيوصاْ اٌشبع 

 َ° 00, 02, 01, 22 ِخزٍفت  يتشاس  اضتذسخب اٌحتشاسٌ ٌإلخهبد األسّبن عشظ  االوًٌ اٌزدشض , يشاسَ  دسخ  ٌىً أسّبن

 اٌخٍتُػ اٌزت صسٌ اعطتب  ِت  اٌستبضم  ٌٍّعبٍِت  اٌحتشاس  ضتذسخبا اٌحشاسٌ ٌإلخهبد اٌثبُٔ  وعشظ  أسّبن اٌزدشض  أَبَ 7 ٌّذ 

 ٌّتذ  وغتُ/غت0ُ ضدشعت  ٌألستّبن اٌخٍُػ اٌزت صسٌ اعطب  اٌثبٌث  اٌزدشض  تعّٕ  يُٓ فٍ, أَبَ 7 ٌّذ  سىَب وغُ/غ0ُ ضدشع 

 .  أَبَ 7 ٌّذ  ضٕفس اٌذسخبا اٌحشاسَ  اٌسبضم  اٌحشاسٌ ٌإلخهبد عشظ  رُ أَبَ 7

 ار فتٍ اٌزدشضت  اٌثبٌثت  ٌٍّدّىعت  اٌشاضعت  لُّت  اعٍتً وستدٍ  اٌهُّىوٍتىضُٓ تشوُتض فتٍ ِعٕىَت  صَتبد  يذو  إٌزبعح أظهشا

 خُّت  فتٍ اٌّشلىلت  اٌتذَ م َتب دتٌُح اٌّئىَت  إٌستة  فتٍ ِعٕىَت  صَتبد  يذو  ٌىيع وّب, ٌُزش دَسٍ/غُ( 20.22) وبٔ 

 فتٍ ِعٕتىٌ أخفبض يذو  ٌىيع ضُّٕب( 07) وبٔ  فٍ اٌزدشض  اٌثبُٔ  ٌٍّدّىع  اٌشاضع  ار لُّ  اعًٍ ٌىيع يُث اٌّعبِ ا

 اٌّعشظت  اٌّدتبُِ  فتٍ اٌىتىستُضوي تشوُتض فتٍ ِعٕىَت  صَتبد  هٕبن وبْ يُٓ فٍ, اٌسُطش  ِدّىع  ِ  ِمبسٔ  اٌىشة ِ  ش

ِتً وعٕتذ ِستزىي /ٔتبٔىغشاَ 220.00 فٍ اٌزدشض  اٌثبٌث  ٌٍّدّىع  اٌشاضع  فىبٔت  لُّ  اعًٍ سدٍ  يُث ٌحشاسٌا ٌإلخهبد

 فٍ اٌزدشضت  األوٌتً فتٍ اٌّدّىعت  اٌشاضعت  يُتث السُّب اٌحشاسٌ اإلخهبد ٔزُد  عبٌُ  اٌه وبا ٔسة  وبٔ  .P<0.05ِعٕىَ  

 ار اٌخٍتُػ اٌزت صسٌ, استزخذاَ عٕتذ اٌه وتبا ٔستة  أخفعت  ضُّٕتب,  اٌزدشضت ِتٓ اٌخبِس اٌُىَ فٍ األسّبن خُّ  ٔفىق سدً

 اٌّعشظت  ٌألستّبن اٌعُبُٔت  اٌّشظُ  اِفبا اِب. واٌثبُٔ  األوًٌ اٌزدشضزُٓ ِ  ِمبسٔ  اٌثبٌث  فٍ اٌزدشض  إٌزبعح افعً سدٍ 

 اٌخ َتب فتٍ اٌزٕستح فتشغ ضحتذو  ثٍت ِزّ ٔستدُب اٌخٍفُت  ووبٔت  واٌىٍُت  اٌغ لتُ ِٓ وً فٍ ايزمبْ تعّٕ  ٌإلخهبد اٌحشاسٌ

 ٌإلخهتتبد اٌزعتتشض استتزّشاس وعٕتتذ اٌىٍىساَتتذ وم َتتب اٌّخبغُتت  اٌستتبٔذ  اٌخ َتتب وتعتتخُ اٌثبٔىَتت  اٌغٍصتتُّ  ٌٍخُتتىغ اٌظهبسَتت 

 وفتٍ اٌدُةبُٔتبا, وايزمتبْ اٌفدتىٌ ضتبٌزٕىس تّثٍت  اٌىةتذ فتٍ ٔسدُ  تغُشاا ِ يظ  تُ وّب,  ذ  أوثش اِفبا وبٔ  اٌحشاسٌ

وإٌضف. ٔسزٕزح ِٓ اٌذساست  اٌحبٌُت  أْ  اٌىٍىَ  وإٌةُةبا اٌىةُةبا ضعط وتٕخش اٌفدىٌ واٌزٕىس ضبٌٕخش اِفبا تّثٍ  ٍُ اٌى

ويدتُ م َتب اٌتذَ  Hemoglobinٌٍخٍُػ اٌز صسٌ دوس فٍ تمًٍُ االربس اٌّشظُ  ٌإلخهبد اٌحتشاسٌ عٍتً تشوُتض اٌهُّىوٍتىضُٓ 

اٌىتىستُضوي فتٍ ِصتً اٌتذَ واٌه وتبا وإلت ذ االري إٌستدٍ فتٍ اٌغ لتُ  وتشوُتض Packed cell volumeاٌّشلىلت  

ووبٔ  افعً إٌزبعح عٕذ استزخذاَ اٌخٍتُػ اٌزت صسٌ ِت   واٌىةذ واٌىٍُ  فٍ يُٓ عًّ اإلخهبد اٌحشاسٌ عًٍ تمًٍُ ِ  ش اٌىشة

 اإلخهبد اٌحشاسٌ سىَب فٍ اٌزدشض  اٌثبُٔ  اٌّدّىع  اٌثبُٔ .
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عند العجول فً  ٖ-عنوان الرسالة : الكشؾ عن فٌروس األدٌنو البمري النمط عبدالحكٌم عامر شٌت ب : اسم الطال
 محافظة نٌنوى

 المسم :  األحٌاء المجهرٌة  الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر    طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٕرلم االستمارة : 

 : احٌاء مجهرٌة بٌطرٌةالدلٌك  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / 2ٕٔٓ/٘/ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. صفوان ٌوسؾ محمود

 فاٌروسات   الدلٌك : االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / المسم :  األحٌاء المجهرٌة

 

 المستخلص

 

عٌنااة دم للحصااول علااى المصاال ماان عجااول ساالٌمة   ٕٓٓمسااحة انفٌااة و  ٕٓٓعٌنااة توزعاات بااٌن  ٓٓٗ تاام جمااع         

عٌنااة اخارى  ماان ربااات وعماد لمفٌااة لعجااول مذبوحاة وباعمااار ومصااادر  ٘ٔواخارى تعااانً مان افاارازات انفٌااة  فضاال عاان 

دٌااد نساابة المبوٌااة لإلصااابة واضااداده  وتح -ٖ-مختلفااة  وذلاان بهاادؾ التمصااً عاان مستضااد الفٌااروس الؽاادي البمااري الاانمط

وعاللتهااا بااالعمر والعالمااات الساارٌرٌة باسااتخدام اختباااري الممتااز المناااعً الماارتبط باااإلنزٌم ؼٌاار المباشاار واختبااار التااؤلك 

المناعً المباشر ،بٌنت نتابج اختبار الممتز المناعً المرتبط باالنزٌم للكشؾ عن االضداد المتخصصاة للفٌاروس  أن النسابة 

3( فاً حاٌن كانات الال نسابة ٖ.ٖ٘اشاهر ) 2-3ٙ ، وكانت اعلى نسابة اصاابة للفباة العمرٌاة ٘.1ٕلإلصابة  كانت المبوٌة 

3( مع وجود فرق معنوي واضح بٌن الفباة العمرٌاة االصاؽر سانآ ممارناة 2ٔسنتٌن ) -اصابة للعجول اكبر من سنة ونصؾ 

وحسب المعاٌٌر المستخدمة الحتسابها والواردة فً  تعلٌماات بٌنت نتابج الدراسة ان  شدة االصابة و مع المجامٌع االخرى ،

الشركة المصنعة لالختباار  ان اعلاى نسابة لشادة االصاابة والمعلماة باالرمز )اااا( كانات فاً الفباة العمرٌاة االصاؽر سانآ 

ناات المساتوردة 3( كذلن تبٌن ان اعلى نسبة اصاابة واشادها كانات فاً الحٌوإ.ٕٕممارنة مع المجامٌع االخرى نذ بلؽت  ) 

ان نسابة االصاابة فاً الحٌواناات التاً أظهارت فٌماا تباٌن  3( بفارق معناوي واضاح .3ٔ4.4( ممارنة بالمحلٌة منها)ٙ.ٖٔ)

اعراضاً تنفسٌة والتً تمثلت ؼالباً بإفرازات انفٌة متفاوتة الشدة والنوع كانت اعلى من  الحٌوانات السلٌمة ظاهرٌا . وبٌنت 

لمناعً المباشر للكشؾ عان المستضاد الفاٌروساً ان نسابة االصاابة الكلٌاة فاً عجاول محافظاة نٌناوى نتابج اختبار التؤلك ا

اشاهر أعلاى نسابة اصاابة ممارناة ماع الفباات العمرٌاة االخارى  2-ٙفٌما سجلت الحٌوانات التً بلؽت اعمارها 3 ، ٗٗبلؽت 

3( ممارنااة بالمحلٌااة منهااا ٖ.ٓ٘بة )وبفااروق معنوٌااة واضااحة ، فااً حااٌن سااجلت العجااول المسااتوردة اعلااى نساابة اصااا

3(، وبٌنت نتابج اختبار التالك المناعً المباشر للتمصً عن المستضد الفاٌروسً فً نسٌج الربة والعمد اللمفٌاة فاً ٕ.ٕٕ)

الحٌوانات المفحوصة مسبما باالختبارات المصلٌة والمستضدٌة واالٌجابٌة لها بعاد متابعتهاا سارٌرٌا واخاذ العٌناات منهاا بعاد 

3 على التوالً. نستنتج من هذه الدراسة ٙ.1ٙ، ٖ.2ٖالذبح  بؤن أعلى نسبة اصابة كانت للعمد اللمفٌة ممارنة بنسٌج الربة 

فاً المساحات الماؤخوذة مان العجاول باساتخدام اختباار التاؤلك  ٖ-ان النسبة المبوٌة لالصابة باالفٌروس الؽادي البماري الانمط

المبوٌاة لالصاابة عان طرٌاك فحاص امصاال هاذه العجاول باساتخدام اختباار الممتاز  3 وان النسابةٗٗالمناعً المباشر كانت 

 3 وهً نسبة مرتفعة نوعآ ما فً العجول صؽٌرة العمر والمستوردة.٘.1ٕالمناعً المرتبط باالنزٌم بلؽت 
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 طب بٌطري 

الجلدٌة على التبام الجلد  عنوان الرسالة : فاعلٌة أنواع مختلفة من الرلع دمحم عبدالرحمن احمد اسم الطالب : 
 الكامل للجروح المفتوحة فً الكالب

 المسم :  الجراحة وعلم تناسل الحٌوان الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر    طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٔرلم االستمارة : 

 : جراحة بٌطرٌةالدلٌك  ٌة /االختصاص العام / طب وجراحة بٌطر 2ٕٔٓ/ٗ/4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. لٌث دمحم داإود

 جراحة بٌطرٌة الدلٌك : االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / المسم :  الجراحة وعلم تناسل الحٌوان

 

 المستخلص

 

للجلاد المتلاؾ تجرٌبٌاا باساتخدام رلاع مختلفاة واجاراء ممارناة باٌن هاذه هدفت الدراسة الحالٌة الى اجراء اعاادة تشاكٌل      

الرلاع ماان حٌااث بماااء هااذه الرلااع حٌااة لحااٌن حصااول االلتبااام التااام . تاام اسااتخدام خمسااة عشاار كلبااا محلٌااا ماان كااال الجنسااٌن 

مجاامٌع متسااوٌة كؽام علاى التاوالً اذ لسامت التجرباة عشاوابٌا الاى ثالثاة ٕٓ-٘ٔسانة واوزانهاا  ٕ-ٔوتراوحت اعمارهاا 

 ٘زاٌالزٌان  \ملؽام ٓٔاشتملت كل مجموعة على خمسة حٌوانات وتام تخادٌر الحٌواناات جمٌعهاا باساتخدام مازٌج الكٌتاامٌن 

سام  ٓٔسام العارض و ٖملؽم لكل كؽام حمناا عمٌماا بالعضال. فاً المجموعاة االولاى تام اجاراء الترلٌاع الاذاتً برلعاة جلدٌاة 

سام العارض  ٖمجموعة الثانٌة فان الجرح المحدث تم عالجه باستخدام لطعة جلاد بمٌااس الطول من الحٌوان نفسه اما فً ال

سم الطول من كلاب آخار. وعولجات المجموعاة الثالثاة مان الحٌواناات باساتخدام لطعاة جلاد اخاذت مان اجناة ابماار ؼٌار ٓٔو

ٌاا الادم الباٌض وعادد الخالٌاا ناضجة وبنفس المٌاس فً المجموعتٌن الساابمتٌن. تام جماع عٌناات مان الادم لحسااب عادد خال

ٌوما من اجراء الجراحة اضافة الى الفحص النسٌجً المرضً الذي تم تحدٌده  ٓٙو ٖٓو 4اللمفٌة لبل اجراء العملٌة وبعد 

ٌوماا مان اجاراء الجراحاة.لوحظ عٌانٌاا بعاد اسابوع مان الترلٌاع  ٓٙو ٖٓو 4باستخدام الخزع الحٌاة مان مكاان الترلٌاع بعاد

ات التفاعل االلتهابً وتجمع السوابل فً المجموعتٌن االولى والثانٌة بٌنما فاً المجموعاة الثالثاة بارزت حصول تورم وعالم

الرلع باللون الاداكن. اماا بعاد شاهر مان الترلٌاع فظهار تكاون النساٌج  pigmentationعالمات الجفاؾ وتمرح واصطباغ 

ٌج الرلعاة ماع نساٌج المساتمبل فاً المجماوعتٌن االولاى الحبٌبً ورجوع لون الجلد الى لونه الطبٌعً مع حصاول التحاام نسا

والثانٌة اما فً المجموعة الثالثة فظهرت عالمات موت نسٌج الرلعة مع فصل تام لنسٌج الرلعة عن نساٌج المساتمبل، وبعاد 

ماا فاً ٌوم لوحظ عاودة تكاون نساٌج الجلاد لتركٌباه الطبٌعاً ورجاوع الجلاد الاى لوناه الطبٌعاً فاً المجموعاة االولاى، ا ٓٙ

المجموعة الثانٌة فلوحظت عالمات االلتبام ورجوع الجلد الى لونه الطبٌعً مع نمو للٌل من الشعر. فً المجماوعتٌن االولاى 

والثانٌة اظهرت الفحوصات النسٌجٌة المرضٌة بعد اسبوع من الترلٌاع عالماات النازؾ وارتشااح العادالت ونخار فاً النساٌج 

عة الثالثة فظهرت نضحات التهابٌة كثٌفة بٌن الرلع والنسٌج االصلً ولوحظات عالماات ومن ثم تسلخ االدمة اما فً المجمو

ٌوم من الترلٌع لوحظ االلتصاق ومن ثم تكاون الكاوالجٌن باٌن الرلعاة ونساٌج المساتمبل وامتاداد االوعٌاة  ٖٓالرفض، وبعد 

كاوالجٌن ماع تكاوٌن النساٌج الحبٌباً فاً وارتشااحها باٌن الٌااؾ ال Fibroblastالدموٌة ومن ثم تجمع االروماات اللٌفٌاة  

النسااٌج الماازروع فااً المجمااوعتٌن االولااى والثانٌااة امااا فااً المجموعااة الثالثااة فمااد لااوحظ ارتشاااح كثٌااؾ للخالٌااا االلتهابٌااة 

ٌوم فلوحظ عودة تكون نسٌج الجلد لتركٌبه الطبٌعاً ماع وجاود بصاٌالت الشاعر فاً  ٓٙوانفصال تام لنسٌج الرلعة. أما بعد 

موعة االولى ونالحظ عالمات االلتبام نفسها فً المجموعة الثانٌة مع حصول التبام تام بٌن نسٌج الرلعة والمضاٌؾ ماع المج

تكون اوعٌة دموٌة جدٌدة ونسٌج حبٌبً . أظهرت نتابج فحوصات الدم ان هناان زٌاادة فاً عادد خالٌاا الادم الباٌض والخالٌاا 

الثانٌااة خااالل االساابوع االول ثاام عااادت النسااب والمسااتوٌات الااى وضااعها اللمفٌااة وبشااكل طفٌااؾ فااً المجمااوعتٌن االولااى و

الطبٌعً بعد شهر من الجراحة على ؼرار ذلن برزت زٌادة معنوٌة بهذه المعاٌٌر فً المجموعاة الثالثاة فاً الفتارة الماذكورة 

كالهماا آمان ولاه  Allograftوالخٌفاً    Autograftٌوم. نستنتج من ذلان ان الترلٌاع الاذاتً  ٖٓنفسها واستمرت لحد 

فعالٌة فً عالج جروح الجلد وعاد الجلد المتضرر فً كال الطرٌمتٌن بشكل تام الاى وضاعه الطبٌعاً مان دون اي رفاض. اماا 

عند استخدام جلد جنٌن االبمار الؽٌر ناضج على شكل رلع مؽاٌرة فلم ٌسهم فً اصالح الجلد المتضرر وتمثل برفض النساٌج 

 المزروع.
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ممارنة تمنٌات مختلفة لتشخٌص الدٌدان االسطوانٌة فً عنوان الرسالة :  اٌناس سعدي حسٌن اسم الطالب : 
 الضؤن فً محافظة نٌنوى

 االحٌاء المجهرٌةالمسم :   الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر    طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗرلم االستمارة : 

 الطفٌلٌات البٌطرٌة: الدلٌك  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / 2ٕٔٓ/ٙ/ٔٔالشة  : تارٌخ المن

 الشهادة : دكتوراه مساعدالدرجة العلمٌة : استاذ  سرى سالم اؼواناسم المشرؾ : د. 

 الطفٌلٌات البٌطرٌة الدلٌك : االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / االحٌاء المجهرٌةالمسم :  

 

 مستخلصال

 

لممارناة تمنٌاات مختلفاة فاً  2018ولؽاٌاة نهاٌاة اٌاار  2017أجرٌت هذه الدراسة للمادة مان بداٌاة شاهر كاانون االول      

تشخٌص بعض اجناس من الدٌدان االسطوانٌة فً الضؤن فً محافظة نٌنوى بما فٌها دٌدان المعدة واالمعااء ودٌادان الرباة ، 

سانوات ومان كاال الجنساٌن . بلؽات  4اشاهر ولحاد  6راوحت اعمارها باٌن الال مان عٌنة براز للضؤن ت 420حٌث تم فحص 

منهااا ٌسااتوطن الجهاااز  9جنساااً ماان هااذه الدٌاادان ) 12وتاام تشااخٌص  83.33%نساابة الخمااج الكلٌااة بالدٌاادان االسااطوانٌة 

بلؽاات حٌاث  .Trichostrongylus sppتساتوطن الجهااز التنفساً(، وسااجلت اعلاى نسابة خماج لدٌاادان  3الهضامً و

، وتاام الكشااؾ عاان دٌاادان الربااة  7.45%حٌااث بلؽاات  .Bunostomum sppوالاال نساابة خمااج لدٌاادان  %15.72

%  41بنسابة Dictyocaulus filariaوشملت الخمج بدٌدان  67%باستخدام طرٌمة بٌرمان وكانت نسبة الخمج الكلً 

. ظهارت اعلاى نسابة    26%بنسابة  .Protostrongylus spp  % و33 بنسابة  Muellerius capillariesو 

واظهر التحلٌل االحصابً وجود عاللة معنوٌة باٌن   57.14%واللها فً شهر شباط  100%للخمج الكلً فً شهر نٌسان 

نسب الخمج واشهر سنة الدراسة ، واجرٌت الممارنة بٌن نسبة الخمج بالدٌدان االساطوانٌة وعاللتاه بعمار الحٌاوان ولاوحظ 

،  71.42%شاهرا حٌاث بلؽات  6-12والل نسبة خمج عناد عمار  90.90%سنة اذ بلؽت  1-2اعلى نسبة خمج عند عمر 

كما درست العاللة بٌن نسبة الخمج وجنس الحٌوان ولم تظهر اٌة فرولات معنوٌاة فاً نسابة الخماج باٌن الاذكور واالنااث اذ 

لفااة لتشااخٌص بٌااوض الدٌاادان فااً كاال ماان الااذكور واالناااث ، تماات الممارنااة بااٌن تمنٌااات مخت 83.33%بلؽاات نساابة الخمااج 

االسااطوانٌة فااً الباااراز ولااوحظ ان افضااال طرٌمااة وادلهاااا باسااتخدام المحلااول الساااكري المشاابع لتطوٌاااؾ بٌااوض الدٌااادان 

والل الطرق كفاءة كانت تمنٌة فحص البراز بالطرٌماة المباشارة  60.69%االسطوانٌة اذ بلؽت النسبة المبوٌة لهذه الطرٌمة 

. كما تم الممارنة بٌن استخدام تمنٌات التصبٌػ بالصبؽات المتفلورة ولوحظ ان تمنٌة  3.63%ة لها حٌث بلؽت النسبة المبوٌ

وشخصاات بهااذه التمنٌااة العدٌااد ماان البٌااوض منهااا  96%فلورسااٌن اكثاار كفاااءة اذ بلؽاات نساابتها المبوٌااة  -التصاابٌػ باااللكتٌن

Trichostrongylus spp. ، Haemonchus spp.، Nematodirus spp. ، Chabertia  ovina ،

وشخصاات بهااذه الطرٌمااة العدٌاااد ماان البٌااوض منهاااا  74%فااً حااٌن بلؽاات النسااابة المبوٌااة لصاابؽة االكااردٌن البرتمالٌاااة 

Trichostrongylus spp.  ،Bunostomum spp. ، Trichuris spp. ، Ostertagia  spp. 

استخدام ثالث طرابك لتشاخٌص هاذه الٌرلاات منهاا عٌنة دم ب 150،واظهرت نتابج التحري عن الٌرلات الخٌطٌة الدلٌمة فً 

طرٌمة التصبٌػ بصبؽة كٌمزا وطرٌمة التركٌز وطرٌمة التصبٌػ بصبؽة االكردٌن البرتمالٌة حٌث بلؽت النسب المبوٌاة للخماج 

 على التوالً. 43%, 64%, 83%بهذه الطرابك 
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دراسة وبابٌة جزٌبٌة لجراثٌم السالمونٌال واإلشٌرٌشٌا  : نوان االطروحةع دمحم عبدالمحسن صالح اسم الطالب : 
 المولونٌة كمسببات لإلسهال فً عجول االبمار فً محافظة نٌنوى.

 المسم :  الطب الباطنً والولابً الكلٌة : طب بٌطري  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕ٘رلم االستمارة : 

 : الطب الباطنً والولابًالدلٌك  االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / 2ٕٔٓ/ٙ/ٙٔة  : تارٌخ المنالش

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. ماجد شٌال رحٌمة

 الطب الباطنً والولابً الدلٌك : االختصاص العام / طب وجراحة بٌطرٌة / المسم :  الطب الباطنً والولابً

 

 المستخلص

 

من العالمات السرٌرٌة المرافمة لإلصابة بالعدٌد من الممرضات التً تسبب خسابر التصاادٌة عالمة  اإلسهال فً العجول     

كبٌرة فً حمول تربٌة الماشاٌة. ونظاراً ألهمٌاة المارض وتؤثٌراتاه علاى عجاول االبماار فاً المنطماة فماد هادفت الدراساة نلاى 

لمونٌال وجراثٌم اإلشٌرٌشٌا المولونٌة المسببة لإلسهال من حٌث تحدٌد نسابة اإلصاابة فاً العجاول معرفة وبابٌة جراثٌم السا

ٌوما، ودراسة تؤثٌر العوامل البٌبٌة وتحدٌد الطرابك المختبرٌة األسرع واألكثر دلاة فاً التشاخٌص. لماد أظهارت  1-90بعمر

عجاالً ٌعاانً مان  193ال فً العجول لٌد الدراسة والبالػ عاددها نتابج الدراسة أن النسبة المبوٌة لإلصابة بجراثٌم السالمونٌ

% ممارناة باألصاؽر عماراً، وصانفت 4ٌوم أعلى نسبة اصابة بلؽات  31-90%، وسجلت العجول بعمر 2.07اإلسهال بلؽت 

 Salmonellaالعزالت على ثالثة أنماط مصلٌة فً مختبر الصاحة المركازي/ المركاز الاوطنً للساالمونٌال/ العاراق وهاً:

typhimurium, Salmonella newport, Salmonella dublin ،  وأعطات نتاابج العازل الجرثاومً نسابة

% علاى التاوالً، وكاان لاإلدارة الجٌادة والمتابعاة 20% و ٙ.ٕٙأعلى من نتابج اختبار تفاعل البلمارة المتسلسال التملٌادي، 

، تاؤثٌراً معنوٌااً علاى تملٌال  12ا الدراساة والباالػ عاددها المستمرة وأشعة الشمس والتهوٌة فً حظابر التربٌة التاً شاملته

ٌوما نسبة اصابة أعلى مان الفباات العمرٌاة األصاؽر علاى   31-90انتشار جراثٌم السالمونٌال فٌها، ولد أعطت العجول بعمر 

رات الطماس خاالل الرؼم من أن األخٌرة كانت منموصة المناعاة نعتمااداً علاى مساتوى الكلوبٌاولٌن فاً مصاولها، وكاان لتؽٌا

أعلى نسبة اصابة ما باٌن  2018أشهر الدراسة تؤثٌراً معنوٌاً على نسبة االصابة بجراثٌم السالمونٌال، فمد سجل شهر شباط 

%، ولااد ساجلت منطماة جناوب شاارق المحافظاة أعلاى نسابة اصااابة بالجرثوماة ماا باٌن بااالً 11.76األشاهر األخارى بلؽات 

ة وساللة الماشٌة تاؤثٌراً  معنوٌااً علاى زٌاادة نسابة اإلصاابة بالساالمونٌال فاً العجاول لٌاد مناطك الدراسة، وكان لنوع التؽذٌ

 الدراسة.

%، 21.33بلؽات  75أٌاام وعاددها  1-10أما نسبة االصابة بجراثٌم اإلشٌرٌشٌا المولونٌة الممرضة فاً العجاول بعمار      

رٌشاٌا الممرضاة وؼٌار الممرضاة، وأن معظام العازالت مان ولد استخدم وسط الكونكو األحمر الصلب فاً التفرٌاك باٌن اإلشٌ

مسحات المستمٌم التً أعطت نتابج موجبة على هذا الوسط كانت تحمل واحدا أو أكثر من جٌنات الفوعة الجرثومٌة التاً تام 

 ، وعزلات الجرثوماة الممرضاة مان مصاادر  ST2, ST1, eaeAالكشؾ عنها باختبار تفاعل البلمارة المتسلسال للجٌناات 

متعااددة فااً معظاام حظااابر التربٌااة التااً شااملتها الدراسااة نذ عزلاات ماان العلااؾ و مٌاااه شاارب الحٌوانااات وأرضااٌة وجاادران 

الحظابر، وكان لمستوى الكلوبٌولٌن فً أمصال العجول لٌد الدراسة تاؤثٌراً معنوٌااً علاى نسابة االصاابة بالجرثوماة، نذ كانات 

نموصاة المناعاة اعتمااداً علاى مساتوى الكلوبٌاولٌن فاً المصال ممارناة ماع العجول التً اعطت نتابج عزل موجبة جمٌعهاا م

المستوٌات الطبٌعٌة لاه، وكاان ألشاهر الدراساة وتؽٌارات عوامال الطماس فٌهاا تاؤثٌراً معنوٌااً علاى  االصاابة بالجرثوماة باٌن 

اشاٌة فاً الحظاابر لٌاد %، ولام ٌكان لناوع العلاؾ الممادم للم30أعلى نسبة اصابة بلؽات  2018العجول، وسجل شهر شباط 

الدراسة فضال عن ساللة األمهات فٌها تؤثٌراً  معنوٌاً على االصابة باإلشٌرٌشٌا المولونٌة الممرضة فً عجول األبمار حدٌثاة 

   الوالدة فً المحافظة.



 

21 
  

 ندسة ه

العتماد على ذكٌة با: البٌت الذكً ومنظومات للمدٌنة ال عنوان الرسالة نور صالح ٌحٌى الخٌاط  اسم الطالب :
 فاي وننترنٌت االشٌاء تمنٌة الواي

 حاسوب :  المسم الهندسة  الكلٌة : الجامعة : الموصل

 ماجستٌر   الشهادة : اكادٌمًطبٌعة البحث :  4ٕٔ رلم االستمارة :

 هندسة الحاسوب – هندسة الحاسوب االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٔ/  2ٕ ارٌخ المنالشة  :ت

 دكتوراه الشهادة : مدرس الدرجة العلمٌة : ربٌع موفك حاجمد. مشرؾ : اسم ال

 نلكترونٌن واتصاالت –هندسة كهربابٌة  االختصاص العام / الدلٌك : هندسة الحاسوب المسم :

 

 المستخلص

 

ر الٌاوم وكاذلن تفكٌارهم نن ننترنٌت األشٌاء ٌمثل ثورة العصر الحالً، نذ ستؽٌر هذه الثورة الطرٌمة التً ٌعمل بها البشا     

ونمط حٌاتهم، نن شبكة ننترنٌت األشٌاء هً توسع لخدمات اإلنترنٌت الحالٌة فهً تتاٌح لإلنساان التعامال ماع جمٌاع األشاٌاء 

الموجودة فً هذا العالم أو التً ستكون فً المستمبل، حٌاث ساتمكنه مان المرالباة والاتحكم محلٌااً وعان بُعاد باؤي شاًء مان 

ومن أي مكان. وباالعتماد على مفهوم ننترنٌت األشٌاء سٌتجه العالم بوتٌرة متساارعة نحاو التحاول مان  حوله وفً أي ولت

المدن التملٌدٌة الى المادن الذكٌاة بؽٌاة تحمٌاك التنمٌاة المساتدامة، ولاذا جااءت هاذه الدراساة لتصاب فاً هاذا الصامٌم، نذ تام 

ء وهً )نظام األتمتة المنزلٌاة، النظاام الاذكً إلدارة النفاٌاات الصالبة، التراح ثالثة أنظمة ذكٌة باالعتماد على ننترنٌت األشٌا

 النظام الذكً لمكافحة الحرابك(.

)حسااس (، فضاالً عان الحساساات االتٌاة: ٕٓٙ٘لتنفٌذ األنظمة الممترحة فماد تام اساتخدام اللاوح التطاوٌري )اردوٌناو مٌكاا 

حسااس مساتوى المااء، حسااس المطار، حسااس  الحركاة، اللهب، حساس الؽاز، حساس درجاة الحارارة والرطوباة، حسااس

رطوباة الترباة، حساااس الموجاات فااوق الصاوتٌة، حسااس اللمااس، حسااس الضااؽط، حسااس الصاوت، بطالااة تحدٌاد الهوٌااة 

ولااد تاام ربااط هااذه األنظمااة بشاابكة اإلنترنٌاات ساالكٌاً والساالكٌاً، نذ ٌتحمااك  المماومااة الضااوبٌة(،، و(RFIDبموجااات الرادٌااو )

( باادرع اإلٌثرناات ٕٓٙ٘( ماان خااالل ربااط )االردوٌنااو مٌكااا RJ45الساالكً بالشاابكة عاان طرٌااك كٌباال اإلٌثرناات )االتصااال 

(W5100( وفااً هااذه الحالااة ٌااتم اسااتخدام منصااة العماال ،)DeviceBit ألجاال المرالبااة والااتحكم، أمااا لتحمٌااك االتصااال )

( المصامم CC3000( بدرع الواي فاي )ٕٓٙ٘مٌكا  ( فٌتم بربط )االردوٌنوWi-Fiالالسلكً بالشبكة عن طرٌك تمنٌة الـ )

( ألجال المرالباة Blynkتام اساتخدام منصاة العمال )د خصٌصاً لهذا الؽرض، وفً حالة تحمٌك االتصال الالسلكً بالشبكة فما

 والتحكم. 

لة وكفاءة عاالٌتٌن. تم تصمٌم نماذج مختبرٌة لألنظمة الممترحة وتنفٌذها، كما تم اختبار عملها، نذ عملت بالزمن الحمٌمً بد

 نن المنظومات الممترحة هً لابلة للتوسع نذ ٌكون من السهل نضافة المزٌد من األجهزة والحساسات الٌها. 

نن تطبٌك األنظمة الممترحة على أرض الوالاع ساٌحمك للبشارٌة الراحاة والرفاهٌاة واألماان والساالمة مان المخااطر، وٌاوفر 

الحاد األدناى وبالتاالً العمال علاى الحاد مان  جاز األعمال، كما ٌملل الطالة المستهلكة الاىالولت والمال والجهد المبذول فً نن

 تلوث البٌبة.
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 هندسة 

 زبٌدة ناظم محمود الزبٌدي اسم الطالب : 
 

دراسة تحلٌلٌة ممارنة الستراتٌجٌات  العمارة المابعةعنوان  الرسالة : 
 تصمٌم العمارة المابعة

 المسم : العمارة  كلٌة : الهندسة ال الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٖٔرلم االستمارة : 

 العمارة  نظلرٌة هندسة / االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٗتارٌخ المنالشة  : 

 كتوراهالشهادة : د الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. علً حٌدر سعد الجمٌل

 العمارة نظرٌة/  ص العام / الدلٌك : هندسة االختصا المسم : هندسة العمارة 

 

 المستخلص

 

ها نمطاااً جدٌااداً لجااؤت نلٌااه العمااارة لتجاااوز مشاااكل كاال ماان العمااارة        باارزت العمااارة المابعااة فااً الساانوات األخٌاارة، بعااّدِ

فً العدٌد من األعمال التً أنتجات فاً الفتارة الوالعاة ماا باٌن نهاٌاة التفكٌكٌة وعمارة مابعد الحداثة. وظهرت فكرة المٌوعة 

المرن العشرٌن وحتى الولت الحاضر، نال أن ذلن ال ٌعنً أن مفهوم المٌوعة مفهوٌم جدٌٌد فاً العماارة، نذ ظهارت العدٌاد مان 

مفهوم المٌوعة فً العمارة فً  النتاجات المعمارٌة التً تحمل سمات المٌوعة منذ مطلع المرن العشرٌن. نالف البحث ظهور

الطروحات النظرٌاة والممارساات العملٌاة لنهاٌاة المارن العشارٌن وبداٌاة المارن الواحاد والعشارٌن وبروزهاا كمفهاوم واضاح 

وملفت لالنتباه نتٌجاة للتؽٌارات التمنٌاة واإلٌدٌولوجٌاة التاً طارأت ماع نهاٌاة المارن العشارٌن. ومان ثام لفات االنتبااه نلاى أن 

فهااوم المٌوعااة لٌساات جدٌاادة كمااا ٌباادو، األماار الااذي أمكاان اسااتنتاجه ماان خااالل التطاارق نلااى محاااوالت ومماربااات مماربااة م

تضمنتها الطروحات النظرٌة والممارسات العملٌة لعمارة المرن العشرٌن. ومن االستعراض النمدي للدراسات الساابمة بارزت 

هوم المٌوعة فً العمارة وتحدٌد صٌػ تحمٌمه بصاورة أكثار مشكلة البحث المتمثلة بعدم وجود تصور واضح وكاؾ ٌصؾ مف

وضوحاً وكفاٌة. لذا كان هدؾ البحث طرح التصور األكثر وضوحاً وكفاٌاة لوصاؾ المفهاوم، وتحدٌاد صاٌػ تحمٌماه المختلفاة 

 وصوالً نلى تحدٌد خصوصٌة هذه الصٌػ.  

نظري تفصٌلً من خالل التحلٌل النمدي لما اشتملت علٌه تناولت المرحلة األولى لحل المشكلة البحثٌة طرح مفردات نطار    

الدراسات األدبٌة والمعمارٌة التً أشارت نلاى المفهاوم بشاكل مباشار أو ضامنً. وتام بلاورة المعرفاة العلمٌاة المتاوافرة نلاى 

المعطٌاات الماإطرة ستة مفردات ربٌسة شملت: أهداؾ النتاج المابع وممٌاس النتاج المابع والانمط الاوظٌفً للنتااج الماابع و

لبداٌااة عملٌااة تولٌااد النتاااج لمااابع ومجااال ظهااور المٌوعااة ومماربااات تولٌااد النتاااج المااابع. وتاام طاارح مجموعااة المتؽٌاارات 

األساسٌة والفرعٌة لهذه المفردات والمٌم الممكنة لها. وشملت المرحلة الثانٌة لحل المشكلة البحثٌاة، تطبٌاك اإلطاار النظاري 

ة من النتاجات المعمارٌة. وشملت هذه المرحلة جانبٌن: األول طرح مستلزمات تطبٌك اإلطار النظاري المستنتج على مجموع

من ناحٌة طرح فرضٌات البحث وأسلوب اختٌاار عٌناات التطبٌاك وطارح المعٌاار الاذي تام علاى أساساه تمساٌم النتاجاات نلاى 

ة ومثلاات الثانٌااة: نتاجااات مااا بعااد انتشااار الحاساابة مجمااوعتٌن: مثلاات األولااى نتاجااات مااا لباال انتشااار الحاساابة اإللٌكترونٌاا

اإللٌكترونٌة. ومن ثم تم طرح أسس اختٌار النتاجات وأسلوب لٌاس المتؽٌرات وجمع المعلوماات الخاصاة بكال نتااج. وشامل 

 الجانب الثانً من المرحلة الثانٌة لحل المشكلة البحثٌة نجراء عملٌة التطبٌك على نتاجات المجموعتٌن.

ن ثم تم تحلٌل النتابج الخاصة بالدراسة العملٌة. وطرح االستنتاجات النهابٌاة التاً أظهارت أن مفهاوم المٌوعاة لاٌس وم     

بالمفهوم الجدٌد فً العمارة نال أن انتشاار توظٌاؾ الحاساوب اآللاً فاً عملٌاة التصامٌم المعمااري، وعلاى كافاة مساتوٌاتها، 

وظٌفها كؤساس فكري وفلسفً لهذا النمط الجدٌاد، تعاد عوامال أساساٌة فاً وبروز مجموعة من الطروحات الفكرٌة التً تم ت

نلى أن المٌوعة كمفهوم لم ٌمتصر توظٌفه علاى مساتوى ننتااج كتال ذات البروز الواضح للنتاجات المابعة. كما توصل البحث 

أن خصابص المٌوعة كانت كامناة خطوط منحنٌة ودٌنامٌكٌة فمط نذ ظهر عدد من النتاجات ذات الكتل الخارجٌة المتعامدة نال 
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ضمنها وعلى مستوى منظوماتها المعمارٌة المختلفة، ونن مظاهر االنحناء والدٌنامٌكٌة التً تظهار فاً الكثٌار مان النتاجاات 

المابعة المعاصرة هً لٌست نتٌجة لمماربات عضوٌة ولكنها ناتجة عن عملٌة التشكل المفاهٌمً لهذه النتاجات بتؤثٌر الماوى 

كمااا توصاال البحااث فااإن عمااارة المٌوعااة المعاصاارة ٌااتم طرحهااا بوصاافها العمااارة المعباارة عاان روح العصاار كااة، نذ ووالحر

والطبٌعة المتملبة للمجتمعات المعاصر التً تتسم بالتؽٌر السرٌع والتدفك والحركٌة والتعمٌد والمٌوعة، ومان ثام جعال ندراج 

وتوصال البحاث نلاى تناوع صاٌػ العماارة المابعاة وتناوع الممارباات لٌادها. الحركة والموة فً التصمٌم المماربة األساساٌة لتو

الحاسبةُ تعدُّ عامالً حاسما فً تؽٌر طبٌعة الصٌػ والمماربات التً  ، وننالتً تم توظٌفها للوصول نلى نتاجات تتسم بالمٌوعة

لى توفٌر نمكانٌة تمثٌال األشاكال المعمادة تم توظٌفها إلنتاج عمارة مابعة، فالتطور الذي شهدته تمنٌات الحاسوب لم ٌمتصر ع

 المابع. للعمارة المابعة وننما أمتد تؤثٌره نلى عملٌات تولٌد النتاج
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 هندسة 

 أٌنور فرٌك سعٌد األفندي اسم الطالب : 
 

 النمذجة البارامترٌة فً التصمٌم المعماري الرلمًعنوان  الرسالة : 
 وصفها حالة دراسٌةالعمارة المعاصرة ب

 العمارة المسم :  الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٙٔرلم االستمارة : 

 / هندسة العمارة هندسة االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٔ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه استاذ مساعددرجة العلمٌة : ال مزازال عبدالؽنً ضحىاسم المشرؾ : د. 

 هندسة العمارة / طرابك التصمٌم المعمارياالختصاص العام / الدلٌك :  لعمارة المسم : هندسة ا

 

 المستخلص

 

شاع استخدام مصطلح "التصمٌم البارامتري" على نطاق واسع فً االعماال المعمارٌاة فاً العمادٌن الماضاٌٌن مرتبطاا        

كل خاص باستخدام التمنٌات الرلمٌة المتمدمة فاً المشاارٌع المعمادة. وٌمكان اعتباار كال صاٌاؼة رلمٌاة تساتخدم البٌاناات بش

التً ٌمكن تعدٌلها وتحوٌرها وحفظها بالعملٌاات البارامترٌاة علاى الارؼم مان تناوع البرمجٌاات الحاساوبٌة، نذ بارز التصامٌم 

تادعم تولٌاد واستكشااؾ الباادابل التصامٌمٌة. نذ ٌتسام منهجااه ً ابااداعٌاً ومولفاا ًعامااً الباارامتري فاً العماارة بوصاافه نمطاا

التصمٌمً بالمرونة والمدرة على التكٌٌؾ، وٌسهم بدور فاعل فً التصمٌم األدابً وٌدعم مشاركة التخصصاات المتعاددة فاً 

 عملٌة التصمٌم.

اج عمال التصامٌم الباارامتري. نذ تباٌنات فاً تحدٌاد متنوعاة لمنهاً طرحت الدراساات والمشاارٌع المعاصارة اوصاافا          

الهدؾ من استخدام التصمٌم البارامتري، وفً تعرٌؾ بنٌة النموذج البارامتري، وفً أسالٌب التنوٌع الباارامتري، وفاً رباط 

لجواناب التصمٌم البارامتري بتمنٌات أخرى. وعلٌه تم تحدٌاد المشاكلة البحثٌاة المتمثلاة ب)عادم وجاود تصاور واضاح حاول ا

 المتنوعة للنمذجة البارامترٌة والوالعة ضمن مهام المصمم المعماري والمطبمة عملٌا فً التصامٌم المعمارٌة المعاصرة(. 

 وتبلور هدؾ البحث فً تحدٌد خصوصٌة تطبٌك هذا المنهج فً التصامٌم المعمارٌة المعاصرة.

تماثال ببنااء اإلطاار النظاري الاذي ٌعاّرؾ الجواناب المتنوعاة ولؽرض تحمٌك هدؾ الدراسة تم تحدٌد مانهج البحاث م          

للنمذجة البارامترٌة فً التصمٌم المعماري الرلمً. ولد اشتمل اإلطار على ثالث مفردات ربٌساةة تتنااول بالتفصاٌل كال مان: 

حاسوبٌة المستخدمة فً تعرٌؾ البارامترات التصمٌمٌة، وتوظٌؾ النمذجة البارامترٌة فً عملٌة التصمٌم، واخٌرا االدوات ال

التصاامٌم البااارامتري. لٌااتم بعاادها اجااراء الدراسااة العملٌااة ماان خااالل تطبٌااك االطااار النظااري المسااتخلص علااى ساات مشااارٌع 

التحلٌال ولاد أفارزت نتاابج  عالمٌة معاصرة الستكشااؾ خصوصاٌتها مان حٌاث التطبٌاك العملاً لمانهج النمذجاة البارامترٌاة.

جوانب مثل: اعتماد النمذجة البارامترٌة على األؼلب فً التشاكٌل والتولٌاد والتصانٌع معاا، تة الوصفً النوعً للمشارٌع الس

وٌتم نعتماد المعرفة الضمنٌة وؼٌار الدلٌماة  وٌكون البدء فً النمذجة البارامترٌة ؼالبا فً مرحلة تطوٌر األفكار التصمٌمٌة.

ة على األؼلب من مصادر بٌبٌة وننشابٌة وتصبح معاٌٌر التمٌاٌم تشتك البارامترات التصمٌمٌو فً ننشاء النموذج البرامتري.

البٌبً واإلنشابً أساسا فً نختٌار الحل التصمٌمً، وٌتسم سٌر العمل التصمٌمً بالمسار اللولبً الذي ٌبدا بإنشاء النماوذج 

ً للنموذج الباارامتري الاذي ٌتراجاع البارامتري وٌنتمل الى تولٌد البدابل ثم استكشاؾ الحلول التً ٌعمبها نما التنمٌح الشمول

الااى تولٌااد الباادابل التصاامٌمٌة أو التنمااٌح الموضااعً الااذي ٌتراجااع الااى استكشاااؾ الحلااول ضاامن مسااارات متكااررة، وماان ثاام 

اإلنتمال من استكشاؾ الحلول الى نختٌار الحل األفضل الذي ٌمثل نما الحل النهابً او الحل الوسطً الذي ٌخضاع الاى المزٌاد 

 نمٌح أو التفصٌل. من الت

وأخٌرا ٌمدم البحث اسةتنتاجاته النهابٌة بؤن التصمٌم البارامتري ٌتسم بالمرونة فً التعامال ماع الجواناب العمالنٌاة            

التصامٌم المعمااري  اكلوالحدسٌة للتصمٌم المعماري. نذ ٌعتمد منهج المحاولة والخطؤ المتمثل بالتولٌد واإلختبار فً حل مشا

 آخذا باإلعتبار كال المعاٌٌر الموضوعٌة والذاتٌة. ill-definedطابع ؼٌر المحدد ذات ال
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 هندسة 

 عبدالجلٌل سلٌمان أحمد الدوسكً اسم الطالب : 
 

أداء االعمدة الخرسانٌة اللٌفٌة عالٌة المماومة عنوان  األطروحة : 
والمسلحة بمضبان حدٌدٌة ولضبان ألٌاؾ زجاجٌة بولٌمرٌة أو لضبان 

 ٌنةهج

 المسم : المدنً  الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٓٔرلم االستمارة : 

 ننشاءات /االختصاص العام / الدلٌك : هندسة مدنٌة   2ٕٔٓ/  ٔ/  4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه تاذ اسالدرجة العلمٌة :  اسم المشرؾ : د. سعد علً حسن الطعان

 ننشاءات /هندسة مدنٌة االختصاص العام / الدلٌك :  المدنً المسم : 

 

Abstract 

 

High strength concrete has been widely used in high compressive stress elements and 

high rise buildings. The addition of steel fibers to HSC imparts post peak behavior, 

increases roughness ratio and strain capability. GFRP bars are chosen as internal 

reinforcement for concrete structures, particularly when corrosion resistance or 

electromagnetic transparency is required. 

The present study aims at evaluating the performance of FHSC columns reinforced 

with either steel, GFRP, or hybrid (steel with GFRP) bars. A series of 60 square reinforced 

concrete columns of 125×125 mm cross - section, 510 mm effective height, were cast and 

tested under concentric and eccentric load.   The specimens divided into three series (steel, 

GFRP, or hybrid) with nearly the same longitudinal reinforcement ratio 0.0195, 0.0197 and 

0.0181 respectively. Each series contains 20 columns, and divided into five groups tested at 

eccentricity e = 0, 16, 32, 48, and 64 mm. One column in each group is cast without steel 

fibers, and the other three with 1.2, 2.4, and 3.6% steel fibers by weight of concrete, all the 

columns were reinforced transversely with 6 mm steel ties at a spacing of 64 mm c/c.The 

test results showed that for axially loaded columns, the average load carried by the 

reinforcement is 9.1% of the total load for columns reinforced with steel bars, 3.3% for 

columns reinforced with GFRP bars and 6.5% for columns reinforced with Hybrid bars 

and the ratio of the load carried by columns reinforced with GFRP bars, or Hybrid bars to 

that reinforced by steel bars ranged (61- 95.7) % and (74.1- 99.9) % respectively. The ratio 

is increasing with the increasing of the volume fraction of the fibers, and decreasing with 

the increasing of the eccentricity. The steel fibers increased the load carrying capacity of 

the tested columns over those without steel fibers by (1.3- 11.6) % for columns reinforced 

with steel bars, (1.5- 23.1) % for columns reinforced with GFRP bars, and (0.9- 27.9) % for 

columns reinforced with Hybrid reinforcement. Spalling cracks appeared only in columns 

without steel fibers. 
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The average compression stresses created in the reinforcing bars for columns 

reinforced with GFRP bars and loaded at eccentricity e = 0 or 16 mm is 67% of that for 

columns reinforced with steel bars. For larger eccentricities (32, 48 and 64 mm), the 

compression stresses decreased to 22% and the tension stresses to 36% of the 

corresponding steel stresses.The predicted values of the ultimate load using the ACI are (4- 

20) % higher than that obtained by the CSA for columns reinforced with steel bars, 6.1- 

25.3) % for columns reinforced with GFRP bars, and (8.8- 22.5) % for columns reinforced 

with Hybrid bars. The calculated values of the balanced loads for columns reinforced with 

steel or Hybrid bars were increasing with the steel fibers weight The predicted values of the 

neutral axes depth using the ACI are slightly higher than that using the CSA for all the 

columns. 
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 هندسة 

 مازن هاشم عزٌز اسم الطالب : 
 

إٌَِة عنوان  األطروحة :  َساِت للُمساَعدِة فً الرُّ تَْصمٌُم َوتَنفٌذُ َوحَدِة الُمتََحّسِ
 ِعْبَر اللَّْمِس 

  " Design and Implementation of a Sensing Unit 
for Tactile Vision Aid" 

 الكهرباء المسم : الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٖٔرلم االستمارة : 

 حالة صلبة )نلكترونٌات دلٌمة( / االختصاص العام / الدلٌك : اإللكترونٌات  2ٕٔٓ/  ٕ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 اسم المشرؾ : د. لممان سفر علً
 :  د. سعد داود سلٌمان                 

 علمٌة : استاذ مساعدالدرجة ال
 : استاذ مساعد                 

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 المسم :  الكهرباء
 : األلكترونٌن       

 نلكترونٌن  / االختصاص العام / الدلٌك : كهرباء
 معالجة نشارة  / : نلكترونٌن                              

 

Abstract 

 

       Visual impairments and blindness are one of the urging problems affecting the daily 

lives of millions of individuals all over the world. Research have introduced two main 

solutions: the first is an electronic retina implant using surgical operation. The second is the 

nonsurgical Visual Sensory Substitution (VSS) approach. It is based on two things: the 

retina loss is not really a loss of seeing; and the gift of the neuroplasticity which induces new 

paths in the brain. It was found that vision loss promotes the brain to share some of the 

audible and tactile information with the visual cortex for processing, which means seeing it. 

Therefore, sighting regain can be achieved by training the brain to accept tactile or audible 

data as visual data. 

In light of these affairs, this thesis has two general aims. The first aim is to investigate some 

ways that lead to the integration of an all-in-one Tactile Visual Sensory Substitution (TVSS) 

device. This was analyzed using two approaches. The first approach proposes the use of a 

low-resolution image sensor to meet the requirements of the tactile displays with minimum 

image processing, and it was verified by implementing a TVSS using the image sensor of 

the personal computer optical mouse. The second approach presents the design and 

simulation of a smart CMOS Image Sensor (CIS) which has been designed with a built-in 

edge detection circuitry, embedded inside the image sensor. Circuit level simulation was 

performed using LTSPICE, while functional simulation was done in MATLAB. A third 

simulation which is fast, image-to-image, and based on the SPICE model using MATLAB 

was also applied. 

The second aim especially pointed for the Muslim community, is to make use of the TVSS 

trend in developing a way that serves as an alternative to the Braille reading of the Holy 

Quran. A TVSS system was implemented, which captures images from an ordinary paper 
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edition of AL-Mushaf and converts it to tactile patterns in real time. The images are 

captured using a handheld scanner that is passed over AL-Mushaf page, by the user's hand, 

and transfers them to the PC to be processed. The tactile images of the text were divided 

into two parts; the word's grapheme after thinning, and the synthetic replacements of the 

diacritics. The research contribution is the presentation of a novel way, for the blind 

persons by using a TVSS system, to read the Holy Quran from AL-Mushaf in its original 

form including all of the reciting rules without the need to the translation to Braille codes. 
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 هندسة 

: تمولع العمد فً شبكات االستشعار الالسلكٌة باستخدام نمط  عنوان الرسالة اسم الطالب : سالم محمود عبدهللا 
 استهالن مخفض للطالة بناًء على الشبكات العصبٌة االصطناعٌة

 حاسوبالمسم : ال الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

  الشهادة :  ماجستٌر  ادٌمًطبٌعة البحث : اك ٖٗٔرلم االستمارة : 

 هندسة الحاسوب / هندسة الحاسوباالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه علمٌة : استاذالدرجة ال اسم المشرؾ : د. جاسم دمحم عبدالجبار

معالجة  - واتصاالت نلكترونٌن / الهندسة الكهربابٌةاالختصاص العام / الدلٌك :  الحاسوبالمسم :  
 نشارة

 

 المستخلص

 

تتكون شبكات االستشعار الالسلكٌة من عادد كبٌار مان المتحسساات الالسالكٌة التاً ٌاتم نشارها عاادة فاً أمااكن متفرلاة      

ة نسابٌاً ، ونن هذه المتحسسات صؽٌرة الحجم وللٌلة الوزن وواطبة الكلفاة وتساتهلن كمٌاة للٌلاة مان الطالابصورة عشوابٌة

ٌعتبر تحدٌد المولع الجؽرافً لهاذه المتحسساات )التمولاع( مهام جاداً، نذ اناه فاً وتتصل فٌما بٌنها ضمن مسافات لصٌرة، و

 . أؼلب التطبٌمات فً هذا المجال تكون البٌانات المستلمة بال فابدة بدون معرفة مولعها

ـدام ثاالث عماد السلكٌــاـة معلوماة المولاع )عماد المرسااة( فً هذه الرسالـة، لؽارض تحدٌاد موالاع العماد المجهولاة تام استخا

متر( وتم تدرٌب شابكات عصابٌة اصاطناعٌة مختلفاة  ٓٓٔ×متر  ٓٓٔوضعت فً أماكـــن مختلفة ضمن رلعـــــة جؽرافٌة )

ساتخدام ألال ماا وممارنة النتابج التً حصلنا علٌها وحساب لٌم نسبة الخطؤ فً تحدٌد موالع العمد، مع األخذ بنظار االعتباار ا

( XBee S2Cٌمكن من الطالة الالزمة إلرسال واستمبال المعلومات الخاصة بالمولع باستخدام نماوذج المتحسساات ناوع )

 (.RSSIكعمد مرساة وتمنٌة )

( e50أظهرت النتابج التً حصلنا علٌها أن المولع األفضل لعمد المرساة ضمن الرلعة المشار نلٌها هاو كماا فاً الحالاة )    

( عصبونــات فً الطبمة المخفٌــاـة ودالاـة التحفٌاز ٓٔ( عند استخــدام شبكـة عصبٌة تحتـوي على)0.15بمعدل نسبة خطؤ )

(. أما أكبر نسبة خطؤ فمد ظهرت فً الحاالت التً تم فٌها وضع عمد المرساة على استمامة واحدة كماا log sigmoidلها)

 ؤ ( بمعاااااااااااااااااااااااااااااااااااادل نساااااااااااااااااااااااااااااااااااابة خطااااااااااااااااااااااااااااااااااااa50 ،b50 ،c50فااااااااااااااااااااااااااااااااااااً الحاااااااااااااااااااااااااااااااااااااالت )

 ( على التوالً لنفس الشبكة العصبٌة أعاله.9.65، 9.32، 8.87)
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 هندسة 

   : تعزٌز اداء ُمرِحلة المسافة بوجود المعوض التزامنً الساكن  عنوان الرسالة اسم الطالب : سرمد اركان عبد الوهاب

 المسم : الهندسة الكهربابٌة الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖ٘ٔتمارة : رلم االس

 االختصاص العام / الدلٌك : لدرة ومكابن / لدرة  2ٕٔٓ/  ٖ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد أحمد نصر بهجت اسم المشرؾ : د. 

 / الدلٌك : لدرة ومكابن / لدرة االختصاص العام المسم : الهندسة الكهربابٌة 

 

 المستخلص

 

الكهربابٌاة لااد تؽٌاار نلاى لضااٌة هامااة فاً الساانوات األخٌاارة، وفاً الولاات نفسااه حماٌااة  أمان وموثولٌااة نظااام الطالاة ننَّ     

كهربابٌاة، اذا المسافة هً واحدة من المضاٌا التً تتطلب اهتماما كبٌراً، ألنها تلعب دوراً هاماً فً حماٌة خطوط نمل الطالة ال

تعتبر حماٌة المسافة من الحماٌات الربٌسة لمنظومة نمل المدرة الكهربابٌاة والتاً ٌمكان ان تشاتمل علاى المعاوض التزامناً 

 (.STATCOMالساكن )

لذلن ٌَعمُد الباحثون دوماً على تحسٌن أداء ُمَرِحلة المساافة وتطوٌرهاا للكشاؾ عان األعطاال وزٌاادة سارعة العمال فضاالً     

سااكن    تزامنً ن الحساسٌة وتؽٌٌر خصابص الُمَرِحلة لتالبم ظروؾ النظام السابدة. تم فً هذا البحث دراسة وجود معوضع

 ( ،IEEE 9-Busضمن منظومة الطالة الكهربابٌة ) ضمن خط نمل محمً بواسطة ُمَرِحلة المسافة

اااذَت المنظوماااة المإلفاااة مااان ثاااالث مولااادات وتساااع عمومٌاااات وثاااالث  بؤساااتخدام برناااامج   محاااوالت وثالثاااة احماااالنذ نُفِّ

Matlab/PSAT حٌث تم أخذ تؤثٌر مولع المعوض التزامنً الساكن فً خط النمل ) منتصؾ ونهاٌة خط النمل( ومالحظة ،

 تؤثٌر المولع على خصابص الُمَرِحلة فً حالتٌن )حالة التشؽٌل بدون وجود المعوض، حالة التشؽٌل بوجود المعوض(. 

ابص الُمَرِحلة باستخدام تمنٌات الذكاء الصناعً لتؽٌٌر خصابص الُمَرِحلاة لاتالبم ظاروؾ النظاام وتتفاادى حالاة تم تكٌٌؾ خص

حٌااث تاام أسااتخدام المنطااك المضاابب  .الناجمااة عاان تااؤثٌر وجااود المعااوض ضاامن الخااط( Maloperationسااوء االداء )

(Fuzzy Logicنااوع سااوجٌنو فااً تكٌٌااؾ الخصااابص لمرِحلااة المسااافة وذ ) لاان بعااد أن تاام نٌجاااد تااؤثٌر وجااود المعااوض

( Overreach( او حالاة بعاد المادى )Underreachالتزامنً الساكن ضمن خط النمل والذي ٌسبب حالة لِصار المادى )

وذلن اعتماداً على نمط التشؽٌل الخاص بالمعوض . ووجادنا اناه أعظام تاؤثٌر للمعاوض التزامناً السااكن علاى اداء المرِحلاة 

 ع فً منتصؾ خط النمل اذا ٌسبب حالة لِصر مدى بنسبة كبٌرة ممارنة بوجوده فً نهاٌة الخط. هو عندما ٌم
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 عٕىاْ األغشوي  :   عزام عدنان دمحماسم الطالب : 
 

Fabrication and Simulation of Nano Scale Ag2S Electrolytic 
  

Memory Devices  
 المسم : الهندسة الكهربابٌة سة الكلٌة : الهند الجامعة : الموصل

   دكتوراهالشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٖٔرلم االستمارة : 

 حالة صلبة / الٌكترونٌن واتصاالتاالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٗ/  ٔٔتارٌخ المنالشة  : 

 : دكتوراهالشهادة  الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد خالد خلٌل دمحماسم المشرؾ : د. 

 حالة صلبة / الٌكترونٌن واتصاالتاالختصاص العام / الدلٌك :  المسم : الهندسة الكهربابٌة 

 

Abstract 

 

     The semiconductor memory is an indispensable device of the modern electronic systems. 

Depending on the nature of data storage, there are generally two types of memories. The 

first class is called volatile memory (VM), which the information is removed after switching 

off the power supply. The second class is nonvolatile memories (NVM) in which the 

information stay stored after switching off the power supply. 

     The present research aims at designing and fabricating a different class of nonvolatile 

memory cells which have low cost, high density and with high speed of operation. This 

memory depends on the ionic effect of the filament growth within the silver sulfide (Ag2S) 

solid electrolyte layer which is sandwiched between the two electrodes. One of them is 

active electrode (e.g. silver Ag) and the other is stopping barriers for deposition of ions (e.g. 

gold Au). The two terminal memory cells have three layers. In this thesis, two methods of 

fabrication are adopted for the growth of Ag2S thin films. The first method is based on the 

thermal vacuum evaporation technique (TVET), using a thermal evaporator deposition 

under conditions of low pressure. Silver sulfate is obtained by depositing silver and then 

sulfurization of silver (Ag) film by evaporation of sulfur (S). Many samples have been 

fabricated under deferent temperatures and thickness to investigate a better characteristic. 

      The second method is a chemical bath deposition (CBD), in which the sulfurization of 

silver (Ag) is done by saturated solution of sulfur (S). It can be done when the silver layer is 

submerged in a solution dissolved by sulfur. The sulfurization starts with a direct reaction 

of Ag atoms at different times and different temperatures forming an Ag2S layer to 

investigate better parameter. The results of the two methods are measured, the voltages, 

currents, and the switching time characteristics of the manufactured samples and 

comparing them to each other. 

     It has been found that the second method, using chemical bath deposition (CBD), gives 
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better results in obtaining thin films of Ag2S, because the phase of Ag2S is not changed. 

While the first method, thermal vacuum evaporation technique (TVET), is performed with 

multiple phase change which causes many problems when there is a change back to the 

normal phase. Also the second method has good advantages such as simplicity in form and 

implementation of layered devices and in addition to that, it is a very cheap method and 

does not require a high vacuum chamber and complicated equipment’s. It can be done 

under atmospheric pressure, and at a temperature of approximately 100C
°
. 

     It has been also found that the fabricated cell gives a ratio of resistance between the ON 

and the OFF state up to (1000). This result indicate that this type of cell can be used as a 

nonvolatile memory (NVM) with multi-level cell. 

     The fabricated samples have been mathematically modeled for describing the cell 

behavior. The ideal characteristics was obtained and, an equivalent circuit model is 

proposed to validate the results of the obtained experimental data. The results which are 

obtained from the simulation are very close to the practical experimental results. They have 

compared the simulation result with the experimental result and found that module accept 

our modeling device. Finally, we have studied the scaling of Ag2S device with its problems 

and challenges, and gave the solutions to realize this device as non-volatile memory. 
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 هندسة 

التولٌت والعمك االمثلٌن لرٌة تكمٌلٌة واحدة لمحصول الحنطة  : عنوان الرسالة رند سعدي حسٌناسم الطالب :  
Aquacrop   باستخدام برنامج فً منطمة الموصل 

 المسم : السدود والموارد المابٌة الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

  ماجستٌر الشهادة :   دٌمًطبٌعة البحث : اكا 1ٖٔرلم االستمارة : 

 ري وبزل  ̸  االختصاص العام / الدلٌك : ري وبزل  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٖٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد ٌونس دمحم حسناسم المشرؾ : د. 

 ي وبزلر  ̸  االختصاص العام / الدلٌك : ري وبزل المسم : السدود والموارد المابٌة

 

 المستخلص

 

تتمٌز االمطار فً المناطك الجافة وشبه الجافاة بمحدودٌاة اعمالهاا وعادم التناساك فاً توزٌعهاا مان موسام ألخار ومان       

ولت ألخر خالل نفاس العاام ، ولهاذا اصابحت انتاجٌاة المحاصاٌل المعتمادة علاى الزراعاة الدٌمٌاة متذبذباة وؼٌار مضامونة ، 

بحاث فاً سابل زٌاادة انتاجٌاة مااء المطار للزراعاة الدٌمٌاة ، أماا عان طرٌاك اختٌاار ولات الباذار ولهذا بات من الضاروري ال

 المناسب أو عن طرٌك استخدام تمنٌة الري التكمٌلً.

( لتولٌااد Aquacropاجرٌاات الدراسااة علااى محصااول الحنطااة فااً منطمااة الموصاال ، و اسااتخدم فٌهااا برنااامج الحاسااوبً )

طة فً منطمة الموصال للزراعاة الدٌمٌاة والزراعاة التكمٌلٌاة اعتمااداً علاى بٌاناات مناخٌاة تام بٌانات اإلنتاجٌة لمحصول الحن

ولبٌاناات المحصاول  ٖٕٔٓالاى  22ٓٔسانة للسانوات مان  ٖٕالحصول علٌها من محطة الرشاٌدٌة لألناواء الجوٌاة ولمادة 

تشارٌن  ٘ٔثاة مواعٌاد مفترضاة للباذار هاً ( ، تم تشؽٌل البرناامج لثالٕ٘ٓٓوالتربة المؤخوذة عن بٌانات حملٌة )النوري ،

ملاام ،  ٓ٘ملام ،  ٕ٘كااانون الثاانً وباعتمااد رٌااة تكمٌلٌاة واحادة فمااط خاالل الموسام هااً ) ٘ٔكاانون االول و  ٘ٔالثاانً ، 

ملم ( و فرض ثالثة مستوٌات من الرطوبة االبتدابٌة هً الرطوبة المرٌبة من السعة الحملٌة والجاؾ المرٌبة من نمطة  ٓٓٔ

ذبول فضالً عان المتوساطة بٌنهماا ، واساتخدام البٌاناات التاً تام تولٌادها لؽارض تحدٌاد افضال موعاد لرٌاة تكمٌلٌاة واحادة ال

 وافضل موعد للبذار للزراعة الدٌمٌة والتكمٌلٌة .

زراعااة ( تاام اسااتخدامها إلٌجاااد معااامالت دوال االنتاجٌااة للزراعااة الدٌمٌااة والExcelالبٌانااات المولاادة وبمساااعدة برنااامج )

التكمٌلٌة ، من اجل استخدامها لؽرض تحدٌد عمك الرٌة التكمٌلٌة الذي ٌحمك اعلى زٌادة فً انتاج الؽلة وافضل صافً رباح 

 ممارنة بالزراعة الدٌمٌة فضالً عن دراسة امكانٌة استخدام تمنٌة الري النالص .

 دراسة ما ٌلً:من نتابج هذه الدراسة وحسب الفرضٌات والمحددات التً تمت بموجبها ال

 تشرٌن الثانً . ٘ٔكانون االول وللزراعة التكمٌلٌة هو  ٘ٔان افضل موعد للبذار للزراعة الدٌمٌة هو  .ٔ

ان افضل موعد للرٌة التكمٌلٌة الواحدة هو االسابوع االول مان موسام الزراعاً للترباة الجافاة ومتوساطة الرطوباة  .ٕ

 لتربة عالٌة الرطوبة االبتدابٌة .االبتدابٌة وبٌن االسبوع السابع عشر والتاسع عشر ل

 تمل كفاءة استخدام الماء الكلً )مطرا ري( كلما تؤخر موعد بدء الموسم الزراعً عن شهر تشرٌن الثانً . .ٖ

كاانون االول  ٘ٔالري النالص ؼٌر لابل للتطبٌك عند الرطوبة االبتدابٌاة المرٌباة مان الساعة الحملٌاة ولموعاد باذار  .ٗ

 وبعده .
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 هندسة 

:  تمثٌل وتنفٌذ شاحن بطارٌة ثالثً الطور عنوان الرسالة محمود خالد حازملطالب :  اسم ا  

 هرباءكالالمسم :  الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٙٔرلم االستمارة : 

 درة ومكابن / الكترونٌات المدرةلاالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد حسٌن ابزار زٌنلاسم المشرؾ : د. 

 لدرة ومكابن / الكترونٌات المدرةاالختصاص العام / الدلٌك :  الكهرباء المسم : 

 

 المستخلص

 

 Sim Powerفااً برنااامج الماااتالب عاان طرٌااك مكتبااة )ٌماادم هااذا البحااث تمثااٌالً لشاااحنة بطارٌااة ثالثٌااة الطااور       

System وذلان باساتخدام المماوم الثالثااً الطاور النصاؾ ماوجً سداسااً النبضاة تاماة الساٌطرة. تاام بنااء دوابار سااٌطرة )

( للاااتحكم بفولتٌاااة وتٌاااار الشاااحن لبطارٌاااة الرصااااص الحامضاااٌة ذات ساااعة Matlab function-M.fileباساااتخدام )

(100A.H-12Vكنماوذ )  ج للشااحن. وبإمكااان الشااحنة شااحن اكثاار ماان بطارٌاة علااى التااوالً لحاد الثالثااة بطارٌااات وبحجاام

(100A.H-12V.لكل بطارٌة وفولتٌة ) 

( للساٌطرة Arduino-Mini-proتم تحمٌك الشاحنة عملٌااً مان خاالل بنااء الادابرة وذلان باساتخدام المعاالج الادلٌك ناوع )

ٌطرة على الشحن معالجٌن  وذلان لزٌاادة سارعة اساتجابتها حٌاث تام اساتخدام احاد على عملٌة الشحن، نذ تضمنت دابرة الس

 المعالجٌن التخاذ المرار واألخر لتنفٌذ المرار وهو السٌطرة على زاوٌة لدح الثاٌرسترات.

ز هاذه طرٌمة الشحن التاً تتبعهاا دابارة الشاحن المبنٌاة فاً هاذا البحاث هاً طرٌماة الشاحن بفولتٌاة ثابتاة وتٌاار ثابات، تمتاا

الشاحنة بمادرتها علاى شاحن اكثار مان بطارٌاة واٌضااً ال تتاؤثر بتؽٌار تاردد المصادر الثالثاً الطاور مان خاالل تمنٌاة الكاشاؾ 

 التً تحدث بٌن اللواح البطارٌة .الصفري التً تم استخدامه لكل طور وتحمل هذه الشاحنة مٌزة كشؾ حاالت المصر 
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 هندسة 

وتحسٌن أمنٌة شبكات المحمول ؼٌر الممركز تمٌٌم:   عنوان الرسالة دمحمرلٌة ؼانم اسم الطالب :    

 المسم : الكهرباء الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٗٔرلم االستمارة : 

 تصاالت / شبكات الحاسوبالكترونٌن وااالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٗ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه مدرس الدرجة العلمٌة :  سعد احمد اٌوباسم المشرؾ : د. 

 الكترونٌن واتصاالت / شبكات الحاسوباالختصاص العام / الدلٌك :  المسم : الكهرباء 

 

 المستخلص

 

من األنظماة التلمابٌاة  )MANET)work (A mobile ad hoc net(تُعد الشبكات الالسلكٌة الالمركزٌة المتنملة       

التً تتمتع بخصابص ممٌزة ومن أهم تلن الخصابص، نمكانٌة تشكٌل الشبكة باالتصال الالسلكً بٌن النماط دون الحاجة ألي 

نمط من البنٌة التحٌة الثابتة، وفً هاذا الانمط مان الشابكات تعمال األجهازة )الحواساٌب( عمال الموجاه الاذي ٌعارؾ باالراوتر 

(Router وتإسس للمسارات ما باٌن بعضاها الابعض إلعاادة توجٌاه الحازم باٌن النمااط دون الحاجاة نلاى بارج مركازي أو )

(. وتبعاااً لهااذا الساالون، ٌكااون التعاااون مااا بااٌن األجهاازة لتكااوٌن الشاابكة ماان المسااابل Access Pointنمطااة اتصااال )

جعلها مفٌدةً جداً فً حااالت معٌناة، نال أن هاذه الخصاابص الضرورٌة. فعلى الرؼم من أن الخصابص الممٌزة لهذه الشبكات ت

 ذاتها تجعل هذه الشبكات أكثر عرضة" للهجمات األمنٌة. 

أُلترح فً هذا البحاث طرٌماة جدٌادة لتصانٌؾ الهجماات علاى الشابكات الالسالكٌة الالمركزٌاة النمالاة، وٌساتند بتصانٌفه لهاذه 

كزٌة النمالة. وهنان العدٌد من األنواع المختلفة من الهجمات األمنٌاة. وأحاد الهجمات نلى خصابص الشبكات الالسلكٌة الالمر

 Floodingأنااواع هااذه الهجمااات التااً ٌمكاان أن تنفااذ علااى الشاابكات الالساالكٌة الالمركزٌااة النمالااة هااو هجااوم الفٌضااان )

Attackدفة أو حتاى علاى الشابكة (. تفٌض فً هاذا الهجاوم، أحاد العماد الخبٌثاة )جاساوس او متطفال( علاى العمادة المساته

ذاتها بمجموعة من الحزم ؼٌر المفٌدة بمصد تعطٌل وصول البٌانات نلى المستلم )الهدؾ( أو الشبكة بحاد ذاتهاا. وٌاتم هجاوم 

الفٌضان على الشبكات الالسلكٌة الالمركزٌة النمالة بتعدٌل بروتوكول جهاز الموجه )الراوتار(. ومان هناا ٌمكان تصانٌؾ هاذا 

 جمات بؤنه هجوم على طبمة الشبكة. النوع من اله

نُفّذ فً هذا البحث، هجوم فٌضان طبمة التطبٌمات ومحاكاتاه. وتمٌاٌم تاؤثٌر فٌضاان طبماة التطبٌماات علاى الشابكات الالسالكٌة 

 مل.الالمركزٌة النمالة وفماً لمعاٌٌر األداء الثالثة وهً: نسبة تسلٌم الحزمة، ومعدل زمن التؤخٌر الكلً ومعدل كفاءة الن

وُسلط هجاوم فٌضاان حازم (AODV) ُصمم أنموذج لشبكة السلكٌة المركزٌة متنملة باستخدام بروتوكول التوجٌه عند الطلب

(. وممارنة ُمعلماات األداء: مان NS2.35( على الشبكة باستخدام برنامج المحاكاة )Data flooding attackالبٌانات )

مان خاالل المحاكااة أن أداء  ، لُاوحظنسبة تسلٌم الحزمة بزٌادة عدد المهااجمٌنكفاءة النمل ومعدل زمن التؤخٌر الكلً ومعدل 

نلاى النصاؾ الشبكة الالسلكٌة الالمركزٌة المتنملة فٌما ٌتعلك بنسبة تسلٌم الحزمة ومعدل زمن التؤخٌر وكفاءة النمل ٌنخفض 

 .مع عدد صؽٌر من العمد المهاجمة

العمد وكذلن حجام الشابكة )عادد العماد( وتسالٌط عادد محادد مان العماد المهاجماة  ُؼٌرت معاٌٌر األنموذج بتؽٌٌر سرعة تحرن

 وتمٌٌم التؤثٌر على كل من معلمات األداء السابمة.
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 هندسة 

 -تحلٌل عددي لثبوتٌة المنحدرات وطرابك معالجتها  : عنوان الرسالة نٌناس هشام دمحماسم الطالب :  
 دراسة متؽٌرات

 المدنً المسم : لٌة : الهندسة الك الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٗٗٔرلم االستمارة : 

 مدنً / مٌكانٌن تربة وهندسة اسساالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٙ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 دكتوراهالشهادة :  أستاذالدرجة العلمٌة :  سهٌل أدرٌس عبدالمادراسم المشرؾ : د. 

 مدنً / مٌكانٌن التربة وهندسة البحثاالختصاص العام / الدلٌك :  المدنًالمسم : 

 

 المستخلص

 

شال المنحادر وماا ٌترتاب ٌهدؾ البحث نلى نٌجاد لٌمة معامل األمان لمعرفة مدى اساتمرار المنحادر للحٌلولاة دون ف           

ماان جاازبٌن األول نظااري )دراسااة منحاادر نظااري ذي تربااة طٌنٌااة  ولااوع خسااابر بشاارٌة ومادٌااة ، تتكااون الدراسااةعلٌااه ماان 

مشبعة(، والثانً دراسة حالة )منحدر طبٌعً ٌتكون من عدة طبمات وبحالة ؼٌر مشبعة( ومثل المنحدرٌن باساتخدام برناامج 

( (GEO-Studio2007( واستخدم ثالثة أجزاء من البرنامج للتحلٌلSEEP/W, SIGMA/W, SLOPE/W  .) 

( kPa 250رت النتابج بالنسبة للجزء النظري نلى أن لٌم معامل االمان تتاؤثر سالباً نتٌجاة وضاع الحمال الخاارجً )أشا     

 ,10( بدون حمال ، سالطت أمطاار بشادة )°54.2( من زاوٌة الفشل )°39.8( وٌفشل بزاوٌة الل )%50.2حٌث ٌنخفض )

30, 50 mm/day( ولفترة )10 day  13.2) ل االماان تانخفض بنسابة تتاراوح باٌن(. لاوحظ أن لٌماة معاما60الى%-

ولماادة  mm/day 50)لشاادة أمطااار ) %56.3-%39.8)وبنساابة مااا بااٌن ) mm/day 10)لشاادة أمطااار ) 19.9%)

، وعند الوصول الاى الٌاوم الثالثاٌن فاإن لٌمتاه تبادأ باالساتمرار، أماا عناد وضاع حمال خاارجً علاى day 30-10)تتراوح )

و بنسابة تتاراوح ماا  mm/day 10)( لشدة أمطار )%58.6-%19.2نخفض بنسبة تتراوح )المنحدر فإن معامل األمان ٌ

، كما انخفضت لٌماة معامال 40)وتبدأ لٌمته باالستمرار بعد الٌوم ) day 40-10)وبمدة ما بٌن ) %76.2-%55.8)بٌن )

للمنحاادر باادون حماال  %26.6-%3.8)وبنساابة تتااراوح ) m 13-5)( مااا بااٌن )W.Tاألمااان عنااد ارتفاااع مسااتوى الماااء )

للمنحدر عناد تسالٌط حمال خاارجً. أرتفعات لٌماة معامال األماان عناد معالجتاه باساتخدام  %56.8-%9.7)وبنسبة ما بٌن )

لضبان التثبٌت والركابز الدلٌمة والسالل الصخرٌة وعمل تدرجات والدرجات مع وضع لضابان التثبٌات، لتصال لٌمتاه للجهاة 

 األمٌنة.

ج التً تم الحصول علٌها من تحلٌل المنحدر )دراساة الحالاة( أن المنحادر ٌفشال بتسالٌط حمال خاارجً كما أظهرت النتاب     

(500 kPa( وعناد تسالٌط شادة امطاار ،)50 ,30 ,10 mm-day وبادرجات تشابع مختلفاة وجاد ان لاٌم معامال االماان )

رتفاااع مساااتوى المااااء لٌصااال (، وٌفشااال المنحااادر عنااادما ٌ%95تااانخفض تااادرٌجٌاً لحاااٌن الوصاااول للفشااال بدرجاااة تشااابع )

(W.T=12 m( والحمل الخارجً المسلط ) .(500-150 kPa ارتفعت لٌمة معامل االمان عند استخدام الركابز الدلٌمة او

 لضبان التثبٌت او تصمٌم الجدار الساند عند معالجة المنحدرات المرٌبة من الفشل او الحرجة.
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 هندسة  

: تحلٌل التداخل بٌن االساس الخرسانً المسلح المنفرد مع التربة  عنوان الرسالة رمحمود دمحم طٌب طاهاسم الطالب :    

 المسم : المدنً الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٗٔرلم االستمارة : 

 سة مدنٌة / هندسة اإلنشاءات   االختصاص العام / الدلٌك : هند  2ٕٔٓ/  ٙ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : أستاذ مساعد دمحم نجم محموداسم المشرؾ : د. 

 االختصاص العام / الدلٌك : هندسة مدنٌة / هندسة اإلنشاءات    المسم : المدنً

 

 المستخلص

 

فردة نتٌجة تؤثٌر تداخلها ماع الترباة تحات تاؤثٌر االحماال تضمنت الدراسة الحالٌة، دراسة سلون االسس الخرسانٌة المن      

(. مثاال نظااام التااداخل بؤربعااة ANSYS V11الساااكنة العامودٌااة بتوظٌااؾ طرٌمااة العناصاار المحااددة وباسااتخدام برنااامج )

( لتمثٌاال الخرسااانة امااا حدٌااد SOLID65( لتمثٌاال التربااة والعنصاار )SOLID45عناصاار مختلفااة، العنصاار الطااابولً )

( TARG170( و)CONTA173( فضاالً عان ذلان تام اساتخدام العنصار )LINK8ٌح فتم تمثٌله باستخدام العنصار )التسل

لتمثٌل الترابط بٌن االساس مع التربة. كما تم االخذ بنظر االعتباار التصارؾ ؼٌار الخطاً لكال مان الترباة والخرساانة وحدٌاد 

اللادن( للتربااة -االجهااد ماع االنفعااال للتحلٌال )المارن( لوصااؾ عاللاة Drucker-Pragerالتسالٌح، حٌاث اساتخدم معٌاار )

( بالنساابة للحدٌااد. تاام  Bilinear Kinematic Hardening( للخرسااانة، والمعٌااار )William-Wrankeومعٌااار )

دراسة تؤثٌر تؽٌر نسبة سمن االساس الى عرضاه وتاؤثٌر تؽٌار ابعااد العاامود وكاذلن تاؤثٌر لابلٌاة التحمال للترباة اضاافة الاى 

ساس المدرج على سلون نظام االساس مع التربة. بعد اجراء التحلٌل تبٌن أن لمتؽٌرات الدراسة تاؤثٌراً كبٌاراً علاى سالون اال

( ولبال نشاوء اي تشاممات فاؤن ٔنظام االساس مع التربة، حٌث فً الحالة التً تكون فٌها لٌمة الجساءة النسابٌة اكبار مان )

اس سواء فً التربة ذات لابلٌة التحمال العالٌاة او الترباة ذات لابلٌاة التحمال الملٌلاة االجهادات تتركز فً زاوٌة وحافات االس

اما هبوط االساس فٌكون منتظماً تمرٌبا. وعند نشوء التشممات فً االساس تحات العاامود نتٌجاة تولاد اجهاادات لاص انبعااج 

النسبة للهبوط. فضالً عان ذلان فاان زٌاادة نسابة عالٌة فان هذا ٌإدي الى حدوث تركٌز كبٌر لإلجهادات تحت العامود وكذلن ب

%( وزٌاادة حمال التشامك ٖٕ( أدى الاى زٌاادة حمال الفشال بنسابة )ٖٖٕ.ٓ( الاى )ٖٖٔ.ٓسمن االساس الاى عرضاه مان )

%( لحماال 41ٔ%( لحماال الفشاال و)٘.ٔٔ( متاار، وزٌااادة بنساابة )٘.ٓ×٘.ٓ%( فااً حالااة ابعاااد العااامود )ٖٖٔبنساابة )

( متاار. أظهاارت النتااابج أٌضااا أن ساالون االسااس )التااً تكااون فٌهااا نساابة ساامن ٔ×ٔد العااامود الااى )التشاامك عنااد زٌااادة ابعااا

(( من حٌث توزٌع االجهادات واالنفعااالت فٌهاا تختلاؾ عان االسااس ذات السامن الملٌال 4ٕ.ٓاالساس الى عرضه اكبر من )

العتب المستخدمة فً تصمٌم االسس لمماوماة حٌث تكون فٌها لٌم احمال التشمك اكبر من نصؾ احمال الفشل كما ان نظرٌة 

عزوم االنحناء ال ٌمكن تطبٌمها على هذا النوع من االساس الن عاللة االجهاد واالنفعال ماع عماك االسااس هاً عاللاة ؼٌار 

 خطٌة. لٌم احمال التشمك والفشل بالنسبة لألساس المدرج مماربة لألساس الصلد. اضافة الى كل ما سبك فمد اظهارت نتاابج

التحلٌل ان هنان تمارباً فً النتابج فً حالة كون الترابط باٌن الترباة واالسااس ترابطاا تاماا او عناد اساتخدام عناصار التارابط 

( ٖٖٔ.ٓ%( فً حالة كون نسبة سمن االساس الاى عرضاه )ٔ.ٖ%( و )1.ٓحٌث ال تتجاوز نسبة الفرق فً حمل الفشل )

 ( على التوالً.ٖٖٕ.ٓو)
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 هندسة 

: تعزٌز الفولتٌة لمنظومة المدرة بؤستخدام المعوض التزامنً  عنوان الرسالة ب :  سعدهللا دمحم محموداسم الطال

  STATCOM الساكن 

 المسم : الكهرباء الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٗٔرلم االستمارة : 

 / لدرة االختصاص العام / الدلٌك :  كهرباء  لدرة ومكابن 2ٕٔٓ / ٘/  ٙٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه مدرسالدرجة العلمٌة :  أزهر سعٌد الفهادياسم المشرؾ : د. 

 / لدرة االختصاص العام / الدلٌك : كهرباء لدرة ومكابن المسم : الكهرباء 

 

 المستخلص

 

 التحلاٌالت وتهادؾ ، المادرة سالون منظوماة  لتحدٌاد األهمٌاة بالؽاة الدراساات نما الفولتٌاة نن دراسة تعزٌاز وتحساٌن      

 أعطاال مثال ربٌساة اضاطرابات حادوث عناد المنظوماة فولتٌة  بماء نمكانٌة معرفة نلى الفولتٌة والدراسات لتعزٌز الرٌاضٌة

 تولٌد.ال تلوحدا الفجابً والفمدان الكهربابٌة لألحمال المفاجبة والتؽٌٌرات المدرة نمل خطوط

ومع زٌادة الطلب على الطالة توسعت أنظمة المدرة لكً تالبم سرعة النمو لألحمال وذلن بإضاافة خطاوط نمال جدٌادة          

ومصادر متعددة للطالة فؤصبحت خطوط النمل المتناوبة أكثار نرهالاا. نتٌجاة لاذلن اساتخدمت العدٌاد مان الطارق لادعم فولتٌاة 

 ( فً خطوط النمل للحصول على الفولتٌة المطلوبة.FACTSالنمل المتناوب المرن ) المنظومة ومنها أجهزة نظام

( تساتخدم لزٌااادة ساعة خطااوط النمال والااتحكم بتادفك المادرة والتااً بادورها تحساان مان فولتٌااة FACTS)أجهازة ال          

( باساتخدام معاوض المادرة IEEE30 BUSالمنظومة . تمدم هذه الرسالة طرٌماة لتحساٌن وتعزٌاز الفولتٌاة لمنظوماة     )

 (.STATCOMالمتفاعلة التزامنً الساكن )

( حددت العمومٌات الضاعٌفة والعمومٌاات STATCOMولؽرض نٌجاد المولع المناسب للمعوض المتزامن الساكن )        

( هااً 26,30,29ات)عنااد زٌااادة االحمااال نن العمومٌاا  األكثاار تااؤثٌراً علااى المنظومااة، نذ أثبتاات نتااابج تحلٌاال ساارٌان الماادرة

العمومٌات المإثرة بشكل كبٌر عالنظام ألنها عمومٌات ضاعٌفة ، لاذلن تام وضاع معاوض المادرة المتفاعلاة التزامناً السااكن 

(STATCOM( على هذه العومٌات ، نذ تمت ممارنة أداء معوض المدرة المتفاعلة التزامنً الساكن)STATCOM عناد )

ت تشاؽٌل مختلفاة. نذ أثبتات النتاابج أن أفضال مولاع للمعاوض المتازامن السااكن (ولحااال26,30,29كل مان العماومً رلام )

(STATCOM( ًهو عند العموم )ٕٙ.) 
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 هندسة 

على التؽٌر الحجمً للتربة االنتفاخٌة تحت تؤثٌر حركة المٌاه :  عنوان الرسالة احمد عبد الكرٌم حازماسم الطالب : 

  أسس االبنٌة الخفٌفة 

 مدنً المسم : ال الكلٌة : الهندسة  لموصلالجامعة : ا

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٘ٗٔرلم االستمارة : 

 الهندسة المدنٌة / مٌكانٌن التربة وهندسة األسساالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٙ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 ماجستٌرالشهادة :  استاذ مساعد:  الدرجة العلمٌة امٌنة احمد خلٌلاسم المشرؾ : د. 

 الهندسة المدنٌة / مٌكانٌن التربة وهندسة األسساالختصاص العام / الدلٌك :   مدنًالمسم : ال

 

 المستخلص

 

ٌهدؾ البحث نلى دراساة تاؤثٌر حركاة المٌااه علاى التؽٌار الحجماً للتارب االنتفاخٌاة، وانعكااس هاذا التؽٌار علاى سالون       

فٌفة الوزن الممامة على مثل هذه النوع من التارب بطرٌماة نظرٌاة. اعتماد فاً تمثٌال نماوذج الترباة فاً هاذه أسس األبنٌة خ

( Geo-Studio software)( باساتخدام برناامج F.E.Mالدراسة على التحلٌل ؼٌر الخطاً بطرٌماة العناصار المحاددة )

 .ركة المٌاه خالل كتلة التربة( لتمثٌل حSeep/W( إلٌجاد االجهادات والتشوه و)Sigma/Wبؤجزابه: )

تمات دراسااة تاؤثٌر مجموعااة ماان المتؽٌارات )عاارض األساااس، والحمال المساالط، والبعاد عاان زاوٌااة االسااس وعمااك مصاادر 

 & Wettingالتسرب( على لٌم التؽٌار الحجماً للتارب االنتفاخٌاة لعادة مصاادر شاملت االرتفااع الفصالً للمٌااه الجوفٌاة )

Dryingوارتشاح مٌاه األ ،)( مطار من السطحRainfall infiltration وتسرب نتٌجاة كسار أنباوب نساالة أو صارؾ ،)

 (. Septic tank(، كذلن تسرب المٌاه من خزان صرؾ الصحً )Pipe leakageصحً)

تم تطبٌك متؽٌرات الدراسة على تربة انتفاخٌة لمنطمة حً الصدٌك فاً الجاناب األٌسار مان مدٌناة الموصال، كاذلن تام اٌجااد 

االنتفاخ الكلٌة فً البرنامج للتربة وممارنتها مع المٌمة المستحصلة من الفحوصات المختبرٌة، ومع المٌم المستحصالة  نسبة

( علاى التاوالً. وتباٌن أن بزٌاادة عارض األسااس  %2.4 ,%3.2 ,%2.9 ,%2.8مان المعاادالت الوضاعٌة، التاً كانات )

ط ٌمل االنتفاخ لكل المصادر ، فً حاٌن زٌاادة البعاد عان زاوٌاة االسااس ٌزداد االنتفاخ لجمٌع المصادر، وبزٌادة الحمل المسل

لكل من األنبوب وارتشاح مٌاه االمطار تملل االنتفااخ بٌنماا للخازان فهناان بعاد حارج ٌكاون االنتفااخ فاً ألصااه، وكاان أعلاى 

عاان حافااة األساااس ( للخاازان 3m( عنااد بعااد )%1.38(، وكنساابة )138mmانتفاااخ عنااد حافااة األساااس لااد بلااػ ممااداره )

(. أما عمك مصدر التسرب بالنسبة لالنبوب فمد تبٌن أن هنان عمماً حرجاً 50kN( وتحت حمل مسلط ممداره )3mعرضه )

ٌكون االنتفاخ فً ألصاه، وعند زٌادة العمك ٌمل االنتفاخ. لذا ٌجب عناد التصامٌم وضاع االنباوب أسافل هاذا العماك أو فولاه، 

( عاان سااطح التربااة 3m( عنااد عمااك أنبااوب )%0.98( وكنساابة )98mmانتفاااخ ممااداره )فماد كااان العمااك الحاارج اللصااى 

 (.2m(، وٌبعد أالنبوب عن حافة األساس )50kN( عند حمل مسلط )3mلعرض أساس )

( مبناً علاى ترباة انتفاخٌاة فاً Lكذلن تمت دراسة تؤثٌر مصادر التسرب على لٌم االنتفاخ ألساس منزل علاى شاكل حارؾ )

الرباسٌة فاً الجاناب األٌسار مان مدٌناة الموصال فماد اظهارت الفحاوص المختبرٌاة أن الترباة ذات خصاابص  منطمة المصور

عالٌة( االنتفاخ وتام اٌجااد نسابة االنتفااخ المختبرٌاة وممارنتهاا ماع النتاابج المستحصالة مان البرناامج  –انتفاخٌة )متوسطة 

طار هاو االلال تاؤثٌراً باٌن المصاادر، ٌلٌاه الترطٌاب والتجفٌاؾ، ثام والمعادالت النظرٌة، وتم التوصل نلى ان ارتشاح مٌاه االم

واسعة المرٌباة مان مصادر أنبوب الصرؾ الصحً، واخٌراً خزان الصرؾ الصحً. وتبٌن أن االنتفاخ ٌحصل فً الفضاءات ال

 التسرب
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 هندسة 

ً عنوان الرسالة اسم الطالب : بشار عبد العظٌم محمود للعتبات الخرسانٌَّة المسلَّحة العمٌمة   : التحلٌل العددي ؼٌر الخّطِ
                   لألحمال ؼٌر المركزٌَّة  المعرضة

 المسم : المدنً  الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٗٔرلم االستمارة : 

 لدلٌك :  الهندسة المدنٌة / انشاءاتاالختصاص العام / ا 2ٕٔٓ/ ٙ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : مدرس اسم المشرؾ : د. خلؾ نبراهٌم دمحم

 االختصاص العام / الدلٌك : الهندسة المدنٌة / انشاءات المسم : المدنً 

 

 المستخلص

 

ٌة المهماة، و أّن سالون هاذه العتباات ٌعتماد علاى عوامال تعّد ألعتبات الخرسانٌة المسلحة العمٌمة من األَجازاء اإِلنشااب       

عدٌدة، ومن هذه العوامل مولع الحمل المسلط، هل هو حمل مركزي أم ؼٌر مركازي. ولكان فاً الوالاع العملاً )فاً األَبنٌاة( 

ذلان حاافزاً الٌمكن ضمان مركزٌة الحمال. ونظارا لملاة الدراساات علاى هاذه ألعتباات تحات تاؤثٌر األَحماال ؼٌار المركزٌاة كاان 

 لدراسة تصرؾ ألعتبات وسلوكها تحت تؤثٌر االحمال ؼٌر المركزٌة. 

ونظراً للتطور الكبٌر فً طرٌمة العناصر المحددة فً تحلٌل المنشبات الخرسانٌة، واعتماد الباحثٌن على هذه الطرٌماة         

لتاً تعتماد هاذه الطرٌماة فاً التحلٌال، ومان هاذه بشكل واسع فً حل الكثٌر من المسابل المعمدة، وانتشار البارامج الجااهزه ا

(، الذي اثبت كفاءة جٌدة فً تحلٌل المنشبات الخرسانٌة، كان ذلن دافعاا الساتخدام هاذه الطرٌماة ANSYSالبرامج برنامج )

 فً دراستنا الحالٌة.

زٌاة ماع النتاابج العددٌاة لورنت نتابج مختبرٌة مدروسة مان لبال بااحثٌن ساابمٌن لعتباات عمٌماة تحات أَحماال ؼٌار مرك      

( لمعرفاة مادى تطاابك النتاابج، واختباار كفااءة األنماوذج العاددي فاً تمثٌاال ANSYSللعناصار المحاددة باساتخدام برناامج )

ألعتبات العمٌمة تحت تؤثٌر األَحمال ؼٌر المركزٌة. وبعد اعتماد األنموذج العددي اجرٌت الدراسة على نتابج مختبرٌة لعتباات 

ة عمٌمة وبمتؽٌارات تضامنت تؽٌٌار مركزٌاة الحمال، وتااثٌر ارتفااع العتاب، ونسابة حدٌاد التسالٌح العماودي، خرسانٌة مسلح

 ومماومة انضؽاط الخرسانة، ونِجهاد الخضوع لحدٌد التسلٌح العمودي. 

نلاى ارتفااع سلّطت احمال على مسافات مختلفة عن مركز العتبات. بعد ذلن زٌد ارتفااع العتباات بصاورة تدرٌجٌاة وصاوالً     

ٌساوي ضعؾ ارتفاع العتباات ماع تؽٌار مولاع تسالٌط الحمال لكال زٌاادة فاً االرتفااع عان مركاز العتاب، وزٌادت نسابة حدٌاد 

( ماان نساابة الحدٌااد العمااودي لألنمااوذج المختبااري وحملاات العتبااات علااى ٕ٘.ٕ-ٕالتساالٌح العمااودي أٌضاااً للعتبااات بحاادود )

أٌضاً مماومة انضؽاط الخرسانة، وحملت بؤحمال مركزٌة وؼٌر مركزٌاة، وزٌادت مسافات مختلفة من مركز العتبات. وؼٌّرت 

( % علاى التاوالً وأٌضااً عارض نلااى 75,50,25نسابة حدٌاد التسالٌح العماودي للعتاب ذي مماوماة االنضاؽاط العالٌاة نلاى )

عمودي على تصارؾ وسالون أحمال مركزٌة وؼٌر مركزٌة، وتضمنت الدراسة تؤثٌر مماومة نِجهاد الخضوع لحدٌد التسلٌح ال

 وحمل الفشل للعتب. 

أظهرت نتابج التحلٌل العددي للعتبات الخرسانٌة المسلحة العمٌمة تطابك شابه تاام ماع النتاابج العملٌاة. التحلٌال العاددي       

مال بالنسابة للعتبات تحت تؤثٌر األَحمال ؼٌر المركزٌة تظهر بؤّن سعة حمل الفشل تعتمد بصورة ربٌسة على مولع تسلٌط الح

ملم. بازدٌاد ارتفاع العتاب، و ماع  ٓ٘الخرسانة بالمركزٌة لدرها لمركز العتبات، و المعٌار الحاكم للفشل هو مماومة انضاط 

تسلٌط األحمال بصورة ؼٌار مركزٌاة علاى العتباات ٌمال حمال الفشال تادرٌجٌّاً ماع زٌاادة المركزٌاة األحماال حتاى ٌصاٌر حمال 

الاى  ٔٔٓ.ٓت التً تملن ارتفاعات مختلفة. عند زٌادة نسبة حدٌد التسالٌح العماودي للعتباات مان الفشل متساٍو لجمٌع العتبا

وتحااَت أحمااال ؼٌاار مركزٌااة لااوحظ أّن لااٌس هنالاان تااؤثٌر ٌااذكر علااى حماال الفشاال، وحٌنمااا زٌاادت مماومااة انضااؽاط  ٘ٔٓ.ٓ

شال تحات التحمٌال المركازي وؼٌار المركازي، الخرسانة أَظهرت نتابج التحلٌل العددي أّن هنالان زٌاادة ملحوظاة فاً حمال الف

%( 4٘%، ٓ٘%، ٕ٘وأّما فٌما ٌخص زٌادة نسبة حدٌد التسلٌح العمودي للعتبات ذوات مماومة االنضاؽاط العالٌاة بنساب )

فماد لاوحظ أٌضااً أنَّ لاٌس هنالان تاؤثٌر ملحاوظ علاى حمال الفشال، وبزٌاادة نِجهااد الخضاوع لحدٌاد التسالٌح العماودي للعتااب، 

ملام، بٌنماا بالمركزٌاة  ٓ٘%، ٌحادث زٌاادة فاً حمال الفشال بالمركزٌاة لادرها 4٘نسبة حدٌد التسلٌح العمودي نِلاى  وزٌادة

 الٌوجد تؤثٌر ٌذكر على حمل الفشلملم  ٖٓملم و  ٘ٔلدرها 
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 هندسة 

دراسة ممارنة : التشابه بٌن الداخل والخارج فً العمارة/  عنوان الرسالة شٌماء خٌرالدٌن عبدالمادراسم الطالب : 
 بٌن بعض الحركات العمارٌة

 المسم : هندسة العمارة الكلٌة : الهندسة  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗٔرلم االستمارة : 

 نظرٌة العمارة /  االختصاص العام / الدلٌك : هندسة العمارة 2ٕٔٓ/ ٘/  ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد أسماء حسن طه الدباغشرؾ : د. اسم الم

 نظرٌة العمارة /  االختصاص العام / الدلٌك : هندسة العمارة المسم : هندسة العمارة

 

 المستخلص

 

تؤرٌخهاا، نذ نن اإلنساان ومناذ بادء  تُعدُّ العاللة بٌن الداخل والخارج العاللة األولى فً الِعمارة ونحدى أهام العاللاات فاً      

الخلٌمة ٌَعَمد نلى التطاع جزء من الفضاء الخارجً لتشكٌل فضاء داخلً خاص به، نما من خالل االحتواء كما فعل فاً جعلاه 

للكهؾ مؤوى له، أو من خالل التحدٌد كما فً حالة تحدٌاد فضااء ماا بوسااطة عناصار عمودٌاة أو أفمٌاة، وهاو بهاذه العملٌاة 

ما ٌُعَرؾ بـ)الداخل والخارج(، التً لد تكون أولاى المصاطلحات الُمتولِّادة عان ننشااء الِعماارة، فاإلنساان أوالً والمعماار  ٌكّون

ثانٌاً ٌهدؾ باستمرار نلى نٌجاد عاللة بٌن الفضاء الداخلً والفضاء الخارجً، وهو نذ ٌفعل ذلن فهاو ٌماوم بالتالعاب بالكتلاة 

والحدود المشتركة بٌنهما، وتشاكٌِلهم بطرٌماة تاإدي نلاى نٌجااد عاللاة باٌن الفضااءٌن الاداخلً الخارجٌة، والفضاء الداخلً، 

والخارجً، التً تإدي بالتالً نلى نٌجاد عاللة  تشابه أو اختالؾ بٌن شاكل الكتلاة الخارجٌاة وشاكل الكتلاة الداخلٌاة للفضااء 

 دٌد أنماط األبنٌة وتوجهاتها وانتماءاتها الفكرٌة والمكانٌة.الداخلً، ولهذا فإن لعاللة الداخل بالخارج دوراً كبٌراً فً تح

ُؾ جواناب العاللاة باٌن الاداخل والخاارج فاً الِعماارة  ومن هذا المنطلك تحددت المشكلة العامة باؤن األدبٌاات الِعمارٌاة ال تُعاّرِ

الادور الحمٌماً لخاصاٌة التشاابه فاً بشكٍل واضحٍ وشامٍل، ولكْون االستعراض النمدي للدراسات السابمة بٌَّن أنها لام توضاح 

نٌجاد عاللة بٌن الداخل والخارج، ومدى تباٌنهاا فاً الحركاات الِعمارٌاة، فماد تحاددت المشاكلة البحثٌاة باـؤن المعرفاة الِعلمٌاة 

اان ماان نجااراء الممارنااة بااٌن الااداخل والخااارج ضاامن الَحرَ  كااات الُمتااوافرة لاام تُحاادد مماااٌٌس دلٌمااة لمتؽٌاارات التشااابه بمااا ٌُمّكِ

 الِعمارٌة فً نمط الدور السكنٌة الُمنفردة. 

ولد اعتمد البحث تعرٌؾ التشابه على أنه عاللة تربط بٌن شٌبٌن، وتسامح باإجراء ُممارناة بٌنهماا، لتحدٌاد جواناب التشاابه، 

 وأن نااوع التشااابه الُمااراد توضااٌح جوانبااه فااً البحااث هااو تشااابه سااطحً )ظاااهري( ٌخااتص بااالنواحً الشااكلٌة للكٌانااات

وتحدَّد هدؾ البحث بالتحدٌد الواضاح والادلٌك لجواناب المشاكلة البحثٌاة. ولتحمٌاك هاذا الهادؾ فماد اعتماد   (3D).المجسمة

البحث على الُممارنة بٌن الخصابص الهندسٌة الرٌاضٌة )المساحات، والحجوم، التً تُعد العناصر التشكٌلٌة لألشاكال الثالثٌاة 

ٌااس اإلزاحاة )الُكِلٌاة والموضاعٌة(، والتطاابك باٌن األشاكال )الداخلٌاة والخارجٌاة( الثالثٌاة األبعاد، فضالً عن نعداد أدوات لم

األبعاد لعٌنٍة من الدور السكنٌة الُمنتخبة من ثالث حركات ِعمارٌاة أشاارت الدراساات نلاى مكانتهاا فاً هاذا الموضاوع، لكاون 

والمعمااار بصااورة خاصااة الفاارق بااٌن تعرٌااؾ )الااداخل(  المسااكن ٌُمثاال المبنااى األول الااذي َمٌّااز فٌااه اإلنسااان بصااورة عامااة

و)الخارج(، وبعد نجراء الدراسة العملٌة تم استخالص االستنتاجات بهدؾ التوصل نلى تباٌن العاللة بٌن الداخل والخارج فً 

رحتاه الدور السكنٌة للحركات الِعمارٌة، وكشاؾ خصوصاٌة كال حركاة منهاا، وعلاى الارؼم مان أن االساتنتاجات دعمات ماا ط

الدراسااات السااابمة التااً وصاافت الحركااات الِعمارٌااة ومعامٌرهااا بتمٌاازهم بعاللااة الااداخل والخااارج، نال أنهااا أباارزت وبصااورة 

 منالضة لالنطباعات السابدة، أن وجود التشابه بٌن عاللة الداخل والخارج ال ٌمتصر على حركة ِعمارٌة محددة. 

ن الداخل والخارج فً كل حركة مان الحركاات الِعمارٌاة الاثالث المنتخباة، ولد أمكن التوصل نلى وصؾ خصوصٌة التشابه بٌ
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ولكل المعامٌر البارزٌن فٌهاا، كماا أمكان التوصال نلاى التبااٌن باٌن هاإالء المعاامٌر وتفساٌره وتحدٌاد مواضاع وجاود العاللاة 

ن عند البحث تصاوٌر مفااده األكثر تؤثٌراً فً طبٌعة العاللة بٌن الداخل والخارج فً الدور السكنٌة المنفردة خصو صاً، كما تكوَّ

أن ناتج االختالؾ بٌن الداخل والخارج هو محصلة لـ: أؼراض شاكلٌة بالدرجاة األسااس التاً ُطِوعات لتاإدي وظاابؾ معٌناة 

لخاارج فٌما بعد، كما هو حاصل فً عمارة الحداثة والحداثة المتؤخرة، اللتٌن كانتا تحاوالن اإلبماء على العاللة بٌن الداخل وا

ضمن حدود أشكال هندسٌة صرٌحة، وهذا ٌنالض الحمٌمة المابلة باهتمام الحداثة بالوظٌفاة لبال الشاكل. أو أؼاراض وظٌفٌاة 

بحتة، كما هو حاصل فً عمارة ما بعد الحداثاة، كااالختالؾ النااتج عان نضاافة العناصار التاً لهاا أهاداؾ وظٌفٌاة، كالمواعاد 

بنااى، والشارفات المؽلماة التاً تعمال كفضاااءات داخلٌاة أو خارجٌاة حساب فصاول الساانة للتكٌاؾ ماع األرض الُمماام علٌهاا الم

 والعتبات الُمعرفة للمدخل...الخ(
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 هندسة 

تمُُُ أدا  اٌزٕسُك ِزعذد إٌمبغ فٍ  ةىبا اٌزطىس ضعُذ :  عٕىاْ اٌشسبٌ  إِٔ  ٔىفً إسّبعًُاسم الطالب : 

    اٌّزمذِ  -األِذ 

 كهرباءالمسم :  الكلٌة : الهندسة  الموصلالجامعة : 

 الشهادة :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٗٔرلم االستمارة : 

 اٌىزشؤُه واتصبالا /  ةىبا اٌحبسةبااالختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/ ٙ/  ٓٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه دالدرجة العلمٌة : استاذ مساع سعذ ايّذ اَىةاسم المشرؾ : د. 

 اٌىزشؤُه واتصبالا / اتصبالااالختصاص العام / الدلٌك :  كهرباءالمسم : 

 

 المستخلص

 

 –( التاً لادمتها شابكات التطاور بعٌاد األماد 4G( مان تمنٌاات الجٌال الراباع )CoMPتُعد تمنٌة التنسٌك متعادد النمااط )     

( وباذلن حسانت مان كفااءة الطٌاؾ ICIالحد من تؤثٌر التاداخل باٌن الخالٌاا )والتً أثبتت فعالٌتها فً  (LTE – A) المتمدمة

الترددي ومعدل كفاءة نمل البٌانات للمستخدمٌن نضافة نلى دورها فً تعزٌز منطمة التؽطٌة الفعالة وخاصة لمستخدمً حافاة 

ة.     نن الفكارة الربٌساة لتمنٌاة الخلٌة الذٌن ٌعانون من سوء الخدماة نظاراً لبعادهم عان موالاع المحطاات األساساٌة المطاور

 ( هً تمكٌن المحطات األساسٌة المطورة من التعاون المنسك فٌما بٌنها لخدمة المستخدم.CoMPالتنسٌك متعدد النماط )

( من خالل نمذجة ومحاكاة هذه التمنٌة فً االتصاال الناازل CoMPشملت هذه الرسالة دراسة لتمنٌة التنسٌك متعدد النماط )

. تام تصامٌم نماوذجٌن (System Level Simulator (SLS) V1.9)م برناامج المحاكااة لمساتوى النظاام باساتخدا

لمحاكاة هذه التمنٌة من خالل عدة سٌنارٌوهات. ٌمثل األنموذج األول عدم وجود تمنٌة التنساٌك متعادد النمااط والثاانً وجاود 

كات الخلوٌة وهً أعداد المستخدمٌن ضمن الخلٌاة وفتارة زمان هذه التمنٌة. تم تؽٌٌر بعض العوامل التً تإثر على أداء الشب

 اإلرسال فضال عن تؽٌٌر عرض حزمة اإلرسال.

نن أساس هذه الرسالة هو تمٌٌم أداء الشبكات الخلوٌة بوجود هذه التمنٌة واحتوى هذا التمٌٌم عدة عوامل منها معادل كفااءة 

( لمسااتخدمً الخلٌااة %44تاام زٌااادة معاادل كفاااءة النماال لتصاال نلااى )النماال للخلٌااة ولحافتهااا ومعاادل كفاااءة الطٌااؾ التاارددي و

( %60( لمستخدمً حافة الخلٌة. ووصلت نسبة زٌادة معدل كفاءة الطٌاؾ التارددي نلاى )%35.71وبلؽت نسبة التحسٌن )

 ( لمستخدمً الحافة. %68.53لمستخدمً الخلٌة بٌنما بلؽت )
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 علوم 

 ى الحافظاوس زاهد ٌونس ٌحٌ اسم الطالب : 
 

دراسة السلون الكهروكٌمٌابً لعدد من أَدوٌة مرضً  :  عنوان الرسالة
 الضؽط والسكر الفعالة كهربابٌاً وتداخلها مع بعضها بعضاً 

 الكٌمٌاءالمسم :  لعلومالكلٌة : ا الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٕٔرلم االستمارة : 

  الفٌزٌاوٌة / الكٌمٌاءاالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٔ/  2ٔشة  : تارٌخ المنال

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد عامر ذنون عبدالرحمناسم المشرؾ : د. 

 فٌزٌاوٌة ال الكٌمٌاء /  االختصاص العام / الدلٌك :  الكٌمٌاء المسم : 

 

 المستخلص

 

 على ثالثة اجزاء:انعمدت الرسالة      

الجزء االول: ٌتضمن ممدمة عامة حول الكٌمٌاء الكهربابٌة، تمنٌة فولتامتري الموجة المربعة وكذلن معلومات حاول تاداخل  

 االدوٌة وطرق تمدٌرها.

 الجزء الثانً: ٌتضمن وصفاً عاماً لألجهزة والمواد الكٌمٌابٌة المستخدمة فً البحث. 

السلون الكهروكٌمٌابً لعدد من ادوٌة الضؽط، الساكر وتاداخلها ماع بعضاها بعضااً علاى لطاب  الجزء الثالث: ٌتضمن دراسة 

باساتخدام تمنٌاة فولتاامتري الموجاة  hanging mercury drop electrode (HMDE)الزببك ذي المطرة المعلمة 

 (. هذا الجزء ٌتضمن اربعة فروع ثانوٌة:SWVالمربعة )

موجاة اختاازال عنااد  أعطاى الفالسااارتان وٌااة الضاؽط )الفالسااارتان واألتٌنولااول(:دراساة الساالون الكهروكٌمٌاابً ألد - أ

(ٔ.ٓ4- )V  ضد لطب المرجاعAg/AgCl. Sat. KCl فاً محلاول الفوسافات المانظم . وُدرسات الظاروؾ المثلاى للمٌااس

ضاد التركٌاز عاللتاٌن الرسام باٌن تٌاار االختازال  أعطاىوأُجري المنحنً المٌاسً للفالسارتان و (pH6ذي الدالة الحامضٌة )

( والثانٌاة عناد R2 = 0.9819)( موالري بمعامال ارتبااط 6-10 × 6.95 - 7-10 × 4.99مدى تركٌز )خطٌة، االولى عند 

(. ُطبمت الطرٌمة الممترحاة لتمادٌر  = 22ٕٔR2.ٓ) ( موالري بمعامل ارتباط5-10 × 5.83 - 6-10 × 8.91) مدى تركٌز

ضااد لطااب المرجااع   V( -4ٙ.ٔموجااة اختاازال عنااد ) األتٌنولااول اٌضااا دالنٌة. وأعطااىالفالسااارتان فااً المستحضاارات الصااٌ

Ag/AgCl. Sat. KCl وُدرسات الظاروؾ المثلاى للمٌااس .( فاً محلاول الفوسافات المانظم ذي الدالاة الحامضاٌةpH7) 

 × 4.99مادى تركٌاز)د وأُجري المنحنً المٌاسً لألتٌنولول وأعطى الرسم بٌن تٌار االختزال ضاد التركٌاز عاللاة خطٌاة عنا

(. ُطبماات الطرٌمااة الممترحااة لتماادٌر األتٌنولااول فااً R2 = 0.996)( مااوالري بمعاماال ارتباااط 10-3 × 1.2 - 10-6

 المستحضرات الصٌدالنٌة.

موجااة اختاازال عنااد  أعطااى الؽلٌمبرٌااد: دراسااة الساالون الكهروكٌمٌااابً ألدوٌااة السااكر )الؽلٌمبرٌااد والؽلٌبنكالمٌااد( - ة

(ٔ.ٖ- )V المرجع  ضد لطبAg/AgCl. Sat. KClفاً محلاول الفوسافات المانظم ذي  . وُدرست الظروؾ المثلى للمٌاس

وأُجري المنحنً المٌاسً للؽلٌمبرٌد وأعطى الرسم بٌن تٌار االختزال ضد التركٌز عاللة خطٌة عند  (pH7الدالة الحامضٌة )

(. ُطبمات الطرٌماة الممترحاة لتمادٌر R2 = 0.997)( ماوالري بمعامال ارتبااط 6-10 × 3.1 - 7-10 × 3.48مادى تركٌاز )

ضااد لطااب المرجااع  V( -4ٖ.ٔموجااة اختاازال عنااد ) الؽلٌبنكالمٌااد اٌضااا الؽلٌمبرٌااد فااً المستحضاارات الصااٌدالنٌة. وأعطااى

Ag/AgCl. Sat. KClوُدرسات الظاروؾ المثلاى للمٌااس . ( فاً محلاول الفوسافات المانظم ذي الدالاة الحامضاٌةpH8) 

 × 5.96مدى تركٌز )لمٌاسً للؽلٌبنكالمٌد وأعطى الرسم بٌن تٌار االختزال ضد التركٌز عاللة خطٌة عند وأُجري المنحنً ا

(. ُطبماات الطرٌماة الممترحاة لتمادٌر الؽلٌبنكالمٌاد فااً R2 = 0.9926)( ماوالري بمعاماال ارتبااط 10-6 × 1.15 - 10-8

 المستحضرات الصٌدالنٌة.
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تداخالت ألدوٌة الضؽط والسكر )الفالسارتان مع الؽلٌمبرٌد، الفالسارتان ماع : ُدرس فً هذا الجزء الدراسة التداخل - ا

الؽلٌبنكالمٌد والؽلٌمبرٌد مع األتٌنولول( علاى لطاب الزبباك ذي المطارة المعلماة باساتخدام تمنٌاة فولتاامتري الموجاة المربعاة 

(SWVعند درجات حرارٌة مختلفة. ُحسب ثابت الترابط عند درجات حرارٌة مختلفا ) ة وُحسابت المتؽٌارات الثرموداٌنمٌكٌاة

(ΔH ،ΔS  وΔG ًالتؽٌر السالب فً االنثالبً ٌشٌر الى أن التداخالت باعثة للحرارة، التؽٌر الساالب فاً االنتروباً ٌعنا .)

ؽٌار ان التداخالت اصبحت اكثر انتظاماً وهذا ٌمكن ان ٌعود الى تكوٌن االصارة الهٌدروجٌنٌاة او لاوى فانادرفالز واالزاحاة للت

فً الطالة الحرة لجبس نحو المٌمة الموجبة ماع ازدٌااد درجاة الحارارة، تظهار نمصاان التلمابٌاة للتاداخالت ماع ازدٌااد درجاة 

 الحرارة، وهذا ٌتفك مع المٌمة السالبة لالنثالبً.

ه لتٌاار موجاة التمدٌر ؼٌار المباشار للمٌتفاورمٌن: تضامن هاذا الجازء التمادٌر ؼٌار المباشار للمٌتفاورمٌن عان طرٌاك تعزٌاز 

 0.3+اختزال األتٌنولول، المٌتفورمٌن ال ٌعطً موجة اختزال على لطب الزببك ذي المطرة المعلمة ضمن المدى المدروس )

_ -2.8 )V  ضاد لطاب المرجاعAg/AgCl. Sat. KCl. المٌتفاورمٌن عازز مان تٌاار موجاة اختازال األتٌنولاول وسابب .

( عاللاة ΔIpلمٌتفورمٌن المضاؾ ماع التؽٌار فاً تٌاار موجاة اختازال األتٌنولاول )زٌادة فً تٌار الموجة. الرسم بٌن تركٌز ا

 (.R2 = 0.997( موالري بمعامل ارتباط )4-10 × 1.92 - 5-10 × 2.44خطٌة ضمن مدى التركٌز المدروس )
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 علوم 

 ل سلو الحٌالًضرؼدة سعد فا اسم الطالب : 
 

لحٌاتٌة لمتحجرات النانو الكلسٌة لتكوٌن : الطبالٌة ا عنوان الرسالة 
 ،شمالً العراق(K-116)علٌجً فً ببر  

 المسم : علوم األرض  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗٔرلم االستمارة : 

 متحجرات وطبالٌة /  األرضعلوم  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد عمر احمد مولود شهاب اسم المشرؾ : د. 

 متحجرات وطبالٌة /  االختصاص العام / الدلٌك :  علوم األرض المسم : علوم األرض

 

 المستخلص

 

األٌوسٌن األسفل المتمثلاة بتكاوٌن علٌجاً فاً  –ت البالٌوسٌن أجرٌت دراسة تصنٌفٌة لمتحجرات النانو الكلسٌة لتتابعا      

( عابلاة مان متحجارات الناانو الكلساٌة ، 12( جنسااً تعاود نلاى )19( نوعاً تابعااً نلاى )60( نذ شخص )(K-116ببر كركون 

ى األحادث )فاً وباإلعتماد على الحشاود المشخصاة واألناواع الدالاة فماد حاددت خمساة أنطماة حٌاتٌاة األلادم )فاً االعلاى( نلا

 االسفل(:

 

1. Fasciculithus tympaniformis Interval Biozone (CP4) (part) 

 

2. Heliolithus kleinpellii Interval Biozone (CP5) 

 

3. Discoaster mohleri Interval Biozone (CP6) 

 

4. Discoaster nobilis Interval Biozone (CP7) 

 

5. Discoaster multiraditus Interval Biozone (CP8 ) (part) 

 

 اإلٌوسٌن األسفل )الٌبرٌسٌان(. –تم تحدٌد عمر تكوٌن علٌجً بالبالٌوسٌن األوسط )السالندٌان( 

واعتماداً على األنواع الدالة على المناخ المدٌم تبٌن أن التتابعات الطبالٌة لٌاد الدراساة الحالٌاة ترسابت ضامن المنااطك شابه 

  علٌجً . االستوابٌة نلى االستوابٌة ضمن تكوٌن
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 علوم 

 طه مصطفى خضر  اسم الطالب :
 

تصمٌم وتنفٌذ محاكً شمسً هجٌن باستخدام  :  االطروحة عنوان
لؽرض تطبٌمات الخالٌا (  ( Hi Power LED-Halogenمنظومة 
 الشمسٌة

 المسم :  الفٌزٌاء  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه  اكادٌمًطبٌعة البحث :  ٕٙٔرلم االستمارة : 

 الفٌزٌاء / الحالة الصلبة االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. عبد هللا ادرٌس مصطفى

 فٌزٌاء البصرٌات االلكترونٌة الفٌزٌاء /االختصاص العام / الدلٌك :   المسم :  الفٌزٌاء 

 

 المستخلص

 

تمت فً هذه الدراسة تصمٌم محاكً شمسً وتصنٌعه الذي ٌتاؤلؾ مان منظوماة مان ثنابٌاات باعثاة للضاوء ذات الطالاة      

 العالٌة مع مصباح الهالوجٌن ، واجرٌت علٌها مجموعة من االختبارات من حٌث المطابمة الطٌفٌة وعدم االنتظامٌاة المكانٌاة

 وعدم االستمرار الزمنً لإلشعاع . 

ان الطٌؾ الضوبً لمنظومة جهاز المحاكً الشمسً ٌنتج من دمج اطٌاؾ االلوان التً تم اختٌارها والتً تتكون من مصباح 

الهااالوجٌن مااع ثمانٌااة وحاادات ماان المحاكٌااات الشمسااٌة  وكاال وحاادة ٌتكااون ماان ساات ماان ثنابٌااات باعثااة للضااوء ذي اللااون 

ست من ثنابٌات باعثة للضاوء ذو اللاون االخضار وثالثاة ذو اللاون االباٌض مركباة بشاكل بحٌاث نحصال علاى االزرق وكذلن 

 افضل تجانس مكانً

مان كال  ٕٔ(  فً أٌام محددة التً تم اختٌارها فً ٖ٘.oٖٙان لٌمة الكتلة الهوابٌة لمركز مدٌنة الموصل عند خط العرض )

ظرٌاا مان خاالل حسااب لٌماة زاوٌاة المٌال الشمساً كدالاة للازمن ، زاوٌاة شهر، مان الشاروق نلاى الؽاروب لاد تام حساابها ن

االرتفاع الشمسً وزاوٌة سمت الراس. ان زاوٌة المٌل الشمسً تساوي صافر عناد االعتادال الربٌعاً والخرٌفاً ولهاا لٌماة 

فً لٌم زواٌاا االرتفااع ( فً االنمالب الشتوي فً حٌن أن التؽٌرات -23.5o(  فً االنمالب الصٌفً وحوالً )23.5oتمارب )

الشمسً متشابهة وللشهور جمٌعها، تبدأ بمٌم صؽٌرة فً ساعات النهار ثام تصال نلاى ألصاى لٌماة لهاا عناد السااعة الثانٌاة 

(. ألشهر حزٌران واذار واٌلول وكانون االول علاى 34.0o( و )75.9o( ،)53.7o( ،)53.7oعشرة ظهرا ولٌمها تساوي )

خفاض حتى تصل نلى أدنى مستوٌاتها فً ساعات الؽروب وللشاهور جمٌعهاا ، اماا بالنسابة للتؽٌارات التوالً، ثم تبدأ فً االن

فً لٌم زواٌا سمت الراس فتبٌن انها متشابهة وللشهور جمٌعها حٌث تبدأ بمٌم كبٌرة خالل ساعات النهار نلى أدنى لٌمة لهاا 

(. لألشهر حزٌران واذار واٌلول وكانون 56.7o( و )14.0o( ،)36.3o( ،)36.3oعند الساعة الثانٌة عشرة ظهرا. وهً )

( وفمًاا لمٌماة الكتلاة الهوابٌاة 36.35oاالول على التوالٌان طالة اإلشعاع الشمسً لمركاز مدٌناة الموصال عناد خاط عارض )

طالاة حزٌران لد تم حسابها نظرًٌا وممارنتهاا ماع ماا تام لٌاساه عملًٌاا باساتخدام ممٌااس ال ٕٔفً  AM = 1.24المحسوبة 

 ( على التوالً. W/m2 996( و )W/m2 982اإلشعاعٌة وتبٌن انها تساوي )

تم لٌاس عدم االنتظامٌة المكانٌة للثنابٌات الباعثة للضوء ذات الطالة العالٌة مع مصباح الهالوجٌن عندما تكاون العٌناة علاى 

ان لٌمااة عاادم االنتظامٌااة المكانٌااة  ( ساام ذو الشاادة المنخفضااة ، وجااد4ٓ،  ٓٙ، ٓ٘ابعاااد مختلفااة عاان المصاادر الضااوبً )

علاى التاوالً،  وهاذه الماٌم تماع  1.63)( و )%%2.82( و)1ٙ.٘للحاالت عند عدم اساتخدام مشاتتات ضاوبٌة تسااوي )%

(، اماا عناد اساتخدام المشاتتات IEC 60904-3الاى التاوالً  وحساب المواصافات المٌاساٌة )   Aو    Bو  Cضامن الفباة 

و   Bو  C( على التوالً،  وهذه المٌم تمع ضامن  الفباة 4ٕ.ٔ( و)%ٖٕ.ٕ( ،)%ٖٗ.ٗاوي )%الضوبٌة فمد وجد انها تس

A ( على التوالً وحسب المواصفات المٌاسٌةIEC 60904-3 وفً كال الحالتٌن كانت افضل لٌمة لها عندما ٌكون البعد  ،)
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 سم .  4ٓبحدود 

ابٌات الباعثة للضاوء ذات الطالاة العالٌاة ماع مصاباح الهاالوجٌن وبنفس الطرٌمة تم حساب لٌمة عدم االنتظامٌة المكانٌة للثن

 ( سم ذو الشدة المتوسطة والشدة العالٌة.4ٓ، ٓٙ، ٓ٘عندما تكون العٌنة على ابعاد مختلفة عن المصدر الضوبً )

ا تكاون العٌناة علاى ان لٌمة عدم االنتظامٌة المكانٌة للثنابٌات باعثة للضوء ذات الطالة العالٌة ماع مصاباح الهاالوجٌن عنادم

سم عن المصدر الضوبً ذات شداة ضوبٌة مختلفة لد تم حسابها ، فمد وجد ان لٌمة عدم االنتظامٌاة المكانٌاة بادون  4ٓبعد 

 Bو Bو A( وهااذه المٌمااة تمااع ضاامن الفبااات 2.72( و )%2.19( و )%1.36اسااتخدام المشااتتات الضااوبٌة  ٌساااوي )%

(. وجاد ان لاٌم عادم االنتظامٌاة المكانٌاة IEC 60904-3المواصافات المٌاساٌة ) على التوالً للمحاكٌاات الشمساٌة وحساب

( A( على التاوالً،  وهاذه المٌماة تماع ضامن الفباة )22.ٔ( و)%1ٓ.ٔ( و)%4ٕ.ٔبوجود المشتتات الضوبٌة ٌساوي )%

ة تمل كلما للات الشادة (. ان لٌمة عدم االنتظامٌة المكانIEC 60904-3ٌللمحاكٌات الشمسٌة وحسب المواصفات المٌاسٌة )

الضوبٌة للمصدر الضوبً بشكل طفٌؾ فً كال الحالتٌن،  كما وجد اٌضا ان المشاتتات الضاوبٌة لهاا تاؤثٌرا واضاحا علاى لاٌم 

النسبة المبوٌة مما ٌإدي الى تملٌل لٌمة عادم االنتظامٌاة المكانٌاة وهاذا ٌادل ان المشاتتات الضاوبٌة لهاا دور مهام فاً مازج 

سام فاً جمٌاع الحااالت  4ٓكما تبٌن اٌضا ان البعد االفضل بٌن المصدر الضاوبً عان مساتوى االختٌاار هاو االلوان الضوبٌة 

 وبالتالً نحصل على احسن لٌمة لالنتظامٌة المكانٌة ضمن مستوى االختبار.

الهاالوجٌن عنادما  وتم حساب لٌمة عدم االستمرارٌة الزمنٌة لإلشعاع للثنابٌات الباعثة للضوء ذات الطالة العالٌة مع مصباح

( سم  عن المصدر الضوبً ذات الشداة الضوبٌة المختلفة )المنخفضة والمتوساطة والعالٌاة( ، ان 4ٓتكون العٌنة على بعد )

( علااى 1.9( و )%1.6( و )%1.4لٌمااة عاادم االسااتمرارٌة الزمنٌااة المتماربااة بااال اسااتخدام المشااتتات الضااوبٌة هااً )%

(،  للماادة الزمنٌااة المحااددة IEC 60904-3وحسااب المواصاافات المٌاسااٌة ) (A)لفبااة التااوالً،  وهااذه المااٌم تمااع ضاامن ا

بالثوانً وافضل لٌمة حصلت عند الشدة المنخفضة اما عند استخدام المشاتتات الضاوبٌة ان لٌماة عادم االساتمرارٌة الزمنٌاة 

( وحسااب المواصاافات (A( علااى التااوالً وهااذه المااٌم تمااع ضاامن الفبااة 1.4( و )%1.2( و )%1.04المتماربااة هااً )%

 ( للمدة الزمنٌة المحددة بالثوانً وافضل لٌمة حصلت عند الشدة المنخفضة .IEC 60904-3المٌاسٌة )

بنفس الطرٌمة تم حساب لٌمة عدم االستمرارٌة الزمنٌاة المتباعادة للثنابٌاات الباعثاة للضاوء ذات الطالاة العالٌاة ماع مصاباح 

( سم عن المصدر الضوبً ذات الشاداة الضاوبٌة 4ٓوبٌة عندما تكون العٌنة على بعد )الهالوجٌن بال استخدام المشتتات الض

 المختلفة )المنخفضة والمتوسطة والعالٌة(.

( واط . فماد وجاد ان ٙ( واط  والثانٌاة )ٖ( لخلٌتاٌن شمساٌتٌن لٌاساٌتٌن، االولاى ذات لادرة )I-Vتم اٌجاد منحنً الخاواص )

( ، ان لٌمة فولتٌاة الادابرة المفتوحاة عملٌاا تسااوي ISC = 0.55Aللخلٌة االولى ٌساوي )لٌمة تٌار الدابرة المؽلمة عملٌا 

(VOC = 6.3Vثم تم تؽٌر لٌمة المماومة بزٌادة تدرٌجٌة إلٌجااد منحناً التٌاار ،)-  فولتٌاة، ومان البٌاناات تام اٌجااد المادرة

 = VMP( وفولتٌاة المادرة العظماى )IMP = 0.52A( وكذلن تٌار المدرة االعظم للادابرة )PMAX = 2.34Wالعظمى )

4.5V .) 

واط. تماات ممارنااة مواصاافات الخلٌااة  ٙفولتٌااة للخلٌااة الشمسااٌة الثانٌااة ذو الماادرة  -باانفس الطرٌمااة تاام اٌجاااد منحنااً التٌااار

مة الهجٌنٌة الشمسٌة التجارٌة المثبتة علٌها مواصفاتها المٌاسٌة مع النتابج العملٌة التً تم الحصول علٌها باستخدام المنظو

للمحاكً الشمسً المصمم، ووجادنا ان هنالان تطابماا مناسابا باٌن لاٌم المعلماات التصانٌعٌة المٌاساٌة والماٌم العملٌاة التاً تام 

 استخدام المحاكً الشمسً المصمم .اٌجادها ب
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 علوم 

 ظفر عبدالؽنً عمر دمحم  اسم الطالب :
 

 Coونات العناصرتحضٌر وتشخٌص بعض معمدات اٌ :  عنوان الرسالة
(II) ،Ni (II) ،Cu (II) ،Zn (II)  مع لٌكاندات الهاٌدرازونات وتمٌٌم

 فعالٌتها البكتٌرٌة

 المسم :  الكٌمٌاء  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٕٔرلم االستمارة : 

 الالعضوٌة  / الكٌمٌاء العام / الدلٌك :  االختصاص  2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد ؽنً دمحم الظاهرالعبداسم المشرؾ : د. 

 الالعضوٌة  /  الكٌمٌاءاالختصاص العام / الدلٌك :   المسم :  الكٌمٌاء 

 

 المستخلص

 

مثٌال بنزوٌال هٌادرازٌن او أساٌتاٌل هٌادرازٌن او -4نٌة وذلن بتكاثؾ فً هذه الدراسة تم تحضٌر ست لٌكاندات هٌدرازو     

 بنزوٌل بٌرٌدٌن.-ٕمٌثوكسً اسٌتوفٌنون او-ٗ-هٌدروكسً-2بٌكولٌنوٌل هٌدرازٌن مع كل من

بنزوٌاال -ٕو (AMBH)مثٌاال بنزوٌاال هٌاادرازون -ٗ-مٌثوكسااً اسااٌتوفٌنون -ٗ-هٌدروكسااً-2درساات تفاااعالت اللٌكاناادات 

و  (AAH)مٌثوكساً اساٌتوفٌنون أساٌتاٌل هٌادرازون -ٗ-هٌدروكساً-ٕ( و (BMBHزوٌال هٌادرازون مثٌل بن-ٗ-بٌرٌدٌن

-ٗ-هٌدروكساً-2و  (BPH)بنزوٌال بٌرٌادٌن بٌكولٌنوٌال هٌادرازون -ٕو  (BAH)بنزوٌل بٌرٌدٌن أساٌتاٌل هٌادرازون -ٕ

، Zn(II) ،Cu(II)ٌوناات الفلزٌاة مع االماالح )كلورٌادات وخاالت( لأل (APH)مٌثوكسً اسٌتوفٌنون بٌكولٌنوٌل هٌدرازون 

Ni(II) ،Co(II) جدٌداً من هذه التفاعالتًا وباستخدام نسب مولٌة )فلز: لٌكاند( مختلفة ولد تم فصل ثمانٌة وثالثٌن معمد. 

-UV)تم تشخٌص هاذه المعمادات بواساطة لٌاساات التوصاٌلٌة الموالرٌاة ولٌاساات المؽناطٌساٌة والبٌاناات الطٌفٌاة ألطٌااؾ 

Vis, IR) التحلٌال الادلٌك للعناصار( باإلضافة الى المٌاسات التحلٌلٌاة(C.H.N)  ًوتحلٌال نسابة الفلاز بطرٌمتا) االمتصااص

باإلضافة نلى تحلٌل نسبة الكلورٌد فً معمادات الكلورٌادات( ولاد دلات هاذه المٌاساات علاى ان اللٌكانادٌن ) الذري أو التسحٌح

AMBH وAAH  سلكا بوصفهما لٌكاندٌن ثالثًٌ السن(متعادلٌن فً معمدٌهما ماع كلورٌاد النٌكالII )[Ni(L)(H2O)Cl2] 

L=AAH,AMBH  ولااد تناساامتا ماان خااالل ذرة اوكسااجٌن مجموعااة الكاربونٌاال وذرة اوكسااجٌن مجموعااة الهٌدروكسااٌل

عااة الفٌنولٌاة ونٌتااروجٌن مجموعاة األزومٌثااٌن بٌنماا ساالكا بوصافهما لٌكاناادٌن ثالثٌاً الساان احاادًٌ الشااحنة الساالبة )منزو

 =Mحٌاث  nH2O.[M(L-H)2]البروتون( فً المعمدات المتعادلة لجمٌع معمدات خالت االٌونات الفلزٌة وبالصٌؽة العاماة 

Co(II), Ni(II),Cu(II) ,Zn(II),  n=0,1,2 

  L-H اللٌكانااد مناازوع البروتااون( والااذي تناسااك مااع االٌااون الفلاازي ماان خااالل ذرة االوكسااجٌن مجموعااة الكاربونٌاال وذرة(

 سجٌن الفٌنوكسٌة ونٌتروجٌن مجموعة األزومٌثٌن.اوك

سلكت أٌضا بوصفها لٌكاندات ثالثٌة السن متعادلة وتناسمت مان خاالل ذرة أوكساجٌن  BPHو BAHو BMBHاللٌكاندات 

مجموعااة الكاربونٌاال ونٌتااروجٌن مجموعااة األزومٌثااٌن ونٌتااروجٌن حلمااة البٌرٌاادٌن فااً جمٌااع معماادات كلورٌاادات االٌونااات 

 M= Co(II), Ni(II) and [M(L)Cl2], M= Cu(II), Zn(II) [M(L)(H2O)Cl2]المحضرة  الفلزٌة

كما سلكت بوصفها لٌكاندات ثالثٌة السن أحادٌة الشحنة السالبة )منزوعة البروتون( فً المعمادات المتعادلاة لجمٌاع معمادات 

  M=Co(II), Ni(II),Cu(II), Zn(II), n=0,1,2 حٌاث nH2O.[M(L-H)2]خالت االٌوناات الفلزٌاة وبالصاٌؽة العاماة 

والتااً تناساامت مااع االٌااون الفلاازي ماان خااالل ذرة االوكسااجٌن االٌنولٌااة ونٌتااروجٌن مجموعااة األزومٌثااٌن ونٌتااروجٌن حلمااة 

 البٌرٌدٌن.

( فسلن بوصفه لٌكاند ثالثً السان أحاادي الشاحنة الساالبة ولاد تناساك ماع األٌاون الفلازي مان خاالل ذرة (APHأما اللٌكاند 
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وكساااجٌن الفٌنوكساااٌة وذرة نٌتاااروجٌن مجموعاااة األزومٌثاااٌن ونٌتاااروجٌن حلماااة البٌرٌااادٌن فاااً جمٌاااع معمااادات خاااالت اال

 nH2O  M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), n=0.[M(L-H)2]الفلز)المنزوعة البروتون(

تلفة فمد الترحت التراكٌب التالٌة للمعمادات استناداً نلى ما ذكر أعاله ونلى نتابج التحالٌل الكٌمٌابٌة والمٌاسات الفٌزٌابٌة المخ

  المحضرة:

 M= Cu(II) ,[M(L)Cl2]تركٌاب خماساً التناساك )ثناابً الهارم المثلثاً او هارم مرباع الماعادة( التارح للمعمادات :  -

,Zn(II); L= BMBH, BAH , BPH  

  .L=AMBH , AAH ; M= Ni(II) [M(L)(H2O)Cl2]تركٌااب ثمااانً السااطوح لكاال ماان المعماادات االتٌااة: -

L=BMBH ,BAH ,BPH  M= Co(II), Ni(II). [M(L-H)2].nH2O   L= AMBH, BMBH, AAH, 

BAH, APH, BPH. M= Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II).n= 0,1 or 2. 

ضاد ناوعٌن مان البكترٌاا موجباة   Zn(II)و Cu(II) ولد بٌنت دراسة الفعالٌة التثبٌطٌة للٌكاندات المحضرة و معمداتها ماع 

(  وساتة أناوع مان البكتٌرٌاا ساالبة Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalisالؽارام   )

 Salmonella typhi , Aeromonas , Klebsiella (Escherichia coli Pseudomonasالؽارام )

acruginosa and Morganella morganii لبكترٌااا ان اللٌكاناادات نمااا ؼٌاار فعالااة أو للٌلااة الفعالٌااة تجاااه ا

( كان لها فعالٌاة تثبٌطٌاة اكبارمن  اللٌكانادات وتعتبار II( و الخارصٌن)IIالمستخدمة فً حٌن بعض من معمداتها مع النحاس)

 .Ceftriaxoneمتوسطة بالممارنة مع المضاد الحٌوي 
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 علوم 

 دمحم مجٌد صوفً زراري  اسم الطالب :
 

ٌابٌة صخور الگابرو والگرانٌتوٌد نشوبٌة وجٌوكٌمعنوان األطروحة : 
 الجوفٌة لمعمد بولفات فً جبل شاخة رف، للعة دزة / شمال شرلً العراق

 المسم : علوم ارض  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٕٔرلم االستمارة : 

 الجٌوكٌمٌاء -علوم االرض  عام / الدلٌك : االختصاص ال  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 اسم المشرؾ : د. الٌاس دمحم الٌاس
 أحمد دمحم عمراوي: د.                 

 الدرجة العلمٌة : استاذ
 : استاذ مساعد                  

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه           

 المسم :  علوم ارض
 : علوم األرض       

 لعام / الدلٌك :  الجٌوكٌمٌاء والنظابر المشعةاالختصاص ا
 : الجٌوكٌمٌاء والصخور الصناعٌة                               

 

 المستخلص
 

تعتبر الصخور الگابروٌاة و الگرانٌتوٌدٌاة المنتشارة فاً جبال شااخه رف جازءاً مان معماد بولفاات النااري. تمثال هاذه        

لصاخور سلسالة فاً ااٌوساٌن( وهاً ممحماات  -الطوار من العصر الثألثً المبكر )بالٌوسٌنالصخور اجساماً جوفٌة متعددة ا

كام شامال شارلً للعاة دزة، الوالعاة شامالً شارق العاراق. ٌتكاون معماد  ٖٓمتحولة، تماع علاى بعاد حاوالً  -لندٌل رسوبٌة

لواطاع مختلفاة السامن، فضاالً عان بولفات من الصخور فوق الماعدٌة، الماعدٌة، المتوسطة و الحامضاٌة ومكشاوفة ككتال و 

 متحولة.    -تواجد مكتنفات لصخور رسوبٌة

تظهر المالحظات الحملٌة و الدراسات البتروؼرافٌة وجود تراكٌب نارٌة تعكس حدوث عملٌات صهٌرٌة مختلفاة داخال حجارة 

لمتحولاة. كشافت الدراساة ا-الصهٌر مثل التطبك التكراري، التطباك المشاطً، جٌاوب مختلفاة و مكتنفاات الصاخور الرساوبٌة

البتروؼرافٌة للصخور الگابروٌة بانها تتكون من معادن البالجٌوكلٌس، الكالٌنوباٌروكسٌن، االولٌفاٌن، الهورنبلناد المهاوابً 

واكاساااٌد التٌتاااانٌوم والحدٌاااد، بٌنماااا تحتاااوي الصاااخور الگرانٌتوٌدٌاااة علاااى البالجٌاااوكلٌس، الفلدسااابار الملاااوي، كاااوارتز، 

 االولٌفٌن واكاسٌد التٌتانٌوم والحدٌد. سٌن، الهورنبلند المهوابً، الباٌوتاٌت،الكالٌنوباٌروك

بٌنت الدراسة وجود حمن متعدد للصهارات وظروؾ تبلور مختلفة فً المنطمة بدلٌل وجود تؽاٌر فً الحجم الحبٌباً، العاللاة 

 ، توأمة لطع الشطرنج، التحزم والنسٌج المتحبب. التبادلٌة للمعادن، التشوٌه بداللة االنحناءات التوأمٌة، التوأمة المدببة

فاً االولٌفاٌن  Fo44فاً اولٌفاٌن باابرو نلاى    Fo78اظهرت كٌمٌابٌة المعادن تؽاٌر فً التركٌب الكٌمٌابً ففً االولٌفٌن من

ٌلااٌن ( فااً نفAn01) Naفااً االولٌفااٌن بااابرو نلااى الؽنااً بااـ (An55)داٌوراٌاات، ٌتااراوح البالجٌااوكلٌس ماان االنورثٌتٌاان 

فاً االولٌفاٌن باابرو  (Wo46 En45 Fs09)ساٌناٌت. ونتٌجة للتبلاور التجزٌباً ٌتؽٌار الكالٌنوباٌروكساٌن مان الداٌوبسااٌت 

فً الداٌوراٌت. وٌظهر التنطك فً الكالٌنوباٌروكسٌن بسبب التلوث الصاهٌري و ٌتؽٌار  (Wo49 En26 Fs25)نلى السالٌت 

. فاً هاذا الصادد ٌصانؾ االمفٌباول النااري (Wo52 En24 Fs24)الحافاة  نلاى  (Wo52 En36 Fs12)التركٌاب مان اللاب 

نتٌجاااة التبلاااور التجزٌباااً مااان  #Mgفٌروباربسااااٌت، كٌروساااتاٌت و فٌروكٌروساااتاٌت ، وٌتؽااااٌر الاااـ  ،كمعااادن الباربسااااٌت

 فً الداٌوراٌت. %32.38فً اولٌفٌن بابرو نلى  79.87%

كلساٌة ، واٌضااَ تمتااز الصاخور الگرانٌتوٌدٌاة بالتشابع  -للوٌاةها ذات أُلفاة تدل الخصابص الجٌوكٌمٌابٌة للصخور الحالٌة ان

 .S-typeو   I-typeااللومٌنً بنوعٌه 

مساتوي لاـ نماط و LREEللكوندراٌت فً الصخور الگابروٌة باؼنااء نسابً لاـ  المعاٌرة النادرة األرضٌة العناصر ٌتمٌز نمط

HREE والشاذوذ الموجااب لاـEu   اء نماط بازلاات حدباة وسااط المحاٌط المتوافمااة ماع نؼنااE-MORB أمااا أنماااط .REE 

المشااابه النماااط  Euوشااذوذ موجااب للااـ  HREEو وافتمااار منبسااط للااـ  LREEللصااخور الگرانٌتوٌدٌااة فتمٌاازت باؼناااء 

 . كلسٌةال -الصخور الملوٌة

ماان ساابٌنل  %2ٓ)فااان اصاال الصااهٌر هااو ماان مصاادر جبااً مسااتنزؾ  REEنعتماااداَ علااى العناصاار االثرٌااة بضاامنها الااـ 

ماان بارنٌاات لٌرزوالٌاات( حٌااث تعرضاات الصااخور النصااهار جزبااً علااى شااكل دفعااات باادرجات متباٌنااة ،  %ٓٔلٌرزوالٌاات و

    .%٘.1ٔ% ─ ٘.1و   %٘.1─ % ٘.ٗتراوحت بٌن 

زلات الگابروٌاة ماع باباالشارة نلى الوضع التكتونً فان الصخور الحالٌاة تكونات فاً نطااق الؽاوران، حٌاث ترافاك الصاخور 

 .المحٌطٌة، فً حٌن ترافمت الصخور الگرانٌتوٌدٌة مع االلواس المارٌة فً الحافة النشطة االلواس
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 علوم 

 هــــالة اكــــرم هـــــادي   اسم الطالب :
 
 

نلتراح طرٌمتً احتمالٌة تشكٌل المسارات عنوان الرسالة : 
الثمٌلة وتوظٌؾ أنموذج لطرة السابل لتحدٌد طالة انحالل ألفا للنوى 

   Z  ≥41 ≤ ٕٓٔوالنوى فابمة الكتلة للمدى  

 المسم : الفٌزٌاء  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٓٔرلم االستمارة : 

 الفٌزٌاء / الفٌزٌاء  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه         الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد رؾ : د. فــراس محمـد علــــً فتـحًاسم المش

 الفٌزٌاء / الفٌزٌاء النووٌةاالختصاص العام / الدلٌك :   المسم :  الفٌزٌاء 

 

 المستخلص

  

الفردٌاة  -الزوجٌاة و الزوجٌاة  -ة( للنوى الثمٌلة والنوى فابمة الكتلة  الزوجvalue-Qαٌتم تحدٌد طالة انحالل ألفا )

اذ تام التاراح ساتة مساارات لتشاكٌل جساٌمات ألفاا مان الناواة االم           .والتً اعدادها الذرٌة تتراوح مابٌن 

اذ لمناا بتحدٌاد مجماوع طالاات الفصال النووٌاة للبروتاونٌن  (nppn, npnp, nnpp, pnnp, pnpn, ppnn) وهاً

وتباٌن باان هاذا  والنٌوترونٌن ضمن اي مسار ممترح وألي نواة لٌد الادرس وطرحهاا مان طالاة الاربط النووٌاة لجساٌمة ألفاا

ابج ان هذه الطرٌماة ال تتاؤثر كثٌارا بوجاود األعاداد الساحرٌة للناوى او المرٌباة الفارق ٌعادل لٌمة طالة انحالل ألفا. بٌنت النت

 منها. الى جانب، لبولها فً فً تحدٌد طالات انحالل الفا، وبٌنت التمارب الجٌد ما بٌن المٌم التجرٌبٌة والنظرٌة.

نحاالل وتام ذلان باساتعمال العاللاة شابه تم استعمال برنامج بلؽة ماتالب لتحدٌد لٌم بعاض الكتال المجهولاة وصاوال لطالاة اال 

ضمن انموذج لطرة السابل. تام اساتعمال طرٌماة اخارى مان خاالل توظٌاؾ انماوذج لطارة الساابل فاً تحدٌاد   التجرٌبٌة للكتل

من خالل الجمع بٌن مجموع طالتً الاربط النووٌاة لجساٌمة الفاا والناواة الولٌادة وطرحهاا مان  (value-Qαطالة االنحالل )

)ط النووٌة للنواة االم. تم تحوٌر أنموذج لطارة الساابل بإضاافة حاد تصاحٌحً المتمثال طالة الرب
   

 
مان ثام توظٌفاه فاً   (

(. اظهاارت النتااابج ان تلاان ULDM(،)ULDM2( )ULDM3(،)ULDM4تحدٌااد طالااة االنحااالل وصااوال الااى النماااذج )

تازداد بشاكل عاام ماع  (value-Qαورها. اظهرت النتابج باان )النماذج تتؤثر للٌال بالنوى التً تمتلن أعداداً سحرٌة وما ٌجا

( ٌمكان مان خاللاه تخماٌن طالاة االنحاالل ألفاا S( وتمل لنظابر عنصر معٌن. تم التراح معامال نظاري )Aزٌادة العدد الكتلً )

 .(value-Qαلنوى فابمة الكتلة ولد اتضح بان سلوكه مشابه لسلون)
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 علوم 

 ء مإٌد ٌونس الندىاسرا  اسم الطالب :
 
 

 تحضٌر وتشخٌص معمدات  :  االطروحة عنوان
Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II) ثنااااااابً  - 8,1والمشااااااتمة ماااااان

مع لواعاد شاٌؾ رباعٌاة  امٌنونفثالٌن وتمٌٌم فعالٌتها المضادة للبكترٌا 
 ؼٌر المتماثلة N2O2السن 

 المسم : الكٌمٌاء  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 الشهادة :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٕٔم االستمارة : رل

 العضوٌة  كٌمٌاء / االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه         الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد النعمة هللا نعمة شاكر اسم المشرؾ : د. خنساء

 العضوٌة  االختصاص العام / الدلٌك :  كٌمٌاء /  المسم :  الكٌمٌاء

 

 المستخلص

  

 diaminonaphthalene-1,8 رت عشرة لٌكندات جدٌدة من نوع لواعد شٌؾ ؼٌر المتماثلة بواسطة تكثٌؾُِّحضـ     

  ِ Salicylaldehyde (2و-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde 5أو-bromosalicylaldehyde 2وأ-

hydroxyacetophenone 2وأ-hydroxy-1-(naphthaldehyde 1,8وأ-diaminonaphthalene   ِ 2-

hydroxy-3- methoxybenzaldehyde (5و-bromobenzaldehyde 2أو-hydroxyacetophenone 2أو-

hydroxy-1-naphthaldehyde (1,8وأ-diaminonaphthalene  ِ2-hydroxy acetophenone  5و-

bromobenzaldehyde 2أو-hydroxy-1-naphthaldehyde (1,8أو-diaminonaphthalene   ِ5-

bromobenzaldehyde 2و-hydroxy-1-naphthaldehyde ٍوهزٖ اٌٍُىٕذاا ه 

H2L
1
=2-((1Z)-(8-(2-hydroxy benzylidene amino)naphthalene -1-ylimino) methyl        )-6-

methoxy phenol. 

H2L
2
=4-bromo-2-((1Z)-(8-(2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-1-yli-mino) methyl) 

phenol. 

H2L
3
=2-(E)-1-(8-((Z)-2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-1-ylimino)  naphthalene-1-

ylimino)ethyl  )phenol. 

H2L
4
=1-((8-((Z)-2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-1-ylimino)methyl       

)naphthalene-2-ol. 

H2L
5
=4-bromo-2-((1Z)-(8-(2-hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)napht  alen-1-ylimino) 

methyl ) phenol. 

H2L
6
=2-((8-((E)-1-(2-hydroxyphenol)ethylideneamino)naphthalene-1-ylimino         )- 6-

methoxy phenol. 

H2L
7
=1-((1Z)-(8-(2-hydroxy-3-methoxybenzylideneamino)naphthalene-1-ylimino )methyl) 

naphthalene-2-ol. 

H2L
8
=1-((E)-(8-((E)-1-(2-hydroxyphenyl)ethylideneamino)naphthalene-1- ylimino) methyl) 

naphthalene-2-ol. 

H2L
9
=4-bromo-2-((Z)-(8-((E)-1-(2-hydroxy phenyl) ethylidene amino) naphtha       len-1-

ylimino)methyl phenol. 
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H2L
10

=1-((E)-(8-(5-bromo-2-hydroxybenzylideneamino)naphthalene-1-  ylimino)methyl) 

naphthalene-2-ol. 

احادٌااة النااوى ماان خااالل  Zn(II),Cu(II),Ni(II),Co(II)كمااا تضاامنت الدراسااة تحضااٌر ساابعٌن معماادا جدٌاادا ماان معماادات 

 لٌكند(  ( )فلز:ٔ:ٔمفاعلة كلورٌدات الفلزات مع لٌكندات لواعد شٌؾ وبنسبة مولٌة)

فلاز(  ( )باردٌن:ٕ:ٔبة مولٌاة)ـرت مركبات مختلطة اٌضاا لتلان المعمادات وذلان مان خاالل مفاعلتهاا ماع باردٌن وبنساِّـوُحضـ

وتحلٌل نسبة الفلز بطرٌمة االمتصاص الذري. التاً اثبتات  (C.H.N)صـت المعمدات بواسطة التحلٌل الدلٌك للعناصر ِّـوُشخـ

مات ِّـالتركٌب الكٌمٌابً الممترح  لتلن المعمدات كما اساتخدمت تمنٌاات فٌزوكٌمٌابٌاة مختلفاة لتحدٌاد تراكٌبهاا المحتملاة .ولٌُاـ

H2Lلٌة المضادة للبكترٌا لـالفعا
8,H2L

 ومعمداتهما. 6

-NMR   1Hو   UV-Vis ، I.R ـت لٌاسات التوصٌلٌة الموالرٌاة ولٌاساات المؽناطٌساٌة والبٌاناات الطٌفٌاة ألطٌااؾَّـوؘدَلـ

ٌاون ولد تناسمت ماع اال  N2O2مجتمعة على أن اللٌكندات سلكت بوصفها لٌكندات رباعٌة السن ثنابٌة الشحنة السالبة نوع 

الفلاازي ماان خااالل ذرات نتااروجٌن  مجموعااة االزومٌثااٌن وذرات األوكسااجٌن الفٌنولٌااة منزوعااة البروتااون واعتمااادا علااى 

 المٌاسات الفٌزوكٌمٌابٌة التُرحت التراكٌب االٓتٌة للمعمدات المحضرة.

تتخذ  Zn(II)لمستوي اما معمدات معمدات رباعٌة التناسك ي هذا النوع من المعمدات تتخذ االٌونات الفلزٌة شكل المربع ا-ٔ

 [MLn]شكل رباعً السطوح وهً معمدات متعادلة ؼٌر موصلة للكهربابٌة وصٌؽتها العامة

M=Co(II),Ni(II),Cu(II), Zn(II)- Ln = H2L
1,H2L

2,H2L
3,H2L

4,H2L
5,H2L

6,H2L
7,H2L

8,H2L
9,H2L

10 

الٌٔوناات الفلزٌاة شاكل ثماانً الساطوح وان هاذه المعمادات ـاـخذ اَّـمعمدات سداسٌة التناسك: فً هذا النوع من المعمدات تَتـ-ٕ

 .[MLn(py)2]متعادلة ؼٌر موصلة للكهربابٌة وصٌؽتها العامة

M=Co(II),Ni(II),Cu(II)- Ln = H2L
1,H2L

2,H2L
3,H2L

4,H2L
5,H2L

6,H2L
7,H2L

8,H2L
9,H2L

10 

H2L وكشافت دراسااة الفعالٌااة التثبٌطٌااة للٌكناادٌن 
H2Lو8

 Staphylococcus)رٌااا الموجبااة ومعمااداتهما ضااد البكت 6

aureus) والسالبة,Pesudomona aeruginosas,Escherichia Coli) (Aeromonas,Klebsella, 

Salmonella styphi,Morganella Morganii  تذكر تجاه البكترٌاا المساتخدمة  ان اللٌكندان لٌس لها فعالٌة عن

 (Ceftriaxone).الممارنة مع المضاد الحٌويفً حٌن أن فبةً معمداتهما كانت لها فعالٌة متوسطة ب
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 علوم 

 دنٌا ولٌد خالد المشلح  اسم الطالب :
 

دراسااااة بكترٌولوجٌااااة وجزٌبٌااااة لمجموعااااة جااااراثٌم  الرسااااالة  :  نعنااااوا
ESKAPE  المعزولة من مصادر مرضٌة مختلفة 

 المسم : علوم حٌاة  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖ٘ٔمارة : رلم االست

 / احٌاء مجهرٌة  علوم الحٌاة  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖتارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه         الدرجة العلمٌة : استاذ  اسم المشرؾ : د. باسمة احمد عبد هللا

 اص العام / الدلٌك :  علوم الحٌاة / احٌاء مجهرٌةاالختص المسم :  علوم الحٌاة

 

 المستخلص

 

الزهاااااراوي التعلٌماااااً الموصااااال، /عٌناااااة مرضاااااٌة مختلفاااااة مااااان مستشااااافٌات )الساااااالم التعلٌماااااً 332ُجمعااااات  

دهون( اضافة لبعض المختبارات األهلٌاة لمرضاى مان كاال الجنساٌن، وشاملت  /دهون، فٌن /الموصل، الطوارئ/)الجمهوري(

إلدرار والدم والجروح والحروق ومساحات عناك الارحم والتهااب الحنجارة والتهااب األَناؾ وساابل النخااع الشاوكً العٌنات )ا

ونلاى  2017ومان ثام مان الفتارة الممتادة مان نٌساان  2015ونلى كاانون األول  2015الممتدة من أٌلول  للفترة( ، المشعو

حااروق  (20)جااروح و  (50)دم و(3) نااة ندرار و عٌ (180). لساامت العٌنااات بحسااب مصااادر عزلهااا الااى 2017أٌلااول 

عزلاات لشاع.  (40)سااابل النخااع الشاوكً و (13)التهااب األناؾ و (9)التهاااب الحنجارة و (7)و مساحة عناك الارحم (10)و

 48عزلة مان الجاراثٌم الموجباة لصابؽة كارام و 25عزلة من الجراثٌم السالبة والموجبة لصبؽة كرام وبوالع  73 خّصتوشُ 

 APIE-20لجااراثٌم السااالبة لصاابؽة كاارام ، بٌناات نتااابج الفحوصااات الزرعٌااة والمجهرٌااة والكٌموحٌوٌااة ونظااام عزلااة ماان ا

%( 10.96بنسابة بلؽات ) Enterococcus faecalisساالالت للناوع  8عابدٌاة  Vitek2systemوجهااز الفاٌتان 

 Klebsiella pneumoniaeسااللة للناوع  13%( و23.28بنسابة ) Staphylococcus aureusسااللة للناوع  17و

 ساااللة للنااوع 11%( و16.44بنساابة ) Acinetobacter baumanniiساااللة للنااوع  12%( و (17.81بنساابة 

Pseudomonas4aeruginosa ( و15.07بنساابة )%ساااللة للنااوع  12Enterobacter cloacae بنساابة 

أنااواع مختلفااة ماان المضااادات  عزلااة تجاااه 43لااـ Sensitivity4test%( . أُجااري اختبااار فحااص الحساسااٌة 16.44)

الحٌوٌاة باساتعمال جهااز الفاٌتاان. كانات أؼلبهاا مماومااة ألصاناؾ عدٌادة ماان هاذه المضاادات، وعلااى أسااس نتاابج المماومااة 

نوعاااً لدراسااة النسااك الجٌنااً لهااا نذ  24والحساسااٌة للمضااادات الحٌوٌااة اختٌاارت بعااض األنااواع الجرثومٌااة والبااالػ عااددها 

 Polymerase Chainمٌاادي لهااا واسااتعمل المسااتخلص فااً تمنٌااة تفاعاال البلماارة المتسلساالاسااتخلص الاادنا البالز

Reaction (PCR)  أظهرت نتابج الترحٌل الكهربابً فً هاالم جٌنات مشفرة لمماومة المضادات الحٌوٌة.  3للتحري عن

كانات  E.faecalisلة واحدة للناوع األكاروز تباٌن األنواع الجرثومٌة لكل نوع فً احتوابها على هذه الجٌنات حٌث ان سال

ا جٌنً  aac(3)-llحاوٌة على جٌن  لام ٌكوناا متواجادٌن  drfو blaCMY-2فمط ولم تحتِو الساللة االخرى على أي جٌن ، أمَّ

كان موجوداً فً جمٌع سالالته،  aac(3)-llفً حٌن أنَّ جٌن  Staph. aureusفً أي ساللة من األنواع الخمسة للنوع 

فاً  blaCMY-2كانات خالٌاة مان جاٌن  Kleb. pneumoniaeنتابج التحلٌل أنَّ العازالت األربعاة لجرثوماة كذلن أظهرت 

. كانات جمٌاع  aac(3)-ll كما احتوت ثالثة سالالت من أصل أَرباع علاى جاٌن drfحٌن احتوت ساللة واحدة فمط على جٌن 

واثناٌن مان  drfوثالثة منها حاملاة لجاٌن  blaCMY-2تحتوي على جٌن  A. baumanniiاألَنواع األربعة المنتخبة للنوع 

مان أصال  Pseudo. aeruginosa. تبٌّن أٌضاً أنَّ أثنٌن من سالالت الناوع aac(3)-llهذه العزالت كانت حاملة لجٌن 

فً حٌن احتاوت سااللتٌن فماط علاى جاٌن  drfوخلت جمٌع السالالت المنتخبة من جٌن  blaSMY-2كانت حاملة لجٌن  خمسة

aac(3)-ll  ، جمٌع سالالت النوع وجد بؤنE. cloacae  لم تكن حاوٌة على جٌنblaCMY-2  فاً حاٌن أن سااللة واحادة

كما أوضحت النتابج أنَّ ساللتٌن من أصل أربعة سالالت تابعة لهذا الناوع كانات حاوٌاة علاى  drfفمط كانت حاوٌة على جٌن 

الجٌنااات ضاامن المركااز الااوطنً لمعلومااات  جااٌن ماان هااذه 16ـ. لورناات تتابعااات المواعااد النٌتروجٌنٌااة لاا aac(3)-llجااٌن 

وباساتخدام برناامج  The National Center for Biotechnology Information (NCBIالتمناات الحٌوٌاة )

(BLAST) Basic Local Alignment Search Tool  نذ وجاد بعاض التؽااٌرات التاً ظهارت بشاكل طفارات مان

 . Transitionنتمال أو ا Transvertionنوع استبدال 
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 علوم 

 موزة دمحم صالح عبدهللا            اسم الطالب :
 

 : تحضاااااااااااٌر وتشاااااااااااخٌص معمااااااااااادات  عناااااااااااوان الرساااااااااااالة
Mn(II),Co(II),Ni(II),Cu(II) ثنابٌااة النااوى مااع لواعااد شااٌؾ رباعٌااة

   فنلٌن ثنابً األمٌن  –السن الجسرٌة ؼٌر المتماثلة والمشتمة من مٌتا 
 المسم : الكٌمٌاء الكلٌة : العلوم لالجامعة : الموص
 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٗٔرلم االستمارة : 

 الكٌمٌاء /  الالعضوٌة االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٖ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 
 : دكتوراه        الشهادة  الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. خنساء شاكر نعمة هللا 

 االختصاص العام / الدلٌك :  الكٌمٌاء /  الالعضوٌة المسم :  الكٌمٌاء

 

 المستخلص

 

-m    فاااااً هاااااذه الرساااااالة تااااامَّ تحضاااااـٌر خماااااس  لٌكاااااـاندات جدٌااااادة مااااان لواعـاااااـد شـاااااـٌؾ وذلااااان بتكااااااثؾ       

phenylenediamine         2ماع- hydroxynaphthaldehyde       (  وsalicyaldehyde     2أو- 

hydroxyacetophenone                2أو- hydroxy - 4- methoxybenzophenone                                                                       ) 

    (hydroxyacetophenone-2و      salicyaldehyde         مـاـع  m-phenylenediamine    أو   

 (.hydroxy - 4- methoxybenzophenone -2 أو  

  واللٌكاندات المحضرة هً:    

 H2L
1= [1-((E)-((3-(((E)-2-

hydroxybenzlidene)amino)phenyl)imino)methyl)naphthalene-2-ol]                            

                                                                                H2L
2=[1-((E)-((3-(((E)-1-(2-

hydroxyphenyl)ethylidene)amino)phenyl)imino)methyl)naphthalene-2-ol]                

                                                                               

H2L
3=[1-((E)-((3-(((E)-(2-hydroxy-4-

methoxyphenyl)(phenyl)methylene)amino)Phenyl)imino)methyl)naphthalen-2-ol]   

                                                             

            H2 L
4 = [2-((E)-1-((3-(((E)-2-

hydroxybenzylidene)amino)phenyl)imino)Phenyl)imino)ethyl)phenol]                       

                                                                    

   H2L
5 = [2-((E)-((3-(((E)-2-

hydroxybenzylidene)amino)phenyl)imino)(phenyl)methyl)-5-methoxyphenol]          

                                                                                  

 Cu(II), Ni(II), Co(II), Mn(II). درســـت تفاعـالت اللٌـكاندات أعــاله مع كـلورٌدات أالٌـــونات الفلــزٌة                 

 () لٌكاند: فلز(، للحصول على عشرٌن معمداً،ٔ:ٔبنسبة مولٌة ) 

M2L2].ذوات الصٌؽة العامة    
n] معماد: ٔ:ٗسابة مولٌاة )كما تضمنت الدراسة تفاعالت هاذه المعمادات ماع الباردٌن وبن( )

M2L2]بردٌن(. للحصول على عشرٌن معمداً، ذوات الصٌؽة العامة 
n(py)4]. 

 .Cُشّخصت بعض المعمدات بواسطة تمدٌر المحتوى الفلازي بطرٌمـاـة اإلمتصااص الاذري والتحلٌال الادلٌك للعناصار )       

H. Nلن  المعــمــدات  كما(، أعطت هذه التحالٌل  توافـــمـاً مع  الصٌػ المتولعة  لت 



 

57 
  

ونستُخدمت تمنـٌات فٌزٌوكٌمٌابٌاة مختلفاة لتعزٌاز التراكٌاب المحتملاة لهاذه المعمادات ولُـاـٌٌِّمت الفعالٌاة المضاادة للبكترٌاا    

 للٌكاندات ومعمداتها.         

مترحاة للمعمادات. كماا بٌَّنات ( والمحتوى الفلازي علاى صاحة الصاٌػ المC. H. Nدلَّت نتابج التحلٌل الدلٌك لعناصر )        

باؤن اللٌكانادات سلكاـت ساالون    I.R لٌاساات التوصاٌل الماوالري باؤن جمٌااع المعمادات ؼٌرموصالة كماا أوضاحت لٌاسااات 

 ثنابٌة الشحنة السالبة. N2O2لٌكاندات رباعٌة السن نوع 

M2L2] المعمدات ناوع  كما دلَّت المٌاسات المؽناطٌسٌة واألطٌاؾ اإللكترونٌة نلى نمتالن             
n] بنٌاة ربااعً الساطوح

بنٌة    المربع المســـتوي ، أما المعـاـمدات  [Ni2L2]ولد نتخذت معمدات النٌكل  M =  Mn(II), Co(II), Cu(II)عندما   

M2L2] نوع 
n(py)4]  فمد نتخذت بنــٌة ثمانً السـطوح عــندماM = Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II)   

 

  كماا باٌّن تمٌاٌم الفعالـاـٌة الباٌولوجٌاة للٌكـانـاـدات ومعـــاـمداتها ضـــاـد ناوعً البــكاـترٌا السـالاـبة لصابؽة كارام                   

Morganella Morganii,  Pseudomonas) و (Escherichia Coli  والـمـوجـااـبة لصاابؽة كاارام  

,Bacillus) (Staphylococcus aureus   لهااا فعالااـٌة باٌولوجٌااة تذكـااـر فااً حااٌن أظهاارت بااؤن اللٌكااـاندات لااٌس

 (.Ciprofloxacinبعض المعـــمدات فعالٌة عالٌة أو متوسطة ممارنة مع المادة المٌاسٌة )
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 علوم 

 صدام عٌسى مصطفى  اسم الطالب :
 

االطروحة : تركٌبٌة طٌتً لره سرد المحدبة وجوبالغ الممعرة/شمال  عنوان
 ة السلٌمانٌة/ نللٌم كردستان/ العراقؼرب محافظ

 المسم : علوم األرض  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 دكتوراهالشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٖٔرلم االستمارة : 

 علوم األرض / الجٌولوجٌا التركٌبٌة   االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٗ/  ٗتارٌخ المنالشة  : 
 شرؾ : د. نبٌل لادر بكر العزاوياسم الم

 د. فاضل احمد امٌن الوه   :                
 الدرجة العلمٌة : استاذ 

 :  استاذ                 
 الشهادة : دكتوراه 

        : دكتوراه          
 المسم :  علوم األرض 

 :  علوم األرض       
 ٌولوجٌا التركٌبٌة  علوم األرض / الجاالختصاص العام / الدلٌك :  
   الطبالٌة  :  علوم األرض / الجٌولوجٌا                               

 

 المستخلص

 

اشتملت الدراسة الحالٌة على طٌتً لره سارد المحدباة وجاوبالغ الممعارة الاوالعتٌن ضامن نطااق الطٌاات العالٌاة التاابع       

حاؾ الزاكروساً. وٌكاون االمتاداد المحاوري لهااتٌن الطٌتاٌن بشاكل عاام للجزء الشامال الؽرباً مان حازام طٌاات وفوالاك الز

كام عان مدٌناة  4ٖكم باتجاه الشمال الشارلً مان لضااء دوكاان، و 4جنوب شرق(. نذ تبعدان حوالً  –باتجاه )شمال ؼرب 

 السلٌمانٌة باتجاه الشمال الؽربً.

ٌولوجٌة التً تمتد أعمارها من عصر الكرٌتاسً األسافل تنكشؾ فً طٌتً لره سرد المحدبة وجوبالغ الممعرة التكوٌنات الج

نلى الكرٌتاسً األعلى وهً )لمجولة، كومٌتاان، شارانف وتاانجٌرو( فضاالً عان تموضاع تكاوٌن خلكاان )البلستوساٌن( فاوق 

 ( مكونااً ساطح عادمP4, P5, P6, P7تكوٌن كومٌتان على الجناح الشمال الشرلً لطٌة لره سرد المحدبة فً المسارات )

 توافك زاوي.

أجري لٌاس السمن الحمٌمً لتكوٌنً شرانف وكومٌتان فاً منطماة الدراساة فماط لظهاور حادودهما السافلى والعلٌاا ومان ثام 

ممارنة سماكتهما مع المناطك المجاورة، ولوحظ أن هنان فرلاً واضحاً فً السمن مع المناطك المجااورة وهاذا ٌشاٌر نلاى أن 

تنتج فااً الدراساة الحالٌاة ٌملان نزاحاة مٌلٌاة عالٌااة أٌضاا لبال ترساٌب تكاوٌنً كومٌتااان فاالك دوكاان مضاربً اإلزاحاة المسا

وشرانف. نذ أدت هذه اإلزاحة نلى حدوث زٌادة فً سمن التكاوٌنٌن فاً المنااطك المجااورة ممارناة بمنطماة الدراساة، وعادم 

 ترسٌب تكوٌنً دوكان وكولنٌري فً منطمة الدراسة.

تحلٌاال الهندسااً والتركٌبااً لطٌتااً لااره ساارد المحدبااة وجااوبالغ الممعاارة فااً ساابعة مسااارات وتناولاات الدراسااة الحالٌااة ال

مستعرضة حددت على طٌة لره سرد المحدبة وضمت طٌة جوبالغ الممعرة فً المسارٌن الرابع والخامس. ومالحظة العاللاة 

عاان دراسااة التراكٌااب الثانوٌااة المتمثلااة التركٌبٌااة بااٌن الطٌتااٌن والمناااطك المجاااورة وصااوال نلااى طرازهمااا التكتااونً. فضااالً 

بـالطٌات الثانوٌة وتراكٌب التكسر الهف المتؤلفة من )الفواصل، الفوالك الثانوٌاة، العاروق والساتاٌلوالٌت(. وتحلٌال اإلجهااد 

 المدٌم من التراكٌب الثانوٌة جمٌعها.

ة والمتكباة نحاو الشامال الشارلً وذات ؼاطساٌن وٌشٌر التحلٌل الهندسً والتركٌبً للطٌتٌن أنهما من الطٌات ؼٌار المتنااظر

شابه أفمٌاة  –المفتوحاة، وطٌاات أفمٌاة لابماة طفٌفاة الؽطاس ومتكباة  –فضالً عان أنهماا تعادان مان الطٌاات شابه المساطحة 

شبه أسطوانٌة بشكل عام. واستنتج من التحلٌل الهندسً واالساتمراء العماودي لطاراز الطاً أٌضاا -لابمة، وطٌات أسطوانٌة 

طٌة لره سرد متؤثرة بثالثة فوالك لستٌرٌة معكوسة درزٌة االتكاء وعدم تؤثر طٌة جوبالغ بؤي فالك لساتٌري. فضاال عان أن 

حدوث تؤرجح باتجاه محور طٌة لره سرد بثالثة اتجاهات ضمن المسارات السبعة المحددة وذلن نتٌجة لتؤثرهاا بثالثاة فوالاك 

ا الٌمٌنً، وفالك جوبالغ الٌساري وفاالك الازاب الصاؽٌر الٌمٌناً(. وهاذا ماا نزاحة مضربٌة مستعرضة وهً )فالك دولما رز

 تبٌن أٌضا من الخرابط والمربٌات الفضابٌة الحدٌثة.
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كمااا أساافرت الدراسااة الحملٌااة فااً التحااري عاان التراكٌااب الثانوٌااة المشااتملة علااى الطٌااات الثانوٌااة وتراكٌااب التكساار الهااف 

وق والستاٌلوالٌت( عن وجود طٌات ثانوٌة لسام منهاا تكاون متوافماة فاً الطاراز التركٌباً )الفواصل، الفوالك الثانوٌة، العر

مع الطٌة الربٌسة والمسم اآلخار تكاون ؼٌار متوافماة. فضاال عان تواجاد مجاامٌع وأنظماة الفواصال والمتمثلاة باالمجموعتٌن 

( فً درجاة االنتشاار hk0فواصل نظام )(، وظهرت سٌادة hk0, h0l, 0kl( واألنظمة المصٌة التالٌة )ac, bcالشدٌتٌن )

على المجامٌع واألنظمة األخرى. كما لوحظت الفوالاك الثانوٌاة ذات الممٌااس المتوساط والفوالاك الموسامة اساطحها بحازوز 

( بؤنواعهاااا الثالثااة )االعتٌادٌاااة، المعكوساااة واإلزاحااة المضاااربٌة(، فضاااالً عاان تواجاااد العاااروق Slickensideالصاافاح )

 بنوعٌه التكتونً والرسوبً.  والستاٌلوالٌت

وتبٌن من نتابج تحلٌل اإلجهاد المدٌم للتراكٌب الثانوٌة مجتمعةً فً منطمة الدراسة أن هناان توافمااً عامااً فاً اتجااه محاوري 

( المسااااتنتجة لكااال ماااان )الطٌااااات الثانوٌااااة، الفواصااال، الفوالااااك الثانوٌااااة، العااااروق σٖ( واألدنااااى )σٔاإلجهااااد األعظاااام )

ٌت(. مما ٌدل على أن هذه التراكٌب كلها لد تكونات باالترافك ماع عملٌاة الطاً. وأن منطماة الدراساة لاد تعرضات والستاٌلوال

واثناان تماددٌان. نذ ٌكاون أحاد اإلجهاادٌن  انضاؽاطٌان منهماا ربٌساة خاالل تارٌخهاا الجٌولاوجً: اثناان نلاى اربعاة نجهاادات

االجهاادان التماددٌان فٌكاون  محورٌهماا. أماا واآلخار موازٌااً التجااهتمرٌبا عمودي على اتجاه محوري الطٌتاٌن  االنضؽاطٌٌن

اتجاههما تارة عمودٌاً وتارة أخرى موازٌاً لمحور طٌة لره سرد المحدبة وٌعتبر كنواتج عرضٌة عن اإلجهاادات االنضاؽاطٌة 

 األخٌر للطٌة. الربٌسة ومضاؾ نلى ذلن عملٌة الرفع التكتونً
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 علوم 

 رحمة طاهر لاسم  م الطالب :اس
 

: عزل وتشخٌص الفطرٌات مان بعاض األؼذٌاة المنتجاة فاً الرسالة عنوان 
 المعامل المحلٌة لمدٌنة الموصل

 المسم : علوم الحٌاة الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 ماجستٌرالشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٔٔرلم االستمارة : 

 علوم حٌاة / نبات االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد         اسم المشرؾ : د. ورلاء سعٌد لاسم دمحم               

 االختصاص العام / الدلٌك :  علوم حٌاة / فطرٌات المسم :  علوم الحٌاة

 

 المستخلص

 

عٌنة من منتجات ؼذابٌة محلٌة الصنع فً مدٌنة الموصال،  1ٖالدراسة عزل وتشخٌص الفطرٌات المصاحبة لـ تضمنت      

. شاملت العٌناات جابس البطاطاا 1ٕٔٓ/٘/ٔولؽاٌاة  1ٕٔٓ/ٔ/ٔنذ تم جمعها من جانبً المدٌنة األٌمن واألٌسر وللفترة من 

 عن السجك والبمصم والكعان، ولاد بٌنات النتاابج أن معظام بؤطعامه الثالثة )طعم الملح وطعم الكتشب وطعم الحامض(، فضالً 

و  .Penicillium spالعٌنااااات المفحوصااااة كاناااات ملوثااااة بالفطرٌااااات. ولااااد شخصاااات فٌهااااا ثمانٌااااة أجناااااس هااااً: 

Aureobasidium sp. وAspergillus sp. وCladosporium sp. وAlternaria spp. 

فضاااالً عااان الخماااابر، نذ ظهااار نوعاااان  .Rhizopus spو  .Stemphyllium spو .Cheatomium spو

Candida sp. وRhodotorula sp. فمااد كاناات نساابة الظهااور األعلااى فااً جمٌااع عٌنااات األؼذٌااة هااً للجاانس .

Penicillium sp.  وجاااء الجاانس 1ٖ.4ٖبنساابة %Cladosporium sp.  4٘.ٕ٘بالمرتبااة الثانٌااة وبنساابة %

% أماا األجنااس األخارى فماد ساجلت نسابة ظهاور ألال مان ٖٙ.ٕ٘ بنسابة .Aspergillus spوبالدرجاة الثالثاة للجانس 

  .Rhizopus spو% Alternaria sp. ٔ٘.1٘% وStemphyllium spp. ٔ4.1ٕ% وهاااً تنازلٌاااا ٕٓ

%. وتباٌن النتاابج 1ٓ.ٔٔبنسابة  .Cheatomium sp% واخٌارا ٙٓ.ٖٔ  .Aureobasidium spو% ٙٓ.ٖٔ

% وأن الجابس بطعام الكتشاب هاو األلال تلوثااً ٕ.1ٙثة بالفطرٌاات وبنسابة % من منتجات الجبس ملوٓ٘أٌضاً أن أكثر من 

%، علااى ٔ.4ٙ% و44.4% أمااا عٌنااات الجاابس بطعاام الحااامض والملااح فتلوثاات بنساابة ٖ.1ٖماان بااٌن األجباااس بنساابة 

نذ ساجلت التوالً، أما عٌنات البمصم والكعن والسجك فمد تجاوزت معدالت نسب تلوثها تلن التً وجدت فً عٌناات الجابس، 

% لعٌنااات الكعاان، فالنساابة الكلٌااة 44.4% لكاال ماان البمصاام والسااجك، علااى التااوالً، وبنساابة ألاال ٗ.2ٓ% و ٗ.2ٗنسااب 

 Aspergillus%. أظهرت نتابج تجربة درجات الحرارة المختلفة على عزالت من جنساً 14.4لتلوث هذه المنتجات هً 

عناد  .Aspergillus spواطبة. كما ان الطاار مساتعمرات اناواع تثبٌطاً للنمو فً الدرجات الحرارٌة ال Penicilliumو

م )وهاو °ٕ٘حدث لهاا نماو ضاعٌؾ وازداد نموهاا عناد تعرضاها لدرجاة   A.flavusم وخاصة (°٘ٔو ٘تعرضها لحرارة )

م وحصال نماو طفٌاؾ عناد درجاة حارارة °ٖ٘م كاان فاً °ٕ٘النمو األفضل فً التجربة( والنمو االكثر لرباً للذي حصال هاً 

م لكن النماو االلارب الٌاه °ٕ٘حصل لها النمو األفضل أٌضاً عند درجة   .Penicillin spم. فً حٌن ان انواع جنس °٘ٗ

. كماا تام الكشاؾ .Aspergillus spم ولٌس االعلى منهاا كماا حصال فاً اناواع جانس °ٕ٘م اي االلل من °٘ٔكان عند 

بتعرضااها لمحلااول االمونٌااا، فالعزلااة االكثاار  Aspergillusعاان سااموم االفالتوكسااٌنات المنتجااة ماان بعااض عاازالت جاانس 

افرازا للسموم اظهرت تؽٌٌرا واضحاً للون الوسط من االبٌض الى الوردي فً حٌن ان التؽٌر الطفٌؾ للون داللة علاى وجاود 

ناواع مان جانس االفالتوكسٌنات بممدار ضبٌل. وباستخدام تمنٌة االلٌزا تم تمدٌر كمٌة سموم االفال المنتجة من بعض عزالت ا

Aspergillus sp. عزالت فارزة لالفالتوكسٌن ولد انتجات مان  1من  ٘، فمد بٌنت النتابج انA.flavus  عزلاة واحادة

 . ppb ٕ٘ٓ.ٔٔكانت موجبة لسموم االفال بممدار  A.nigerكما ان احدى عزلتً  ppb ٓ٘بكمٌة 
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 علوم 

 علً سعدالدٌن عباس الموالً اسم الطالب :
 

دراسة التماثل والتجانس لخواص طبمة تحت  ) وحة : االطر نعنوا
 االساس لطرق خارجٌة مختارة فً محافظة نٌنوى / شمالً العراق(

 األرضالمسم : علوم  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 دكتوراهالشهادة :  تطبٌمًطبٌعة البحث :  ٕٖٔرلم االستمارة : 

 علوم االرض / الجٌوفٌزٌاء تصاص العام / الدلٌك : االخ  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٗٔتارٌخ المنالشة  : 
 اسم المشرؾ : د. مروان متعب احمد

 : د. دمحم ٌاسٌن طه                

 الدرجة العلمٌة : استاذ
        : استاذ مساعد                         

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 التعدٌن / هندسة النفط والتعدٌنالمسم :  
 : الهندسة المدنٌة       

 علوم االرض / الجٌوفٌزٌاءاالختصاص العام / الدلٌك :  
 : الهندسة المدنٌة / طرق ونمل                                

 

 المستخلص

 

، ودهاون تعد محافظة نٌنوى حلمة الوصل األَساسٌة بٌن محافظات أَربٌال شارلاً، وكركاون جناوب شارق، وتكرٌات جنوباا     

شماالً، وترتبط بشبكة من الطرق الربٌسة فضالً عن تفرعات من الطرق المحلٌة بٌن تساعة أَلضاٌة، ثالثاة منهاا والعاة ؼارب 

( للطارق المنشاؤة فاً منااطك Sub-baseنهر دجلة، وستة شرق النهر. وللتعرؾ على طبٌعة نطاق طبماة تحات األَسااس )

طرق التملٌدٌة المعتمدة حالٌّاً فً اختٌار موالع النماذج الهندسٌة لمشارٌع الطارق متفرلة من المحافظة، وفً محاولة نلؽاء ال

تحت اإِلنشاء، والمؤخوذة نِلى المختبارات إِلجاراء الفحوصاات الالزماة علٌهاا، أُجرٌات مساوحات حملٌاة للمماومٌاة الكهربابٌاة 

 ٔف، وروڤٌاا، والمحلبٌاة هرهالع )برد(. أُجرٌت الدراسة الحالٌة فً ستة موLandMapper-ERM02باستخدام جهاز )

، والگوٌر وبعشٌمة( اعتماداً على وجود مشارٌع لطرق لٌد االنجاز من مدٌرٌة الطرق والجساور، واســتـُخاـدم أُســاـلوب ٕو 

سااافٌة باااركر لـنـااـشر األَلااـطاب فااً تطبٌااك الـمـســـااـح الـمـمـاومــااـً االتـجــــاهـااـً بااـوالع ســــتااـة فـااـاصالت م –واتساان 

درجااة، كمااا نُفّااذ مسااح  ٓ٘ٔ، ٕٓٔ، 2ٓ، ٓٙ، ٖٓ، ٓمتاار( وبسااتة اتجاهااات  ٘.ٔو ٕ٘.ٔ، ٓ.ٔ، 4٘.ٓ، ٘.ٓ، ٕ٘.ٓ)

درجااة. تاام حساااب بٌانااات نسااب  ٖٖٓو  ٖٓٓ، 4ٕٓ، ٕٓٗ، ٕٓٔ، 1ٓٔعكسااً حااول نفااس نمطااة الجااس باالتجاهااات 

مرتسامات كارتٌزٌاة اتجاهٌاة، ثام درسات العاللاة ( ورسمت المخططات المطبٌة االتجاهٌاة، كماا ُمثلات بRd1, Rd2المماومة )

باٌن الطااور، والساعة، والتااردد، واالنعكاااس للمرتسامات الكارتٌزٌااة، كمااا ولاوحظ بدراسااة المخططااات المطبٌاة لمااٌم المماومااة 

ٌر تبااٌن المعدلٌة، وجود تؽاٌر مماومً مع العمك واتجاه النشر، وٌظهر بالتؽاٌر الواضاح لماٌم الالتماثال الاذي ٌعازى نِلاى تاؤث

المكوناات الصاخارٌة لمااواد طبماة تحات األَساااس فضاال عاان آلٌاة الرصاؾ والاارص تحات النمااط المركزٌااة للمساح االتجاااهً،  

ولورنت لٌم معامل الالتماثل مع لٌم دلٌل التجانس الذي ٌرتبط بتشاتت لاٌم المماوماة المماساة تحات نمطاة المٌااس التاً تمٌاز 

باستخدام أُسلوب االنحراؾ المعٌاري . فضالً عّما تمدم، فمد أُجري مسح بتمنٌة المماطع  تؤثٌر الالتجانس للمكونات الصخارٌة

التصوٌرٌة للمماومٌة الكهربابٌة باستخدام الجهاز نفسه لالتجاهات والفاصالت المذكورة فً النماط المركزٌاة للموالاع أَعااله، 

تاداخل، ونِلااى نهاٌاة كاال مسااار بتثبٌات الفاصاالة المسااافٌة. اذ ساّجلت لٌاسااات المماوماة لكاال أَربعااة أَلطااب بشااكل متسلساال وم

وبُنٌات ممااطع   RES2DINVأُدخلت بٌانات المماومٌة الظاهرٌة المستحصلة من المسح الممااومً التصاوٌري فاً برناامج 

المساتهدفة فاً جٌوكهربابٌة للمماومٌة، والعمك الحمٌمً لكل مسار، نِذ بٌّنت المماطع الصورة التمرٌبٌة لطبمة تحات األَسااس 

هذه الدراسة. أَوضحت المماطع التصوٌرٌة للمماومٌة فً معظم االتجاهات للموالع المدروسة وجود تموجات للساطح السافلً 

متار، لاوحظ وجاود منااطك ذات لاٌم ضابٌلة للمماومٌاة الكهربابٌاة والتاً تعكاس منااطك  ٕ.ٓلطبمة تحت األَساس فاً العماك 

معات نمااذج مان ترباة طبماة تحات األسااس مان موالاع الدراساة الحالٌاة بعاد أن أتلفات الرص السًء من الجهاات المنفاذة. جُ 

، وأُجاري التحلٌال الحجماً باساتخدام ٕٗٔٓالنماذج الركامٌة المولعٌة من تحت نمااط الجاس بسابب الظاروؾ المعروفاة فاً 

جافاة والمحتاوى الرطاوبً األمثال مناخل لٌاسٌة وفحوصات الرص ونسبة التحمل الكالٌفورنً فً المختبار. ُحسابت الكثافاة ال

من خالل رسم منحنٌات الرطوبة والكثافة الجافة بعد حسااب كثافاة الترباة للعٌناات المدروساة وتام تحدٌاد المحتاوى الرطاوبً 

األفضل والكثافة الجافة المثلى.  لٌُمت درجة الرص من خالل حساب منحنى الفراؼاات الهوابٌاة الصافرٌة. فضاالً عان اجاراء 

لفٌزٌاوٌة والكٌمٌابٌة والمٌكانٌكٌة لتحدٌد نوع التربة وتصنٌفها، وصنفت نماذج طبماة تحات األسااس اعتمااداً علاى التجارب ا

جٌادة نسابٌا وضامن المواصافات المٌاساٌة للمركاز الاوطنً  -التحلٌل الحجمً الحبٌبً ودلٌل اللدونة ، نذ أظهرت أنها ممتازة 

 ر.للمختبرات االنشابٌة العرالً والطرق والجسو
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 علوم 

 نور حسٌن احمد دمحم اسم الطالب :
 

تحدٌد الفعالٌة التثبٌطٌة لبعض المواد تجاه بكترٌا  الرسالة :  نعنوا
Acinetobacter baumannii  المعزولة من مصادر مختلفة

 والكشؾ عن جٌنات بعض عوامل ضراوتها
 المسم : علوم حٌاة  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل

 الشهادة : ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٖٔارة : رلم االستم
 احٌاء مجهرٌة /  علوم حٌاة  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٗ/  ٖٓتارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                ؼادة عبد الرزاق دمحم اسم المشرؾ : د. 

 احٌاء مجهرٌة  /  االختصاص العام / الدلٌك :  علوم حٌاة  ٌاة المسم :  علوم ح

 

 المستخلص

 

عٌنة من حااالت مرضاٌة )جاروح، ادرار، نصاابات الجهااز التنفساً، حاروق، ساابل النخااع الشاوكً( ومان  233تم جمع    

ت مدٌنة الموصل للتحري من مستشفٌا 2018ولؽاٌة شهر كانون الثانً  2017ما بٌن شهر آب  بٌبات المستشفٌات، للفترة

 وهاً .  زرعات العٌناات علاى األوسااط الزرعٌاة االنتمابٌاة للبكترٌاا  Acinetobacter baumanniiعن وجاود بكترٌاا 

Leed Acinetobacter agar و agar Herellea  فضالً عان زرعهاا علاى وساط أكاار الادم وأكاار المااكونكً ، ثام

، وتم االعتماد بشاكل لطعاً ونهاابً  API 20 Eأكمل التشخٌص باستخدام نظام أجرٌت االختبارات الكٌموحٌوٌة للبكترٌا، و

،  PCRباستخدام تمنٌة الـ  blaoxa-51 likeعلى التشخٌص الجزٌبً للعزالت من خالل التحري عن وجود الجٌن التشخٌصً 

مان عزالتناا  %( .لؽارض تحدٌاد أي 8.1بنسابة ) Acinetobacter baumanniiعزلاة لبكترٌاا  19تم الحصول على 

 XDR Extensive drug أو     MDR   Multidrug resistant- A.baumannii  المحلٌة تعاود لمجموعاة

resistant( نوعاً من المضادات الحٌوٌة لجمٌع العازالت ، وبٌنات النتاابج المماوماة 15، تم اجراء اختبار الحساسٌة ضد )

% لتساعة مضاادات 100أظهارت جمٌاع العازالت مماوماة بنسابة  للمضاادات الحٌوٌاة ، نذ A.baumanniiالعالٌة لعزالت 

و  Amikacinو Tobramycinو  Azithromycinو Meropenemو Ceftriaxoneحٌوٌاااااااااااااااة هاااااااااااااااً: 

Gentamicin  وCiprofloxacin  وNalidaxic acid  وTrimethoprime  ، نتااابج دراسااتنا  وبهااذا كاناات

تام . XDR-Ab%( تابعاة للاـ 84.2عزلاة بنسابة ) 16لاى ، كماا تام الحصاول ع MDR-Ab% 100الحصول علاى نسابة 

 malonate succinateالتحري عن لابلٌة العزالت على االلتصاق على سطح طباك البولٌساتٌرٌن وامتالكهاا النازٌم الاـ 

كهاا وعن لابلٌتها على تمٌٌع الجٌالتٌن وكانت النتابج لدرة جمٌع العازالت علاى االلتصااق علاى البولٌساترٌن ، ماع عادم امتال

تم الكشؾ عن لابلٌة تكوٌن الؽشاء الحٌوي من لبال بكترٌاا  النزٌم الجٌالتٌنٌز، بٌنما أظهرت تباٌناً فً استهالكها للمالونٌت. 

A.baumannii  أنتخبت أربع عزالت من البكتٌرٌا %. 100وأظهرت جمٌع العزالت المدرة على تكوٌن هذا الؽشاء بنسبة

 A. baumannii ATCC 19606شاء الحٌوي فضاالً عان اساتخدام العزلاة المٌاساٌة التً أظهرت أعلى نسبة تكوٌن للؽ

وخمساة مان األحمااض األمٌنٌاة وهاً )الكالٌساٌن ،  EDTAوتم التحري عن تثبٌط الؽشاء الحٌوي فٌها باساتخدام ماادة الاـ 

اتٌاة وهاً ) الكاركم، المرنفال، الفٌناٌل النٌن ، حامض الكلوتامٌان ، المثٌاونٌن ، اللٌوساٌن( ، وخمساة مان المستخلصاات النب

، كما وكاان ملؽم/لتر150ز تؤثٌراً تثبٌطٌاً واضحاً عند التركٌ  EDTA الؽار، اآلس وأكلٌل الجبل(، وبٌنت النتابج أن لمادة الـ

 ملً موالر فعالٌة تثبٌطٌة للؽشااء، فاً حاٌن تباٌنات المستخلصاات النباتٌاة فاً  تثبٌطهاا ، نذ 50لحامض الكلوتامٌن بتركٌز 

أظهر مستخلص نبات الكركم تؤثٌراً تثبٌطٌااً جٌاداً، فٌماا لام تظهار بمٌاة المستخلصاات النباتٌاة أٌاة فعالٌاة تثبٌطٌاة ضاد تكاوٌن 

 الؽشاااااااء الحٌااااااوي .  تاااااام الكشااااااؾ عاااااان تواجااااااد بعااااااض ماااااان جٌنااااااات الضاااااارواة التااااااً تضاااااامنت سااااااتة جٌنااااااات 

(omp A  ،plc N ،csg A  ،las B  ،iut A  ،fyu A) ت الخاصاة لكال منهاا عان طرٌاك تمنٌاة باساتخدام البادباا 

PCR،  لكل منهم على التاوالً 21% و21و 63.1%و  52.6%% و100وأظهرت النتابج تواجد هذه الجٌنات بنسبة %
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. أجاري التبااٌن الاوراثً لجمٌاع عزالتناا  A.baumannii  فاً اي مان عازالت  fyu A، بٌنما لم ٌتم العثور على الجاٌن 

 12، وتام الحصاول علاى  ERIC-2واساتخدام الباادئ  RAPDمٌاسٌة معها باستخدام تمنٌة  الاـ  المحلٌة وبوجود العزلة ال

( زوج لاعدي 251-1548، توزعت فً اربع مجامٌع وثمان عزالت منفردة ، بؤوزان جزٌبٌة تراوحت بٌن ) نمطاً جٌنٌاً لها

لمستشافى أظهارت تباعاداً عان ؼٌرهاا مان بمٌاة ، وبرسم الشجرة التطورٌة تبٌن أن اثنتٌن مان العازالت الماؤخوذة مان بٌباة ا

لثالث من العزالت التً أظهرت تباٌنااً فاً الانمط المظهاري عان الانمط  Sequencingالعزالت. تم نجراء التحلٌل التتابعً 

 Acinetobacter baumannii MDR-ZJ06, completeالجٌناً وكانات النتاابج تطاابك عازلتٌن ماع السااللة 

genome  96%ٌنما اظهرت العزلة الثالثة تطابماً مع نفس الساللة ولكن بنسبة % ، ب95وبنسبة. 
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 علوم 

تحضٌر وتشخٌص عدد من بولٌمرات الفوسفازٌن  : األطروحة  نعنوا حٌدر ابراهٌم حامد اسم الطالب :
المحملة بمركبات االزو ولواعد شٌؾ ودراسة استخدامها كمواد مثبطة 

 للحرٌك
  الكٌمٌاءالمسم :  الكلٌة : العلوم جامعة : الموصلال

 دكتوراهالشهادة :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٗٔرلم االستمارة : 
 الكٌمٌاء / كٌمٌاء صناعٌة  االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٘ / ٕٕ: تارٌخ المنالشة 

 الشهادة : دكتوراه         الدرجة العلمٌة : استاذ        اسعد فٌصل خطاباسم المشرؾ : د. 

 الكٌمٌاء / كٌمٌاء صناعٌةاالختصاص العام / الدلٌك :    الكٌمٌاءالمسم :  

 

 المستخلص

 

ٌعد الفوسفازٌن الحلمً والبولً فوسفازٌن من المواد الكٌمٌاوٌة التً تستخدم وعلى نطاق واساع ماواداً مانعاة لالحتاراق.    

(، نذ تضامنت هاذه الدراساة Fire Retardantsة هاذه الماواد فاً مناع االحتاراق )موضوع الدراسة هنا هو لتطاوٌر كفااء

تحضٌر مركبات االزو ولواعد شٌؾ االروماتٌة المهلجنة بذرات الكلور او البروم وبؤعداد وموالع تعوٌض مختلفاة وتام رباط 

ب الفوسافازٌن الحلماً باثالث حٌاث اساتبدلت ثاالث ذرات كلاور فاً مركا ٖ:ٔهذه المركبات مع الفوسفازٌن الحلماً وبنسابة 

مركبااات ماان االزو او لواعااد شااٌؾ المهلجنااة وشخصاات بطٌااؾ االشااعة تحاات الحمااراء وطٌااؾ الاارنٌن النااووي المؽناطٌسااً 

 والتحلٌل الدلٌك للعناصر.

وشخصات  ٔ:ٔحضرت مركبات البولً فوسفازٌنات من خالل ربط مركبات االزو ولواعد شاٌؾ باالبولً فوسافازٌن وبنسابة 

 ركبات المحضرة باستخدام طٌؾ االشعة تحت الحمراء وطٌؾ الرنٌن النووي المؽناطٌسً والتحلٌل الدلٌك للعناصر.هذه الم

تم اختٌار ثمانٌة مواد ننشابٌة تجارٌة تستخدم بشكل اساسً فً البناء لؽرض تطوٌر مواصفاتها االحترالٌة من خالل مزجهاا 

% مان مركباات االزو ولواعاد شاٌؾ المهلجناة  ٔزجت هذه المواد ماع مع المواد المحضرة وفحص مماومتها للحرٌك حٌث م

% مع كل من مركبات الفوسفازٌن الحلمٌة والبولً فوسفازٌنات المحضرة، وتم صب هذا المازٌج فاً لوالاب ٔوكذلن بنسبة 

 15ول المٌاسٌـــــاـة )الطاـ ASTM –E 285-80مصممة على شاكل مسااطر ذات ابعااد محاـددة وحسـاـب مواصفـاـات الاـ 

cm 2، العــرض cm 4، السمنmm.) 

، ولاد ASTM –E 285-80بعـد تحضـٌر النماذج تم فحص لابلٌتها علـاـى االحتاـراق حساـب طرٌـماـة الحاـرق االفمٌاـة للـاـ 

كمتؽٌر اساسً فاً مجاال مماوماة االحتاراق اذ ان نمصاان زمان االحتاراق ٌتناساب تناساباً  B.T/ secاعتمد زمن االحتراق 

كفاءة النموذج فً مجال مماومة االحتراق، وبمعنى أخر تازداد كفااءة الماادة فاً مماوماة االحتاراق بنمصاان زمان  عكسٌاً مع

 بماءها محترلة.

مان خااالل مالحظاة جااداول الحارق نجااد ان زماان بمااء المااواد البولٌمرٌاة التجارٌااة )دون اي اضاافات( بحالااة االحتااراق        

اضٌؾ الٌها مركبات الفوسفازٌن المحضرة. حٌث نالحظ ان هذا الازمن ٌمال بشاكل كبٌار  ٌكون طوٌل ممارنةً مع النماذج التً

عند اضافة المركبات المحضرة، وأظهرت النتابج ان مركبات البولً فوسفازٌن كانت االكثر كفاءة فً اطفااء الحرٌاك ممارناة 

د شاٌؾ المهلجناة، كماا اظهارت النتاابج ان مع مركبات الفوسفازٌن الحلمً التاً كانات اكثار كفااءة مان مركباات االزو ولواعا

مولااع وعاادد ذرات الهااالوجٌن المعوضااة لااه تااؤثٌر واضااح فااً مواصاافات االحتااراق، اذ كلمااا ازداد عاادد الااذرات زادت كفاااءة 

 االطفاء.

و  (M:10, M:15, M:16)( Pz( )البولااـً فوسفــازٌـااـن Mنالحـااـظ عنـااـد اضافـااـة المركبـااـات )الفوسفازٌـااـن الحلمااً  

(Pz:10, Pz:15, Pz:16)  تكاد نماذج المسطرة ان تصبح ؼٌر لابلة لالشتعال فهاً تنطفاا ماع باداء اشاتعالها، حٌاث ان

هذه المركبات المذكورة اعاله تحتوي على اعداد كبٌرة من ذرات الكلاور ممارناةً ماع المركباات المحضارة االخارى وهاذا ٌادل 

   .على الدور الكبٌر لعنصر الكلور فً اخماد الحرٌك

ان كفاءة المركبات التً تحتوي على ذرات الكلور اعلى من كفاءة المركبات التً تحتوي على نفس العدد مان ذرات الباروم ، 

ولااوحظ ان بزٌااادة عاادد ذرات الكلااور والبااروم تاازداد كفاااءة المركااب فااً مجااال مماومااة االحتااراق، وان كفاااءة مركبااات االزو 

 .ت الكلور كمركبات مانعة لالحتراقواعد شٌؾ التً تحتوي على نفس عدد ذراالمكلورة كانت افضل من كفاءة مركبات ل
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 علوم 

 بولٌمرات مع الكحول فٌناٌل بولً من هٌدروجٌالت تحضٌر :  االطروحة عنوان ااُلجار يحيى قاسم رؤى  اسم الطالب :

 خزنها ولابلٌة والحرارٌة الفٌزٌابٌة خواصها ودراسة وصناعٌة طبٌعٌة ومونمرات
 ء والبروتٌنللما

 الكٌمٌاءالمسم :  الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 دكتوراهالشهادة :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٗٔرلم االستمارة : 

 الكيمياء / الكيمياء الصناعية االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/٘/ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه ٌة : استاذ مساعد              الدرجة العلم فوزي حبيب جبرائيلاسم المشرؾ : د. 

 الكيمياء / الكيمياء الصناعيةاالختصاص العام / الدلٌك :   الكٌمٌاءالمسم :  

 

 المستخلص

 

الطبٌعٌاِة مثال مع الباولٌمرات  PVAمن خالل تولٌؾ  PVAلمد تم تحّسٌَن الخصابص المعروفة لبولً )فٌناٌل الكحول(      

 الشاٌل الن(، ST، والنشاا )(AP)، واألمااٌلوبكتٌن (AL)، واأللجنٌت  (PE)(، والبكتٌن CMCمثٌل سلٌلوز )الكاربوكسً 

(SH ،)ثٌل سلٌلوز األ(EC)  والكاٌتوسان ،(CS)  كذلن البولٌمرات الصناعٌة مثال، الباولً اكرٌلاو نتراٌال(PAN) ،N – 

، Compactness. ألجال رفاع التاراص (AAm)اماٌاد  ، واألكرٌال(AA)، حامض األكرٌلٌِن (NVP)فٌناٌل باٌرولٌدون 

والتركٌب الثالثً األبعاد للهٌدروجٌالت الجدٌدة المحضارة. ان سالسال الهٌادروجٌالت المحضارة لاد  Tightnessوصرامة 

داساً مٌتاا أَو بإستعماَل عامل التشابن الفٌزٌابً س (GLU)تم تشابكها أّما بإستعماَل عامل التشابن الكٌمٌابً كلوتارالدٌهاٌد 

(. تااام تشاااخٌص الهٌااادروجٌالت اإلثناااا عشاااَر المحضااارة نعتِماااادا علاااى طٌاااؾ االشاااعة تحااات SHMPفوسااافات الصاااودٌوِم )

لتعٌاٌن المجاامٌع الفعالاة الجدٌادِة التاً أُدخلَات ماا باٌن مجاامٌع الباولً )فٌناٌال  FTIR spectrophotometerالحمراء

للهٌاادروجٌالت المحضاارة ( XRDلٌاسااات حٌااود االشااعة السااٌنٌةَ )الفعالااة. عااالوة علااى ذلاان فمااد اظهاارت  PVAالكحااول(  

حاالت انخفاض أَو نرتفاع فاً درجاة التبلاور بعاد عملٌاة التولٌاؾ والتاً بادورها ساوؾ تاإثر علاى خصاابص الهٌادروجٌالت 

 (Tg)ل الزجااجً الجدٌدة ومن خالل ِدراسة درجِة حرارة اإلنتمات المحضرة. فضالً عن اجراء التحالٌل الحرارٌة للهٌدروجٌال

اصاابحت ت المحضاارة . عموماااً، الهٌاادروجٌال(ΔHf)انصااهارها  وحاارارة (Tmax)لهااا، والدرجااة الحرارٌااة المصااوى للتفكاان 

ة كٌمٌابٌـــااـا، فااً حٌـااـن ــااـمتراصااة بعااد التولٌااؾ وسلوَكهـــااـا الحــااـرارَي ارتفـــااـع بالنســـااـبة للهٌدروجٌــــااـالت المتشابك

ة فـً تشابكـهـــــا الفٌزٌــــابً. ان نَتابِج التحالٌل الحرارٌة هً نسابٌة وتَعتماُد علاى التركٌاِب البلّاوريِ ٌنخفض لدرجــة معٌنــ

، ودراسااة (SEM)للهٌاادروجٌل بعااد التولٌااؾ. تاام فحااص الهٌاادروجٌالت المحضاارة باسااتخدام الماسااح المجهااِري األلكترونااً 

ن المواد المتوالفة تكون متجانسة. عاالوة علاى ذلان، فاان دراساة ا SEM)البنٌة السطحٌة للهٌدروجٌل ولد اظهرت اشكال )

زن المــاـواد بٌــاـن طٌـــاتهـاـا. كماا ـــاـلد اظهرت بنٌة السطوح لمعظم الهٌدروجٌالت المتراكبة ومالبمتهاا لخ (SEM)صوَر 

 N 0.1لملحاً كماا وفُِحصاْت فاً الوساط ا pH9و  pH7 و pH4تام دراساة سالون انتفااخ الهٌادروجٌالت المحضارة فاً 

NaCl كمااا اظهاار التركٌااب الكٌمٌااابً للهٌاادروجٌل ومجامٌعااه الوظٌفٌااة بجانااب نااوع التشااابن تااؤثٌرات واضااحة علااى درجااة .

التااً ٌكااون لَهااا تااؤثٌراُت بساابب  NaClانتفاخااه. خاصااة فااً وسااِط االنتفاااخ الحامضااً أَو الماعاادي أَو فااً المحااٌط األٌااونً 

لوظٌفٌِة المتؤٌنة للهٌدروجٌالت الى جانب تؤثٌر األناٌونات لعامل التشابن الفٌزٌاابً. بشاكل التداخالت األٌونٌِة على المجامٌع ا

وبالتاالً ٌاإدي الاى  Scatterعام ناتج التداخل االٌاونً ٌنتهاً اّماا بالتناافر الاذي ٌُجباُر سالساَل الهٌادروجٌل علاى التشاتت 

أَو ٌعمل على زٌادة التجاذبات باٌن سالساِل  (Sw%)ٌدروجٌل زٌادةً حجم الهٌدروجٌل والذي بدوره ٌرفع من درجة انتفاخ اله

الهٌاادروجٌل حٌااث تنتهااً بانكماااف الهٌاادروجٌل والحصااول علااى هٌدروجٌــــااـل متــااـراص. فااً هااذا العماال تاام اسااتعمال 

لاه ( حٌاث اساتخدم الباروتٌن كنماوذج نمال وتام تحمBSAٌالهٌدروجٌالت المحضرة فً نمل بروتٌن زالِل مصل الدم البماري )
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على الهٌدروجٌالت المحضرة ومن ثم اطالله فً ظروؾ نطالِق مختلفِة والتً تُعُد كطرٌمة ناجحة لإلحتِفاظ بالبروتٌن وابعاده 

علاى الهٌادروجٌالت المحضارة  BSA. لماد تام انجااز عملٌاة التحمٌال للباروتٌن Mutationعن عملٌات التشوه او المساخ 

 3.0و  1.5. كماا تام اعتمااد اولاات تحمٌال متؽااٌرة والتاً هاً )pH9و  pH7 و pH4وذلان فاً اوسااط التحمٌال التالٌاة 

والتاً بادورها تام  BSA( ساعة حٌث نعتمدْت مان خاالل تَاْرن الهٌادروجٌل داخال محالٌال بتراكٌاز مختلفاة مان 6.0و 4.5و

 BSAالتصاادي مان  (، وذلن لكاً ٌَاتم اختٌاار افضال ولاِت للتحمٌال وبتركٌازِ 2.0و   1.5و1.0 و  0.5) g/Lتؽٌّرها أٌضاً 

وكنتٌجاة لاذلن  BSAألفضل تحمٌل على الهٌدروجٌل. ُعموماً، ان درجة انتفاخ الهٌدروجٌل تلعب دور مهم فً كفاءِة تحمٌل 

علاى الهٌدروجٌــــاـل. لماد تام دراساة النَِساب المبوٌاة التراكمٌاة  BSAسوؾ ترفاع مان النساب المبوٌاة المصاوى لتحمٌـــاـل 

 Physiology salineمحمل من الهٌدروجٌالت المختلفة فً وساط اطاالق فٌزٌاابً ملحاً ال BSA (%Rcum)إلطالِق 

(PS)  0.9حٌث اعتماد محلاول اطاالق ملحاً بتركٌــــاـز% w/v NaCl.  كماا تام اختباار عملٌاة االطاالق فاً وساط اطاالق

و  6و  pH  (4ق عناد (، ماع تؽٌٌار االس الهٌادروجٌنً لوساط االطاال15و  25و  40) oCمثبت بدرجاِت حرارٌة مختلفاة 

(. هذا ولد تم اختباار الهٌادروجٌالت المحضارة ومان التشاابكٌن الكٌمٌاابً والفٌزٌاابً والمحملاة بالنَِساب المبوٌاِة المصاوى 8

(%Lmax)  وذلن بدراسة اإلطالق التراكِمً لها. لمد اعتمدت درجات االنتفاخ المختلفة للهٌدروجٌالت والمحضرة فاً ظاروؾ

ثر بدرجااة كبٌاارة بنااوعِ التشااابن والمجااامٌع الفعالااة المتشااابكة مااع جزٌبااات الماااء فااً عملٌااات االطااالق مختلفااة والتااً تتااؤ

للهٌدروجٌل. عمومااً فاً جمٌاع الحااالت ٌكاون اإلطاالَق التراكَماً لماادة الباروتٌن المحمال علاى الهٌادروجٌل ألال ِماْن النَِساب 

المحّمااَل ٌَْبماى داخال طٌّاااِت أَو ثماوب الهٌادروجٌل أَو لَااْد  BSA، حٌااث ان الابعَض مان (Lmax%)المبوٌاِة المصاوى للتحمٌال 

الهٌاادروجٌل مجااامٌع مااع بَْعااض  Interacted physicallyعلااى سااطحه أَو ٌتااداخل فٌزٌابٌااا  Adsorbedٌاادمص 

ل علاى اإلثناا عشاَر هٌادروجٌل المحضار وبنساب مبوٌاة جٌادة للتحمٌا BSAالمتؤٌنـــــة. فً هذه الدراسة تام تحمٌال باروتٌن 

المحّماال الااى خااارج الهٌاادروجٌل لااد تاام بصااورة آمنااة  BSA. فضااالً عاان ان عملٌااات االطااالق لبااروتٌن (Lmax%)االلصااى 

 تالهٌاادروجٌالان المدروسااة. كمااا ت جٌااد لمعظاام الهٌاادروجٌال (Rcum%)اطااالق تراكمااً  وباادون تشااوٌه )مسااخ( وبحالااة

 SEMلعاادة دورات ماان التحمٌاال واالطااالق هااذا مااا اكدتااه صااور الخاوٌااة بعااد االطااالق بمٌاات ساالٌمة، بحٌااث ٌمِكااُن أَْن ٌعاااد و

 بعد اإلطــــالقِ ت لهٌدروجٌالل
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 علوم 

تحضااااااٌر وتشااااااخٌص معماااااادات جدٌاااااادة الٌونااااااات  :  عنااااااوان الرسااااااالة سحر محمود شهاب اسم الطالب :
VO(II)،Co(II)،Ni(II)،Zn(II) وCd(II) ثنابٌاااااااة االزو  -ثنابٌاااااااة االزو

  من الفنلٌن ثنابً االمٌن   مٌثٌن المشتمة
 المسم : الكٌمٌاء الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 الشهادة : ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗٔرلم االستمارة : 

 كٌمٌاء العضوٌة كٌمٌاء /  االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/٘/ٙٔتارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد               اسم المشرؾ : د. تماضر حمدون محمود

 كٌمٌاء العضوٌة االختصاص العام / الدلٌك :  كٌمٌاء /  المسم :  الكٌمٌاء

 

 المستخلص

 

ازومٌثاااٌن. حضااارت اللٌكنااادات  -تضااامنت الرساااالة تحضاااٌر نحاااو ثالثاااٌن معمااادا فلزٌاااا للٌكناااد االزو ولٌكنااادات االزو        

فنٌلٌن ثنابً االمٌن وتمت عملٌاة االلتاران ماع  –والبارا  –والمٌتا  –( من تفاعالت االزوتة لكل من االورثو L5-L1)االزوٌة

ٕ-amino- 4-chloro phenol  ٕاو مااع-hydroxybenzyldehyde  للحصااول علااى اللٌكنااداتL3-L1  امااا ،

-amino-4-ٕاو  bromo-4-nitroaniline-ٕفمد تام الحصاول علٌهاا مان ازوتاة كال مان  L4و L5اللٌكندات االزوٌة 

nitrotoloune  ٕوالتً الترنت ماع-hydroxybenzyldehydeازومٌثاٌن مان  -. حضارت لٌكنادات االزوL8-L6 ))

  ٔ:ٕبنساب مولٌاة  phenol o-aminoاو ماع  benzyldehyde(( ماع الL3-L1مان تفاعال اللٌكنادات االزوٌاة مان 

azo ligand:aldehyde or amine ازومٌثٌن   –لٌكندات االزو ( ( ، اماL9 وL10  فماد حضارت مان تفاعال كال مان

(. اماا لٌكنادات azo ligand :  aldehyde)  ٔ:"ٕبنسابة  phenol o-aminoعلى التوالً مع L5و L4اللٌكندات  

الماٌن علاى التاوالً ماع االورثاو فنلاٌن ثناابً ا L5- L4فمد حضرت من تفاعال كال مان اللٌكنادات  L10- L9ازومٌثٌن  -االزو

( و II)VO(. حضارت المعمادات الفلزٌاة لكال مان االٌوناات  azo ligand: o-phenylenediamine)  ٕ:ٔبنسابة 

Co(II و )Ni(II  و )Zn(II و )Cd(II مع )L1  وL10- L6 :ًولد تم الحصول على نوعٌن من المعمدات وه-             

 معمدات احادٌة النوى تمتلن الصٌػ : 1-

[ML1X2]   ,     [ML6] X2  ,   [ML9,10]X2                                                                                                                            

                                                                                                     M ٌونات الفلزٌة سالفة الذكر= اال 

                                                                                X   =2Cl-    اوSO4
-2 

 معمدات ثنابٌة النوى ذات الصٌػ: 2-

[M2L
7(SO4)2 ]                             ,     [M2L

7Cl2]Cl2                                                                                                 

M=VO(II) , Zn(II)                           M=Co(II),  Ni(II), Cd(II)                                                  

  [M2L
8µ(SO4)2]                                   [Ni2L

8(H2O)2µCl2]Cl2 ,  [M2L
8Cl2µCl2]                     

( وتمدٌر المحتوى الفلزي فضال عان الطارق الطٌفٌاة C.H.Nشخصت اللٌكندات ومعمداتها من خالل التحلٌل الدلٌك لعناصر )

(UV.Visb , HNMR , IR كماا لٌسات التوصاٌلٌة الموالرٌاة والحساساٌة المؽناطٌساٌة للمعمادات،. بٌنات الدراساات . )

او ؼٌر الكترولٌتٌة وانها تمتلن بنى هندساٌة مختلفاة تتضامن  ٔ:ٔاو  ٕ:ٔاعاله ان المعمدات الفلزٌة اما الكترولٌتٌة بنسبة 

اشااكال رباعٌااة السااطوح وثمانٌااة السااطوح فضااال عاان بنٌااة المربااع المسااتوي والهاارم رباااعً الماعاادة . ولااد لٌماات الفعالٌااة 

، ولااد كشااؾ التمٌااٌم الممابلااة ضااد نااوعً البكترٌااا الموجبااة والسااالبة لصاابؽة كاارامZn(IIالبٌولوجٌااة للٌكناادات ومعماادات )

[ Zn(OPAZ)SO4الممابلاة وان المعماد   Zn(II)البٌولوجً ان اللٌكندات تمتلن الال فاعلٌاة مضاادة للبكترٌاا مان معمادات 

        السالبة .    Pseudomonasٌمتلن اعلى فعالٌة مضادة لجمٌع انواع البكترٌا الموجبة والسالبة فٌما عدا البكترٌا 
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 علوم 

: تطوٌر طرابك طٌفٌة لتمدٌر المركب الادوابً الفوروساٌمٌد عنوان الرسالة  هند شاكر محمود اسم الطالب :
 فً حالته النمٌة وفً مستحضراته الصٌدالنٌة

 المسم : الكٌمٌاء الكلٌة : العلوم الجامعة : الموصل
 الشهادة : ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٗٔرلم االستمارة : 

 / تحلٌلٌة كٌمٌاء االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/٘/ٕتارٌخ المنالشة  : 
 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد               اسم المشرؾ : د. فرحة خلؾ عمر

 / تحلٌلٌة االختصاص العام / الدلٌك :  كٌمٌاء المسم :  الكٌمٌاء

 

 المستخلص

 

 تحتوي الرسالة على أربعة فصول :

 -االول: ٌحتوي هذا الفصل على المواضٌع االتٌة:الفصل 

 الممدمة. -ٔ

 طرابك تمدٌر الفوروسٌمٌد. -ٕ

 الهدؾ من البحث. -ٖ

  الفصل الثانً

 ، نذ ٌإكساد الفوروساٌمٌدتضمن تطوٌر طرٌمة طٌفٌة ؼٌر مباشارةا لتمادٌر الفوروساٌمٌد بتفااعالت األكسادة ولصار الصابؽة 

وسط  حامضً ثم تمدٌر الزٌادة )الؽٌر متفاعلة( مان الهاٌبوكلورٌات ماع كمٌاة ثابتاة مان بزٌادة من هاٌبوكلورٌت الصودٌوم ب

ناانومٌتر ، وكانات حادود تطبٌاك لاانون بٌار بمادى مان  521صبؽة المثٌل الحمراء، ولٌاس األمتصاص عند الطول الماوجً 

ت  الطرٌمة ذات دلة وتوافمٌاة عاالٌتٌن وكان % ،1ماٌكروؼرام/ مللتر( واألنحراؾ المٌاسً النسبً ألل من  1-18التراكٌز )

،  وداللاااة ٔ-.ساامٔ-لتر.مااول 0.9691 × 104 ماان خااالل حساااب لٌمااة معاماال االمتصاااص المااوالري التااً بلؽاات  

 .2-ماٌكروؼرام.سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااام0.0341سااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااندل

 ات الصٌدالنٌة بشكل الراص وحمن .طبمت الطرٌمة بنجاح فً تمدٌر الفوروسٌمٌد فً المستحضر

 الفصل الثالث 

-14لتمدٌر الفوروسٌمٌد، وذلن باستخدام تفاعل األزوتة واأللتران  بمادى مان التراكٌاز) ال تطوٌر طرٌمة طٌفٌة حساسةتناو

فاً الوساط  نفثاول1-ماٌكروؼرام/ مللتر( من الفوروسٌمٌد وتعتمد الطرٌمة على تفاعل الفوروسٌمٌد المإزوت مع كاشاؾ  1

وبلؽاات لٌمااة األنحااراؾ نااانومٌتر 515 ٌماااس طٌفٌااا عنااد الطااول المااوجً  و ٌعطااً التفاعاال ناتجاااً ملوناااً )احماار( ٬الماعاادي

وداللااة  ٔ-.ساامٔ-لتر.مااول 104 × 1.0948 و لٌمااة معاماال االمتصاااص المااوالري  % ،1.7المٌاسااً النساابً الاال ماان 

كل رات الصاٌدالنٌة بشاطبمات الطرٌماة بنجااح فاً تمادٌر الفوروساٌمٌد فاً المستحضاو  2-ماٌكروؼرام.سام  0.0302سااندل

 الراص وحمن.

 الفصل الرابع   

ماااٌكروؼرام/ (0.5-10تضاامن تطااوٌر طرٌمااة طٌفٌااة بسااٌطة و حساسااة لتماادٌر كمٌااات  ماٌكروؼرامٌااة  بماادى ماان التراكٌااز 

نذ تتكون صبؽة ذات لاون أصافر ،  %1بواسطة مزٌج من محلول ٌودٌد وٌودات البوتاسٌوم بتركٌز مللتر( من الفوروسٌمٌد 

وبلؽات لٌماة االنحاراؾ المٌاساً النسابً  نانومٌتر 350تمرة تعطً ألصى امتصاص عند الطول الموجً ذاببة فً الماء ومس

وكانت  الطرٌماة ذات دلاة وتوافمٌاة عاالٌتٌن  ومان خاالل حسااب لٌماة معامال االمتصااص الماوالري التاً  % ،1الل من أو 

تبٌن أن الطرٌماة ذات حساساة عالٌاة وننهاا  .2-ماٌكروؼرام.سم  0.0307سم  وداللة ساندل.لتر/مول104× 1.075  بلؽت 

وطبمت الطرٌماة بنجااح فاً  تمادٌر الفوروساٌمٌد فاً مستحضاراته الصاٌدالنٌة بشاكل التحتاج الى استعمال مذٌبات عضوٌة، 

   .الراص وحمن
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 سارة عصام فخري اسم الطالب : 
 

عددة األهداؾ ذات : خوارزمٌة ممترحة لسرب السمن مت عنوان الرسالة
   التصرؾ الواحد لحل مسالة جدولة مشروع البرمجٌات 

  هندسة برمجٌات المسم :  علوم حاسبات ورٌاضٌات الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٙرلم االستمارة : 

 هندسة برمجٌات / هندسة برمجٌات ٌك : االختصاص العام / الدل  2ٕٔٓ/  ٔ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد لهٌب دمحم ابراهٌماسم المشرؾ : د. 

 تمنٌات ذكابٌة –برمجٌات  علم الحاسوب / االختصاص العام / الدلٌك :   هندسة برمجٌات  المسم : 

 

 المستخلص

 

ات من أكثر مراحل ندارة البرمجٌاات تاؤثٌرا علاى نجااح وفشال المشاارٌع حٌاث تاإثر تعد مرحلة جدولة مشروع البرمجٌ      

المرارات التً ٌتم اتخاذها فً هذه المرحلة وكذلن تمسٌم وتوزٌع العمل على سٌر المشروع وعلى نمكانٌاة انهاباه فاً الولات 

ب لها عان طرٌاك مساالة جدولاة مشاروع المحدد وضمن المٌزانٌة المخصصة له. ٌتم تمثٌل مرحلة الجدولة والتعمٌد المصاح

( التً ٌتم فٌها توزٌع مهاام المشاروع علاى Software Project Scheduling Problem (SPSP)البرمجٌات )

هاً  SPSPموظفً المشروع لمحاولاة نٌجااد أفضال جادول ٌمكان مان خاللاه اكماال مشاروع البرمجٌاات بنجااح. ان مساالة 

اذ تمتلن هدفٌن للتحسٌن )ولات انتهااء المشاروع، كلفاة المشاروع( لاذلن تعاد الطارق مسالة تحسٌن معمدة ومتعددة األهداؾ 

فاوق االسااتداللٌة كالخوارزمٌاات المعتماادة علااى ذكااء الساارب أكثاار الطارق مالبمااة لحال هااذه المسااالة. تعاد خوارزمٌااة ساارب 

ثاة المعتمادة علاى ( مان الخوارزمٌاات الحدٌArtificial fish swarm Algorithm (AFSA)السامن االصاطناعٌة )

ذكاء السرب والتً حممت نتابج جٌدة فاً العدٌاد مان المجااالت المختلفاة، اال ان هاذه الخوارزمٌاة ال تخلاو مان نمااط الضاعؾ 

التً تإثر على أداء الخوارزمٌة وعلى جودة الحلول الناتجة لذلن تم فً هذه االطروحة التراح خوارزمٌة سرب سمن جدٌادة 

 Artificial fish Swarmارزمٌااة ساارب الساامن االصااطناعٌة ذات التصاارؾ الواحااد )متعااددة األهااداؾ باساام خو

Algorithm-one behavior (AFSA-1b) واستخدامها فً حل مسالة جدولة مشاروع البرمجٌاات ولاد تام ممارناة )

 Artificial fish swarm Algorithm basedأدابها مع خوارزمٌة سرب السمن المعتمدة على المعلومات العامة )

on Global Information (GAFSA) لؽارض معرفاة تاؤثٌر وجادوى االلتاراح الجدٌاد. تام دراساة أداء خوارزمٌاة )

AFSA-1b  من خالل ثالثاة محااور وهاً: سارعة التنفٌاذ وتعمٌاد تمثٌال الخوارزمٌاة وكاذلن جاودة النتاابج. ولاد تام اختباار

 عة مختلفة تمثل كل منها مشروع برمجً مختلؾ.مجمو ٖٙالمكونة من  SPSPالخوارزمٌة بواسطة بٌانات مسالة 

-AFSAالتفاوق الملحاوظ لخوارزمٌاة  GAFSAوخوارزمٌة  AFSA-1bأظهرت نتابج الممارنة بٌن أداء خوارزمٌة     

1b  اذ كانت أسرع )بلػ معدل السرعة لخوارزمٌةAFSA-1b ( 16*256عناد تنفٌاذ مجموعاة البٌاناات )ثانٌاة بٌنماا  9.7

ثانٌااة( والاال تعمٌاادا ماان خوارزمٌااة  32.3عنااد تنفٌااذ نفااس مجموعااة البٌانااات  GAFSA لخوارزمٌااة بلااػ معاادل الساارعة

GAFSA  عناد اساتخدام خوارزمٌاة 1.176)حٌث كانت النسبة المبوٌة لتطبٌاك معامال التصاحٌح تسااوي %AFSA-1b 

اساااتخدام خوارزمٌاااة  % عناااد96.8(، بٌنماااا كانااات النسااابة المبوٌاااة للمعامااال تسااااوي 16*256لحااال مجموعاااة البٌاناااات )

GAFSA ولد حممت خوارزمٌة ،)AFSA-1b  نتابج أفضل من خوارزمٌةGAFSA  عند حل مجموعاات البٌاناات )بلؽات

لحلاول  0.098بٌنماا بلؽات  AFSA-1bلحلاول خوارزمٌاة  0.153( 16*256المٌمة الوسطٌة لنتابج مجموعاة البٌاناات )

 (.GAFSAخوارزمٌة 
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 اٌناس ؼانم عبد المادر طالب : اسم ال
 

باالعتماد على  Lomaxتمدٌر معلمات توزٌع  : عنوان الرسالة
 االحصاءات المرتبة المعممة

 المسم :  االحصاء والمعلوماتٌة الكلٌة : علوم حاسبات ورٌاضٌات  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٙرلم االستمارة : 

 احصاء  /  احصاء رٌاضً  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٔ/  ٖٓرٌخ المنالشة  : تا

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. رٌا سالم دمحم علً

 االختصاص العام / الدلٌك :  احصاء  /  احصاء رٌاضً المسم :  االحصاء والمعلوماتٌة

 

 المستخلص

 

فً كثٌر من الدراسات ٌستوجب االمار ترتٌاب مشااهدات العٌناة العشاوابٌة فاً نماط معاٌن لالساتدالل عان كثٌار مان         

الظواهر باألخص فٌما ٌتعلك بمعدالت درجات الحرارة العظمى والصؽرى ، اختبارات ازمنة البمااء ، تحطاٌم االرلاام المٌاساٌة 

 لٌة .فً الدورات االولمبٌة ، االلتصاد ، والمعو

على هذا االساس فمد تركزت الرسالة باستخدام االحصاءات المرتبة المعممة وبعض حاالته الخاصة فً تمدٌر معلمات         

ودالتً المعولٌة ومعدل الفشل بطرٌمة االمكان االعظم وبؤسالوب بٌاز تحات دالتاً  Lomaxاحد توزٌعات الحٌاة وهو توزٌع 

 الخطٌة المتزنة وعند حاالت مختلفة . خسارة مربع الخطؤ المتزنة واالسٌة

 عٌنة تجرٌبٌة بؤحجام عٌنات 1000طبمت النتابج النظرٌة لمٌم المسجلة العلٌا على      

ولد تبٌن ان ممدرات بٌز لمعلمة الشاكل عنادما تكاون معلماة المٌااس معلوماة تحات دالتاً الخساارة   

 ارة ؼٌر المتزنة وعند احجام العٌنات المتوسطة والكبٌرة المتزنة افضل من الممدرات تحت دالتً الخس
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: حل مسؤلة تعببة الحاوٌة باستخدام تمنٌات  عنوان الرسالة هند طلعت ٌاسٌن جاسم اسم الطالب : 
 ذكابٌة مهجنة

سم :  االحصاء الم الكلٌة : علوم حاسبات ورٌاضٌات  الجامعة : الموصل
 والمعلوماتٌة

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٘ٙرلم االستمارة : 

 بحوث العملٌات /  نحصاء االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٔ/  ٕٓتارٌخ المنالشة  : 

 بان احمد حسن متراساسم المشرؾ : د. 
 :  د. عبدالستار دمحم خضر                

 العلمٌة : استاذ الدرجة
 مساعد : استاذ                  

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 الرٌاضٌات المسم :  
            الحاسبة االلكترونٌة الجامعة التمنٌة الشمالٌة / مركز:        

 أمثلٌة عددٌة  /  رٌاضٌاتاالختصاص العام / الدلٌك :  
 اتصاالت وشبكات / : هندسة حاسبات                        

 

 المستخلص

 

الذكاء الحاسوبً وهو ولٌد الذكاء اإلصاطناعً والاذي ٌادرس السالون الجمااعً لسارب أحد أهم فروع ٌعد ذكاء األسراب     

هاو مصاطلح ٌنطباك و الاذكاء الجمااعًمن الطٌور، الحشرات أو سرب من األسمان وؼٌرها. ٌدعى هاذا الناوع مان السالون ب

وهاذا ٌختلاؾ  أي حالة ٌإثر فٌها األفراد فً بعض المجتمعات بشكل ؼٌر مباشر على سلون زمالبهام فاً ذلان المجتماع، على

 .عن الخوارزمٌات التطورٌة التً ٌإثر فٌها األفراد )عن طرٌك التكاثر المابم على األداء( على األجٌال الالحمة

هاً ذكاااء األسااراب متماثالً بخوارزمٌااة أمثلاة الحااوت، خوارزمٌااة فااروع الاذكاء الحاسااوبً و تناولات هااذه الدراساة بعااض    

الٌعسوب وخوارزمٌة أمثلة سرب الدجاج والحسابات التطورٌة المتمثلة بخوارزمٌة أمثلة األعشاب الضارة وذلن عان طرٌاك 

 نلتراح ثالث خوارزمٌات هجٌنة من تلن الخوارزمٌات وهً كاآلتً:

 عشاب الضارة مع خوارزمٌة أمثلة الحوت فً الخوارزمٌة الممترحة األولى.تم تهجٌن خوارزمٌة أمثلة األ أوالً:

 ثانٌاً: تم تهجٌن خوارزمٌة أمثلة األعشاب الضارة مع خوارزمٌة الٌعسوب فً الخوارزمٌة الممترحة الثانٌة.

 مٌة الممترحة الثالثة.ثالثاً: كما تم تهجٌن خوارزمٌة أمثلة األعشاب الضارة مع خوارزمٌة أمثلة سرب الدجاج فً الخوارز

وذلاان بؽٌااة توظٌااؾ هاااذه الخوارزمٌااات فااً حااال مسااابل األمثلٌااة المٌاساااٌة والتااً تُعَااد مااان مسااابل األمثلٌااة الصاااعبة      

NP_hard. .ولد أظهرت النتابج العددٌة لدرة الخوارزمٌات المهجنة فً حل هذه المسابل 

وهاً نحادى  Bin Packing Problemمساؤلة تعبباة الحاوٌاة كما تام نساتخدام الخوارزمٌاات الهجٌناة الاثالث لحال      

تطبٌمات بحوث العملٌات والتً تعد من المسابل الصاعبة وتطبٌاك هاذه المساؤلة علاى نحادى وساابط التخازٌن المساتخدمة فاً 

تها وممارنتها مع الطرابك الكالسٌكٌة ولد أثبتت الخوارزمٌات الممترحة كفاء Hard Diskالحاسوب وهً المرص الصلب  

 فً نٌجاد الحل األمثل بؤلل عدد من التكرارات وبؤسرع ولت وهذا ما أظهرته نتابج هذه الخوارزمٌات.
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استخدام خوارزمٌات السرب لتخمٌن الجهد فً مشارٌع  عنوان الرسالة : فردوس عدنان عبدالمادر اسم الطالب : 
 هندسة البرمجٌات

 المسم :  هندسة برمجٌات  الكلٌة : علوم حاسبات ورٌاضٌات  الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٙرلم االستمارة : 

 هندسة برمجٌات  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : ماجستٌر         الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد      أسٌل ولٌد علً اسم المشرؾ : 

 تمنٌات ذكابٌة /  علوم الحاسوباالختصاص العام / الدلٌك :   المسم :  هندسة برمجٌات

 

 المستخلص

 

(  باعتبااار Software Estimation Effort Toolتاام فااً هااذه الرسااالة بناااء أداة تخمااٌن جهااد البرمجٌااات )       

بناء وتصمٌم البرمجٌاات، أذ ٌهادؾ هاذا البحاث نلاى تمادٌم دراساة لمباادئ تخفاٌض التخمٌن احد العوامل الربٌسة المهمة فً 

كلفة البرمجٌاات وفهام كٌفٌاة تطبٌاك هاذه التمنٌاات علاى ألساام البارامج العاماة. تام اساتخدام خوارزمٌاات ذكااء األساراب لماا 

لمحتملاة فٌاتم البحاث عان الحال تمتلكه من أسالٌب تعتمد على المجتمع حٌاث تكاون فاً هاذا المجتماع مجموعاة مان الحلاول ا

المثالً من خالل خطوات تكرارٌة، وتعتمد هذه االسالٌب على حل المشاكل المعمادة عان طرٌاك عوامال بساٌطة بادون الاتحكم 

. االساتراتٌجٌة الناشابة او فشالها فاان ذلان ال ٌاإثر علاى باالً المجتماع nodeالمركزي أو نموذج شامل فعند فمدان احد الـ 

زعة بشكل كبٌر هً أهم سمات استخبارات السارب، إلنهاا ساتنتج نظاًماا لابًماا بذاتاه، متكٌاؾ، لابال للتحجاٌم، والسٌطرة المو

 .مرن، لوي، متوازي، ذو تنظٌم ذاتً وفعال من حٌث التكلفة

 ( تفاوق خوارزمٌاة سارب المطاط المطاورةNASAأظهرت النتابج التً تم الحصول علٌها من تنفٌاذ األداة باعتمااد بٌاناات ) 

(CSO#(علااى نظٌرتهااا خوارزمٌااة ساارب الطٌااور )PSO ماان حٌااث اختصااار عاادد دورات البحااث وللااة الولاات المطلااوب )

 للوصول نلى أفضل حل.

 (  بتثبٌت نسبة البحث وبؤعلى لٌماة لٌالاة لعادد نساخ المطاط الناجحاة وبزٌاادة عادد تكارارات0.25كانت أفضل نسبة الخطؤ )

( بتثبٌات نسابة البحاث واعلاى لٌماة لٌالاة لعادد 0.37كما ظهارت أعلاى نسابة الخطاؤ ) التنفٌذ وبثبات مولع البحث والسرعة.

 Swarm Effort Estimation Toolنسخ المطط الناجحة وثبات التكرارات والسرعة  وزٌادة المولع. تم بناء األداة 

-SEET) باسااتخدام لؽااة )(Matlab 2017)( ٌااتم وصااؾ االداة  باالعتماااد علااى ،Enterprise Architect 9 .)

 نموذج التخمٌن أظهر نتابج أكثر دلة ممارنةً بطرٌمة األنحدار الخطً المستخدم فً أعمال أخرى سابمة.
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 ورٌاضٌات علوم حاسبات

استخدام خوارزمٌات السرب لتخمٌن الجهد فً مشارٌع  عنوان الرسالة : اسم الطالب : صهباء عبد الستار ٌونس
 هندسة البرمجٌات

 المسم :  الرٌاضٌات   الكلٌة : علوم حاسبات ورٌاضٌات  ة : الموصلالجامع

 ماجستٌر الشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٙرلم االستمارة : 

 الجبر /   الرٌاضٌات االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٔ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه ستاذ مساعد            الدرجة العلمٌة : ا اسم المشرؾ : د. حسام لاسم دمحم

 / الجبر االختصاص العام / الدلٌك :  الرٌاضٌات  المسم :  الرٌاضٌات 

 

Abstract 

 

      In recent years, several  studies have emerged on the graphs  for commutative rings. 

Therefore we study two kind of this  types. First, we study  annihilating - ideals graph of 

commutative rings , denoted by AG(R). We investigate and find annihilating - ideals graph  

of finite commutative rings to be planar. In addition, we give some basic properties of 

AG(R) , where R is a  finite local rings and we find planar graph of  Zn. Second, we study 

and give some properties of annihilating-ideal graphs of Zn, also we find Hosoya  

polynomial and Wiener index for this graphs. Finally, we study the types of graph of 

commutative ring  called the ideal- I(R). J. Smith 

investigated the ideal based zero divisor graph of vertices less than or equal 7 . In this work, 

we  extended these results to consider the ideal based zero divisor graph of vertices 8,9 and 

10 . 
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 تربٌة للعلوم الصرفة

: دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة ممارنة للمناة الهضمٌة وكٌمٌاء  عنوان الرسالة عبد العزٌز صبحً عزٌز اسم الطالب : 
 النسج للمخاطٌن فٌها لنوعٌن من الطٌور

 المسم :  علوم حٌاة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 12 رلم االستمارة : 

 علم الحٌوانعلوم حٌاة  /  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                     دمساع الدرجة العلمٌة : استاذ  امٌر محمود طه اسم المشرؾ : د. 

 انسجة وتشرٌح ممارن : /   الدلٌك  علم الحٌوانختصاص العام / اال المسم :  علوم حٌاة 

 

 المستخلص

 

صممت الدراسة الحالٌة للتعرؾ على التركٌب التشرٌحً والنسجً الممارن، فضالً عن كٌمٌاء نسج المخاطٌن  فً المناة      

 الهضاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامٌة 

مان اكاالت  Taenipygia guttat   المبارلفلنوعٌن من الطٌور مختلفة فً  تؽذٌتها وتصنٌفها وبٌبتها وهاً العصافور 

وذلاان بؤسااتخدام المجهاار الضااوبً  المركااب والعدٌااد ماان ماان المااورات  Sturnus Vulgaris الحبااوب  وطااابر الاازرزور

 الملونات النسجٌة والتمنٌات الكٌمٌابٌة النسجٌة. 

ٌب االساس اذ تبادأ باالتجوٌؾ الفماً الاذي تشرٌحٌاً، أظهرت النتابج أن المناة الهضمٌة فً الطابرٌن متشابهة من حٌث الترك

ٌبدأ بالمنمار الذي ظهر مختلؾ من حٌث الشكل الخارجً باالعتماد على التؽذٌة، فً حٌن ٌحتوي سمؾ الفم فً كال الطابرٌن 

على شك طولً ٌمع ضمن الحنن الصلب ٌمثل هذا الشك المنخر المنماري.  وظهر اللسان فً كال الطابرٌن فً لاع التجوٌاؾ 

الفمً وبٌن حافتً المنمار السفلً وٌكون اطول فً الزرزور ممارنةً بالعصافور المبارلف. اماا الماريء فٌكاون بشاكل أنباوب 

عضاالً ٌحتااوي علااى الحوصاالة التااً تمساامه الااى جاازأٌن، جاازء عنمااً وجاازء صاادري وٌحتااوي علااى طٌااات طولٌااة فااً كااالّ 

ص كمثرٌاة الشاكل، ولكان كانات  فاً الازرزور بشاكل مؽزلاً الطابرٌن، وظهرت الحوصلة  فً العصفور المبرلف ثنابٌاة الفا

تمرٌبا وتكون جدرانها مشابهه لجدران المريء ولذلن كان من الصعب تمٌٌزها.  فً حاٌن كانات المعادة فاً الطاابرٌن مكوناة 

وتفصال  من جزاٌن واضحٌن الجزء االول مخروطً الشكل ٌدعى بالمعدة الؽدٌة والجزء الثانً كروي الشكل ٌدعى بالمانصاة

بٌنهما منطمة انتمالٌة تدعى بالبرزخ وكانت هذه المنطمة اكثر وضوحاً فاً العصافور المبارلف. اماا بالنسابة لألمعااء الدلٌماة 

فكانت متطورة بشكل كبٌر للطابرٌن، وممسمه الى ثالث مناطك هً االثناً عشار والصاابم واللفاابفً ٌختلاؾ طاول ولطار كال 

المنااة الهضامٌة للطاابر الواحاد مان جهاة اخارى،  وظهار االثناً عشار فاً كاالّ الطاابرٌن منطمة بٌن الطابرٌن من جهة وبٌن 

(،  بٌنما كان الصابم واللفابفً فً كالّ الطابرٌن بشكل لفات ٌختلؾ عاددها تبعااً للناوع وكانات االمعااء الدلٌماة Uبشكل حرؾ)

كل أنباوب وهاو المساتمٌم ووجاد فاً منطماة مبطنة بتراكٌاب اصابعٌة تسامى الزؼاباات. فاً حاٌن ظهارت األمعااء الؽلٌظاة بشا

 اتصال اللفابفً بالمستمٌم زوج من االعاور. وتنتهً المناة الهضمٌة فً الطابرٌن بفتحة المجمع. 

وبٌنت نتابج التركٌب النسجً ان المناة الهضمٌة فً كالّ الطاابرٌن مكوناة مان الطبماات النساجٌة األساساٌة وهاً مان الاداخل 

مخاطٌة، والطبمة تحات المخاطٌاة، والطبماة العضالٌة الخارجٌاة، والطبماة البرانٌاة أو المصالٌة. وٌتاؤلؾ نلى الخارج الطبمة ال

سمؾ الفم فً الطابرٌن من طبمة مخاطٌة مؽطاة بنسٌج ظهاري حرشفً مطبك، وٌظهر هذا النساٌج فاً العصافور المبارلف 

ى الاداخل منهاا الصافٌحة األصاٌلة والطبماة العضالٌة متمرن فً بعض المناطك، بٌنما ٌكون ؼٌر متمرن فً الزرزور، وتمع الا

التً ترتبط بدورها بعظم الفن العلوي. ظهر اللساان فاً الطاابرٌن متشاابهاً مان حٌاث المظهار العااّم، اال اناه ظهار العدٌاد مان 

ج ظهاااري االختالفاات التركٌبٌاة للساان فاً الناوعٌن فضااالً عان اجزاباه ضامن الناوع الواحاد، ولااد ظهار اللساان محاطااً بنساٌ

حرشاافً متماارن فااً معظاام مناااطك اللسااان، ٌحتااوي هااذا النسااٌج بااٌن خالٌاااه بااراعم ذولٌااة منتشاارة بصااورة متفاوتااة بااٌن 
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الطابرٌن، ٌمع تحت هذا النسٌج صفٌحة اصلٌة مإلفة مان نساٌج ضاام، وٌحتاوي اللساان فاً كاال الناوعٌن علاى نساٌج سااند 

وراً فً الزرزور. فً حٌن ظهرت طٌات طولٌة فً بطانة المريء مإلؾ من ؼضروؾ زجاجً ٌكون اكبر واكثر وضوحاً وتط

وتكون مكونات هذه الطٌات وطولها وسمكها فضالً عان بمٌاة مكوناات جادار الماريء مختلفاة باٌن الماريء العنماً والماريء 

اكثار عادداً  الصدري للطابر الواحد من جهة وبٌن طابري البحث من جهة اخرى. اما الؽدد المرٌبٌة فماد ظهارت فاً الازرزور

وتطوراً مما فً العصفور المبرلف،  ومن النتابج الممٌزة التً ظهرت فً هذا الجزء من المريء هو وجود عمٌدات لمفاوٌة 

كبٌرة الحجم تعرؾ باللوزات المرٌبٌة، فً حٌن ظهرت الحوصلة فً الطابرٌن لٌد الدراسة مشابهة لتركٌاب الماريء بصاورة 

ظهارت الطبماة المخاطٌاة مكوناة مان الطٌاات المخاطٌاة تفصال بؤخادٌاد. كماا امتاازت الصافٌحة  عامة. اما بالنسبة للمعدة فماد

األصٌلة باحتوابها على الؽدد المعدٌة السطحٌة التً تكون اكثر عدداً فً العصفور المبرلف. وظهرت الطبماة تحات المخاطٌاة 

جم وتشؽل معظم هذه الطبمة وتكون اكبر حجماً واكثار جٌدة التكوٌن وتحتوي على الؽدد المعدٌة العمٌمة التً تكون كبٌرة الح

تطوراً فً الزرزور كما تمتاز هذه الؽادد فاً كاالّ الطاابرٌن بنظامهاا المناوي الممٌاز. وامتاازت الطبماة المخاطٌاة للمانصاة فاً 

طبمة تحات المخاطٌاة  طابري البحث بوجود طبمة الكوٌلٌن التً تبطن المانصة كما تحتوي على العدٌد من الؽدد المعدٌة. اما ال

فتكون خالٌة من الؽدد العمٌمة لكالّ الطابرٌن. وظهرت الطبمة العضلٌة الخارجٌة سمٌكة جداً فً الزرزور مكوناة مان طبمتاٌن 

األولى داخلٌة دابرٌة الترتٌب والثانٌة خارجٌة طولٌة الترتٌب.  اما االمعاء الدلٌمة فمد تمٌزت جدرانها عن بمٌة اجزاء المنااة 

مٌة وفً كالّ الطابرٌن بوجود الزؼابات التً تتكون من الطبمة المخاطٌة وهً تختلؾ من حٌث الشكل ،العادد، التوزٌاع، الهض

والمكونات بٌن المناطك المختلفة لألمعاء الدلٌمة من جهة وباٌن طاابري البحاث مان جهاة اخارى. تكاون الزؼاباات اطاول فاً 

الؽاادد المعوٌااة او خباٌااا لٌبااركن التااً تكااون اكثاار تطااوراً وعاادداً فااً  العصاافور المباارلف. وتحتااوي الصاافٌحة االصااٌلة علااى

الزرزور.اما الصابم فمد ظهر مشابهاً للتركٌب العام لالثناً عشار، وظهارت الزؼاباات اكثار عادداً مماا هاو موجاود فاً االثناً 

ناً عشار، وكانات الصافٌحة عشر وتحتوي على خالٌا كؤسٌة تكون اكثر عادداً فاً الازرزور واكثار عادداً مماا موجاود فاً االث

االصلٌة حاوٌة على خباٌا لٌبركن وظهرت كثٌرة العدد. بٌنما ظهرت الزؼابات واضاحة فاً اللفاابفً لكاالً الطاابران، وٌحتاوي 

النسااٌج الظهاااري العمااودي البسااٌط  علااى الخالٌااا الكؤسااٌة بكثاارة ممارنااةً باااالثنً عشاار والصااابم ولكااال الطااابرٌن، وكاناات 

جٌدة التكوٌن كما لوحظ وجود العمٌدات اللمفاوٌة او لطاخ بااٌر. اماا االمعااء الؽلٌظاة فكانات مشاابهة لبمٌاة الصفٌحة االصٌلة 

اجزاء المناة الهضمٌة وتحتوي الطبمة المخاطٌة للمستمٌم على زؼابات فً طابري الدراسة وظهارت هاذه الزؼاباات مشاابهة 

ً كثٌر من الصافات النساجٌة، الصافٌحة االصاٌلة فاً كاال الطاابرٌن جٌادة لمثٌالتها فً االمعاء الدلٌمة اال انها اختلفت عنها ف

التكوٌن، ولكن الملفت فً هذا الجزء هو كثرة العمٌدات اللمفاوٌاة والخالٌاا اللمفاوٌاة المنتشارة بكثارة فاً الصافٌحة االصاٌلة 

ن ماان النااوع اللمفاااوي ولصااٌرة وتكااون كثٌاارة فااً الاازرزور ممارنااةً بالعصاافور المباارلف. وكاناات االعاااور وفااً كااالّ الطااابرا

وٌظهركل واحد مإلفاً من عدد كبٌر من العمٌدات اللمفاوٌة التً تشاكل معظام جادار االعاور وفاً كاال الطاابرٌن تفصال بٌنهماا 

 صفٌحة اصٌلة ؼنٌة اٌضاً بالخالٌا اللمفٌة.

وفاً كاالّ الطاابرٌن محتوٌاة علاى  انتهت المناة الهضمٌة فً طابري البحث بفتحة المجماع، وتكاون الطبماة المخاطٌاة للمجماع

طٌااات طولٌااة لصااٌرة بٌضااوٌة تكثاار فٌهااا الخالٌااا الكؤسااٌة، وتوجااد فااً الصاافٌحة االصااٌلة ؼاادد نبٌبٌااة بسااٌطة تساامى الؽاادد 

المخرجٌة ، كما تنشر العمٌدات اللمفاوٌة وفاً كاالّ الطاابرٌن. اماا بالنسابة لكٌمٌااء النساج  للماواد المخاطٌاة والمخااطٌن فماد 

ابج الدراسة الحالٌة تفاوت فً وجود المخاطٌن وتوزٌعه باٌن منااطك المنااة الهضامٌة للطاابر الواحاد مان جهاة وباٌن بٌنت نت

طابري البحث مان جهاة اخارى، كانات االساتجابة ساالبة للنساٌج الظهااري للتجوٌاؾ الفماً واللساان فاً العصافور المبارلف 

ابة موجباة للتمنٌاة ذاتهاا. بٌنماا اعطات الؽادد الموجاودة فاً بٌنما اعطى النسٌج الظهااري للازرزور اساتج  AB-PASلتمنٌة

فاً TB  AB pH1 ,AB pH 2.5و PASالصافٌحة االصاٌلة للتجوٌاؾ الفماً واللساان نتٌجاة موجباة االلفاة للتمنٌاات

والتااً   AB-PASفااً كااالّ الطااابرٌن. امااا تمنٌااة  AB pH2.5الطااابرٌن واظهاارت الؽاادد فااً اللسااان نتٌجااة سااالبة لتمنٌااة 

للتفرٌك بٌن المواد المخاطٌنٌة المختلفة فمد أظهرت ؼدد سمؾ الفم واللسان اساتجابتٌن مختلفتاٌن فاً كاالّ الطاابرٌن  تستخدم
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، اذ كانات االساتجابة فاً العصافور المبارلف موجباة لوٌاة لهاذه التمنٌاة. بٌنماا فاً الازرزور فماد أظهارت AB-PASلتمنٌة 

هذه االستجابة ظهرت باالوان مختلفاة مماا ٌادل علاى احتوابهاا علاى مخااطٌن الوحدات الؽدٌة نتٌجة موجبة لوٌة اٌضاً اال ان 

متنوع. ولد أوضح النسٌج الظهاري  للمريء والحوصلة فً كالّ الطاابرٌن اساتجابة ساالبة لجمٌاع التمنٌاات المساتخدمة. اماا 

نٌاات المساتخدمة. اماا بالنسابة كلٌهماا فماد أظهارت اساتجابات موجباة شادٌدة ولكال التم نبالنسبة للؽادد المرٌبٌاة فاً الطاابرٌ

فانها تكون ذات استجابة موجبة مما ٌدل على انها ؼنٌة بالمواد المخاطٌنٌاة المتعادلاة والحامضاٌة. ومان  AB-PASلتمنٌة 

-ABالنتابج الملفتة للنظر ان الؽدد المرٌبٌة فً العصفور المبارلف أظهارت فٌهاا الخالٌاا االفرازٌاة اساتجابة مختلفاة لتمنٌاة 

PAS ان بعض الخالٌا االفرازٌة مختصة بإفراز المخاطٌن المتعادل بٌنماا تكاون خالٌاا افرازٌاة اخارى ضامن نفاس الؽادة  اي

فماد اظهارت الؽادد فاً كاالّ الطاابرٌن اساتجابة لوٌاة  AB-PASمسإولة عن افراز المخاطٌن الحامضً. اما بالنسبة لتمنٌاة 

 متشابهة فً كالّ الطابرٌن.

ري للمعدة بجزبٌها اساتجابة موجباة لجمٌاع التمنٌاات المساتخدمة اال ان هاذه االساتجابة اختلفات مان ولد اظهر النسٌج الظها 

امااا بالنساابة للؽاادد المعدٌااة السااطحٌة فمااد اظهاارت اسااتجابة موجبااة لجمٌااع التمنٌااات  تمنٌااة الااى اخاارى وماان طااابر الااى اخاار.

دلٌمة اساتجابة موجباة لكال التمنٌاات المساتخدمة، فٌماا اظهر النسٌج الظهاري لألمعاء ال المستخدمة ولكن بدرجات متفاوتة. 

وكاذلن النساٌج الظهااري  TB  عادا النساٌج الظهااري لالثناً عشار للعصافور المبارلف الاذي اعطاى اساتجابة ساالبة لتمنٌاة

ٌلة للصابم فاً الازرزور. وكانات اساتجابة الصافٌحة االصاٌلة لألمعااء الدلٌماة موجباة لكال التمنٌاات فٌماا عادا الصافٌحة االصا

. اماا بالنسابة للصافٌحة االصاٌلة لالثناً عشار فاً  TBلالثنً عشر فً العصفور المبرلف اذ اظهرت استجابة سالبة لتمنٌة 

. واظهارت الصافٌحة االصاٌلة فاً الصاابم اساتجابة موجباة لكال AB pH1و  TBالازرزور اعطات اساتجابة ساالبة لتمنٌتاً 

. وكاناات االسااتجابة موجبااة فااً TBر اذ اعطاات اسااتجابة سااالبة لتمنٌااة التمنٌااات فٌمااا عاادا الصاافٌحة االصااٌلة لصااابم الاازرزو

الصفٌحة االصٌلة للفابفً لكل التمنٌات فً كالّ الطابرٌن. اما النسٌج الظهاري للمستمٌم فكانت االستجابة موجبة لكل التمنٌاات 

. اما بالنسابة  TBاالستجابة سالبة لتمنٌةلكالّ طابري لٌد الدراسة الحالٌة فٌما عدا النسٌج الظهاري لمستمٌم الزرزور فكانت 

للؽدد الموجودة فً  الصفٌحة االصٌلة للمستمٌم فكانت االستجابة موجبة لكل التمنٌات وفً كالّ الطابرٌن. واستنتجت الدراسة 

جٌة لكاً الحالٌة ان المناة الهضمٌة فً كالّ الطابرٌن كانت متطورة بشاكل كبٌار وتختلاؾ فٌماا بٌنهاا فاً بعاض الناواحً النسا

ٌااتالبم ذلاان مااع طبٌعااة ؼااذاء هااذه الطٌااور،  وكاناات اجاازاء المناااة الهضاامٌة لكااالّ الطااابرٌن ذات افااراز كبٌاار للمااواد المخاطٌااة 

 والمخاطٌن مما ٌشٌر الى دور هذه المواد فً اداء المناة الهضمٌة لوظابفها بصورة كفوءة.    
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 تربٌة للعلوم الصرفة

دراسة تشرٌحٌة ونسجٌة ممارنة للعٌن فً ثالثة انواع   : عنوان الرسالة حسان حامد لاسمحامد  اسم الطالب : 
 من الطٌور مختلفة التؽذٌة

 المسم :  علوم حٌاة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 11رلم االستمارة :  

 علم الحٌوان  علوم حٌاة  /  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٔ/  ٖٓ تارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه      الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد                امٌر محمود طه اسم المشرؾ : د. 

 انسجة وتشرٌح ممارن علم الحٌوان  /   الدلٌك :االختصاص العام /  المسم :  علوم حٌاة 

 

 مستخلصال

 

تناولت الدراسة الحالٌة التشرٌح والتركٌب النسجً المماارن، للعٌاون فاً ثالثاة اناواع مان الطٌاور المختلفاة فاً طبٌعاة       

)ماان آكااالت اللحااوم(، والاازرزور الشااابع  Accipiter nisusؼااذابها وبٌبتهااا وتصاانٌفها وهااً الباشااك األوراسااً 

Sturnus vulgaris من الموارت( و(مبارلفالعصفور ال Taeniopygia guttata  وذلان .)مان آكاالت الحباوب(

 باستخدام المجهر الضوبً المركب، ولد لونت المماطع النسجٌة بخمسة ملونات مختلفة. 

بٌنت النتابج التشرٌحٌة ان العٌن فً األنواع الثالثة من الطٌور تكون كروٌة الشكل او شابه كروٌاة وتكاون فاً الباشاك أكبار 

االخرٌن، وتماع العاٌن علاى جاانبً الارأس بموالاع مختلفاة. كماا بٌنات النتاابج ان التركٌاب االسااس لمملاة  حجماً من النوعٌن

العٌن فً األنواع الثالثة متشابه الى حد ما، وظهرت مملة العٌن مإلفة من ثاالث ؼاالالت هاً الؽاللاة اللٌفٌاة )الصالبة( التاً 

لؽاللاة الثانٌاة التاً تشامل ثالثاة اجازاء وهاً المشاٌمٌة، الجسام الهادبً تتحور فً ممدمتها الاى المرنٌاة، اماا العنبٌاة فتمثال ا

والمزحٌة، اما الؽاللة الثالثة فهً الشبكٌة، فضاالً عان عادد مان التراكٌاب التاً ال تنتماً الاً اي مان الؽاالالت الساابمة وهاً 

 ٌك. العدسة والعصب البصري والممشط العٌنً فضالً عن االختالفات الواسعة فً التركٌب الدل

نسااجٌاً ظهاارت الصاالبة مكونااة ماان طبمااة االلٌاااؾ الؽراوٌااة وؼضااروؾ زجاااجً فٌااه ؼااالؾ خااارجً وداخلااً وظهاار الؽااالؾ 

الداخلً مبطن بخالٌا صباؼٌة تختلؾ فً كثافتها باٌن األناواع الثالثاة، وظهارت الصالبة متطاورة فاً االناواع الثالثاة اال انهاا 

التً ظهرت فاً هاذه الؽاللاة هاً ان الؽضاروؾ فاً كال مان الباشاك والازرزور  أكثر تطوراً فً الباشك، ومن النتابج المهمة

ٌكون مفصوالً فً عدد من مناطك كرة العٌن بواسطة بواسطة االلٌاؾ الؽراوٌة، وظهر الؽضروؾ فً الباشك مفصاوالً اٌضااً 

موٌاة. اماا فاً العصافور فاً عادد مان المنااطك بواساطة  اوعٌاة دموٌاة، كماا ظهار محتوٌااً علاى ثماوب تخترلهاا االوعٌاة الد

المبرلف فمد ظهار الؽضاروؾ فاً عادد مان المنااطك مفصاوالً بواساطة لنااة دموٌاة. وٌاتعظم الؽضاروؾ فاً منطماة اتصااله 

بالمرنٌة فً الباشك لٌكون عظٌمات الصلبة التً لم تالحظ فً النوعٌن االخارٌن، كماا ٌاتعظم الؽضاروؾ باالمرب مان العصاب 

صري فً كل من الباشك والازرزور والتاً لام تالحاظ فاً العصافور المبارلف. اماا المرنٌاة البصري لٌكون عظٌمة العصب الب

فتتؤلؾ تشرٌحٌاً من جزأٌن هما المرنٌة المحٌطٌة والمرنٌة المركزٌة اللذٌن ٌكونان متبااٌنٌن فاً السامن باٌن منااطك المرنٌاة 

ٌة منتشرة فً سداة جذر المرنٌة لألنواع الثالثة التاً المختلفة فً النوع الواحد وبٌن األنواع الثالثة. كما ظهرت خالٌا صباؼ

تختفً فً المرنٌة المركزٌة، ومن النتاابج التاً ظهارت وجاود اوعٌاة دموٌاة منتشارة فاً جاذر المرنٌاة للباشاك والتاً تجعال 

دباً فاً الجهاة المرنٌة أكثر كفاءة فً اداء وظابفها. اما العدسة فمد ظهرت فً الطٌور الثالثاة محدباة مان الاوجهٌن وأكثار تحا

 االمامٌة وتكون أكثر تطوراً فً العصفور المبرلف. 

اما بالنسبة للعنبٌة فمد ظهرت متطورة بشكل كبٌر فً الطٌور الثالثاة وهاً مإلفاة مان المشاٌمٌة، الجسام الهادبً والمزحٌاة. 

وعٌاة الدموٌاة والخالٌاا ظهرت المشٌمٌة أكثر تطوراً فً الازرزور مان الناوعٌن االخارٌن، وتتكاون مان نساٌج ضاام ؼناً باال

الصباؼٌة. ٌفصل المشٌمٌة عن الشبكٌة ؼشاء بروف الذي ٌختلؾ فً سمكه بٌن مناطك كارة العاٌن المختلفاة للناوع الواحاد 

وبٌن االنواع الثالثة. بٌنما ظهر الجسم الهدبً مختلفاً فً جزبه المرتبط بالشبكٌة عن جزباه المارتبط بالمزحٌاة وفاً األناواع 

طٌاته كبٌرة الحجم ال ساٌما فاً العصافور المبارلف وتكاون هاذه الطٌاات متفرعاة فاً عادد مان اجازاء الجسام  الثالثة وتكون

الهاادبً لطااابر الاازرزور. امااا بالنساابة للمزحٌااة فتختلااؾ فااً شااكلها وتحاادبها بااٌن األنااواع الثالثااة، كمااا ظهاارت اختالفااات فااً 
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د وتكااون المزحٌااة أكثاار تطااوراً فااً العصاافور المباارلف ماان المزحٌااة بااٌن المنطمااة الظهرٌااة والمنطمااة البطنٌااة للنااوع الواحاا

 النوعٌن االخرٌن. 

ظهرت الشبكٌة متباٌنة فً سامكها باٌن األناواع الثالثاة، نذ تكاون اسامن بصاورة عاماة فاً الباشاك وٌلٌاه الازرزور ومان ثام 

حاد وكانات أكثار سامكاً فاً الجازء العصفور المبرلف. كما تباٌن سمن الشبكٌة فً االجزاء المختلفة من كرة العٌن للنوع الوا

الظهري الصدؼً وفً الطٌور الثالثة، وكما فً الفمرٌات والطٌاور فماد ظهارت الشابكٌة مكوناة مان ثماانً طبماات وؼشاابٌن 

 وظهرت هذه الطبمات متباٌنة فً سمكها فً االجزاء المختلفة من كرة العٌن للنوع الواحد وبٌن األنواع الثالثة. 

رٌة الصباؼٌة للشبكٌة فً االناواع الثالثاة مان الطٌاور مإلفاة مان صاؾ واحاد مان الخالٌاا مكعباة الشاكل ظهرت الخالٌا الظها

وترسال هااذه الخالٌاا بااروزات لمٌاة باتجاااه الخالٌاا البصاارٌة التاً تكااون متفاوتاة فااً الطاول، ودرجااة تعمٌادها باتجاااه الخالٌااا 

الطٌااور الثالثااة علااى نااوعٌن ماان الخالٌااا البصاارٌة وهااً  البصاارٌة. امااا طبمااة الخالٌااا المسااتمبلة للضااوء فظهاارت حاوٌااة فااً

العصااٌات والمخااارٌط التااً تكااون علااى نااوعٌن همااا المخااارٌط المفااردة والمخااارٌط الثنابٌااة. ولااد بلؽاات نساابة العصااٌات الااى 

لنشاط. مما ٌشٌر الى ان الطٌور الثالثة نهارٌة ا ٕ:٘وفً العصفور المبرلف  ٕ:4وفً الزرزور  ٔ:ٙالمخارٌط فً الباشك 

تتؤلؾ الخالٌاا المساتمبلة للضاوء بنوعٌهاا مان جازأٌن االول ٌعارؾ بالمطعاة الخارجٌاة والثاانً ٌعارؾ بالمطعاة الداخلٌاة التاً 

تتؤلؾ من جزأٌن االول ٌعرؾ بالجزء االهلٌلٌجً والثانً ٌعرؾ بالجزء نظٌر العضلة وتختلؾ هذه االجازاء مان حٌاث الطاول 

لمخاارٌط مان جهاة وباٌن االجازاء المختلفاة لشابكٌة الناوع الواحاد مان جهاة ثانٌاة وباٌن والسمن والمكونات بٌن العصٌات وا

الطٌااور الثالثااة ماان جهااة ثالثااة. امتااازت لمااة الجاازء االهلٌلٌجااً للمخااارٌط بنوعٌهااا بوجااود تراكٌااب خاصااة تعاارؾ بااالمطٌرة 

 الزٌتٌة، ولم تالحظ هذه التراكٌب فً العصٌات.  

شبكٌة متباٌنة بٌن الطٌور الثالثة وكذلن فً مناطك الشبكٌة المختلفة للنوع الواحد من حٌاث بٌنما ظهرت الطبمات االخرى لل 

السمن والترتٌب وكاذلن حجام وعادد الصافوؾ. كماا ظهار الؽشااء المحادد الاداخلً متبااٌن فاً سامكه وطبٌعاة تركٌباه، وكاان 

زات تشابه االهاداب او االساواط فاً عادد مان سطحه املساً فً الزرزور والعصفور المبرلف بٌنما فً الباشك تظهر فٌه بارو

 مناطك الشبكٌة.

امتااازت شاابكٌة األنااواع الثالثااة ماان الطٌااور بوجااود تخصصااات تركٌبٌااة واضااحة ومختلفااة. فمااد لوحظاات ثالثااة انااواع ماان 

 التخصصات البصرٌة وهً الباحة المركزٌة والحفٌرات فضالً عن الشرٌط البصري. فمد ظهرت حفٌارتٌن فاً كال مان الباشاك

والعصفور المبرلف والتً توجد فً المنطمة الظهرٌة الصدؼٌة والبطنٌاة االنفٌاة، وفاً طاابر الازرزور فماد ظهارت حفٌرتاان 

ضااحلة توجااد فااً المنطمااة الظهرٌااة الصاادؼٌة والبطنٌااة الصاادؼٌة ولوحظاات باااحتٌن فااً الاازرزور والتااً توجااد فااً المنطمااة 

ن اٌضاااً فااً العصاافور المباارلف والتااً توجااد فااً المنطمااة الظهرٌااة الظهرٌااة الصاادؼٌة والظهرٌااة االنفٌااة كمااا ظهاارت باحتااا

الصدؼٌة والبطنٌة الصدؼٌة وباحة واحدة فً الباشك توجد فً المنطمة الظهرٌة الصدؼٌة. اما بالنسبة للشرٌط البصري فماد 

صادؼٌة اماا فاً ظهر شرٌطان بصرٌان فً كل مان الباشاك والازرزور وٌوجادان فاً المنطماة الظهرٌاة الصادؼٌة والبطنٌاة ال

العصفور المبرلف فمد ظهر شرٌط واحد فاً المنطماة الظهرٌاة االنفٌاة. ومان التخصصاات الممٌازة التاً ظهارت فاً الباشاك 

والعصفور المبرلف ولم تظهر فً الزرزور هاً وجاود تخصاص ٌشابه الباحاة مان جهاة وٌشابه الحفٌارة المملوباة مان جهاة 

 ك علٌه الحفٌرة المملوبة. اخرى فً المنطمة الظهرٌة الصدؼٌة والذي اطل

ظهرت البمعة العمٌاء متباٌنة فً سعتها مع تباٌن لطر العصب البصري وصفاته التشارٌحٌة باٌن األناواع الثالثاة مان الطٌاور 

وكانت أكثر سعةً فً الباشك ثم الزرزور. اما الممشط العٌنً فمد ظهر فاً االناواع الثالثاة مان الناوع المطاوي وٌظهار بشاكل 

ً اسافنجً ٌنشاؤ مان مركاز العصاب البصاري وٌاؤتً امتاداد للمشاٌمٌة وهاو تركٌاب متطاور بشاكل واضاح. ظهار تركٌب وعاب

( طٌاة 2ٔ( طٌاة والعصافور المبارلف )ٕٙ( طٌة وفً الازرزور )4ٔالممشط مختلفاً فً عدد طٌاته ففً الباشك ٌتكون من )

 ات الممشط متشابه الى حٍد كبٌر. وٌكون التركٌب النسجً لطٌ
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 : استخدام طرٌمة الكرانج فً تمدٌر االوزان المتؽٌرات الوهمٌة عنوان الرسالة لصً وٌس حبف اسم الطالب : 

  الرٌاضٌاتالمسم :   الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 14رلم االستمارة :  

  الرٌاضٌات  / الرٌاضٌات  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٔ/  4ٕلمنالشة  : تارٌخ ا

  ماجستٌرالشهادة :  الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد                خولة مصطفى صادقاسم المشرؾ : 

 احصاء تطبٌمً : االحصاء  / الدلٌكاالختصاص العام /   المسم :  الرٌاضبات 

 

 المستخلص

 

تم فً هذه الرسالة التراح استخدام طرٌمة مضروب الكرانج فً تمدٌر اوزان استمارة االستنٌان ، وتم اعتمااد اساتعمال       

االوزان الممترحة لتحوٌل البٌانات النوعٌة الاى كمٌاة بحٌاث تعمال علاى تصاؽٌر مجماوع مربعاات الخطاؤ التجرٌباً ،  كماا تام 

سٌكٌة لالوزان باستعمال معاٌٌر الممارنة للوصاول الاى أفضال وزن ٌزٌاد مان متوساط اجراء ممارنة بٌنها وبٌن الطرابك الكال

مجموع المربعاات باٌن المعاامالت وٌملال مان متوساط مجماوع المربعاات داخال المعاامالت ، اذ تام اختٌاار اساتخدام االوزان ) 

، وكجانااب تااط، وتاام بناااء اسااتمارة  ، ..... ( لمسااتوٌات متؽٌاارات اسااتمارة االسااتبٌان كطرٌمااة كالسااٌكٌة للممارنااة ٖ،ٕ،ٔ

استنبٌان لتحمٌك الهدؾ ولمعرفة أهم العوامل المإثرة على الطالب ، كما تم االتصال بالخبراء التربوٌٌن والنفساٌٌن فاً لسام 

ت علم النفس / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة / جامعة الموصل لتمٌٌم استمارة االستبٌان التاً اعادت لتحمٌاك الهادؾ . وخرجا

 الرسالة ببعض االستنتاجات والتوصٌات التً تعطً أهمٌة لطرٌمة مضروب الكرانج فً تمدٌر أوزان استمارة االستبٌان .
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: )تحضٌر وتشخٌص عدد من المعمدات االٌونٌة الجدٌدة  عنوان الرسالة نسراء راجح محمود  اسم الطالب : 
Mn(II),Fe(II),Co(II),Ni(II),Cu(II),Zn(II),Cd(II)  مع أمالح

 الكوٌنولٌنٌوم واالٌزوكوٌنولٌنٌوم(

 المسم :  الكٌمٌاء الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٔرلم االستمارة :  

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الدلٌك :  االختصاص العام /   2ٕٔٓ/ ٕ/ 2ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                جاسم دمحم الٌاساسم المشرؾ : د. 

 الكٌمٌاء الالعضوٌة : الدلٌك  /   االختصاص العام  المسم :  الكٌمٌاء   

 

 المستخلص

 

   ً معمداً أٌونٌاً جدٌداً فضالً عان تحضاٌر األماالح العضاوٌة ، وتضامن  تتضمن الرسالة تحضٌر وتشخٌص سبعة وثالثون ملحا

 البحث جزأٌن:

باٌن الكوٌناولٌن ماع كال مان   من خالل التفاعل المباشر ماا(S5-S1) الجزء االول: ٌتضمن تحضٌر األمالح العضوٌة األٌونٌة 

ٌودٌد المثٌل وبرومٌد االثٌل وبرومٌد البنزٌال .  مناٌزوكوٌنولٌن مع كل مثٌل -3ٌودٌد المثٌل وبرومٌد االثٌل وكذلن  مفاعلة 

 واألمالح العضوٌة المحضرة هً :

S1= N-methylquinolinium iodide[ (C9H7N) -CH3].I 

S 2= N-ethylquinolinium bromide[ (C9H7N) –C2H5].Br 

S 3=3-methyl-N-methylisoquinolinium iodide [ (C10H9N) -CH3].I 

S 4=3-methyl-N-methylisoquinolinium bromide[ (C10H9N) –C2H5].Br 

S 5=3-methyl-N-benzylisoquinolinium bromide[ (C10H9N) –C7H7].Br 

 

فلاز الاى  (2:1) مولٌاة     وبنسابة ماع األماالح الفلزٌاة (S 5- S 1)الجزء الثاانً :ٌتضامن تفاعال  األماالح العضاوٌة أعااله  

 , ,MnCl2.4H2O,   FeCl2·4H2O, NiCl2.6H2O , CoCl2.6H2O خدمة هاًلٌكاند، نذ نن األمالح الفلزٌة المست

CuCl2.2H2O ,  ZnCl2 ,CdCl2 

 وامتلكت معمدات األمالح األٌونٌة المحضرة الصٌػ العامة التالٌة :  

[S]2 [MCl2I2] حٌااث نن(S3-S1=S) و[S]2 [MCl2Br2]  حٌااث أن(S5-S4-S2=S)  كااذلن مفاعلااة الملااح العضااوي

(S4مع كل من)  األمالح الفلزٌةCdBr2  و CuBr2 وامتلكت المعمدات المحضرة الصٌؽة العامة[S4]2 [MBr4]. 

تم تشخٌص األمالح العضوٌة  والمعمدات األٌونٌة باستخدام عدد من الطرابك الفٌزٌابٌاة والكٌمٌابٌاة  مثال درجاات االنصاهار 

من المعمدات والطراباك الطٌفٌاة مثال األطٌااؾ األلكترونٌاة لعدد  N.H. (Cوالتوصٌلٌة الموالرٌة ،والتحلٌل الدلٌك للعناصر )

وطٌااؾ األشااعة تحاات الحمااراء فضااالً عاان المٌاسااات المؽناطٌسااٌة.أكدت نتااابج كاال ماان المٌاسااات  المؽناطٌسااٌة واألطٌاااؾ 

ظمهاا األلكترونٌة وكذلن طٌؾ األشعة تحت الحماراء وجاود ناوعٌن مان  التناساك للاذرة المركزٌاة ماع الهالٌادات حٌاث أن مع

ربااعً السااطوح والاابعٌض منهاا اتخااذ بنٌااة المربااع المساتوي .كمااا دلاات لٌاسااات التوصاٌلٌة الكهربابٌااة أن األمااالح العضااوٌة 

 .(1:2واما معمداتها  فهً موصلة بنسبة ) (1:1)موصلة بنسبة 
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د النانوٌااة فااً حٌاتٌااة خنفساااء اللوبٌااا تمٌااٌم فعالٌااة المااوا :  عنااوان الرسااالة سارة عامر اسود اسم الطالب : 
 (Coleoptera: Bruchidaeالجنوبٌة )

Callosobruchus maculatus( Fab.) 

 المسم :  علوم حٌاة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٖرلم االستمارة :  

 :  علم حٌوان الدلٌك علوم حٌاة   / االختصاص العام /   2ٕٔٓ/ ٕ/ ٕٙتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ                 اسم المشرؾ : د. عدنان موسى دمحم

 :  علم حٌوان الدلٌك  علوم حٌاة  /  الدلٌك : / االختصاص العام  المسم :  علوم حٌاة    

 

 المستخلص

 

هااً  Callosobruchus maculatus ( Coleoptera: Bruchidae) (Fab)الجنوبٌااة  ء اللوبٌاااخنفسااا  

واحدة من اآلفات األولٌة الخطٌرة التً تصاٌب المحاصاٌل فاً الحمال والمخاازن. فاً اآلوناة األخٌارة اصابح التوجاه اساتخدام 

 مبٌدات حشرٌة مستمبلٌة واعدة.بدابل عن المبٌدات الحشرٌة االصطناعٌة ، وهً المواد او جزٌبات النانوٌة ك

ناانومتر( وجساٌمات الفضاة النانوٌاة  ٓٓٔو  ٘حجام)  ZnONPالناانوي  استخدم فً هذه الدراساة جساٌمات أكساٌد الزنان

AgNP  نانومتر للتؤثٌر الماتل ودون الماتل على معاٌٌر النمو وتطور الحشرة . ُعملت بذور الحماص بالجساٌمات  ٓٓٔحجم

 ج. ؾ.م.ٓٓٓٔو  4٘ٓ،  ٓٓ٘،  ٕٓ٘،  ٓٓٔ،  ٓالنانوٌة التركٌزات 

و  11.ٗأظهرت جساٌمات النانوٌاة تااثٌراً معنوٌااً  فاً الجواناب البٌولوجٌاة  للمعاامالت ، اذ كانات مادة معادل وضاع الباٌض 

على التوالً . بٌنما  AgNPوجسٌمات الفضة النانوٌة   ZnONPالنانوي  ٌوم عند المعاملة بجسٌمات أكسٌد الزنن ٗٓ.ٙ

أٌاام عناد  ٗٓ.ٙبٌنما طالت فترة الحضانة نلاى  ZnONPالنانوي  ٌوما عند جسٌمات أكسٌد الزنن ٗ.ٕفترة الحضانة  كانت

النااانوي  فااً معاملااة جسااٌمات أكسااٌد الزناان ٗ.2ٗ. و سااجلت الاال نساابة للفمااس كاناات  AgNPجسااٌمات الفضااة النانوٌااة 

ZnONP  ج.ؾ.م.  ٓٓٓٔعند التركٌز 

عناد التركٌاز  ZnONPالناانوي  ر الٌرلً والطور العذري عن معاملاة جساٌمات أكساٌد الزنانكما سجلت اعلى مدة فً الطو

جحاام   ZnONPالنااانوي  للطااور العااذري فااً معاملااة جسااٌمات أكسااٌد الزناان ٌااوم6.2و  ٕ.ٙٔج.ؾ.م. وكاناات  ٓٓٓٔ

 على التوالً . ٓٓٔعند التركٌز ٓٓٔ

فاً حاٌن أن  ZnONPنانومتر  ٘ج. ؾ.م. من  3ٔٓٓٓ عند ٓ.21ارتفاع معدل الوفٌات فً الطور الٌرلً المعامل بنسبة 

 ج. ؾ.م.ٓٓ٘من جسٌمات النانو عند  3٘nm بنفس الحجم ٓٙمعدل الوفٌات فً الطور العذري كانت  

 ٓٓٓٔعند التركٌاز  ZnONPالنانوي  % عن معاملة جسٌمات أكسٌد الزنن ٙ.ٙٔبٌنما سجلت الل نسبة لالنتاجٌة وكانت 

 ج.ؾ.م. 

ج.ؾ.م. ولم ٌظهار  ٓٓٓٔعند التركٌز  ZnONPالنانوي  ى نسبة لالحتباس عند معاملة جسٌمات أكسٌد الزننوسجلت اعل

تؤثٌر معنوي لجسٌمات النانو المستخدمة على نسبة الجنس  فً الحشرة . كما ظهر الل نسبة للفمس البٌض فً الجٌال األول 

 ..ج.ؾ.م ٓٓٓٔالتركٌز  ندع ZnONPالنانوي  % معاملة جسٌمات أكسٌد الزنن ٗ.ٓ٘وكانت 
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 دمحم حازم صبري  اسم الطالب : 
 

 عنوان األطروحة :  دراسة الوالع البٌبً لمٌاه نهر الخوصر 
 وتطبٌك بعض المودٌالت الرٌاضٌة

 الكٌمٌاء المسم :   الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  دكتوراه ٌعة البحث : اكادٌمًطب 2٘رلم االستمارة :  

 الكٌمٌاء الصناعٌة :   /  الدلٌك   الكٌمٌاء  االختصاص العام /   2ٕٔٓ/ ٕ/ ٕٙتارٌخ المنالشة  : 

 عمر موسى رمضاناسم المشرؾ : د. 
 . عبدالعزٌز ٌونس الصفاوي: د                

 مساعدالدرجة العلمٌة : استاذ  
               : استاذ                 

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه           

 الكٌمٌاء المسم :  
 : علوم حٌاة        

 الكٌمٌاء الصناعٌة /    الكٌمٌاء  الدلٌك : / االختصاص العام 
 : علوم الحٌاة / علم النبات                                

 

 المستخلص

 

ه نهر الخوصر ابتداًء لبل دخوله نلاى مدٌناة الموصال حتاى التماباه بنهار دجلاة، واختٌارت خمساة تمت دراسة نوعٌة مٌا     

موالع على نهر الخوصر ومولعٌن على نهار دجلاة للتعارؾ علاى درجاة تاؤثره بنهار الخوصار لمادة عشارة أشاهر وتام تحدٌاد 

وأجرٌات الفحوصاات   ل لثالثة مواسام،سبعة مصبات لمجاري الفضالت السابلة على جانبً نهر الخوصر داخل مدٌنة الموص

درسات لٌاساات تراكٌاز عناصار الرصااص والنحااس الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والبٌولوجٌاة وحسااب المعااٌٌر الخاصاة باالري، و

والزنن فً المٌاه وفً األجزاء الخضرٌة والجذرٌة للنباتات النامٌة فً المنطمة والرواسب الماعٌة لنهار الخوصار فضاالً عان 

، وتاام تمٌااٌم للرواسااب الماعٌااة PLIومإشاار حماال التلااوث  Cfوعاماال التلااوث  Igeoٌم مإشاار التااراكم الجٌولااوجً حساااب لاا

والاري وسامً الحٌواناات والمواشاً والادواجن  CWQIالموالع السبعة للشارب والحٌااة المابٌاة باساتخدام المودٌال الكنادي 

نلاى ارتفااع معادالت التوصاٌلٌة الكهربابٌاة والعسارة الكلٌاة أشارت النتابج ، ولد WQIباستخدام المودٌل الرٌاضً الموزون 

 ٕٕ٘ٔوكاناات  K1عناد المولااع والكبرٌتاات واألوكسااجٌن الماذاب فااً مٌااه نهاار الخوصار لباال دخاول النهاار مدٌناة الموصاال 

، وعنااد دخااول النهاار مدٌنااة الموصاال فمااد أظهاارت علااى التااوالً ٔ-ملؽاام. لتاار ٕ٘.2و  ٘ٗٗو  4ٖٔو  ٔ-ماٌكروسااٌمنز. ساام

و  ٘.٘٘النتابج ارتفاع المتطلب الحٌوي لألوكسجٌن والفوسفات والعدد الكلً للبكترٌا وبكترٌاا المولاون البرازٌاة التاً بلؽات 

علااى التااوالً، مااع انخفاااض تركٌااز  ٔ-ماالٓٓٔخلٌااة.  ٘ٓٔ×  24.2و  ٔ-خلٌااة. ماال   ٙٓٔ×  2ٕٓو  ٔ-ملؽاام. لتاار  2ٗ.ٗ

بالنسبة لتؤثٌر مٌاه نهار الخوصار علاى نوعٌاة مٌااه نهار دجلاة فماد وصالت  ، أمأ-ملؽم. لتر ٗٔ.ٔاألوكسجٌن المذاب لتصل 

نساابة الزٌااادة للمتطلااب الحٌااوي لألوكسااجٌن والفوساافات والكبرٌتااات والعاادد الكلااً للبكترٌااا وبكترٌااا االٌشرٌشااٌا كااوالي عنااد 

لات نتاابج الماودٌالت ، كماا دT6(% علاى التاوالً ممارناة باالمولع 1ٖٖو  2ٕٔٔو  4ٓو  ٕٔٗو  ٓٙٗالى ) T7المولع 

الرٌاضٌة نلاى أن جمٌاع الموالاع ؼٌار صاالحة للشارب والحٌااة المابٌاة وسامً الحٌواناات والمواشاً والادواجن، وكاذلن ؼٌار 

 كانت فمٌرة وجٌدة النوعٌة على التوالً.  T6و  K1مالبمة للري باستثناء المولعٌن 
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 ر مهٌديشٌماء دمحم طاه اسم الطالب : 
 

:  عزل وتشخٌص بعض أنواع البكترٌا من عٌنات  عنوان الرسالة
مرضٌة مختلفة ودراسة تؤثٌر بعض العوامل الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة 

 Proteusكمطفرات على بكترٌا 

 المسم :  علوم حٌاة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر اكادٌمً طبٌعة البحث : 2ٓرلم االستمارة :  

 :  علوم حٌاة / احٌاء مجهرٌة الدلٌك االختصاص العام /   2ٕٔٓ/ ٔ/ 4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد نجوى ابراهٌم خلٌلاسم المشرؾ : د. 

 نٌات حٌاتٌةعلوم حٌاة / تم الدلٌك : / االختصاص العام  المسم : علوم حٌاة

 

 المستخلص

 

عٌنة مرضٌة تعود لحاالت مرضٌة مختلفة، من المرضى المراجعٌن للمستشافى الجمهاوري  ٕٓٓتضمنت الدراسة جمع      

ومستشفى ابن سٌنا التعلٌمً فً مدٌنة الموصل خاالل ساتة أشاهر ابتاداًء مان شاهر تماوز لؽاٌاة شاهر كاانون األول مان عاام 

ة بكتٌرٌاة وشخصات تشاخٌص اولٌااً اعتماادا علاى خصاابص مساتعمراتها المظهرٌاة علااى ( عزلآ٘ٔ، عزلات منهاا )ٖٕٔٓ

االوساط الؽذابٌة واشكال خالٌاها المصبوؼة بصبؽة كرام، ولتؤكٌد تشخٌصها تم اجراء الفحوصات الكٌموحٌوٌة علٌها، وهً 

 Uraseو Catalaceو Oxidaseوالفحوصات االنزٌمٌة الخاصة بعوامل الضراوة ومنها فحوصات  IMViCفحوصات 

وفحااص الكشااؾ عاان لابلٌتهااا علااى انتاااج كبرٌتٌااد الهٌاادروجٌن  Phenylalanine deaminaseو Gelatinaseو

H2S ماااان لباااال بكترٌااااا  ، ولابلٌتهااااا علااااى الحركااااة وعلااااى تحلٌاااال الاااادم وانتاااااج الصاااابؽات مثاااال صاااابؽة الباٌوسااااٌانٌن(

Pseudomonas auroginosaكلوكااوز والالكتااوز واالرابٌنااوز والمااانٌتول ( وتخمٌرهااا لاابعض السااكرٌات منهااا ال

( فمااد تاام اجااراء Staphylococcus aureusللبكترٌااا السااالبة لصاابؽة كاارام، امااا للبكترٌااا الموجبااة لصاابؽة كاارام )

، النمااو Lecithinase ،Lipase ،Coagulase ،Hamolysisالفحوصااات التالٌااة علٌهااا وهااً الكشااؾ عاان أناازٌم 

، واؼلااب النتااابج كاناات مطابمااة لنتااابج المختباارات العالمٌااة والتشخٌصااات V.j. Agarووسااط  M.S Agarعلااى وسااط 

عزلاة مان بكترٌاا  ٖٔو Proteus vulgarisعزالت من بكترٌا  ٖالمختبرٌة المتعلمة بكل نوع بكتٌري. تم الحصول على 

Proteus mirabilis وتباٌن أنهاا موزعاة وتم انتخاب عزلة واحدة من كل نوع فً جمٌع التجارب الالحمة فً الدراساة .

(% لبكترٌاااااا ٖٓ( عزلاااااة )٘ٗ، و)Proteus(% تعاااااود لبكترٌاااااا المتملباااااات 4.ٓٔعزلاااااة ) ٙٔعلاااااى الشاااااكل اآلتاااااً: 

Escherichia coli (% لبكترٌااا 4.ٕٓعزلااة ) ٖٔوPseudomonas aeuroginosa  عزلااة ماان  1٘وأخٌاارا

 ٌٖاة مان كال عٌناة مرضاٌة، فماد تام عازل (%. اما اعداد العازالت البكتٌر1.4ٖ) Staphylococcus aureusبكترٌا 

(% ماان عٌنااات االسااهال ٘.ٕٔو ٘.ٕٙو ٖ.ٙو 1.1ٔوبنسااب مبوٌااة بلؽاات ) Proteusعزلااة ماان بكترٌااا  ٕو ٓٔو ٔو

(% ماان 4.1ٖو ٔ.ٔ٘بنساابة ) Escherichia coliعزلااة ماان بكترٌااا  4ٔو 1ٕوالحااروق واالدرار واالذن، وعزلاات 

(% ماااان بكترٌااااا ٘.ٖ٘عزلااااة وبنساااابة ) ٔٔب ، ماااان جهااااة اخاااارى عزلاااات عٌنااااات االسااااهال واالدرار فمااااط علااااى التعالاااا

Pseudomonas aeruoginosa  عاازالت ماان هااذه البكترٌااا بنساابة  ٖماان عٌنااة الحااروق، امااا ماان االدرار فعزلاات

فمد تم عزلها من جمٌاع  Staphylococcus aureus(% اما بكترٌا 1.ٗ٘عزلة بنسبة ) 4ٔ(% ومن الحنجرة 2.4)

(% من عٌنات الحروق واالدرار واالذن علاى التعالاب وباساتثناء ٙ.1و 2.4ٖو 4.ٔ٘) ٘و ٖٕو ٖٓبلؽت العٌنات وبؤعداد 

تاؤثٌر متسااوي فاً نسابة مماومتهماا أو حساساٌتهما  Proteusعٌنات الحنجرة واالساهال. تباٌن ان لكال مان ناوعً جانس 

 Ciprofloxacinل مان المضاادات الحٌوٌاة: للمضادات الحٌوٌة العشرة المستعملة فً هذه الدراسة نذ كانتا حساساتٌن لكا

، Penicillin، ومماااومتٌن لكاال ماان Vancomycin ،Streptomycinو Trimethoprimو Gentamycinو
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Amoxicillin ،Erythromycin ،Tetracycline وNalidixic acid ( لكال ناوع ٓ٘أي بنسبة مبوٌة بلؽت %)

كدرجة الحرارة واالشعة فوق البنفسجٌة وبعض العوامال الكٌمٌاوٌاة كاـ  بكتٌري. وعند دراسة تؤثٌر بعض العوامل الفٌزٌاوٌة

Acridine orange  و مادةSodium dodecyl sulfate  كعوامال مطفارة تجااه بكترٌااProteus  تبااٌن تؤثٌرهاا

فماد ُوِجاَد أن  . بالنسبة لتااثٌر العوامال الفٌزٌاوٌاة Proteusعلى نمو البكترٌا وذلن حسب نوع العامل المطفر ونوع بكترٌا 

م °ٗم وتثبٌطهاا عناد درجتاً حارارة °1ٕهنان تؤثٌراً متباٌناً لدرجات الحرارة بداللاة تحفٌاز نماو البكترٌاا عناد درجاة حارارة 

نااانومٌتر لالشااعة فااوق البنفسااجٌة تااؤثٌر محفااز للنمااو نذ ازداد نموهااا بزٌااادة فتاارة  ٕٗ٘م، بٌنمااا كااان للطااول المااوجً °ٖٗو

(% فاً 44.2، ٕ.4٘، ٕ.1٘و ٙ.1ٖ، 1ٓ.2، 4.4ٙ( ثانٌاة وبنساب مبوٌاة بلؽات )ٓٙ، ٘ٗ، ٖٓالتعرض لألشاعة لمادة )

علاى التعالاب لٌاساا بعٌناة الممارناة. أماا بالنسابة لتاؤثٌر  Proteus mirabilisو Proteus vulgarisكل من بكترٌاا 

 العواماااااااااااااااال الكٌمٌاوٌااااااااااااااااة فمااااااااااااااااد وجااااااااااااااااد ان لتركٌااااااااااااااااز المااااااااااااااااادة المسااااااااااااااااتعملة أثااااااااااااااااراً كبٌااااااااااااااااراً 

تؤثٌر تثبٌطً  Acridine orange( من مادة ٖملؽم/سم ٓٓٔفرة فً هذه البكترٌا، نذ كان للتركٌز االعلى )فً حصول الط

 Sodium dodecyl sulfateعلااى العكااس ماان ذلاان كااان للتركٌااز االعلااى ماان مااادة  Proteusفااً نمااو بكترٌااا 

وعٌن. كماا حصال تؽٌٌار فاً تااثٌر المطفارات %( تؤثٌر تحفٌزي فً نمو هذه البكترٌا لٌاسا بعٌنة الممارنة ولكاال الناٙٓٓ.ٓ)

وبنوعٌها الفٌزٌاوٌة والكٌمٌاوٌة على حساسٌة بكترٌا المتملبات للمضادات الحٌوٌة المختلفة، فمد بلؽت نسبة المماوماة لؽاٌاة 

(% وعنااد اسااتعمال الحاارارة واالشااعة الفااوق 46،  34(% و)36، 44(% وبنساابة حساسااٌة )54، 66(% و)64، 56)

 كعوامااااااااال فٌزٌاوٌاااااااااة مطفااااااااارة، فاااااااااً حاااااااااٌن وصااااااااالت نسااااااااابة المماوماااااااااة  لؽاٌاااااااااة  Ultravioletبنفساااااااااجٌة 

 و Acridine orange%عند اساتعمال ماادتً 40و 24% و 46، 34(% وبنسبة حساسٌة 60، 76(% و)54، 66)

Sodium dodecyl sulfate كمطفاارات كٌمٌاوٌااة، وفااً كاال ماان بكتٌرٌاااProteus mirabilis وProteus 

vulgaris والً. بشكل عام ٌتبٌن من هذه النتابج ان تاثٌر العوامال الفٌزٌاوٌاة والكٌمٌاوٌاة ادتاا الاى حصاول طفارة على الت

وبداللة زٌادة نسبة مماومتها على حساب انخفاض نسبة حساسٌتها للمضادات الحٌوٌاة لٌاد الدراساة  Proteusفً بكتٌرٌا 

وبنسابة زٌاادة بلؽات  SDSوماادة  UVساتعمال اشاعة الاـ وذلان عناد ا  P.mirabilisوكانت اعالها مماوماة فاً  بكتٌرٌاا 

(% ، وكانات هاذه النتاابج مطابماة لنتاابج التحلٌال 50(% على التعالاب لٌاساا بعٌناة الممارناة التاً كانات )26و16 حوالً )

 (.P≤0.05عند مستوى احتمالٌة ) SPSSاالحصابً عند استعمال برنامج 
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 صرفةللعلوم ال تربٌة

: توصٌؾ أنزٌم بولً أمٌن أوكسٌدٌز المنمى جزبٌاُ من عنوان الرسالة  ساره عبداإلله ٌونس دمحم لب : اسم الطا
 دماغ األؼنام ودراسة نمكانٌة تثبٌطه بعمار الكاربامازٌبٌن  

 المسم :  الكٌمٌاء  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر كادٌمًطبٌعة البحث : ا 24رلم االستمارة :  

 :  الكٌمٌاء  الدلٌك االختصاص العام /  الكٌمٌاء /   2ٕٔٓ/  ٖ/ ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد اسم المشرؾ : د. وثبة ندرٌس علً توحله

 اتٌةالحٌ الدلٌك : /  الكٌمٌاء / االختصاص العام  المسم : الكٌمٌاء

 

 المستخلص

 

فااً  Polyamine oxidase (PAO)تضاامنت الدراسااة الكشااؾ عاان وجااود فعالٌااة ألناازٌم بااولً أمااٌن أوكسااٌدٌز    

مستخلص نساٌج دمااغ األؼناام وتنمٌتاه جزبٌاا باساتخدام تمنٌتاً الفارز الؽشاابً وكروموتوؼرافٌاا التباادل األٌاونً باساتخدام 

( وبفعالٌاة IIو  Iهماا ) PAOٌلوز(. تام الكشاؾ عان وجاود متمااثلٌن ألنازٌم سال - DEAEراتنج المباادل األٌاونً الساالب )

مارة علاى التاوالً ممارناة  8و 11وحدة أنزٌمٌة/ملؽم باروتٌن علاى التاوالً، وبعادد مارات تنمٌاة  2.856و  3.876نوعٌة 

 باألنزٌم فً المستخلص الخام. 

ره للدراسة. ففً دراسة الظروؾ المثلاى لألنازٌم، أظهارت النتاابج ، لذا تم اختٌا PAO Iنظرا للفعالٌة العالٌة للمتماثل األول 

البوتاساٌوم -ملاً ماوالر مان محلاول فوسافات الصاودٌوم 20نن أفضل فعالٌة تم الحصول علٌها فً خلٌط التفاعل كانات عناد 

 ٌٓٓٔماً . وكاان حجام المساتخلص األنزKClملاً ماوالر مان محلاول كلورٌاد البوتاساٌوم  ٓٓٔو 9المنظم بدالة حامضاٌة 

دلابك، وعند اختبار خصوصٌة األنزٌم تجاه المواد األساس وجد  ٓٔم ولمدة °ٓٗماٌكرولٌتر، وحضن األنزٌم بدرجة حرارة 

وحادة أنزٌمٌاة/  ٘ٗٔ.ٓ Vmaxأن أعلى فعالٌة كانت عند استخدام السبرمدٌن كمادة أساس أذ بلؽت لٌماة السارعة المصاوى 

ملؽم/ مل فاً  4ٖٗٔ.ٓملً موالر. وأظهرت النتابج وجود أٌون النحاس بتركٌز  ٗ.ٖٗ Kmمنتن -مل ولٌمة ثابت مٌكالٌس

باسااتخدام جهاااز االمتصاااص الااذري. كمااا تاام الكشااؾ عاان وجااود المرافااك األنزٌمااً فالفااٌن أدنااٌن ثنااابً  PAO Iالمتماثاال 

األشاعة فاوق باساتخدام تمنٌاة  PAO Iفاً المتماثال األول  Flavin Adenine Dinucleotide (FAD)النٌوكلوتٌاد 

 ( نانومٌتر. 430 -325البنفسجة وتبٌن ظهور حزمتٌن عند األطوال الموجٌة من )

وتباٌن حصاول انخفااض فاً فعالٌاة األنازٌم عناد  PAO Iدرس التاؤثٌر التثبٌطاً لعماار الكارباماازٌبٌن علاى فعالٌاة المتماثال 

 Kiأناه مان الناوع الالتنافساً ، ونن لٌماة ثابات التثباٌط التراكٌز المختلفة للمثبط. كما تم دراسة نوع التثباٌط للعماار، وتباٌن 

 ملً موالر.  1.8بلؽت 

، وأشاارت  HPLCولد تم تشخٌص مركبات متعدد األمٌن فً المستخلص الخام بتمنٌة كروموتوؼرافٌاا الساابل عاالً األداء 

ن وجاود مركباات ساٌل أماٌن فضاالً عاالسبرمٌن والسبرمدٌن والكادافارٌن وثنابً أمٌن بروبان وهك  نتابج التحلٌل نلى وجود

 متعدد أمٌن أخرى .
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 صرفةتربٌة للعلوم ال

ممارنة بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة وتركٌب االحماض : عنوان الرسالة  رؼد عامر احمد الحٌالً اسم الطالب : 
 الدهنٌة خالل فترة الصوم

 الكٌمٌاء  المسم :  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 21رلم االستمارة :  

 :  الكٌمٌاء  الدلٌك االختصاص العام /  الكٌمٌاء /   2ٕٔٓ/ ٖ/ ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد عبدالهادي جاسم دمحم اسم المشرؾ : د. 

 الحٌاتٌة الدلٌك : /  الكٌمٌاء / االختصاص العام  اءالمسم : الكٌمٌ

 

 المستخلص

 

صااممت هااذه الدراسااة للتعاارؾ علااى تااؤثٌر الصااوم علااى مسااتوى المتؽٌاارات الكٌموحٌاتٌااة والنساابة المبوٌااة لألحماااض       

منت هاذه الدراساة الدهنٌة فً مصل الدم، وكذلن التعرؾ على تؤثٌر عوامل العمر والجنس على مستوى هاذه المتؽٌارات. تضا

( سانة ؼٌار 19-80( عٌنة ألشخاص أصحاء فً حالة صٌام شهر رمضان من الذكور واإلنااث تراوحات أعماارهم باٌن )50)

ساٌطرة مان نفاس نمااذج المصابٌن بؤي مرض ظاهري ونفاس المجموعاة مان األشاخاص ولكان بادون حالاة صاٌام تام َعاّدهم 

ن. تم لٌاس المتؽٌرات الكٌموحٌاتٌة اآلتٌة فاً الجازء األول مان مصال الادم الفبات العمرٌة أعاله حٌث لسم المصل نلى جزبٌٌ

(، كولٌسااترول البااروتٌن LDL(،كولٌسااترول البااروتٌن الاادهنً واطااا الكثافااة)CT(، الكولٌسااترول الكلااً )ULGالكلوكااوز)

( CUكلٌسااٌرول) (،ثالثااً اساااٌلLLDL(، كولٌسااترول البااروتٌن الاادهنً واطااا الكثافااة جاادا)LDLالاادهنً عااالً الكثافااة)

( وتام تمادٌر الادهون الفوسافاتٌة بالطرٌماة اللونٌاة.بٌنت نتاابج هاذه الدراساة وجاود Kitsوباستخدام عادد التحلٌال الجااهزة )

انخفاض معنوي فً مستوى المتؽٌرات الكٌموحٌاتٌة، وذلن فً حالة الصٌام، ووجود ارتفاع معنوي فً مستوى كولٌساترول 

ة فً حالة الصوم ممارنة مع نماذج السٌطرة. لوحظ فً هاذه الدراساة وجاود تاؤثٌر لعامال العمار البروتٌن الدهنً عالً الكثاف

على مستوى المتؽٌرات الكٌموحٌاتٌة خالل فترة الصوم نذ أشارت نتابج هذه الدراسة نلى وجاود ارتفااع معناوي فاً مساتوى 

BMI وTG  ًفضالً عن ارتفاع ؼٌر معنوي فGlu وLDL وVLDL عنوي فً وانخفاض ؼٌر مHDL للفبة الثانٌة(ٗ٘-

.كذلن أشارت نتابج هذه الدراسة الى وجود تؤثٌر الجنس خالل مدة الصاوم حٌاث سنة(ٗٗ-2ٔممارنة بالفبة األولى) (سنة1ٓ

ووجاود انخفااض ؼٌار  LDL/HDLونسابة  LDLو HDLو BMIأشارت الدراسة نلى وجاود ارتفااع معناوي فاً كال مان 

 ع نمااذجبالنسابة لنمااذج اإلنااث ممارناة ما LDLوارتفاع ؼٌر معنوي فاً  TGو VLDLو Gluو TCمعنوي فً مستوى 

الذكور. وتم فً هذه الدراسة تحلٌل ولٌاس النسبة المبوٌة لألحماض الدهنٌة فً المكونات الدهنٌاة فاً الجازء الثاانً لمصال 

باساتخدام جهااز كروموتوكرافٌاا الؽااز والادهون الفوسافاتٌة(  ثالثً اساٌل كلٌساٌرولالدم الجزابه الثالثة )استر كولٌسترول، 

(.أشارت نتابج هذه الدراسة نلى وجود ارتفاع معنوي فاً Capillary Gas Chromatography( )CGCالشعري )

)المجماوع الكلاً(، ووجاود انخفااض ؼٌار معناوي فاً النسابة المبوٌاة  SFA)النسبة المبوٌاة لألحمااض الدهنٌاة المشابعة )

(، ووجاود انخفااض ؼٌار معناوي فاً النسابة المبوٌاة لألحمااض الدهنٌاة MUFAة األحادٌاة )لألحماض الدهنٌة ؼٌر المشبع

الصوم ممارنة مع نمااذج  نماذج)المجموع الكلً( فً جزء أستر الكولٌسترول لمصل الدم ل PUFA)ؼٌر المشبعة المتعددة )

 SFA)لألحمااض الدهنٌاة المشابعة ) السٌطرة. وأشارت نتاابج هاذه الدراساة نلاى وجاود ارتفااع معناوي فاً النسابة المبوٌاة

(، MUFA)المجموع الكلاً(، ووجاود ارتفااع ؼٌار معناوي فاً النسابة المبوٌاة لألحمااض الدهنٌاة ؼٌار المشابعة األحادٌاة )

)المجماوع الكلاً( فاً  PUFA)ووجود ارتفاع ؼٌر معنوي فً النسابة المبوٌاة لألحمااض الدهنٌاة ؼٌار المشابعة المتعاددة )

الصاوم ممارناة ماع نمااذج الساٌطرة. وبٌنات نتاابج هاذه الدراساة نلاى  نمااذجٌل كلٌساٌرول لمصال الادم لجزء أستر ثالثً اساا

)المجموع الكلً(، ووجود انخفاض معنوي فاً  SFA)وجود ارتفاع معنوي فً النسبة المبوٌة لألحماض الدهنٌة المشبعة )
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ود انخفاااض ؼٌاار معنااوي فااً النساابة المبوٌااة (، ووجااMUFAالنساابة المبوٌااة لألحماااض الدهنٌااة ؼٌاار المشاابعة األحادٌااة )

 نماااذج)المجمااوع الكلااً( فااً جاازء الاادهون الفوساافاتٌة لمصاال الاادم ل PUFA)لألحماااض الدهنٌااة ؼٌاار المشاابعة المتعااددة )

السٌطرة. وٌستنتج مان هاذه الدراساة أن الصاوم ٌملال مان عوامال الخطاورة التاً تاإدي الاى زٌاادة  نماذجالصوم ممارنة مع 

ض نلى أمراض الملب وتصلب الشراٌٌن. وٌثبت دور الصوم فً السٌطرة على األٌض بشكل عام واٌض الادهون مخاطر التعر

بشكل خاص حٌث ٌعمل الصوم على تنشٌط أٌض الدهون بكفاءة أكبر حٌث ٌعتمد الجسام علاى الادهون خاالل الصاوم كمصادر 

ؤثٌر كبٌر لعوامل معدل كتلاة الجسام، العمار والجانس ربٌسً للطالة خالل الساعات المتمدمة من الصوم. وتم استنتاج وجود ت

على مستوى المتؽٌرات الكٌموحٌاتٌة حٌث تإثر بشكل كبٌر على عملٌات األٌاض المختلفاة، مماا ٌاإدي الاى اخاتالؾ مساتوى 

 هذه المتؽٌرات ونسبة األحماض الدهنٌة مما ٌإثر على تطور عوامل الخطورة نذ تمل مخاطر التعرض ألمراض الملب
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 صرفةتربٌة للعلوم ال

: تؤثٌر النشاط الشمسً فً طبمة االٌونوسفٌر للدورة  عنوان الرسالة لٌث ٌاسر ٌاسٌن احمد اسم الطالب : 
 ٕٗالشمسٌة 

 فٌزٌاءالمسم :  ال الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر مًطبٌعة البحث : اكادٌ ٓٓٔرلم االستمارة :  

 فٌزٌاء الفلن والفضاء:   الدلٌك /  فٌزٌاءاالختصاص العام /  ال  2ٕٔٓ/ ٖ/ ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه جة العلمٌة : استاذ الدر اسم المشرؾ : د. وفاء حسن علً زكً

 لفلن والفضاءفٌزٌاء ا الدلٌك : /  الفٌزٌاء / االختصاص العام  المسم : الفٌزٌاء 

 

 المستخلص

 

فً هذا البحث تمت دراسة تؤثٌر النشاط الشمسً ) الرٌااح الشمساٌة والكلاؾ الشمساً ( علاى معلماات الطبماة المتؤٌناة       

( والكثافاة االلكترونٌاة فاً TEC)االٌونوسفٌر( ، وذلن من خاالل تاؤثٌر النشااط الشمساً علاى المحتاوى االلكتروناً الكلاً )

 ( .ٕٙٔٓ-2ٕٓٓللسنٌن ) ٕٗة فوق مدٌنة بؽداد للدورة الشمسٌة الطبمة المتؤٌن

( حدثاً شمساٌاً مرصاوداً فاً هاذا العمال ، جمٌاع البٌاناات و اإلرصاادات لألحاداث الشمساٌة  تام أخاذها مان 24ٕتم استخدام )

لاى المختبار ( المحمولاة عERNE( واختبار هذه األحداث الشمسٌة من خالل المنظومة اٌرناا )LASCOالمنظومة السكو )

 CAP( احااداث شمسااٌة ذات زاوٌااة تموضااع مركاازي ٓٔٔ( ، منهااا )ٕٙٔٓ-2ٕٓٓ( وذلاان للفتاارة )SOHOالفضااابً )

360º ( ايHALO والتااً ٌرافمهااا حاادوث شااواظ شمسااً ، كمااا تاام اخااذ بٌانااات شاادة الشااواظ الشمسااً لألشااعة السااٌنٌة )

( حادثاً 2ٙٔ( فوجاد الشاواظ الشمساً لاـ)GOESة )( المرافك لهذه االحاداث الشمساٌة مان خاالل المنظوماSFXالضعٌفة )

( . بٌنماا تام اخاذ بٌاناات الكلاؾ الشمساً CMEsشمسٌاً من المجموع الكلً والمرافك النطالق الممذوفات الكتلٌة االكلٌلٌة )

 ( وذلن لتحمٌك اهداؾ الدراسة.  Silsoمن المولع الرسمً لرصد البمع الشمسٌة )

والرٌااح الشمساٌة علاى معلماات الطبماة المتؤٌناة فاوق مدٌناة بؽاداد تام تحمٌماه مان خاالل  ان تؤثٌر كل من الكلؾ الشمساً   

( وثانٌااا باسااتعمال المعااادالت الرٌاضااٌة IRIاسااتعمال طاارٌمتٌن مختلفتااٌن وهمااا اوال النمااوذج المرجعااً للطبمااة المتؤٌنااة )

 المعتمدة .  

( ، ومن خالل SPSS statistics 23.0 IBMاالحصابً )تم تحلٌل جمٌع هذه المتؽٌرات احصابٌا باستعمال البرنامج    

( مااع المحتااوى االلكترونااً الكلااً CMEالمعلمااات االحصااابٌة وجااد ان عاللااة طالااة وساارعة الممااذوفات الكتلٌااة االكلٌلٌااة )

(TEC( ًهً عاللة ضعٌفة نسبٌا ، بٌنما وجد عاللة لوٌة خطٌة بٌن عادد الكلاؾ الشمسا )Sunspots وباٌن المحتاوى )

( علااى المحتااوى Solar flears( للطبمااة المتؤٌنااة ، بٌنمااا كااان تااؤثٌر لمعااان الشااواظ الشمسااً )TECكترونااً الكلااً )االل

( فً الطبمة المتؤٌنة للٌالً نسبٌا ، كما وجد ان منحنٌات توزٌع الكثافة االلكترونٌة مع االرتفاع ٌؤخاذ TECااللكترونً الكلً )

 اء االحداث الشمسٌة الموٌة .  ( اثنQuadraticشكل االنحدار التربٌعً )
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 صرفةللعلوم ال تربٌة

:  تعٌٌن ودراسة العوامل المإثرة على لٌم ثوابت  عنوان الرسالة مشتاق سعد ٌونس اسم الطالب : 
 االستمرار لبعض لواعد شٌؾ بالطرابك النظرٌة .

 المسم :  الكٌمٌاء الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٓٔرلم االستمارة :  

 االختصاص العام /  الكٌمٌاء   2ٕٔٓ/ ٖ/ 4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. دمحم محمود حسٌن ٌونس

 الفٌزٌاوٌة الكٌمٌاء الدلٌك :  /  الكٌمٌاء  /االختصاص العام  المسم : الكٌمٌاء 

 

 المستخلص

 

نشتملت دراستنا هذه على ِحساب ثوابت اإلستمرار نظرٌاً لتسعة ُمركبات نٌمٌنٌة أروماتٌة ُمَحضرة وُمشّخصة َعملٌااً فاً      

نولٌااة . نذ ِدراسااة َسااابمة للباااحثٌن )عااادل عاازوز و دمحم محمااود النعٌمااً( ألتااً تَضاامنت تسااع ُمركبااات ماان لواعااد شااٌؾ ألفٌ

ُحسااابت ثوابااات اإلساااتمرار لإلٌمٌناااات كافاااة لٌاااد ألدراساااة نَظرٌااااً باااؤربع طراباااك عناااد درجاااات ألحااارارة ألُمطلماااة ألخمساااة: 

(283,293,303,313,323K ومن ثم ُممارنتها مع ألماٌم ألعملٌاة الُمستحصالة مان ألِدراساة ألعملٌاة ألَساابمة ألماذكورة ،)

ة أالربعااة ماان ِمٌكانٌاان ألكاام ، فتَضاامنت األولااى وألثانٌااة طرٌمااة ألِحسااابات ُشاابه ألتجرٌبٌااة آنفاااً. وتاام نختٌااار ألطرابِااك ألنَظرٌاا

(semi-impirical)  مثااالAusten models (AM1)  وmethod Semi empirical(PM3)   أماااا ألطرٌماااة

 Densityٌااااة ، وألطرٌمااااة ألرابِعاااة نَظرٌااااة دالاااة ألكثافااااة أاللكترون Hatree - Fock (HF)فاااون  -ألثالثاااة، هاااااتري 

Functional Theory DFT وألطرٌمة ألثالثة وألرابعة من طرابك ألحسابات أالساسٌة ،(abintio)   وتام نختٌاارهم ،

 لكونهم أكثر نستخداماً لدى ألباِحثٌن لحصولهم على نَتابج دلٌمة فً ِدراسات َعدٌدة َسابمة.

، التاً تماوم polarizable conductor calculation model (CPCM)كما تم فً هذه ألدراساة ندخاال طرٌماة 

بحساب ألُمتؽٌرات ألفٌزٌابٌة للُمركبات كافة لٌد ألدراسة فً طور ألمحالٌل بدالً من ألطور ألؽازي بإستخدام اإلٌثانول كُماذٌب، 

( نظرٌااً، Soو  Hoو  Goفضالً  عن ِحساب لٌم ثوابت نالستمرار ألتً ُحسبت منها الحماً ألمتؽٌرات ألثٌرمودٌنامٌكٌاة )

 ومن ثّم ُممارنتها بنظٌراتها العملٌة .

تم نعتماد ألُمتؽٌرات ألطالٌة ألمحسوبة نَظرٌاً بالطرابِك أالربعة عناد ألادرجات ألحرارٌاة ألخمساة لإلٌمٌناات كافاة، ألتاً تُمثال 

وألجهاد األلكتروناً  وألصالبة (LUMO) (  و HOMOنستمرارٌة ألُجزٌبات من خالل ألتداخالت وألتؽٌرات ألفراؼٌة مثل )

ألكٌمٌابً ودلٌل األلكتروفٌلٌة الكاروي ألتاً أساتخدمت فاً حسااب بعاض ألُمتؽٌارات ألمعروفاة وألتاً لهاا عاللاة بإساتمرارٌة 

ألُجزٌبات ومٌولها من حٌث َكونها الكتروفٌل أو نٌوكلٌوفٌل ، وتبٌّن بؤن ألمٌم تتؽٌار حساب مولاع ألُمعِوَضاات وَحجمهاا فَضاالً 

الدالّااة علااى أن اإلٌمٌنااات ألمدروسااة تتفاعاال كنٌوكلٌوفٌاال ) أي لهااا لابلٌااة علااى   (ω)ملٌلااة لاادلٌل اإللكتروفٌلٌااة عاان ألمااٌم أل

نعطاء اإللكترونات (. كما تم ندخال المتؽٌرات هذه فً ألطرابك ألنظرٌة االربعة وربطها مع بعضاها ألابعض وماع لاٌم ثوابات 

ً التحلٌل اإلحصابً لإلٌمٌنات كافّة لٌد الدراسة عند الدرجات الحرارٌة ألخمساة ( ونختبار صالحٌتها ودلّتها ف (Kأالستمرار 

 ، فحصلنا على تطابك جٌد بٌن ألمٌم ألعملٌة وألنظرٌة فضالً عن لٌم ُمعامل اإلرتباط الجٌدة ألمرٌبة من الواحد .

 , C1-C7للُمتؽٌااارات ) Coefficients(β)كماااا أثبتااات الدراساااة صاااحة نختباااار نساااتخدام ُمعاااامالت ألمتؽٌااارات بٌتاااا 

Bond.OH1 , DMavarge , Hardnes ألُمتفاوتة فاً ألتسلسال والّدالاة علاى أنهاا ذات تاؤثٌر واضاح علاى لاٌم )K    

ألملٌاال جااداً  Standard Error (S.E)كونهاا تُمثاال َمركاز ألتفاعاال بالنسابة ِلثواباات أالساتمرار ماان ممادار الخطااؤ المٌاساً 

اء ألتجرٌبٌاة للعاللاة بٌنهاا وباٌن لاٌم ثوابات التاؤٌن فاً ألتحلٌال اإلنحاداري ولكافاة الُمركباات وضمن ألمدٌات ألممبولة لألخطا

وبالطرابك أالربعة ، فضالً عن لٌم ُمعامل أالرتباط للُمتؽٌرات هذه فً ألتحلٌال األنحاداري ألُمتعادد ألمرٌباة مان الواحاد . وهاذا 
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 ٌدل على أهمٌة نستخدامها فً حساب لٌمة

     (K الن ).ظرٌة وُممارنتها مع ألمٌم ألعملٌة 

المرٌبااة ماان الواحااد هااً  (AM1)و      (PM3)الُمستحصاالة ماان طرٌمتااً  (R2)أظهاارت الدراسااة أن لااٌم معاماال اإلرتباااط 

 األفضل. 

 ( السالبة تإكد أن تفاعالت أإلٌمٌنات كافة لٌد الدارسة كافة هً تلمابٌةΔGoان لٌم )

(Spontaneous) فً حٌن أن لٌم أال ،( نثالبً ألسالبةΔHoتدل على التفاعل باعث ) 

 . (Exothermic)للحرارة 

( مان ألناحٌاة ألنظرٌاة  ٌجاب أن تكاون ساالبة  ، فاً حاٌن وجادت بعاض مان لٌمهاا موجباة . ΔSoنن التؽٌر فً االنتروباً )

والتفااعالت التاً تتاؤثر وٌُعزى سابب اإلشاارة الموجباة للمركباات الاى وجاود االواصار الهٌدروجٌنٌاة فاً المعمادات المتكوناة 

 ( الىΔSoطالتها ولوتها بتؽٌر درجات الحرارة . أو بعبارة أخرى أن أالواصر ألهٌدروجٌنٌة تكون مإثرة فتحول )

 اإلشارة الموجبة . وهذا ُمتولع وُمنسجم مع ألعدٌد من الدراسات ألسابمة ألمذكورة أعاله .    

ك ألنظرٌاة األربعاة المعتمادة فٌهاا وجودتهاا فضاالً عان دلاة نتاابِج ألدراساة وأخٌرا أثبتت دراستنا هذه صحة أساتخدام ألطرابا

ألمختبرٌة ألسابمة ألتً لامبها ألباحثن )عادل عزوز ودمحم محمود النعٌمً ( لإلٌمٌنات نفساها وذلان مان خاالل تماارب ألماٌم )

 وثوابت أالستمرار )(K)  وبٌن لٌمΔGo( و )Ho( و )ΔSoند ألدرجات ألحرارٌة ألخمسة .( ع 
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 صرفةللعلوم ال تربٌة

فصل وتشخٌص بعض المركبات الفعالة من بعض  :  عنوان الرسالة صفاء اسعد دمحم اسم الطالب : 
 السٌانوبكترٌا المعزولة محلٌا  وتؤثٌرها المضاد فً البكترٌا المرضٌة

 المسم :  علوم الحٌاة  م الصرفة  الكلٌة : تربٌة للعلو الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 22رلم االستمارة :  

 علم النبات  : علوم حٌاة  / الدلٌكاالختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٖ/ 4تارٌخ المنالشة  :  

 وراهالشهادة : دكت الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد اسم المشرؾ : د. ٌوسؾ جبار الشاهري

 علم النبات  : /  علوم حٌاة   / الدلٌكاالختصاص العام  المسم : علوم الحٌاة 

 

 المستخلص

 

 و Oscillatoria limneticaالدراسااااة الحالٌااااة تاااام الحصااااول علااااى عاااازلتٌن نمٌتااااٌن ماااان السااااٌانوبكترٌا 

Westiellopsis prolifica الفٌناوالت( للعازلتٌن فضاالً وفصل وتشخٌص عدد من المركباات الفعالاة )األحمااض الدهنٌاة و

 عن دراسة الفعالٌة الحٌوٌة لمستخلصات السٌانوبكترٌا ضد بعض البكترٌا المرضٌة. 

تم الحصول على مستخلصات متنوعة للسٌانوبكترٌا لٌاد الدراساة )االٌثار البترولاً، الكلوروفاورم، االٌثاانول( وبعاد 

 Gas( GCجهااااااز كروماتوؼرافٌاااااا الؽااااااز )األحمااااااض الدهنٌاااااة باساااااتخدام فصااااال المركباااااات الفعالاااااة شخصااااات 

Chromatography ( حاااامض دهناااً فاااً كااال مااان العااازلتٌن وتباٌنااات نسااابها حساااب ٙٔوأظهااارت النتاااابج وجاااود )

 %( فً المستخلص الكلورفاورمً بالنسابة لعزلاة1ٔأعلى نسبة ) Butyric acidالمستخلصات نذ سجل الحامض الدهنً 

O. limnetica  وحااااااامضlinolic ( فااااااً المسااااااتخلص اإلٌثااااااانولً بالنساااااابة لعزلااااااة12ٕ٘.ٔٔبنساااااابة )% 

W. prolifica كما تام تشاخٌص عادد مان المركباات الفٌنولٌاة باساتخدام جهااز ،HPLC  للمساتخلص االٌثاانولً للعازلتٌن

( فاً كاال الجنساٌن وظهار أعلاى مركاب الاـ Kaempferol, Qurcetin, Catechin, Rutinوظهرت المركبات الفٌنولٌاة )

Rutin  ( للعاازلتٌن ٖ.ٔٗو ٘.1ٗ)بنساابة%O. Limnetica وW. prolifica  علااى التااوالً وألاال نساابة لمركااب الااـ

Kaempferol (ٕ للعزلتٌن ٕ.ٖو )%O. Limnetica وW. Prolifica .ًعلى التوال 

وأظهرت المستخلصات الخام تؤثٌراً تثبٌطٌااً متباٌنااً حساب ناوع المركباات المفصاولة مان الساٌانوبكترٌا المساتخدمة 

وبؤلطار تثبٌط مختلفة، وكاان أعلاى  ٖ( ملؽم/سمٕ٘، ٓ٘، ٓٓٔ، ٌٕٓٓد الدراسة ضد البكترٌا المرضٌة وبتراكٌز مختلفة )ل

 .Wو O. Limneticaلمساتخلص اإلٌثار البترولاً للعازلتٌن  Staph. aureus(ملم فاً البكترٌاا 7ٕ4ٕٕتثبٌط بمطر )

prolifica .ًعلى التوال 

لٌاااة واضاااحة علاااى البكترٌاااا المرضاااٌة ممارناااة بمساااتخلص االٌثااار البترولاااً أظهااار المساااتخلص االٌثاااانولً فعا

انوبكترٌا لٌاد الدراساة  Pseudomonas aeruginosaعلما نن البكترٌا والكلوروفورم.  لم تتؤثر بؤي مان مستخلصاات السٌا

 وبكافة التراكٌز.
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 صرفةتربٌة للعلوم ال

:  فصال وتشاخٌص عادد مان المركباات الفٌنولٌاة لثالثاة طروحة ألعنوان ا ٌونس سعدي سعٌد حسٌن  اسم الطالب : 
 نباتات طبٌة عرالٌة ودراسة تؤثٌرها فً بعض األنواع البكتٌرٌة المرضٌة 

 المسم :  علوم الحٌاة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 دكتوراهالشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٓٔرلم االستمارة :  

 تمنٌات حٌاتٌة/   علوم الحٌاة : الدلٌكاالختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٖ/ 1ٕتارٌخ المنالشة  :  

 مثنى جاسم دمحماسم المشرؾ : د. 
 : د. جاسم فتحً علً                

 الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد
 : استاذ مساعد                 

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 مسم : علوم الحٌاة ال
 : العلوم الطبٌة االساسٌة       

 نبات / نواتج طبٌعٌة  :  /   الدلٌكاالختصاص العام 
 :  احٌاء مجهرٌة / بكترٌا مرضٌة                                

 

 المستخلص

 

ن األنواع البكتٌرٌاة المرضاٌة الموجباة تناولت الدراسة الحالٌة الفعالٌة المضادة لثالثة نباتات طبٌة عرالٌة ضد بعض م      

والسالبة لصبؽة كرام ، حٌث تام تحضاٌر المستخلصاات النباتٌاة  والمتمثلاة ب ) المساتخلص الماابً ، مساتخلص الهكساان ، 

، Agrimonia eupatoria مسااتخلص خااالت االثٌاال والمسااتخلص االٌثااانولً ( ماان البااراعم المزهاارة لنبااات الؽافااث 

 Urticaوساٌمان واوراق نباات المارٌص     Hyssopus officinales بات اشانان داود )الزوفاا( األجزاء الهوابٌة لن

dioca  باسااتخدام جهاااز االسااتخالص المسااتمر ،Soxhlet  وتاام فصاال بعااض المركبااات الفعالااة منهااا باسااتخدام عمااود ،

اساتخدام تمنٌاة الفصال والتً تم الكشؾ عنهاا اولٌاا ب، Column Chromatocraphy( CCالفصل الكروماتوؼرافً )

، ثم تم تشاخٌص عادة مركباات فٌنولٌاة  Thin Layer Chromatography (TLC)  بكروماتوكرافٌا الطبمة الرلٌمة 

 High Performance Liquid Chromatocraphy( HPLCبجهاااز كروماتوؼرافٌااا السااابل عااالً األداء )

 Staphylococcusساساٌة للمضاادات الحٌاتٌاة ان عازالت بالممارنة مع المركبات المٌاساٌة. اظهارت نتاابج اختباار الح

aureus  للمضاااادات ٓٓٔكانااات حساساااة وبنسااابة %Amikacin ،Chloramphenicol  ،Streptomycin ،

Tetracyclin ،Erythromycin  وAmoxicillin   فاااً حاااٌن كانااات مماوماااة للمضااااداتNaldixic acid 

Cefixime, ،Refampicin   و,Gentamycin زالت وأباادت عااPseudomonas aeruginosa  حساسااٌة

فاً حاٌن كانات   Naldixic acid، وAmikacin ،Gentamycin ،Streptomycin% للمضاادات ٓٓٔوبنسبة 

فمااد أظهاارت النتااابج  mirabilis Proteusمماومااة لبمٌااة المضااادات المسااتخدمة فااً الدراسااة ، بٌنمااا عاازالت بكترٌااا 

،  Amikacin  ،Gentamycin   Streptomycin  ،Chloramphenicolحساسااااااااٌتها تجاااااااااه المضااااااااادات 

Naldixic acid   فً حٌن كانت مماومة لبالً المضادات المستخدمة فً الدراساة ، أماا عازالت بكترٌااSalmonella 

typhi   مااااا عاااادا المضااااادٌن ٓٓٔفمااااد أظهاااارت مماومااااة لمعظاااام المضااااادات المسااااتخدمة وبنساااابة %Amikacin 

% للمضاااادٌن الحٌاااوٌٌن ٓٓٔساساااٌة متوساااطة تجاههماااا وكانااات حساساااة وبنسااابة فماااد أظهااارت ح  Streptomycinو

Chloramphenicol  وGentamycin تااام اختباااار التاااؤثٌر التثبٌطاااً للمستخلصاااات النباتٌاااة والمركباااات الفعالاااة .

لحٌوٌة المٌاسٌة المفصولة منها ضد االجراثٌم المرضٌة لٌد الدراسة باستخدام طرٌمة االنتشار باأللراص ممارنة بالمضادات ا

وطرٌمة اختبار العكارة  واظهرت النتابج مماومة العزالت الجرثومٌة للمستخلصاات المابٌاة للنباتاات لٌاد الدراساة ، فاً حاٌن 

أظهرت المستخلصات األخرى والمركبات الفعالة المفصولة منها تؤثٌرا تثبٌطٌا متباٌنا تراوح بٌن التؤثٌر الجٌد والعالً حساب 

مستخلص النباتً والمادة الفعالة ونوع البكترٌاا، وأظهارت العازالت البكتٌرٌاة الموجباة لصابؽة كارام حساساٌة نوع وتركٌز ال

كماا تام تحدٌاد التركٌاز  اكثر تجاه المستخلصات النباتٌة والمركبات الفعالة ممارنة مع العزالت البكتٌرٌة السالبة لصابؽة كارام.

( للمستخلصاااات النباتٌاااة والمكوناااات الفعالاااة MIC) Minimum Inhibitory Concentrationالمثااابط االدناااى 

 المفصولة منها والتً كان لها تؤثٌراً تثبٌطٌاً ضد الجراثٌم المرضٌة .
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 صرفةللعلوم ال تربٌة

:  دراسااة نظرٌااة للعاللااة بااٌن ثواباات ساارعة التحلاال الحٌااوي  عنااوان الرسااالة رٌان بشٌر محمود  اسم الطالب : 
المحسوبة بطرابك مٌكانٌن الكم لعادد مان المركباات  وبعض الخصابص التركٌبٌة

 االروماتٌة الهٌدروكربونٌة متعددة الحلمات المسببة للسرطان

  الكٌمٌاءالمسم :   الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 ماجستٌرالشهادة :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٗٓٔرلم االستمارة :  

 الكٌمٌاء :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٗ/ ٕٗتارٌخ المنالشة  :  

         الشهادة : دكتوراه                الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد زاهدة احمد نجماسم المشرؾ : د. 

 الكٌمٌاء الفٌزٌاوٌة : الدلٌك / الكٌمٌاء  /االختصاص العام  الكٌمٌاءالمسم : 

 

 المستخلص

 

اسة حسااب طالاة االرتبااط ألحاد عشار مركبااً مان المركباات الهٌدروكربونٌاة متعاددة الحلماات ماع أنازٌم تضمنت هذه الدر    

الذي ٌعاد أحاد األنزٌماات المحللاة لهاذا الناوع مان المركباات والحصاول علاى نتاابج  3HGIثنابً أوكسجنٌز  – 7ٕٔكاتٌكول 

وجد بؤن طالة االرتبااط تتناساب عكساٌاً ماع ثوابات السارعة لمٌم طالة االرتباط تتوافك مع لٌم ثوابت سرع التحلل الحٌوي نذ 

 نذ ننه بزٌادة طالة االرتباط مع األنزٌم تمل سرعة التحلل. (R=0.951)وبمعامل ارتباط 

فاً حاٌن أن لاٌم معادل الجاذر  (Kcal/mol 7.12-)و (Kcal/mol 5.051-)ٌالحاظ أن لاٌم طالاة االرتبااط تتاراوح باٌن 

والتااً ماان خاللهااا أثبتاات دلااة النتااابج اسااتناداً نلااى  (°1.71A-1.12)تتااراوح بااٌن  RMSDً التربٌعااً لالنحااراؾ المٌاساا

دراسااة سااابمة وتاام أٌضاااً تحدٌااد األحماااض األمٌنٌااة التااً تحااٌط بالمركااب والتااً عااادة مااا تاارتبط بااه بؤواصاار هٌدروجٌنٌااة أو 

 .π-πتداخالت هٌدروفوبٌة من نوع 

بعاد الرتباط المركبات مع األنزٌم بهٌبتهاا األكثار اساتمراراً وكاذلن الحصاول علاى تم فً النهاٌة الحصول على الشكل ثالثً األ

أشكال توزٌع الكثافة االلكترونٌاة علاى المركباات واألحمااض األمٌنٌاة المحٌطاة بهاا والتاً تؤخاذ موالاع حاول جزٌباة المركاب 

)لطبٌاة او ؼٌار لطبٌاة(. واساتخدم فاً هاذه المدروس استناداً نلى صفاتها كؤحماض أمٌنٌة حامضٌة ، لاعدٌة ، هٌدروفوبٌاة 

 .MOE (Molecular Operating Enviroment)المرحلة من الحسابات برنامج 

من مالحظة توزٌع الكثافة االلكترونٌة على ذرات الكربون للمركبات لٌد الدراسة تبٌن بؤنها متوافمة ماع النتاابج المستحصالة 

التاً تام مان خاللهاا تحدٌاد  (HF/3-21G , DFT/B3LYP/3-21G)ساٌة من دراسة المركبات باساتخدام الطراباك األسا

 الموالع الفعالة فً جزٌبات المركبات والتً منها تبدأ عملٌة تحلل المركبات التً تتطابك مع المٌكانٌكٌة.

ونٌاة متعاددة فضالً عن ذلن فمد تم نٌجاد العوامل المإثرة على ثابات سارعة التحلال الحٌاوي للمركباات األروماتٌاة الهٌدروكرب

الحلمات والتً تتمثل بموى فانادرفالز ومساتوٌات الطالاة والصاالدة والجهاد الكٌمٌاابً ودلٌال االلكتروفٌال الكاروي  مان خاالل 

نجراء دراسة نظرٌة لهذه المركبات باستخدام أرباع طراباك مان طراباك مٌكانٌان الكام لؽارض الممارناة وهاً الحساابات شابة 

 , Ab-initio (HF/3-21Gوالحساااابات األساساااٌة  (AM1,PM3)نهاااا وم  Semi empiricalالتجرٌبٌاااة 

DFT/B3LYP/3-21G)  باستخدام برنامج(Chem. Office 2012)  وتم تحدٌد مدى تطابك هذه الطرابك مع األسس

تحدٌاد أي الكٌمٌابٌة المعروفة من خالل منالشة المتؽٌرات النظرٌة التً تم حسابها بالطرابك األربع المشاار نلٌهاا فاً أعااله ل

من هذه الطرابك هً األفضل فً حساب هذه المتؽٌرات ونٌجاد العاللة بٌن المتؽٌرات الفٌزٌاوٌة المحسوبة نظرٌاً مع بعضاها 

وتحدٌااد طبٌعتهااا  ثاام ربااط هااذه الثواباات مااع المااٌم العملٌااة لثاباات ساارعة التحلاال الحٌااوي عاان طرٌااك نجااراء عملٌااة التحلٌاال 

ت النتااابج عاللااة جٌاادة مااع ثاباات ساارعة التحلاال الحٌااوي وذلاان ماان خااالل المااٌم العالٌااة اإلحصااابً البسااٌط والمتعاادد. وأعطاا

التً تم الحصول علٌها ، وتحدٌد أي من الموالاع أو ذرات الكرباون للمركباات األروماتٌاة تكاون اكثار  (R)لمعامالت االرتباط 

 نتابج داعمة للمٌكانٌكٌة الممترحة .وارتباط األنزٌم وكانت ال  C – Cفعالٌة ولها المابلٌة على تكسٌر اآلصرة 

و  ƞو  °ΔGبعد نجراء عملٌة التحلٌل اإلحصابً المتعدد تبٌن بؤن أفضل المتؽٌرات التً تإثر على ثابت سرعة التحلال هاً 

Stretch  وتم استبعاد بمٌة المتؽٌرات نظراً لكون معاامالت تلان المتؽٌارات للٌلاة جاداً أو مسااوٌة للصافر وعلٌاه تام اعتمااد

ذه المتؽٌرات الثالثة للحصول على عاللة بنتابج  أفضال  نذ  ٌالحاظ  لاٌم  معامال  االرتبااط  متمارباة  فاً  جمٌاع  الطراباك  ه

كانات  AM1. ومن خالل ممارنة المٌم النظرٌاة ماع الماٌم العملٌاة تباٌن باؤن نتاابج طرٌماة  (0.984-0.975)وتتراوح  بٌن 

 العملٌة. ألرب نلى النتابج
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 صرفةوم الللعل تربٌة

لدراسة التركٌب الناووي لنظاابر  IVBو BMتطوٌر أنموذجً  : عنوان الرسالة نبؤ نجم عبدهللا دمحم  اسم الطالب : 
216-226Ra الزوجٌة-الزوجٌة 

  الفٌزٌاءالمسم :  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 ة :  ماجستٌرالشهاد طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٓٔرلم االستمارة :  

 الفٌزٌاء  :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٗ/ 1ٔتارٌخ المنالشة  :  

         الشهادة : دكتوراه                الدرجة العلمٌة : استاذ عماد ممدوح أحمداسم المشرؾ : د. 

 / النووٌة فٌزٌاء الدلٌك :  / االختصاص العام  لفٌزٌاءالمسم : ا

 

 المستخلص

 

-216لنظابر الرادٌاوم  NPBوحزمة التماثل الـسالب  GSBفً هذه الرسالة حسبت حاالت الطالة فً الحزمة األرضٌة       

226Ra  والنسابة باٌن  الزوجٌة. ولمعرفة خصابص كل نظٌار، تام التعارؾ علاى طالاة حالاة التهاٌج األولاى  –الزوجٌة

. ولمعرفة نمكانٌة حصـول انحـناء خلـفً أو علـوي لكاـل نظٌار األولى حاالت التهٌج المختلفة نلى حالة التهٌج 

للفـوتاـون  لكاـل حالاة ومرباع التاردد الادورانً  لٌد الدراسة، رسمت العاللاة باٌن عازم الماـصور الاـذاتً 

ؽٌر فً خصابـص النواة من عدمه. وللتعرؾ علاى ناوع التؽٌار المنبعث عـند االنتمال بٌن حـالتٌن متتابعتٌن، لتحـدٌد حصول ت

-Eلدراساـة شاكل منحناً  دالاة للبارم   فً خـصابص النـواة، تم رسم العاللـة بٌن طالة كاماا ممساومة علاى البارم 

GOS لؽرض التعرؾ على المٌماة لكل نظٌر. ورسمت العاللـة بٌن طالـة كل حالة نلى الحالـة التً تسبمها ،

وتحدٌد خصابص كل نواة على طول حاالت تهٌجها المختلفاة. و أخٌارا درسات الفرولاات بالطالاـة باٌن كال حالاـة  rالعددٌة لـ 

، ورسمت عاللة التؤرجح فً فرولات الطالـة  GSBوالحزمة  NPBوالحاالت السابمة والالحمة لها فً الحزمة  GSBفً 

ٌااـة وصااول الفاارق بالطالااة نلااى الصاافر للتؤكااـد مااـن تؽٌاار طااور النااواة. أظهاارت الطرابااك المختلـفااـة السابـمااـة ومتابعااة نمكان

الخـصابـص  220Ra، وامتلن النظٌر 218Ra، وأظهـرت الخـصابـص االهتزازٌة للنظٌر 216Raالخـصابـص السحرٌة للنظٌر 

. اسـتخاـدمت العاللاات SU(3)-O(6)الخصابص االنتمالٌاة  أظهرت 226Ra-222، فً حٌن أن النظابرU(5)-O(6)االنتمالٌة 

وأنموذج البوزونات االتجاهٌاـة  IBM-1المناسبـة لكل تحـدٌـد ٌناسب خـصابـص كل نظٌر فً أنموذج البـوزونات المتفاعـلة 

التجـرٌبٌاـة.  ، لحسااب حااالت الطالاة لكاـل ناـواة ولاـورنت ماع النتاباـجBMوأنمـوذج باـور وموتـلاـسون  IVBMالمتفاعلـة 

تفاوتت فً دلتها باٌن حالاة وأخارى  BMو IVBMهً األفضل، فً حٌن أن حسابات  IBM-1أظهـرت الحسـابات أن نتابج 

بإضافـة حاـد اخار الاى المعادلاة  BMإضافة حـد الى المعادلة االصلٌة، وطور أنموذج ب IVBوبٌن نظٌر وآخر. طور أنموذج 

نتاابج أفضال. وأخٌارا حسابت احتمالٌاة االنتمااالت رباعٌاة المطاب الكهربابٌاة المختزلاة ، و أعٌدت الحسابات وكانت الاالصلٌة

B(E2)  بٌن مختلؾ حاالت التهٌج فً الـGSB  باستخدام أنموذجIBM-1. 
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ن الموزعاة بوجود عاكسات برا ZnOتصمٌم لٌزر نانو واٌر  :  عنوان الرسالة أحمد علً أحمد رشو  اسم الطالب : 
DBR 

 المسم : الفٌزٌاء  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٓٔرلم االستمارة :  

 الفٌزٌاء  :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٗ/ 1ٕتارٌخ المنالشة  :  

 الشهادة : دكتوراه                      مدرسالعلمٌة :  الدرجة رافد أحمد عبد هللااسم المشرؾ : د. 

 الدلٌك : فٌزٌاء اللٌزر/  االختصاص العام  الفٌزٌاء الحٌاتٌةالمسم : 

 

 المستخلص

 

 ZnO، التصمٌم األول هو لٌزر نانو واٌر  ZnOتم تصمٌم ثالثة نماذج من لٌزر نانو واٌر  ،فً هذه الدراسة النظرٌة       

ماع  ZnO، كتصمٌم لٌاسً لؽرض الممارنة، التصمٌم الثانً هو لٌزر ناانو واٌار  DBR)كسات بران الموزعة )من دون عا

DBR منفرد ، والتصمٌم الثالث هو لٌزر نانو واٌر  ZnO معDBR   . مضاعؾ 

فااة ، ولااد ُصاامم لٌعماال باانمط منفاارد وبدرجااة حاارارة الؽر DBRماان دون  ZnOالتصاامٌم األول ، وهااو لٌاازر نااانو واٌاار 

 nmلكاً ٌعمال بانمط منفارد لاد تام حساابه ووجاد أناه باٌن  ZnO  وباألسالوب المساتمر، المطار الحارج للٌازر الناانو واٌار

ونن هاذه  ، μm (21.25 × 21.25)، وأن عدد النانو واٌار لاد تام حساابها ضامن مسااحة تصامٌم أبعادهاا  (53.5-128)

كال ناانو واٌار ٌحتاوي فاً نهاٌتٌاه علاى وجهاٌن ٌعماالن كمارآتٌن ، و F-P)بٌروت ) -األسالن النانوٌة تعمل كتجاوٌؾ فابرو

عاكستٌن ولد تم تطبٌك معادالت المعدل للنمط المنفرد على هذا التصمٌم. وأظهرت نتابج المحاكااة العددٌاة أن تٌاار حاد عتباة 

،  750بحادود  ، ونن عدد الفوتونااتmA 70 عند تٌار انحٌاز لدره  mW 30، والمدرة الخارجة بحدود mA 53 بحدود 

 .           199 ونن عامل النوعٌة لهذا النوع من  لٌزر النانو واٌر هو 

علااى  SiNxو  SiO2منفارد مكاون مان عاادة أزواج مان الماواد   DBRمااع  ZnOالتصامٌم الثاانً ، وهاو لٌاازر ناانو واٌار 

زوج ، ولاد وِجاد أن انعكاساٌة المارآة  16التوالً واللذان ٌعمالن كمرآة خلفٌة ، وعدد هذه األزواج هً مان زوج واحاد نلاى 

، التً تإثر على تٌار حاد العتباة لهاذا الناوع مان  DBRبزٌادة عدد أزواج  0.99نلى  0.04الخلفٌة لد نزدادت تدرٌجٌاً من 

، ونن DBR ، وأن تٌار حد العتبة ٌمل بزٌاادة عادد أزواجDBR اللٌزر داٌود ، حٌث أن تٌار حد العتبة هو دالة لعدد أزواج 

، ونن المادرة الخارجاة  DBRزوج مان  16عناد  mA 46.5تابج المحاكاة العددٌة اظهرت بؤن تٌار حد العتبة هاو بحادود ن

، ونن عامال النوعٌاة هاو 103×2.43 ، ونن عدد الفوتونات لد ازداد نلى  mA 70 عند تٌار انحٌاز  mW 42هً بحدود 

م ممارنتهااا مااع نتااابج التصاامٌم األول ) لٌاازر نااانو واٌاار ماان دون نذ أن هااذه النتااابج تاا 262.2نلااى  199أٌضاااً لااد ازداد ماان 

DBR. ) 

حٌاث ٌعمال أحادهما  ZnOعلاى نهااٌتً الناانو واٌار  DBRمع زوج مان  ZnOالتصمٌم الثالث، هو تصمٌم لٌزر نانو واٌر 

رت النتابج العددٌاة أن زوج ، ولد أظه 16كمرآة أمامٌة واآلخر كمرآة خلفٌة ، وعند زٌادة عدد االزواج من زوج واحد نلى  

، بٌنما المدرة mA 37.5 زوج لد لل نلى  16لهذا التصمٌم تؤثٌر كبٌر على خصابص اللٌزر داٌود، ونن تٌار حد العتبة عند 

،  107×5.48، ونن عادد الفوتوناات لاد ازداد كثٌاراً نلاى mA 70 ، عناد تٌاار انحٌااز mW 57.8الخارجة لد ازدادت نلى 

 .DBRممارنةً مع نتابج التصمٌم األول الذي هو من دون   106×1.26نلى  199لد ازداد من  بٌنما عامل النوعٌة 

، بٌنماا التصاامٌم لاد تمات باساتخدام  Matlab 2015aونن هذه النتابج لد تم الحصاول علٌهاا مان خاالل نساتخدام برناامج 

 . 3D Maxبرنامج 

لدراسة مع الدراسات العملٌة ذات العاللاة بالموضاوع ووِجاد تطاابك أخٌراً لد تم ممارنة النتابج العددٌة المستحصلة من هذه ا

 جٌد بٌنهما.
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: تحضااٌر ودراسااة الخصااابص البصاارٌة والتركٌبٌااة ألؼشااٌة  عنااوان الرسااالة لصً عبد الحمٌد الٌاس اسم الطالب : 
SnO2  النمٌاااة والمطعماااة بااااألنتٌمون والمحضااارة بطرٌماااة الترساااٌب البخااااري

 (APCVDلكٌمٌابً )ا

 المسم : الفٌزٌاء  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 ماجستٌرالشهادة :  مًتطبٌطبٌعة البحث :  ٘ٓٔرلم االستمارة :  

 / الفٌزٌاءالفٌزٌاء  :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٗ/ ٕ٘تارٌخ المنالشة  :  

 الشهادة : دكتوراه                      أستاذ مساعد الدرجة العلمٌة : ناسم المشرؾ : د. سناء محمود حسٌ

 الحالة الصلبة الدلٌك : فٌزٌاء /  االختصاص العام  المسم : الفٌزٌاء 

 

 المستخلص

       

 : Sbو المطعام بااألنتٌمون  SnO2تمت دراسة الخصابص البصرٌة والتركٌبٌة ألؼشٌة ثناابً أوكساٌد المصادٌر النماً     

SnO2 والمحضرة ( على أرضٌات زجاجٌة بتمنٌة الترسٌب البخاري الكٌمٌاابً تحات الضاؽط الجاويAPCVD تراوحات . )

( بتادرٌجات مختلفاة طبماا لمتطلباات هاذه الدراساة . بٌنات المٌاساات Sb wt% = 1% - 5%تراكٌاز األنتٌماون ماا باٌن )

مة فجوة الطالة تؽٌرت بشاكل طفٌاؾ بالزٌاادة أو النمصاان بزٌاادة وأن لٌ  Sbالبصرٌة بؤن النفاذٌة تنخفض مع زٌادة تركٌز 

( عند نسبة Eg=4.015 eV( بٌنما كانت )Eg=3.985 eV، نذ لٌمتها لؽشاء ثنابً أوكسٌد المصدٌر النمً  ) Sbتركٌز 

دد ( باؤن األؼشاٌة المحضارة ذات تركٌاب متعاXRD( . أظهارت لٌاساات حٌاود األشاعة الساٌنٌة )Sb wt%= 1%التطعاٌم )

 Sb( عاادا عنااد نساابة التطعااٌم )110البلااورات ولاادٌها نظااام بلااوري رباااعً وأن اتجاااه النمااو المفضاال لحبٌباتهااا هااو )

wt%=3%( فالنظام السابد لبنٌة حبٌبات الؽشاء هو تركٌاب بلاوري مكعباً واتجااه النماو المفضال هاو )وأن حجام 111 . )

( بااؤن SEM( و )AFMظهاارت الفحوصااات المورفولوجٌااة )( . أnm 52-24الحبٌبااات لجمٌااع العٌنااات تااراوح مااا بااٌن )

تاراوح  . Sbحبٌبات سطح األؼشٌة ذات شكل لضبان هرمٌة وأن مورفولوجٌة سطح الؽشاء تعتمد بماوة علاى نسابة تركٌاز 

عناد  (SnO2: Sb)( . أفضال خاواص بصارٌة وتركٌبٌاة كانات لؽشااء nm 450-400سامن األؼشاٌة المحضارة ماا باٌن )

( أما حبٌبات ساطح الؽشااء Eg=3.96 eV( و فجوة الطالة )%75( نذ معدل النفاذٌة )Sb wt%=1.1%نسبة التطعٌم )

فكاناات ناعمااة ذات شااكل لضاابان هرمٌااة بحافااات حااادة وموزعااة بشااكل متجااانس جاادا بالممارنااة مااع نماااذج التطعااٌم األخاارى 

 ( .  RMS=5.98وممدار متوسط الجذر التربٌعً لخشونة السطح )
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الزوجٌاااة وبعاااض -الزوجٌاااة         عناااوان الرساااالة : خصاااابص الناااوى  مٌسر فتحً فاضل جواد اسم الطالب : 

 المتواترات

 المسم : الفٌزٌاء  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة : ماجستٌر طبٌعة البحث : تطبٌمً 4ٓٔرلم االستمارة :  

 الفٌزٌاء / الفٌزٌاء :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٘/ ٘ارٌخ المنالشة  :  ت

 الشهادة : دكتوراه         الدرجة العلمٌة : أستاذ               عماد ممدوح أحمداسم المشرؾ : د. 

 تركٌب نوويالدلٌك : فٌزٌاء /  االختصاص العام  المسم : الفٌزٌاء 

 

 المستخلص

       

وحزمااة  Ground State Band (GSB)تضاامنت هااذه الرسااالة حساااب حاااالت الطالااة فااً الحزمااة األرضااٌة         

،      الزوجٌااة والمتااواترات -الزوجٌااة         لنظااابر  Negative Parity Band (NPB)التماثاال السااالبة 

، وأنمااااوذج البوزونااااات (B-M)موتلسااااون -بإسااااتخدام أنمااااوذج بااااور      و       ،      ،      ،      

. (D-G)الجناادي -، وطرٌمااة دومااا(IVBM)وأنمااوذج البوزونااات اإلتجاهٌااة المتفاعلااة  (IBM-1)اإلصاادار األول -المتفاعلااة

حساابات حااالت الطالاة، لاذلن أساتخدمنا  تحدٌاد خاصاٌة الناواة إلساتخدام المعاادالت المناسابة فاً (IBM-1)ٌتطلب أنماوذج 

   )طرابك عـدة لتحدٌـد هــذه الخصابص. فحــالـاـة التهاٌج األولاى 
والنسابة باٌن حالاة التهاٌج الثانٌاة نلاى حالاة التهاٌج  ( 

⁄   )األولى      
    

تمدم ظاهرة ج المنخفضة. كما تمدمان معلومات أولٌة عن خصابص النواة عند حاالت التهٌ ⁄( 

اإلنحناء الخلفً أو العلوي الذي ٌحصل فً لٌمة الطالة الدورانٌة للفوتون المنبعث عند ننتمال النواة من حالة نلى حالاة أدناى 

)طالة كاما ممسومة  E-GOSلكنها التخبرنا عن نوع التؽٌر لذلن نستخدمنا منحنٌات  أَن تؽٌراً لد حصل فً خصابص النواة

⁄   )البرم  على ⁄    ) (، والنسبة بٌن حاالت التهٌج المختلفاة نلاى الحالاة التاً تسابمها (I)دالة للبرم  ( ، وظااهرة (

فً فرولات الطالة بٌن الحزمة األرضٌة والحزمة ثمانٌة المطاب الساالبة للتعارؾ علاى خاصاٌة كال  Staggeringالتؤرجح 

,       ,        نواة، فؤظهرت الناوى      وأظهارت الناواة  U(5)-O(6)الخاصاٌة اإلنتمالٌاة         ,     

والناااواة  O(6)-SU(3)الخاصاااٌة اإلنتمالٌاااة      و      بٌنماااا أظهااارت النواتاااان  U(5)-O(6)-SU(3)الخاصاااٌة 

و       وأخٌراً كانت النواتان  U(5)ذات خصابص نهتزازٌة       والنواة  SU(3) تحمل الخاصٌة الدورانٌة     

 النمٌة.   O(6)ذات خصابص كاما الناعمة       
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من معوضات تحضٌر مركبات حلمٌة ؼٌر متجانسة مشتمة األطروحة : عنوان  آمنة الٌاس احمد اسم الطالب : 
 البرٌمٌدٌن

 المسم : الكٌمٌاء  الكلٌة : تربٌة للعلوم الصرفة   الجامعة : الموصل

 الشهادة : دكتوراه اكادٌمًطبٌعة البحث :  1ٓٔرلم االستمارة :  

 الكٌمٌاء العضوٌة/  الكٌمٌاء :الدلٌك االختصاص العام /    2ٕٔٓ/ ٙ/ ٕٔتارٌخ المنالشة  :  

 حمد خضر أحمدأاسم المشرؾ : د. 
 ناطك ؼانم احمد: د.                 

 الدرجة العلمٌة : أستاذ  
             : أستاذ مساعد                 

     الشهادة : دكتوراه     
 : دكتوراه          

 لكٌمٌاء المسم : ا
 : الكٌمٌاء       

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء العضوٌةالدلٌك : /  االختصاص العام 
 : الكٌمٌاء / الكٌمٌاء العضوٌة                               

 

 المستخلص

 

تااام تحضاااٌر عااادد مااان الحلماااات الخماساااٌة و الساااباعٌة ؼٌااار المتجانساااة الحاوٌاااة علاااى ذرات النٌتاااروجٌن والكبرٌااات      

-مٌركاابتو -ٕ-بروماو-٘ امٌنو كٌتون بواسطة اضاافة ماٌكال للمركاب –واالوكسجٌن من خالل تحضٌر عدد من مركبات بٌتا 

للحصاول علاى   (A2 - A11)الى عادد مان مركباات الجاالكون  (A1)أون  -(  3H)  -ٗ-مٌثوكسً فنٌل( بٌرٌمٌدٌن -ٗ)-ٙ

امٌنو كٌتون مع االمٌنات االروماتٌة المعوضة بوجاود حاامض -. ٌجري تفاعل مركبات البٌتا(A12-A21)المركبات الممابلة 

( سااعة للحصاول علاى ٗ-ٕوباستخدام االٌثانول المطلك بوصفه مذٌبا وتحرٌن المزٌج لمادة ) الخلٌن الثلجً بوصفه محفزا"

 .(A22-A61)لواعد شٌؾ الممابلة 

أون  -ٗ -ثاٌازولادٌن -ٔ،ٖأوكسازبٌن، -ٖ،ٔبنزو أوكسازبٌن،  -ٖ،ٔتم تحضٌر اربعة سالسل من الحلمات ؼٌر المتجانسة )

 أون( وكما ٌاتً: -ٗ -واالٌمٌدازولٌن

بنازو اوكساازبٌن  -ٖ،ٔماع انهٌدرٌاد الفثالٌان للحصاول علاى  (A22- A31)لسلسلة االولى تكثٌؾ مركبات لواعد شاٌؾ ا -

(A62-A71) . 

-A72)اوكساازبٌن  -ٖ،ٔماع انهٌدرٌاد المالٌان للحصاول علاى  (A32-A41)السلسلة الثانٌة تكثٌؾ مركبات لواعد شٌؾ -

A81). 

 -ٗ-ثاٌازولادٌن -ٔ،ٖمع حامض الثاٌوكالٌكولٌن للحصول علاى  (A42-A51)شٌؾالسلسلة الثالثة تكثٌؾ مركبات لواعد  -

 .(A82- A91)أون 

ماااع الحاااامض االمٌناااً الكالٌساااٌن للحصاااول علاااى  (A52-A61 )السلسااالة الرابعاااة  تكثٌاااؾ مركباااات لواعاااد شاااٌؾ  -

 .(A92- A100 )أون  -ٗ -االٌمٌدازولٌن

ثااٌون. وذلان بمفاعلاة البنزواٌال اساٌتون ماع  ( 1H)-ٕ-بٌرٌمٌادٌن فنٌال -ٙ-مثٌال-ٗ-امٌناو -ٔ) A101تم تحضٌر المركب 

مااع البنزالدٌهٌااد  A101الثاٌوساٌمكاربازٌد  بوجااود لطارات ماان الببرٌادٌن واالٌثااانول بوصافه  مااذٌب. عناد مفاعلااة المركاب 

ٌد الحلماات ( والتً استخدمت  لتشاA102 - A116ٌومعوضاته و االسٌتوفٌنون ومعوضاته تم الحصول على لواعد شٌؾ )

 أون والتترازول( وكما ٌاتً: -ٗ-ثاٌازولدٌن-ٔ،ٖؼٌر المتجانسة )

 A102 ,A103 ,A104 ,A106 ,A107 ,A112 ,A113, A114)السلسلة الخامسة تكثٌؾ مركبات لواعاد شاٌؾ  -

,A115 ,A116) أون الممابلة -ٗ-مع حامض الثاٌوكالٌكولٌن للحصول على الثاٌازولدٌن( A117 - A126)   

 A102 ,A103 ,A104 ,A105 ,A106 ,A107 ,A113, A114)سلسلة السادسة تكثٌؾ مركبات لواعاد شاٌؾ ال -

,A115 ,A116)  ( مــااـع ازٌـــــــااـد الصــــــــــودٌــــــااـوم للحصـــــــااـول علــــــــــــــااـى التتاارازوالت المماباالA127- 

A136  والطٌفٌااة المتااوفرة )درجااات االنصااهار وطٌااؾ االشااعة تحاات (.  شخصاات المركبااات المحضاارة بااالطرابك الفٌزٌابٌااة

 (. ٖٔ-الحمـــراء وطٌؾ الرنٌن النووي المؽناطٌسً للبروتون وكاربون
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 نسانٌة للعلوم اإل تربٌة

عنوان األطروحة : نستخدام الطرٌمة المستندة نلى المفاهٌم فً تدرٌس   عمر علً نلٌاس علً الحدٌدي اسم الطالب : 
لكالم لمتعلمً اللؽة اإلنكلٌزٌة بوصفها لؽة أجنبٌة من الطلبة بعض أفعال ا

 العرالٌٌن وتطوٌر كفاءتهم التداولٌة

 العلوم التربٌوٌة والنفسٌة المسم :    األنسانٌة للعلوم  الكلٌة : تربٌة  الجامعة : الموصل

 دكتوراه:   الشهادة  تربوي طبٌعة البحث :   ٘ٓٔرلم االستمارة :  

طرابك تدرٌس اللؽة  /طرابك تدرٌس  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٕ/  ٕٔمنالشة  : تارٌخ ال
 االنكلٌزٌة

 كمال حازم حسٌند. اسم المشرؾ : 
 شعٌب سعٌد عبد الفتاح: د.                 

 الدرجة العلمٌة : استاذ  
              استاذ  مساعد               :                   

 دكتوراهشهادة : ال
                دكتوراه:           

 اإلنكلٌزٌةاللؽة المسم :  
  العلوم التربوٌة والنفسٌة:        

 التداولٌة /علم اللؽة الدلٌك : االختصاص العام / 
 طرابك تدرٌس اللؽة االنكلٌزٌة /لؽة ننكلٌزٌة :                               

 

 المستخلص

 

لاام ٌسااتوفٌا حمهمااا ماان االهتمااام ماان لباال مصااممً المناااهج  كااالمالرؼم ماان أهمٌتهمااا فااإن علاام التداولٌااة وافعااال الباا      

والمدرسٌن عالوة على الباحثٌن. لد تسفر التملبات التداولٌة عن نشكالٌات تواصالٌة جدٌاة. ولهاذا السابب فاإن الدراساة التاً 

نلى المفاهٌم فً تدرٌس عدد من أفعال الخطاب نضاافة نلاى تطاوٌر الكفااءة  تبحث فاعلٌة طرٌمة التدرٌس المستندةبٌن ٌدٌكم 

التداولٌة لدى الطلباة العارالٌٌن مان دارساً اللؽاة االنكلٌزٌاة بوصافها لؽاة اجنبٌاة. تتكاون عٌناة الدراساة مان طلباة المرحلاة 

. تطباك الدراساة 1ٕٔٓ-4ٕٔٓعام الدراسً الثالثة من لسم اللؽة االنكلٌزٌة/ كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة/جامعة الموصل لل

أنموذج كالبٌرن فً تدرٌس سٍت من أفعال الخطاب التاً لاد تاإدي خصابصاها نلاى نرالاة مااء وجاه المتحادث أو المساتمع أال 

وهااً اإلنتماااد والمخالفااة واإلعتااذار والاارفض والتحااذٌر واألماار وذلاان ماان خااالل ماانهج مااادة المحادثااة. نضااافة الااى ذلاان فااإن 

االجتماعٌاة كاؤداة فاً تطاوٌر الكفااءة -تطبك نفس الطرٌمة فً تادرٌس مبااديء تحلٌال المحادثاات والمعااٌٌر الثمافٌاة الدراسة

التداولٌة. والمعاٌٌر تحت الدراسة هً عبارات نستهالل المحادثة وننهابها والعبارات المتمارنة واساتهالل موضاوع المحادثاة 

نٌاذانا بإنهااء الحاوار.  أساتخدمت الدراساة ناوعٌن مان اإلختباارات وهماا اختباار  وننهابه نضاافة الاى تباادل األدوار والتودٌاع

 تكمٌل الخطاب واختبار لعب االدوار للحصول على بٌانات لؽرض الحساب اإلحصابً.

 ومن أجل تحمٌك أهداؾ الدراسة تم افتراض الفرضٌات التالٌة

كمٌال الخطااب فاً المجموعاة التاً تادرس حساب سوؾ ٌكون الفرق بٌن معدل مجامٌع درجات الطلبة  فً اختبار ت .ٔ

طرٌمااة المجموعااة المسااتندة الااى المفاااهٌم وبااٌن معاادل مجااامٌع درجااات الطلبااة فااً المجموعااة التااً تاادرس حسااب الطرٌمااة 

الكالمٌااة فرلااا ذو داللااة نحصااابٌة فااً نتااابج المجمااوعتٌن فااً االسااتخدام الصااحٌح الفعااال الكااالم وهااً اإلنتماااد  -االسااتماعٌة

 فة واإلعتذار والرفض والتحذٌر واألمر ولصالح المجموعة التً تدرس حسب الطرٌمة المستندة الى المفاهٌم.والمخال

سوؾ ٌكون الفرق باٌن معادل مجاامٌع درجاات الطلباة  فاً اختباار لعاب األدوار فاً المجموعاة التاً تادرس حساب  .ٕ

فااً المجموعااة التااً تاادرس حسااب الطرٌمااة  طرٌمااة المجموعااة المسااتندة الااى المفاااهٌم وبااٌن معاادل مجااامٌع درجااات الطلبااة

الكالمٌااة فرلااا ذو داللااة نحصااابٌة فااً نتااابج المجمااوعتٌن فااً االسااتخدام الصااحٌح الفعااال الكااالم وهااً اإلنتماااد  -االسااتماعٌة

 والمخالفة واإلعتذار والرفض والتحذٌر واألمر ولصالح المجموعة التً تدرس حسب الطرٌمة المستندة الى المفاهٌم.

ن الفرق بٌن معدل مجامٌع درجات الطلبة  فاً اختباار لعاب األدوار المبلاً والبعادي فاً المجموعاة التاً سوؾ ٌكو .ٖ

تاادرس حسااب الطرٌمااة المسااتندة الااى المفاااهٌم فرلااا ذا داللااة نحصااابٌة فااً نتااابج االختبااارٌن فااً تطبٌااك واسااتخدام المعاااٌٌر 

والعبااارات المتمارنااة واسااتهالل موضااوع المحادثااة وننهابااه  االجتماعٌااة وهااً عبااارات نسااتهالل المحادثااة وننهابهااا-الثمافٌااة
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 نضافة الى تبادل األدوار والتودٌع نٌذانا بإنهاء الحوار. 

سوؾ ٌكون للطرٌمة المستندة الى المفاهٌم دور كبٌر فً جعل الطلبة على دراٌة كبارى بمفااهٌم التداولٌاة والكفااءة  .ٗ

االجتماعٌاة التاً تنادرج فاً التفاعال -لمحادثة وتحلٌل المحادثة والمعااٌٌر الثمافٌاةالتداولٌة وافعال الكالم والثمافة والسٌاق وا

 اللؽوي. 

سوؾ ٌكون للطرٌمة المستندة الى المفاهٌم دور كبٌر فً جعل الطلبة ٌطورون فهما عمٌما للمفاهٌم المذكورة أعااله  .٘

   وكذلن تطبٌمها بشكل صحٌح فً محادثاتهم اثناء تعلمهم اللؽة االنكلٌزٌة.

أستخدمت الدراسة ناوعٌن مان اإلختباارات وهماا اختباار تكمٌال الخطااب واختباار لعاب االدوار للحصاول علاى بٌاناات لؽارض 

( لتمٌااٌم أداء الطااالب فااً 22٘ٔالحساااب اإلحصااابً. وماان أجاال اسااتخالص البٌانااات، نعتماادت الدراسااة أنمااوذج هدساان )

ل لاٌالبم االجتماعٌاة فاإن -أهاداؾ الدراساة. أماا بالنسابة لمعااٌٌر المحادثاة الثمافٌاة االختبارٌن كلٌهما على أن األنموذج لد ُعّدِ

اختبارات لعب األدوار لد اساتخدمت فاً تمٌاٌم أداء الطلباة. حٌاث لاام الباحاث بإعاداد ممٌااس لتمٌاٌم هاذا االداء. تام  اساتخدام 

م االختبار التابً لعٌنتاٌن مساتملتٌن فاً التصمٌم التجرٌبً ذي المجموعتٌن احداهما ضابطة واالخرى تجرٌبٌة.ولد تم استخدا

اختبار النتابج نحصابٌا وتموٌم أداء الطلبة فً كال االختبارٌن. وكذلن االختبار التابً لعٌنتٌن متارابطتٌن فٌماا ٌخاص المعااٌٌر 

رٌبة والضاابطة االجتماعٌة. أظهرت االختبارات اإلحصابٌة فرلا ذو داللة معنوٌة بٌن مجموع معدل المجموعتٌن التج-الثمافٌة

ولصالح التجرٌبٌة. وهكذا تم لبول الفرضٌات. وختاما فمد لاوحظ ان الطلباة لاد اصابحو علاى دراٌاة كبارى بالمفااهٌم التاً تام 

تدرٌسااها واالشااارة الٌهااا وكااذلن فااإنهم لااد طااوروا فهمااا عمٌمااا لهااذه المفاااهٌم وبالتااالً أصاابحوا ٌطبمونهااا وٌسااتخدمونها 

 . اتهم وتعلمهم اللؽة االنكلٌزٌةاستخداما صحٌحا أثناء محادث
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 نسانٌة اإل للعلوم تربٌة

النضج االجتماعً وعاللته بالسلون العدوانً لدى تالمٌذ عنوان الرسالة :   اسراء فابز سالم ابراهٌم المولى اسم الطالب : 
ر المرحلة االبتدابٌة دراسة ممارنة بٌن ابناء وبنات االمهات العامالت وؼٌ

 العامالت

   العلوم التربوٌة والنفسٌة المسم :   ألنسانٌة ا  للعلوم الكلٌة : تربٌة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر :   الشهادة  طبٌعة البحث : اكادٌمً  ٙٓٔرلم االستمارة : 

 تربوي/ علم نفس  علوم تربوٌة ونفسٌة  االختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٔ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 كتوراهدالشهادة :                                               استاذ    : الدرجة العلمٌة اسامه حامد دمحمد. اسم المشرؾ : 

 / علم نفس تربوي  علوم تربوٌة ونفسٌة الدلٌك :  االختصاص العام /  العلوم التربوٌة والنفسٌةالمسم :  

 

Abstract 

 

    The research has aimed as the following:- 

-Identification of the general level of social maturity of primary schools pupils of 

displaced persons from Mosul city in governorate of Kirkuk . 

-Identification of the general level of aggressive behavior of primary school pupils in the 

schools of Mosul city in governorate of Kirkuk . 

-Identify the significance of differences in the level of social maturity of the fifth grade 

pupils of the sons and daughters of working and non-working mothers . 

-Identify the significance of the differences in the level of aggressive behavior of students 

in the fifth grade of primary sons and daughters of working mothers. 

-Identify the significance of the correlation between social maturity and aggressive 

behavior among students in the fifth grade of primary sons and daughters of working and 

non-working mothers. 

          

and females . The researcher adopted two tools: the social maturity scale and aggressive 

behavior scale . 

      The researcher presented the modified and revised picture of social maturity .(Buss,) 

.The veracity of the two scales was verified by presenting them to a group of experts. The 

stability of the measures of social maturity and aggressive behavior was calculated by re-

testing, The statistical of the two scales was treated .  The data were statistically treated 

using the statistical package for social sciences (spss).  The results were as follows:- 

-The students of the research sample fell within the higher level of social maturity . 

-That the students of the research sample fell within the average level of aggressive 

behavior. 

-There is a significant difference between the four groups in social maturity. 

-There is a  significant difference between the four groups in aggressive behavior . 
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-There is an inverse relation between the social maturity and the aggressive behavior. 

In the light of the results, the researcher made some recommendations:-  

-Direct educational and social institutions to benefit from the current research results. 

-Benefit from the measure of social maturity that was built in subsequent scientific 

studies. 

-Broadening the horizon of Iraqi women's work to be more effective in the acquisition of 

their children social maturity. 

-Increasing the attention of school departments to extra- curricular activities and 

directing students with aggressive behavior to participate in these activities to guide 

students' energy to positive paths. 

 

The researcher also has some suggestions for future studies:- 

-conduct a similar study to identify the relationship of social maturity with other 

variables (the character of the diastolic or introverted, the level of ambition). 

-The relationship between aggressive behavior and other variables such as (achievement 

and intelligence). 

-Building a program for the development of social maturity among primary school pupils. 

-Building an instructional program to reduce the aggressive behavior of primary school 

pupils .  
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

تصمٌم برنامج لابم على استراتٌجٌة التخٌل العلمً :  طروحةاألعنوان   نعٌمة ٌونس ذنون الزبٌدي اسم الطالب : 
الموجه واثره فً تنمٌة مهارات التفكٌر البصري لدى طلبة المرحلة 

  المتوسطة فً مركز محافظة نٌنوى 

 العلوم التربوٌة والنفسٌة   المسم :    ألنسانٌة ا للعلوم  الكلٌة : تربٌة  معة : الموصلالجا

  دكتوراه:   الشهادة  تربويلبحث : طبٌعة ا ٖٔٔرلم االستمارة : 

 علم نفس  / علم نفس تربوي االختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٙتارٌخ المنالشة  : 

 دكتوراهالشهادة :                                                مساعداستاذ :  الدرجة العلمٌة  ح زٌدان ندى فتاد. اسم المشرؾ : 

 / علم نفس تربوي  علوم تربوٌة ونفسٌة الدلٌك :  االختصاص العام /  العلوم التربوٌة والنفسٌةالمسم :  

 

Abstract 

 

     Thepresentstudyaimto: 

1. Design a program based on the strategy of guided scientific imagination. 

2. knowing the program's impact on the development of visual thinking on 

intermediateschoolstudents 

3. Identify the differences in the program's impact in the development of 

visual thinking according to the gender variable. 

4. Identify the differences in the impact of the program in the skills of 

visualthinking. 

5. Identify the impact size of the program in the development of visual 

thinkingskills. 

The researcher formulated a number of null hypotheses: 

The first hypothesis: (There are no statistically significant differences 

between the experimental groups in the pre- and post tests for visual 

thinking). 

The second hypothesis: (There are no statistically significant differences 

between the experimental groups in the pre- and post tests according to 

thegendervariable). 

The third hypothesis: (There were no statistically significant differences 

between the experimental groups and the scores of the two controlled 

groupsinthevisualtest). 

The fourth hypothesis: (There is no statistical effect of the program in the 

development of visual thinking skills). 

In order to achieve the aims of the research and fulfill hypotheses, the 

researcher used the experimental approach and therefore selected a 

number of samples in order to build the visual thinking test and for the 
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purposes of validity, reliability and statistical analysis of findings. The 

sample has been selected randomly of 80 students (male /female) from 

b 

the first intermediate class in the intermediate schools in the city of 

Mosul / the left side for the academic year (2017-2018). The students 

distributed among four groups between the control and experimental 

groups: the four groups were equivalent in the variables (age, level of 

educational achievement of parents, and intelligence). The researcher 

construct the skills of visual thinking test, consisting of seven skills 

(information analysis, interpretation of information, visual recognition, 

perception of the relations, meaning conclusion, symmetry, perception 

of the differences). Then researcher verify the validity, reliability and 

discrimination procedures and the test became in its final version of (43) 

items. Items were scoring by giving (1) mark if the answer is correct, 

and (0) for the wrong answer. This test has been applied as a pre- and 

posttestinthestudy. 

A program based on a strategy of oriented scientific imagination was 

designed with a 26 basic lessons and two lessons for pre- and post test. 

The program's validity was obtained by presenting it to a group of 

experts. 

Each lesson consist of: general aim, special aim, preparation, 

introduction, procedures, example, expansion, detailed thinking, exercise 

and homework. The program was applied on the two experimental 

groups and the application period was from (9/11/2017 to 16/1/2018). 

After administering the post test, the results were as follows: 

1. The experimental group in the pre-test was at the low level of visual 

thinking skills but in the post-test it developed to the intermediate level 

and achieved a significant increase. It has been found that the difference 

between the post & pre- tests for the experimental group was statistically 

significant. 

2. The differences between the experimental group and the control group in 

thepost-testwerestatisticallysignificant. 

c 

3. When comparing the seven test skills in the pre- & post-tests, the 

differences were statistically significant in the post-test for the benefit of 

the experimental group in each of the seven skills (information analysis, 
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information interpretation, visual recognition, relationship perception, 

meaning conclusion, symmetry, perception of difference). 

4. The results have found a significant impact of the program in developing 

ofvisualthinkingskills. 

In light of the results, the researcher set number of recommendations and 

proposals, the most important of which are: 

- Recommendations: 

1. The Ministry of Education officials should apply the current program on 

different samples and different stages of study to know its effect on the 

types of thinking. 

2. The General Directorate of Education should establish training courses 

for students and teachers to develop the scientific imagination. They 

should direct the attention of the teachers to the attention to imaginative 

activities because of the specializing of the approaches that are 

consistent with the implementation of the oriented imagination strategy. 

-Proposals: 

1. Conduct a study to measure visual thinking using the current test on 

different samples or different population. 

2. Conducting an experimental study to determine the impact of current 

programs in the development of scientific imagination directed to all 

other levels of study 
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

ات الجماهٌرٌة فً العراق : الشعارات الحزبٌة والهتاف عنوان الرسالة  نجم عبد هللا سالم اسم الطالب : 
 دراسة تارٌخٌة فً جدلٌة العاللة بٌن السلطة والجماهٌر 2ٙ1ٔ-2ٕٓٔ

 المسم :  التارٌخ  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً  1ٓٔرلم االستمارة :  

 / تارٌخ العراق المعاصر الختصاص العام / الدلٌك : تارٌخ حدٌثا  2ٕٔٓ/ ٕ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                  اسم المشرؾ : د. مجول دمحم محمود

 / تارٌخ العراق المعاصر االختصاص العام / الدلٌك : تارٌخ حدٌث المسم :  التارٌخ 

 

 المستخلص

 

أهمٌاة كبٌارة فاً تاارٌخ العاراق المعاصار تلان المرحلاة التاً عرفات متؽٌارات  2ٙ1ٔ-2ٕٓٔشكلت المرحلة التارٌخٌاة      

سٌاسٌة وانمالباات عساكرٌة وتحاوالت فكرٌاة وأٌدلوجٌاة شاهدتها السااحة العرالٌاة، علاى الارؼم مان الثوابات التاً وضاعتها 

 الرسمً والمانونً للنظام السٌاسً فً العراق خالل العهد الملكً. الموى االستعمارٌة الكبرى وبالذات برٌطانٌا الراعً 

من الفترات المهمة حٌث انها جمعت تارٌخ العراق فً العهدٌن الملكً والجمهاوري  2ٙ1ٔ-2ٕٓٔوبذلن تعد فترة الدراسة 

ة التاً كاان لهاا الادور وما صاحب تلن الفترة الطوٌلة من تارٌخ العراق مإامرات وانمالبات ومعاهدات وبروز احزاب سٌاساٌ

المٌادي فً تحرٌن الجماهٌر وابراز عٌوب الحكومات وباذلن اصابح لالحازاب الماعادة الشاعبٌة وارتفااع مكانتهاا لادى الشاعب 

 العرالً وفً انظار الجماهٌر وبالتالً ازدٌاد انصاره ومإٌدٌه الى درجة كبٌرة.

صادى لادى الماوى السٌاساٌة الحزبٌاة والجماهٌرٌاة التاً ٌمكان أن لذا كان ال بد أن تجد تلن المتؽٌرات على اختالؾ أوجههاا 

نسامٌها بااالرأي العااام العرالااً الشااعبً فضاالً عاان االحاازاب والجماعااات السٌاسااٌة التاً ال ٌمكاان تصاانٌفها ضاامن هااذا االطااار 

وحتاى نهاٌاة حكام  2ٕٔٔلكونها شكلت ادوات تابعة للحكومات المتعالبة على ندارة أمور الدولة العرالٌة مناذ تؤسٌساها عاام 

 .2ٙ1ٔتموز  4ٔاالخوٌن عبد السالم دمحم عارؾ وعبد الرحمن دمحم عارؾ فً 

نن الثورات واالنتفاضات التً لامت فً العراق والولوؾ فاً وجاه المساتبدٌن ال تصانع باذكاء الفارد وال بجهاده وحاده وانماا 

تافاات التاً عاادة ماا كانات مركزٌاة مان خاالل االحازاب تصنع بذكاء الكثٌرٌن وبدم الكثٌرٌن وتضحٌاتهم. ونن الشاعارات واله

والتااً تطلمهااا فااً المظاااهرات  واحٌاناااً ماان خااالل المظاااهرات تطلااك بعااض الهتافااات والشااعارات عفوٌااة ماان خااالل االفااراد 

راً فاً وٌرددها الجماهٌر وكانت هذه الشعارات والهتافات ال تمل فتكاً عن ساالح لاتال فاً مواجهاة الحكوماة ولعبات دوراً كبٌا

 اسماط وزارات ووزراء وادت الى زعزعة وضع الحكومة السٌاسً.

وانطاللاً من هذا الفهم كان البد من نفراد دراسة اكادٌمٌة تتناول أهمٌة الادور الاذي لعبتاه الشاعارات والهتافاات الجماهٌرٌاة  

عرالً آنذان نذا ماا عرفناا أن العاراق فً العراق لكونها كانت تمثل سلطة ٌمكن أن تشكل عامل توازن فً الفضاء السٌاسً ال

ماان خاالل ظهااور احازاب وجماعااات ضاؽط تتبااع  –اٌادٌولوجً  –كاان وخااالل حمباة تارٌخٌااة معروفاة ساااحة صاراع سٌاسااً 

 شرلٌة وؼربٌة. –لمدارس اٌدٌولوجٌة 

ا وطبٌعة مناهجها وتؤتً اهمٌة الموضوع فً كون الخارطة الحزبٌة فً العراق كانت واسعة وكبٌرة وعلى اختالؾ مسمٌاته 

وتوجهاتها لذا كان البد لهذه االحزاب أن تطرح شعارات بعضها مرحلً ٌتناسب مع طبٌعة المرحلة التً لامت فٌهاا وبعضاها 

دابماً ٌعباار عاان رؼبتهااا فااً ممارسااة نشااطها وتحاات كاال الظااروؾ، امااا الجماااهٌر فهاً وعلااى الاارؼم ماان اخااتالؾ لٌاداتهااا 

والطالبٌة نال أنها كانت تطرح مفاهٌم وآراء وحلوالً للمشاكل التً مر بها العاراق او لابعض  السٌاسٌة والعسكرٌة والعشابرٌة

المضاااٌا الداخلٌااة والخارجٌااة، هااذه المفاااهٌم ٌمكاان أن نلمسااها ماان خااالل هتافااات تلاان الجماااهٌر وعلااى امتااداد مراحاال تااارٌخ 

 العراق السٌاسً المعاصر.
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 عنوان الرسالة : تنمٌة الموالع السٌاحٌة فً لضاء الموصل  سفٌان ولٌد ابراهٌم ٌاسٌن اسم الطالب :

 الجؽرافٌة المسم :   الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 دبلوم عالً الشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً  2ٓٔرلم االستمارة :  

 جؽرافٌة / علم الخرابط ونظم المعلومات الجؽرافٌةختصاص العام / الدلٌك : اال  2ٕٔٓ/ ٖ/  ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                  سحرسعٌد لاسماسم المشرؾ : د. 

 جؽرافٌة / نظم المعلومات الجؽرافٌةاالختصاص العام / الدلٌك :  جؽرافٌة المسم :  ال

 

 لمستخلصا

 

تحتل السٌاحة بوصفها لطاعاً ننتاجٌاً مولعا مهما فً التصادٌات العدٌد مان الادول المتمدماة والنامٌاة، نظارا لمسااهمتها       

الفعالااة فااً الاادخل المااومً وفااً االسااتثمارات الوطنٌااة وتشااؽٌل األٌاادي العاملااة وتملٌاال ماان حجاام البطالااة . وتعااد ماان اساارع 

ومن اكثرها تؤثٌراً على تحمٌك التنمٌة المتوازنة .اذ تهدؾ الدراساة الاى تنمٌاة الموالاع الساٌاحٌة  المطاعات االلتصادٌة نمواً 

فً لضاء الموصل حٌث تذخر منطمة الدراسة بالعدٌد من ممومات الجذب السٌاحً التً تساعد فً عملٌاة التنمٌاة الساٌاحٌة،ً 

ومان خاالل التوزٌاع المكاانً  Google Earth Proوبرناامج  Arc Map 10.5أظهارت الدراساة وباساتخدام برناامج 

للموالع السٌاحٌة هنان تباٌن مكانً للظاهرة المدروسة التً تتباٌن من حٌث التوزٌع الكمً والنوعً والتً تؤهلهاا الاى دعام 

 السٌاحٌة. النشاط االلتصادي لو تم التخطٌط الجٌد للموارد السٌاحٌة المتاحة واستؽاللها بالشكل األمثل مما تحمك التنمٌة

الماوارد المابٌاة(  –الؽطاء النباتً  –المناخ  –كما ابرزت الدراسة دور المرتكزات الجؽرافٌة الطبٌعٌة المتمثلة ) التضارٌس 

فضالً عن العوامل الجؽرافٌة البشرٌة والمتمثلة )نمو سكان لضاء الموصل والتركٌب النوعً والبٌبً لسكان منطمة الدراساة 

الت السٌاحٌة(، نذ تعد هذه المرتكزات والعوامل األسس العلمٌة للتنمٌة السٌاحٌة فاً الدراساة. اظهارت وطرق النمل والتسهٌ

 Arcفاً برناامج  Spatial Statistics Toolsنتاابج الدراساة وباساتخدام حمٌباة ادوات التحلٌال االحصاابً المكاانً 

Tool Box  ًاحادى البارامج الفرعٌاة فاArc GIS 10.5 وصال ٌاؤتً فاً المرتباة األولاى فاً عادد ان مركاز لضااء الم

مولع فً لضاء الموصل ، كما ان اتجاه الموالع اخذت االتجاه البٌضاوي  ٖٖمن مجموع  2ٔالموالع السٌاحٌة البالػ عددها 

الشمالً الجنوبً وهذا من خالل اعتماد اداة اتجاه التوزٌع الجؽرافً للظااهرة وهاً باذلن تعاد افضال الموالاع لعملٌاة التنمٌاة 

 Zوتوفٌر الخدمات السٌاحٌة ،اما اداة صلة الجوار اظهرت النتابج ان نمط الموالع السٌاحٌة هو من النوع المتجمع وان لٌمة

 والتً تشٌر الى النمط المتجمع. 4ٓ.ٓوالرب نسبة لصلة الجوار هً  1ٖ.ٖ-هً  
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 اٌمان دمحم حسن أحمد اسم الطالب :
 

( لحوض CNتمثٌل المٌمة الرلمٌة لمنحنى الجرٌان المابً )ن الرسالة : عنوا 
 وادي الثرثار باستخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة

 المسم :  الجؽرافٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دبلوم عالً  طبٌعة البحث : اكادٌمً  ٕٔٔرلم االستمارة :  

 جؽرافٌة / علم الخرابط ونظم المعلومات الجؽرافٌةاالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٖ/  ٖارٌخ المنالشة  : ت

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                  صهٌب حسن خضر اسم المشرؾ : د. 

 فٌة / نظم المعلومات الجؽرافٌةجؽرااالختصاص العام / الدلٌك :  المسم :  الجؽرافٌة 

 

 المستخلص

 

( وؼٌرها من البرامجٌات، وتوظٌفها فاً GISهدفت الدراسة الى استعمال نمكانٌات برامج نظم المعلومات الجؽرافٌة )       

( حالااة CN( وتعكااس لااٌم )Curve Numberتمثٌاال ظاااهرة طبٌعٌااة متؽٌاارة تعاارؾ بالمٌمااة الرلمٌااة لمنحنااى الجرٌااان )

االرض وهٌدرولوجٌة التربة من حٌث لدرتها على نفاذٌة المٌاه، وهً بذلن مإشر لمدى استجابة مكونات الحاوض  ؼطاءات

( منطمااة ²كاام ٗٙ.4ٕٕٙٗللجرٌااان المااابً السااطحً، واختٌاار حااوض وادي الثرثااار / شاامالً ؼاارب العااراق بمساااحاتها )

ة ماان جهااة ثانٌااة ممااا ٌااوفر تباٌناااً مكانٌاااً للؽطاااءات للدراسااة التساااع الحااوض ماان جهااة وامتاادادتها الطوبوؼرافٌااة المتباٌناا

 االرضٌة والتربة وٌخدم هدؾ الدراسة.

(، وكاذلن تهٌباة CN( فاً الحاوض تضامن الدراساة المكوناات الطبٌعٌاة للحاوض والماإثرة فاً لاٌم )CNوالستخالص لٌم )

 لترب.طبمات خرابطٌة تمثل ؼطاءات االرض واستعمالها وكذلن المجموعات الهٌدرولوجٌة ل

( فااً الحااوض وبثالثااة ظااروؾ هٌدرولوجٌااة للرطوبااة المساابمة للتربااة االعتٌادٌااة CNوتوصاالت الدراسااة الااى تمثٌاال لااٌم )

(AMC II( والجافاة ،)AMC I( والرطباة ،)AMC III كماا تضامنت الدراساة تحلاٌال مكانٌاا لمحتاوى كال تمثٌال فاً كال ،)

( CNالدراسااة وماان خااالل االخااراج الخرابطااً ان معاادل لااٌم ) خارطااة ؼرضااٌة للتعاارؾ علااى دالالتهااا التطبٌمٌااة اذ كشاافت

( للحالااة الرطبااة، وان 2ٓ.42( للحالااة الجافااة، )ٖٔ.ٗٙ( للحالااة االعتٌادٌااة، )ٔ.1ٔالمتحممااة فااً حااوض الدراسااة بلؽاات )

 - 1ٕ.ٖٗ( للحالااة االعتٌادٌااة وبااٌن )ٓٓٔ - ٘ٙ( لااٌم تراوحاات بااٌن )ٙ( المسااجلة فااً الحااوض بلؽاات )CNاجمااالً لااٌم )

 – ٙٓ.4ٕ – 1ٙ( للحالاة الرطباة. وان اكثار الماٌم توزٌعاا فاً الحاوض كانات )ٓٓٔ - ٕٓ.1ٔ( للحالة الجافة وباٌن )ٓٓٔ

( وامكانٌات االستشاعار عان GIS( للحاالت االعتٌادٌة والجافة والرطبة على التوالً، واظهرت الدراسة لدرة تمانة )1ٖ.2ٖ

 خصابص الؽطاءات االرضٌة وتمثٌلها كما تبٌن فً الدراسة الحالٌة.بعد وفعالٌتها العالٌة فً تطبٌمها الستخالص 
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 : االستثناءات الخاصة بالنساء فً االحكام الفمهٌة عنوان الرسالة  خولة خالد جاسم احمد اسم الطالب :

 لران علوم المسم :  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

  ماجستٌر الشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً  1ٔٔرلم االستمارة :  

 علوم المران / فمهاالختصاص العام / الدلٌك :   2ٕٔٓ/ ٕ/  ٕٗتارٌخ المنالشة  : 

  الشهادة : دكتوراه       الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                   اسم المشرؾ : د. فواز اسماعٌل دمحم 

 شرٌعة / فمه ممارناالختصاص العام / الدلٌك :   المسم :  علوم لران 

 

 المستخلص

 

 ) االستثناءات الخاصة بالنساء فً األحكام الفمهٌة(   

لما كانت االستثناءات الخاصة بالنساء فً األحكام الفمهٌة متنوعة ومنثورة فً كتب الفماه وٌصاعب الرجاوع نلٌهاا والولاوؾ 

 الرسالة لتجمع هذه االستثناءات المتفرلة فً رسالة واحدة كً ٌسهل على المتعلم حصرها واإلحاطة بها. علٌها جاءت هذه

وجاااءت هااذه االسااتثناءات بحٌثٌااات متعااددة، تااارة ٌكااون االسااتثناء ماان أصاال الحكاام الشااامل للرجااال والنساااء، وتااارة ٌكااون 

مناه نلاى ؼٌاره، وتااارة االساتثناء مان استصاحاب أصاال االساتثناء مان أصال الحكام الخاااص باالمرأة لكان لظارؾ معااٌن تخارج 

 األشٌاء نذ األصل فً األشٌاء اإلباحة.

 وتؤلفت الرسالة من ممدمة وتمهٌد وفصلٌن وخاتمة.

 تناول التمهٌد: تعرٌؾ االستثناء وبٌان أنواعه.

 ى النحو اآلتً:وعل وتناول الفصل األول: االستثناءات الخاصة بالنساء فً العبادات وفد تضمن خمسة مباحث.

 المبحث األول: الطهارة، وفٌه خمسة مطالب.

 المبحث الثانً: الصالة، وفٌه سبعة مطالب.

 المبحث الثالث: الزكاة، وفٌه مطلبان.

 المبحث الرابع: الصوم، وفٌه مطلبان.

 المبحث الخامس: الحج، وفٌه عشرة مطالب.

 ألحوال الشخصٌة وؼٌرها. وفٌه ثالثة مباحث :وتناول الفصل الثانً: االستثناءات الخاصة بالنساء فً ا

 المبحث األول: األحوال الشخصٌة، وفٌه سبعة مطالب.

 المبحث الثانً: الحظر واإلباحة، وفٌه ثمانٌة مطالب.

 المبحث الثالث: مسابل متفرلة، وفٌه مطلبان:

 جح فٌها.أي الراوذكرت الخاتمة أهم النتابج والتً بلؽت اثنتٌن وأربعٌن مسؤلة مبٌنة الر
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 رفل طارق خلٌل اسم الطالب :
 

: الٌمظاااة الذهنٌاااة وعاللتهاااا باااالتفكٌر المساااتمبلً لااادى طلباااة  عناااوان الرساااالة
 المرحلة االعدادٌة

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً  4ٓٔ:  رلم االستمارة 

 علم النفس التربوي   / االختصاص العام / الدلٌك : علم النفس العام  2ٕٔٓ/ ٕ/  ٗٔتارٌخ المنالشة  : 

     الشهادة : دكتوراه    الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                  اسم المشرؾ : د. احمد وعدهللا حمدهللا   

 علم النفس التربوي   / االختصاص العام / الدلٌك : علم النفس العام المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة   

 

 المستخلص

 

 استهدؾ البحث التعرؾ على :

مستوى الٌمظاة الذهنٌاة لادى طلباة المرحلاة االعدادٌاة ، ومساتوى التفكٌار المساتمبلً لادى طلباة المرحلاة االعدادٌاة ،        

 -انااث( ، التخصاص )علماً-الخاامس( ، الجانس )ذكاور -والفروق فً مستوى الٌمظة الذهنٌة تبعا لمتؽٌرات: الصؾ )الرابع

ادبً( ، والفروق فً مستوى التفكٌر المستمبلً تبعا للمتؽٌرات ، والعاللة بٌن الٌمظة الذهنٌة والتفكٌر المستمبلً ، والعاللاة 

التفكٌاار المسااتمبلً ، والفااروق فااً العاللااة بااٌن الٌمظااة الذهنٌااة والتفكٌاار المسااتمبلً  بااٌن مجاااالت الٌمظااة الذهنٌااة ومهااارات

( طالباا وطالباة اختٌاروا بالطرٌماة العشاوابٌة البساٌطة مان المادارس اإلعدادٌاة ٓٓ٘وفماللمتؽٌرات.تؤلفت عٌناة البحاث مان )

تبناً ممٌااس الٌمظاة الذهنٌاة المعاد مان لبال الناطمة باللؽة العربٌاة فاً مركاز محافظاة كركاون . ولتحمٌاك أهاداؾ البحاث تام 

( باادابل ، بعااد التحمااك ماان صاادله ٘( فماارة ذات )ٖٙ( ، والمكااون ماان )ٕٕٔٓ( والمطااور ماان لباال )عباادهللا،212ٔ)النجاار ،

الظاهري والبنابً المستخرج بؤسلوب المجموعتٌن المتطارفتٌن واإلتسااق الاداخلً ،فضاال عان ثباتاه الاذي اساتخرج بطرٌماة 

( فمارة . كماا ٖٔ( على التوالً . والذي تاؤلؾ  بصاٌؽته النهابٌاة مان )1ٖ.ٓ( )1ٓ.ٓختبار والفاكرومباخ والبالؽة )نعادة اال

( باادابل بعااد اسااتخراج صاادله ٖ( فماارة ذات )4ٖأعاادت الباحثااة ممٌاااس التفكٌاار المسااتمبلً المكااون بصااٌؽته األولٌااة  ماان )

رفتٌن واإلتسااق الاداخلً فضاال عان ثباتاه الاذي اساتخرج بطرٌماة الظاهري والبنابً المستخرج بؤسالوب المجماوعتٌن المتطا

( علاى التاوالً . توصالت نتاابج البحاث نلاى ارتفااع مساتوٌات الٌمظاة 1ٗ.ٓ()1ٔ.ٓنعادة االختبار والفا كرومبااخ والبالؽاة )

ن الٌمظاة الذهنٌاة والتفكٌار الذهنٌة والتفكٌر المستمبلً لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة ،ووجود عاللة ارتباطٌة اٌجابٌاة دالاة باٌ

وفً ضوء النتابج وضعت الباحثة بعض التوصٌات والممترحات ومنها نلامة الدورات التدرٌبٌة التاً تهادؾ نلاى المستمبلً ..

 تنمٌة مستوٌات الٌمظة الذهنٌة والتفكٌر المستمبلً لدى الطلبة الذٌن ٌتسمون بانخفاض مستوٌاتها.
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  نسانٌةللعلوم اإلتربٌة 

 فاتن مٌسر فاضل اسم الطالب :
 
 

ج دانٌااال فااً اكساااب طالبااات الصااؾ الثااانً ذ: اثاار أنمااو عنااوان الرسااالة
   المتوسط المفاهٌم الحاسوبٌة وتنمٌة تفكٌرهن االستداللً 

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌرالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٔٔرلم االستمارة :  

 طرابك تدرٌس الحاسوب/  العلوم التربوٌةاالختصاص العام / الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٗتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                        الدرجة العلمٌة : استاذ  عبد الرزاق ٌاسٌن عبد هللااسم المشرؾ : د. 

 طرابك تدرٌس الفٌزٌاء / علوم تربوٌةاالختصاص العام / الدلٌك :  :  العلوم التربوٌة والنفسٌة    المسم

 

 المستخلص

 

هدؾ البحث التعرؾ على اثر انماوذج دانٌاال فاً اكسااب طالباات الصاؾ الثاانً المتوساط المفااهٌم الحاساوبٌة وتنمٌاة        

 تفكٌرهن االستداللً.

(طالباة مان طالباات الصاؾ الثاانً المتوساط، ولاد تام اختٌاارهن باألسالوب المصادي من)متوساطة 2٘تكونت العٌنة من )     

( وبعاد ذلان وزعات الباحثاة 1ٕٔٓ-4ٕٔٓصنعاء( للبنات من بٌن مدارس مجتمع البحث فً مدٌنة الموصل للعام الدراسً )

لعمر باألشاهر، الاذكاء، المساتوى التعلٌماً افراد العٌنة على مجموعتٌن متكافبتٌن فً عدد من المتؽٌرات )درجة الحاسوب، ا

(طالبااة ٓ٘لألبااوٌن( وباألساالوب العشااوابً البسااٌط حااددت الباحثااة مجمااوعتً البحااث االولااى التجرٌبٌااة وبلااػ عاادد طالباتهااا )

درساان مااادة الحاسااوب المحااددة بالتجربااة وفااك انمااوذج دانٌااال التعلٌمااً، فااً حااٌن بلااػ عاادد طالبااات المجموعااة الضااابطة 

ة درسن المادة نفسها على وفك الطرٌمة االعتٌادٌة. ولد لامت مدرسة المادة بالمدرسة بتدرٌس مجماوعتً البحاث (طالب٘ٗ)

 للفصل الدراسً الثانً على وفك الخطط الدراسٌة المعدة مسبما.

ارا موضاوعٌا ولتحمٌك هدؾ البحث واختبار فرضاٌاته فاً لٌااس  المتؽٌارٌن  التاابعٌن فاً المتؽٌار بنات الباحثاة اختبا        

(مفاهٌم حاسوبٌة من ناوع المطابماة واالختٌاار مان متعادد لتماٌس ٓٔ(فمرة موزعة على )ٖٓللمفاهٌم الحاسوبٌة تكون من )

عناصر المفهوم الثالثة )التعرٌؾ، المثال ،والتطبٌك(اما المتؽٌر الثانً فمد تبنت الباحثة اختبار التفكٌر االستداللً الذي اعاده 

(فمرة موضوعٌة من نوع االختٌار من متعدد ولد تحممت الباحثة من صادق االداتاً ٙٔلذي تكون من )(وإٕٔٓاالطرلجً )

 وثباتهما وفضال عن الخصابص الساٌكومترٌة.

(اذ اجرٌات الباحثاة االختباار 1ٕٔٓ-4ٕٔٓوبعد ذلن طبمت الباحثة تجربتها بدا مان الكاورس الثاانً للعاام الدراساً)         

بوالاع  1ٕٔٓ/ٖ/ٖٔوبدأت التجربة ٌاوم الثالثااء  4ٕٔٓ/ٔ/ٖٔتداللً لطالبات عٌنة البحث ٌوم االربعاء المبلً للتفكٌر االس

 .1ٕٔٓ/٘/1حصة واحدة اسبوعٌا لكل شعبة وانتهت التجربة ٌوم الثالثاء 

تداللً البعادي ،واختباارالتفكٌر االسا1ٕٔٓ/٘/ٖٔوبعد تطبٌك اداتاً البحاث )اختباار المفااهٌم الحاساوبٌة( ٌاوم                

 .1ٕٔٓ/٘/ ٌٗٔوم  

لعٌنتااٌن مسااتملتٌن ؼٌاار  t-testوجمااع البٌانااات احصااابٌا عالجاات الباحثااة البٌانااات باسااتعمال االختبااار التااؤبً ) )          

 متساوٌتٌن العدد ودلت النتابج على:

ة لاادى طالبااات (بااٌن متوسااطً  اكتساااب المفاااهٌم الحاسااوبٌ٘ٓ.ٓوجااود فاارق ذو داللااة احصااابٌة عنااد مسااتوى) .ٔ

 المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة  ولصالح طالبات المجموعة التجرٌبٌة.

( احصاابٌة باٌن متوساطً التفكٌار المبلاً والبعادي لادى افاراد المجموعاة ٘ٓ.ٓوجود فرق ذو داللاة عناد مساتوى) .ٕ

 التجرٌبٌة ولصالح االختبار البعدي.

تنمٌاة التفكٌار االساتداللً  باٌن طالباات المجماوعتٌن التجرٌبٌاة (فً ٘ٓ.ٓال ٌوجد فرق دال احصابٌا عند مستوى ) .ٖ

 والضابطة.

وفً ضوء النتابج خرجت الباحثة بعادد مان  االساتنتاجات منهاا سااعد االنماوذج فاً اكسااب طالباات الصاؾ الثاانً المتوساط 

ركٌز على االنشطة الصفٌة كما أوصت الباحثة توجٌه مدرسً ومدرسات الحاسوب نحو الت على اكتساب المفاهٌم الحاسوبٌة.

 بتهم وتنمً فٌهم مهارات التفكٌر.التً تثٌر طل
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 علً احمد حسٌن  اسم الطالب :
 
 

تصمٌم اساتراتٌجٌتٌن تدرٌساٌتٌن علاى وفاك  مهاارات   : عنوان األطروحة 
فاً تنمٌاة مهاارات الماراءة االبداعٌاة وعاادات  التفكٌر االباداعً وفاعلٌتهماا

 العمل لدى طلبة الصؾ الخامس االدبً فً مادة المطالعة

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً ٗٔٔرلم االستمارة :  

 ٌك : طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس اللؽة العربٌةاالختصاص العام / الدل 2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٙتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                       مساعدالدرجة العلمٌة : استاذ   عبدهللا علً ابراهٌماسم المشرؾ : د. 

 االختصاص العام / الدلٌك : طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس اللؽة العربٌة المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة   

 

 المستخلص

     

    في تنمية  وفاعميتهم هدفت الدراسة الى تصميم استراتيجيتين تدريسيتين قائمتين عمى وفق  مهارات التفكير االبداعي     
 مهارات المراءة االبداعٌة وعادات العمل لدى طلبة الصؾ الخامس االدبً فً مادة المطالعة  

ٌتٌن اخضاعتا للتجرٌاب ، والتصارت الدراساة علاى طلباة الصاؾ الخاامس ولتحمٌك هادفً الدراساة تام وضاع فرضاٌتٌن ربٌسا

االدبً فً اعدادٌة الرواد للبنٌن، واعدادٌة الشروق للبنات، وثانوٌة النصر للبنات، فً مركز محافظة كركون للعاام الدراساً 

طالبة كافؤ الباحث بٌن افاراد ( ٖٙ( طالبا ، و) ٕ٘( طالبا وطالبة ، وبوالع ) ٘ٔٔ( اذ تكونت العٌنة من ) 1ٕٔٓ -4ٕٔٓ) 

هذه المجموعات فً عدد من المتؽٌرات التً لها عاللة بمتؽٌرات البحث .م تدرٌس مجموعات البحث التجرٌبٌة  االرباع علاى 

وفااك اسااتراتٌجٌتٌن تدرٌسااٌتٌن لااابمتٌن علااى وفااك  مهااارات التفكٌاار االبااداعً، حٌااث درساات كاال ماان المجمااوعتٌن االولااى 

االستراتٌجٌة التدرٌسٌة االولى المابمة على مهارتً المرونة والطاللة ، اما المجماوعتٌن الثانٌاة والرابعاة والثالثة على وفك 

فمد درست على وفك االستراتٌجٌة التدرٌسٌة الثانٌة المابمة على مهارات حساساٌة المشاكلة واإلفاضاة واالصاالة، ولاد كلاؾ 

 واتً اجري فٌها البحث .ة المطالعة فً المدارس الثالث اللالباحث مدرس اللؽة العربٌة والمدرستٌن لتدرٌس ماد

( ٕٓولتحمٌك هدفً الدراسة تطلب بناء اداتٌن االولى : اختبار مهاارات الماراءة االبداعٌاة مكوناا فاً صاٌؽته النهابٌاة مان ) 

الثانٌاة : فهاً ممٌااس فمرة ، موزعا الاى اربعاة نصاوص ، تام التحماك مان صادلها وثباتهاا ولاوة تمٌٌاز فمراتهاا ، اماا االداة 

( مكاون بصاٌؽته النهابٌاة مان ٕ٘ٔٓ( وطبمه السبهان )  ٕٕٔٓعادات العمل فمد تبنى الباحث الممٌاس الذي اعده حسٌن ) 

( عادة من عادات العمل وكل فمرة متبوعاة بخمساة بادابل ، تام التحماك مان صادله وثباتاه  ٙٔ( فمرة ، موزعا على )  2ٓ) 

ٌبة االداتٌن والخطط التدرٌساٌة طبمات التجرباة مان لبال مادرس الماادة والمدرساتٌن فاً المادارس ولوة تمٌٌز فمراته. عد ته

 ٓٔ/ٕٙ( وبوالااع درس واحااد للمجموعااات التجرٌبٌااة االربعااة، ابتااداء ماان) 1ٕٔٓ – 4ٕٔٓالثالثااة ماان العااام الدراسااً ) 

لتجربة طبك الباحث اداتً البحاث )اختباار ( واستمرت فصال دراسٌا كامال.بعد االنتهاء من ا1ٕٔٓ/ٔ /ٔٔ( والى )  4ٕٔٓ/

مهارات المراءة االبداعٌة ، ممٌاس عادات العمل ( على مجموعات البحاث االرباع ، وبعاد جماع البٌاناات وتحلٌلهاا ومعالجتهاا 

 ( وباستعمال الوسابل االحصابٌة المناسابة ألهاداؾ الدراساة اظهارت النتاابجSPSSاحصابٌا باستخدام البرنامج االحصابً) 

فاً مهاارات الماراءة االبداعٌاة تبعاا لمتؽٌار االساتراتٌجٌة ولصاالح االساتراتٌجٌة التدرٌساٌة الثانٌاة .  ٌوجد تنمٌاة-  -االتٌة :

ٌوجااد تنمٌاة فااً مهاارات المااراءة االبداعٌاة لاادى افااراد -الٌوجاد تنمٌااة  فاً مهااارات الماراءة االبداعٌااة تبعاا لمتؽٌاار الجانس .

 الناث تبعا للتفاعل بٌن متؽٌري االستراتٌجٌة والجنس ولصالح االستراتٌجٌةمجموعات الدراسة من الذكور وا

ال ٌوجد تنمٌة فً عاداتهم العملٌة تبعا لمتؽٌر االستراتٌجٌة . ٌوجد تنمٌة فً العادات العملٌة تبعاا لمتؽٌار الجانس ولصاالح -ٗ

ع تبعاا لمتؽٌار التفاعال باٌن  االساتراتٌجٌة والجانس  ال ٌوجد تنمٌة فً العادات العملٌة لدى افراد المجموعات االربا-الطالبات. 

.ي ضوء نتاابج الدراساة خارج الباحاث بعادد مان االساتنتاجات منهاا فاعلٌاة االساتراتٌجٌتٌن التدرٌساٌتٌن فاً تنمٌاة مهاارات 

ة دورات المراءة االبداعٌة وعادات العمل  لطلبة الصؾ الخامس االدباً . كماا اوصاى الباحاث بعادد مان التوصاٌات منهاا الاما

تدرٌبٌة لمدرسً ومدرسات اللؽاة العربٌاة للمرحلاة االعدادٌاة علاى اساتخدام االساتراتٌجٌة الحدٌثاة فاً التادرٌس ومنهاا هاذه 

 االستراتٌجٌة ، واستكماال للدراسة فمد الترح الباحث عددا من البحوث المستمبلٌة . 
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 عصمت أحمد عزٌز  اسم الطالب :
 
 

( فاً تصاحٌح الفهام الخااطا PDEODEفاعلٌاة اساتراتٌجٌة ) : ان الرسالةعنو
للمفاهٌم الفٌزٌابٌة لــــدى طالب الصؾ الرابع العلماً وتنمٌاة دافعٌاتهم نحاو تعلام 

 الفٌزٌاء

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٓٔرلم االستمارة :  

 االختصاص العام / الدلٌك : طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس الفٌزٌاء 2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ                  اسم المشرؾ : د. أحمد جوهر دمحم أمٌن

 االختصاص العام / الدلٌك : طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس الفٌزٌاء التربوٌة والنفسٌة   المسم :  العلوم 

 

 المستخلص

     

( فً تصحٌح الفهم الخاطاـا للمفاهٌاـم الفٌزٌابٌاة PDEODEهدؾ البحث نلى" فاعلٌة استراتٌجـٌة االبعاد السداسٌة )      

 حو تعلم الفٌزٌاء"،لدى طالب الصؾ الرابع العلمً وتنمــٌة دافعٌتـهم ن

وللتحمـك من ذلن تم اختٌار عٌنة من طـالب الصــؾ الرابع العلمً فـاـً نعــــــدادٌـاـة عباد العــــاـزٌز عبـاـد هللا  للبناٌن فـاـً 

( طالبــااـا ٖ٘( طالبــااـاً بوالااع )2ٙ( بلـــــااـػ مجمـــااـوع أفــــــااـرادها )4ٕٔٓ - 1ٕٔٓمدٌنـــااـة الموصاال للعااام الدراسااً )

( طـــالبــــااـاً للمجمـااـوعة التجرٌبٌااة ، درسـااـت المجمـــــااـوعة األولــــااـى باسااتعمال الطرٌــااـمة ٖٗللمجموعااة الضااابطة و)

( ، وأجرٌـت عملٌـة التكافـإ PDEODEاالعتٌادٌــــــة ،أمـــا المجمـــوعة الثانٌـة فباستعمال استراتٌجٌة االبعاد السداسٌة )

ـث فااـً متؽٌــــااـرات) تحصااـٌل مـااـادة الفٌزٌــااـاء للصااـؾ الثالــااـث المتــااـوسط ، حاصاال الااذكاء ، بٌااـن طااالب مجمااوعتً البحاا

 دافعٌتــهم نحــو تعــلم الفٌـزٌــاء المبلً(.

ولتنفٌااذ التجربـااـة لااام الباحااث بتهٌبااة المسااتلزمات الضاارورٌة لااذلن. ، كمـااـا تطلّــااـب نعااداد ثااالث أدوات : األولااى هااـً      

ـار تشخٌصً للفــهم الخاطا للمفاهٌـــــاـم الفٌزٌابٌاة التاً تماع ضامن الماادة المحاددة فاً الكتااب، فاعتماد الباحاث فٌاه اختبـــ

األسبلة الشفوٌة كونهاا أداة للتشاخٌص ، أماا األداة الثانٌـاـة فهاً اختبـاـار مفااهٌمً للمفاهٌــاـم الفٌزٌابٌـاـة والــاـذي تكــاـّون 

( فمــاـرة مان نـاـوع المطابماة وفمارات موضاوعٌة ماـن ناوع االختباار ماـن متعــاـدد ، ولاد تـاـّم ٖٓ)بصٌؽته النهابٌــاـة مــاـن 

( زٌـــــادة على استخـــــــراج درجة الصعـوبة والمــــوة 1ٔ.ٓالتؤكــــد مــن صدلـه وثباتــــه، نذ بلــــػ معامــــل ثباتــــــــه )

وكاـنت جمٌعها ضـمن المدى الممـــبول. أما األداة الثالثة فهً ممٌاس الدافعٌة نحــو تعلام التمٌٌزٌة وفاعلـٌة البدابل لفمــراته 

(، o.83( فماارة بخمااس باادابل، واتّساام الممٌاااس بالصـااـدق والثبــــااـات)ٕٖالفٌزٌاااء  والااـذي تكــــااـّون بصااٌؽته النهابٌااة ماان)

بتنفٌاذ تجربتاه بنفساه فاً الكاورس األول للعـاـام الدراسـاـً  والتمٌٌز ضمن الحادود الممبولاة لجماـٌع، فمراتـاـه. ولاام الباحاث

، نذ لــام الباحث  بتطبٌك  ممـــٌـــــاس الدافعـــــٌة نحــو تعلام  4ٕٔٓ/ٔٔ/ 2ٕ( اعتباراً من ٌوم األربعاء 4ٕٔٓ - 1ٕٔٓ)

مجماوعتً البحاـث التجرٌبٌاـة ، ثام طباك أداتاً البحاث بعادٌا ل4ٕٔٓ/ٔٔ/1ٕالفٌزٌاء لبلٌاً لمجموعتً البحاث ٌـاـوم الثالثااء 

 1ٕٔٓ/ٔ/ ٕٔعلــــــى التوالً ، وامتــدت التجرباة لؽاٌاة 1ٕٔٓ/ ٔ/ ٕٕ-ٖٕوالضابطة ٌومً االثنٌن والثالثاء الموافمٌن )

 ( لعٌنتٌن مستملتٌن كانت النتابج كما ٌؤتً:t-test، وبعد جمع البٌانات وتحلٌلها احصابٌا باستعمال االختبار التابً )

( بااٌن متوسااط درجــــااـات طـــــااـالب المجمـوعـــــــااـة ٔٓٓ.ٓد فـااـرق ذو داللااة نحصااابٌة عنااد مستـــااـوى داللااة )" ٌوجاا -ٔ

ومتـوسـط درجـات طــالب المجمــوعة الضابطــة التـً درست  PDEODEالتجرٌبٌــة التـً درست وفـــــــك استراتٌجـــٌة 

 المفاهٌمً ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ". على وفــك الطرٌــمة االعتٌادٌـة فً االختبار

( باٌن طاالب المجموعاة التجرٌبٌاة التـــاـً درسات  ٔٓ.ٓ" ٌوجــــد فــرق ذو داللــاـة احصابٌـــاـة عناد مساتوى داللاة ) ) -ٕ

تنمٌاة وطــــالب المجمــوعة الضابطة التً درست وفــك الطرٌمــة االعتٌادٌــة فاً ممادار ال PDEODEوفـك استراتٌجــٌة 

 للدافعٌة نحو تعلم الفٌزٌاء ولصالح المجموعة التجرٌبٌة ".

فـً تـدرٌــس ماـادة الفٌـزٌاـاء  PDEODEفً ضوء نتابج البحث استنتج الباحث ما ٌؤتً : نمكانٌـة تطبٌــك استراتٌجـٌة ))

                                                 ماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـع طــــاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـالب الصاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـؾ الرابـاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااـع العلماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااً.                                               

( لما أفرزتاه مان نتاابج PDEODEوٌوصً الباحث: بـ نعداد مدرسً ومدرسات مادة الفٌزٌاء وتدرٌبهم على استراتٌجٌة )

 اٌجابٌة فً مجال تصحٌح الفهــــم الخاطــــا للمفاهٌم الفٌزٌابٌة ودافعٌة الطالب لتعلم الفٌزٌاء. 
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 نسانٌة لعلوم اإللتربٌة 

 عبدالستار طاهر ٌونس  اسم الطالب :
 

: تصاامٌم برنااامج لااابم علااى االحتٌاجااات التدرٌبٌااة للمدرسااٌن عنااوان االطروحااة 
 وفاعلٌته فً اكسابهم مهارات االتصال ضمن معاٌٌر الجودة الشاملة

 ٌة والنفسٌة المسم : العلوم التربو الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٔٔرلم االستمارة :  

 العلوم التربوٌة   /  االختصاص العام / الدلٌك : العلوم التربوٌة 2ٕٔٓ/  ٕ/  1ٔتارٌخ المنالشة  : 

 توراه       الشهادة : دك الدرجة العلمٌة : استاذ                  لصً توفٌك ؼزال اسم المشرؾ : د.

 تمنٌات تربوٌة /   علوم تربوٌةاالختصاص العام / الدلٌك :  المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة   

 

 المستخلص

     

ٌهدؾ البحث الحالً الى تصامٌم برناامج تادرٌبً لاابم علاى االحتٌاجاات التدرٌبٌاة للمادرس وفاعلٌتاه فاً اكساابهم 

 لشاملة.مهارات االتصال ضمن معاٌٌر الجودة ا

ولتحمٌااك هااذا الهاادؾ لااام الباحااث بإعااداد ثااالث أدوات. األول: لااام الباحااث ببناااء ممٌاااس مهااارات االتصااال لاادى 

 ( فمرة وبثالث بدابل نجابة )عالٌة، متوسطة، ضعٌفة(.4ٙالمدرسٌن وفك االحتٌاجات التدرٌبٌة اذ بلػ عدد فمرات المماس )

بطالة مالحظة لمعرفة مدى اكتساب المدرساٌن لمهاارات االتصاال وبلاػ ولتحمٌك الهدؾ الثانً: لام الباحث بإعداد 

 ( فمرة موزعة على ستة مهارات وبضمنها مهارات فرعٌة.ٖ٘عدد فمراته )

ولتحمٌك الهدؾ الثالث: لام الباحث بتصامٌم برناامج لاابم علاى االحتٌاجاات التدرٌبٌاة للمدرساٌن فاً ضاوء معااٌٌر 

( 1ٔ( مدرسااً و)ٗٔ( جلسة تم تطبٌمها على عٌنة البحاث التجرٌباً الباالػ عاددهم )ٕٕن )الجودة الشاملة ٌتكون البرنامج م

مدرسة. وتم ذلن بمساعدة مجموعة من األساتذة فً لسم العلوم التربوٌاة والنفساٌة. وبعاد جماع البٌاناات وتحلٌلهاا نحصاابٌاً 

 بواسطة االختبار التابً لعٌنة واحدة مستملة كانت النتابج كاآلتً:

فروق ذات داللة احصابٌة بٌن المتوسط الحسابً الكتساب المهاارات )المحادثاة، الماراءة، توجٌاه األسابلة واالساتماع،  وجود -

 التمنٌات التربوٌة، التعابٌر والحركات( والمتوسط الفرضً ولصالح المتوسط الحسابً.

تحمك لمهارات االتصال لدى أفراد العٌناة ( بٌن المتوسط الحسابً الم7ٌٓ٘ٓوجد فرق ذو داللة نحصابٌة عند مستوى داللة ) -

 %( من الدرجة الكلٌة ولصالح المتوسط المتحمك.ٙٙككل والمتوسط الفرضً )

وفً ضوء النتابج خرج الباحث بعدد مان االساتنتاجات منهاا: فاعلٌاة البرناامج التادرٌبً فاً اكتسااب المدرساٌن والمدرساات 

مترحاات منهاا: الاماة مدٌرٌاة االعاداد والتادرٌب دورات تدرٌبٌاة للمدرساٌن لمهارات االتصال. كما الترح الباحث عادد مان الم

والمدرسات فً المرحلة الثانوٌاة علاى مهاارات االتصاال وتوظٌاؾ الوساابط المتعاددة للتادرٌب الجاراء بحاوث مساتمبلٌة ذات 

 المس بموضوع البحث، والثانٌة فً مجاالت أخرى
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 احمد سالم لاسم  : اسم الطالب
 

أثاار أنمااوذج آدي وشاااٌر فااً تحصااٌل طلبااة الصااؾ الرابااع  :  عنااوان الرسااالة
 العلمً لمادة الفٌزٌاء وتنمٌة مهارات تفكٌرهم الشكلً 

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر الشهادة  : : اكادٌمً طبٌعة البحث ٘ٔٔرلم االستمارة :  

 االختصاص العام / الدلٌك :  طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس الفٌزٌاء 2ٕٔٓ/  ٖ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ                  عبدالرزاق ٌاسٌن عبدهللااسم المشرؾ : د. 

 طرابك تدرٌس / طرابك تدرٌس الفٌزٌاء االختصاص العام / الدلٌك :  والنفسٌة   المسم :  العلوم التربوٌة 

 

 المستخلص

     

هادفت الدراسااة التعاارؾ علااى أثار أنمااوذج آدي وشاااٌر فااً تحصاٌل طلبااة الصااؾ الرابااع العلماً لمااادة الفٌزٌاااء وتنمٌااة       

( طالباااً 1ٗٔتان ، وتكوناات عٌنااة الدراسااة ماان )مهااارات تفكٌاارهم الشااكلً ، وماان اجاال ذلاان صاااغ الباحااث فرضااٌتان ربٌسااٌ

وطالبااة تاام اختٌااارهم لصاادٌاً ماان مجتمااع البحااث فااً الماادارس االعدادٌااة النهارٌااة للبنااٌن والبنااات فااً مدٌنااة الموصاال للعااام 

( ، ووزعت الى أربع مجموعات متكافباة فاً عادد مان المتؽٌارات )حاصال الاذكاء ، المعادل العاام ، 1ٕٔٓ-4ٕٔٓالدراسً )

ة الفٌزٌاء للصؾ الثالث المتوسط ، العمر باألشهر ، اختبار التفكٌر الشكلً المبلً ، المستوى التعلٌماً لألباوٌٌن( بوالاع درج

( طالباً والمجموعة الثانٌاة مان االنااث بلاػ عادد افرادهاا 1ٖاثنتان تجرٌبٌتان المجموعة االولى من الذكور بلػ عدد أفرادها )

( ٖٓوذج آدي وشاٌر ، واالخرٌتان ضابطتان المجموعة االولى من الاذكور بلاػ عادد أفرادهاا )( طالبة درستا المادة بؤنمٓٗ)

( طالبة درساتا الماادة عٌنهاا بالطرٌماة االعتٌادٌاة ، ولتحمٌاك هادؾ ٓٗطالباً والمجموعة الثانٌة من االناث بلػ عدد افرادها )

( فمارات و ٓٔ( فمارة موضاوعٌة مان ناوع المطابماة )ٖٙالدراسة أعد الباحث اختبار تحصٌلً تكاون بصاٌؽته النهابٌاة مان )

( فمرة ، أما االداة الثانٌة فمد تبنى الباحث اختبار التفكٌر الشاكلً ٕٔ( فمرات و االختٌار من متعدد )٘ممالٌة محددة االجابة )

فتراضاً ، ( مهاارات وهاً كال مان )االساتدالل االٙ( فمارة موزعاة علاى )1ٔ( والمكاون مان )4ٕٔٓالذي أعاده الجباوري )

واالستدالل االستنتاجً ، والتعلٌل االرتباطً ، وتحدٌد المتؽٌرات وضابطها ، والتاراح الحلاول ، وحال المشاكالت( ولاد تحماك 

الباحث من صدق وثبات االداتٌن فضالً عان الخصاابص السااٌكومترٌة ، وبعاد تنفٌاذ تجرباة البحاث مان لبال مادرس ومدرساة 

( علاى 1ٕٔٓ/٘/ٓٔ،  2( وتطبٌاك االداتاان بعادٌاً ٌاومً )1ٕٔٓ/ٖ/ٔٔلسنة الدراساٌة )المادة فً بداٌة الفصل الثانً من ا

 -افراد العٌنة وتحلٌل البٌانات احصابٌاً باستعمال تحلٌل التباٌن العاملً دلت النتابج الى :

 ذج.ٌوجد فرق ذو داللة احصابٌة بٌن متوسطات التحصٌل لمادة الفٌزٌاء ٌعزى لمتؽٌر الطرٌمة ولصالح االنمو -0

ال ٌوجد فرق ذو داللاة احصاابٌة باٌن متوساطات تنمٌاة مهاارات التفكٌار الشاكلً ٌعازى لمتؽٌاري الطرٌماة والجانس  -2

 والتفاعل بٌنهما.

وفً ضوء النتاابج خارج الباحاث بعادد مان االساتنتاجات منهاا امكانٌاة تطبٌاك االنماوذج فاً تادرٌس ماادة الفٌزٌااء ماع طلباة 

لعلمً واوصى بتدرٌب مدرسً ومدرساات ماادة الفٌزٌااء علاى هاذه النمااذج والتارح عادد المرحلة االعدادٌة وللصؾ الرابع ا

 من البحوث المستمبلٌة حول متؽٌرات البحث . 
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

اضطراب ضؽوط مابعد الصدمة وعاللته بصورة الذات لدى  :  عنوان الرسالة لبنى زكرٌا عبدالستار الحبال   اسم الطالب :
 مٌذ المرحلة االبتدابٌة فً مدٌنة الموصلتال

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  الكلٌة : تربٌة  للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٔٔرلم االستمارة :  

 نفس التربوي / علم النفس التربوياالختصاص العام / الدلٌك :  علم ال 2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد                اسم المشرؾ : د. صبٌحة ٌاسر مكطوؾ

 علم النفس التربوي علم النفس التربوي / االختصاص العام / الدلٌك :  المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة   

 

 المستخلص

     

تشكل األحداث الضاؼطة خطراً كبٌراً على صحة الفرد وتوازنه، وتهادد حٌاتاه وكٌاناه النفساً لماا لهاا مان أثاار سالبٌة        

على صحته، كاإلنهان وضعؾ المدرة على التكٌاؾ، نذ اصابحت حٌااة االنساان ملٌباة باالموالؾ المإلماة، والتاً ٌصاعب علٌاه 

 المسببة لالضطرابات النفسٌة، استهدؾ البحث التعرؾ على:تجنبها، وتعد الحروب واألزمات من العوامل 

 مستوى اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة عند التالمٌذ. .0

 مستوى صورة الذات عند التالمٌذ. .2

الفروق ذات الداللة اإلحصابٌة فً مستوى اضطراب ضؽوط ماا بعاد الصادمة عناد التالمٌاذ وفمااً لمتؽٌاري )الجانس/  .0

 المولع الجؽرافً(.

 ت الداللة اإلحصابٌة فً مستوى صورة الذات عند التالمٌذ وفماً لمتؽٌري )الجنس/ المولع الجؽرافً(.الفروق ذا .0

 العاللة بٌن اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة وصورة الذات عند التالمٌذ. .2

لاع الفروق فً العاللة بٌن اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة وصورة الذات عند التالمٌذ وفماً لمتؽٌري )الجنس/ المو .2

 الجؽرافً(.

( تلمٌاذ وتلمٌاذة مان تالمٌاذ الصاؾ الساادس 44ٓولتحمٌك اهداؾ البحث لامت الباحثاة بساحب عٌناة عشاوابٌة بلاػ عاددها )

(، اذ طبمت علاٌهم الممٌاساٌن: االول، اضاطراب ضاؽوط 1ٕٔٓ-4ٕٔٓللمرحلة االبتدابٌة فً مدٌنة الموصل للعام الدراسً )

( فمارة، والثاانً صاورة الاذات )الاذي لامات الباحثاة ببناباه(، والاذي ضام 1ٕوالذي ضم )ما بعد الصدمة )من نعداد الباحثة( 

% كنسبة 1ٓ( فمرة مصورة، ولد تم التحمك من صدق الممٌاسٌن باستخدام الصدق الظاهري والبنابً، واعتمدت نسبة 1ٔ)

فٌة ومعامال الفاكرونبااخ، الاذي بلاػ لالتفاق على الصدق الظاهري، اماا الثباات فماد اساتخرج باساتخدام طرٌماة التجزباة النصا

(، وبعاد تحلٌال البٌاناات باساتخدام الوساابل 71ٗٓ( وممٌاس صاورة الاذات )71ٖٓلممٌاس اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة )

اإلحصااابٌة المناساابة )االختبااار التااابً لعٌنااة واحاادة، االختبااار التااابً لعٌنتااٌن مسااتملتٌن، معاماال ارتباااط بٌرسااون، معاماال 

 خ(، توصل البحث نلى النتابج االتٌة:الفاكرونبا

وجود فرق دال نحصابٌاً بٌن المتوسط الحسابً والمتوسط الفرضاً فاً ممٌااس اضاطراب ضاؽوط ماا بعاد الصادمة عناد  .0

 التالمٌذ بشكل عام وٌمع ضمن المستوى المتوسط.

د التالمٌاذ بشاكل عاام وجود فرق دال نحصابٌاً بٌن المتوسط الحسابً والمتوساط الفرضاً فاً ممٌااس صاورة الاذات عنا .2

 وٌمع ضمن المستوى العالً.

 وجود فرق دال نحصابٌاً فً مستوى اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة عند التالمٌذ وفماً لمتؽٌر الجنس ولصالح الذكور. .0

وجااود فاارق دال نحصااابٌاً فااً مسااتوى اضااطراب ضااؽوط مااا بعااد الصاادمة عنااد التالمٌااذ وفماااً لمتؽٌاار المولااع الجؽرافااً  .0

 لجانب االٌسر.ولصالح ا
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 وجود فرق دال نحصابٌاً فً مستوى صورة الذات عند التالمٌذ وفماً لمتؽٌر الجنس ولصالح الذكور. .2

 عدم وجود فرق دال نحصابٌاً فً مستوى صورة الذات عند التالمٌذ وفماً لمتؽٌر المولع الجؽرافً.  .2

 د الصدمة وصورة الذات عند التالمٌذ بشكل عام.وجود عاللة ارتباطٌة اٌجابٌة دالة نحصابٌاً بٌن اضطراب ضؽوط ما بع .7

عدم وجود فرق دال نحصابٌاً فً العاللة بٌن اضطراب ضاؽوط ماا بعاد الصادمة وصاورة الاذات وفمااً لمتؽٌاري )الجانس/  .8

 المولع الجؽرافً(.

 ولد توصلت الباحثة نلى عدد من االستنتاجات والتوصٌات والممترحات فً ضوء نتابج البحث منها:

 االستنتاجات اوالً:

 ان التالمٌذ لدٌهم مستوى متوسط من اضطراب ضؽوط ما بعد الصدمة، ذلن الن معظمهم استطاعوا تجاوزه. .0

 ٌتمتع معظم التالمٌذ برإٌة جٌدة عن ذواتهم. .2

 ثانٌاً: التوصٌات

رد دور المدارس بالكشؾ عن االضطراب بمراحله االولى، كاً ال ٌتحاول نلاى اضاطراب مازمن، مان اجال حماٌاة الفا .0

 وضمان عدم ظهوره مرة اخرى من مراحل عمرٌة متمدمة.

توعٌة االسر والمدارس من خالل بارامج اعالمٌاة تسااهم فاً تحساٌن اساالٌب التعامال وزٌاادة االتصاال االجتمااعً  .2

 لتعزٌز ثمتهم بذواتهم والولاٌة من شعور تدنً صورة الذات.

 ثالثاً: الممترحات

اضاطراب ضاؽوط ماا بعاد  الصادمة ماع متؽٌارات اخارى، كالصاالبة النفساٌة،  المٌام بإجراء دراسة عن العاللاة باٌن .0

 سمات الشخصٌة، التكٌؾ االجتماعً.

 المٌام بإجراء دراسة عن العاللة بٌن صورة الذات مع متؽٌرات اخرى، كالتمرد، االنسحاب، التفوق االكادٌمً. .2
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

: التمكاٌن اإلداري لادى مادراء المادارس االبتدابٌاة فاً مدٌناة  عنوان الرساالة اد فتحً عمرزهٌرة جٌ  اسم الطالب :
 الموصل وعاللته بدافعٌتهم نحو العمل اإلداري

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة  للعلوم  األنسانٌة  الكلٌة : تربٌة الجامعة : الموصل

 لشهادة  : ماجستٌرا طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٔٔرلم االستمارة :  

 :  علوم تربوٌة علوم تربوٌة  / الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٖ/  1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ                اسم المشرؾ : د. علً درٌد خالد 

 : فلسفة التربٌة لوم تربوٌة /  الدلٌكعاالختصاص العام /  المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة   

 

 المستخلص

     

استهدؾ البحث التعرؾ على التمكٌن اإلداري لدى مدراء المدارس االبتدابٌة فً مدٌنة الموصل وعاللته بدافعٌتهم نحو       

 العمل اإلداري وذلن من خالل االجابة عن األسبلة اآلتٌة:

 ( فً مستوى التمكٌن اإلداري ممارنة مع المتوسط الفرضً؟ ٘ٓ.ٓمستوى داللة ). هل هنان فرق ذو داللة احصابٌة عند ٔ

 -( فااً متؽٌاار التمكااٌن اإلداري تبعاااً لمتؽٌاار الجاانس )ذكااور٘ٓ.ٓ. هاال هنااان فاارق ذو داللااة نحصااابٌة عنااد مسااتوى داللااة )ٕ

 نناث(؟

اإلداري تبعاااً لمتؽٌاار ساانوات الخدمااة ( فااً متؽٌاار التمكااٌن ٘ٓ.ٓ. هاال هنااان فاارق ذو داللااة نحصااابٌة عنااد مسااتوى داللااة )ٖ

 سنوات(؟  ٘أكثر من  -سنوات فؤلل ٘اإلدارٌة )

( فً مستوى الدافعٌة نحو العمل اإلداري ممارنة مع المتوسط ٘ٓ.ٓ. هل هنان فرق ذو داللة نحصابٌة عند مستوى داللة )ٗ

 الفرضً؟  

ؽٌار الدافعٌاة نحاو العمال اإلداري تبعااً لمتؽٌار الجانس ( فاً مت٘ٓ.ٓ. هل هنان فرق ذو داللة نحصابٌة عند مستوى داللة )٘

 نناث(؟ –)ذكور

( فاً متؽٌار الدافعٌاة نحاو العمال اإلداري تبعااً لمتؽٌار سانوات ٘ٓ.ٓ. هل هنان فرق ذو داللة نحصابٌة عند مستوى داللة )ٙ

 سنوات(؟   ٘أكثر من  -سنوات فؤلل ٘الخدمة اإلدارٌة )

( باٌن متؽٌاري التمكاٌن اإلداري والدافعٌاة نحاو العمال ٘ٓ.ٓنحصاابٌاً عناد مساتوى داللاة ). هل هنان عاللة ارتباطٌه دالاة 4

 اإلداري لدى مدراء المدارس االبتدابٌة؟

 - 4ٕٔٓ( ماادٌراً وماادٌرة فااً الماادارس االبتدابٌااة فااً مدٌنااة الموصاال للعااام الدراسااً )2ٖٖوتكااون مجتمااع البحااث ماان )

( 14%( و)ٙٗ( ماادٌراً وبنساابة )4ٖ%( بوالااع )ٔٗرة عٌنااة للبحااث بنساابة )( ماادٌراً وماادٌٓٙٔ(، ولااد تاام اختٌااار )1ٕٔٓ

%(، وألجل لٌاس متؽٌري البحث بَنت الباحثة ممٌااس التمكاٌن اإلداري لادى مادراء المادارس االبتدابٌاة، ٗ٘مدٌرة وبنسبة )

ث اساتخدمت الباحثاة الصادق (، وإلٌجاد صدق أداتً البحٖٕٓٓوتبنً ممٌاس الدافعٌة نحو العمل اإلداري لدراسة العزاوي )

الظاهري وتمٌٌز الفمرات باستخدام االختبار التابً بٌن مجموعتٌن مستملتٌن، كما تام اساتخدام طرٌماة نعاادة االختباار إلٌجااد 

( لممٌاااس الدافعٌااة نحااو العماال اإلداري، كمااا اسااتخدمت 1٘.ٓ( بالنساابة لممٌاااس التمكااٌن اإلداري، و)2ٔ.ٓالثبااات نذ بلااػ )

تعاارؾ علااى داللااة الفااروق بااٌن متؽٌاارات البحااث االختبااار التااابً لعٌنااة واحاادة واالختبااار التااابً لعٌنتااٌن مسااتملتٌن الباحثااة لل

  ومعامل ارتباط بٌرسون، وتوصلت الباحثة الى عدة نتابج  من أهمها:

. وجاود فاارق ذو داللاة نحصااابٌة ولصااالح الوساط الحسااابً إلجابااات العٌناة وهااذا ٌعناً امااتالن أفااراد العٌناة مسااتوى فااوق ٔ

 المتوسط من التمكٌن اإلداري.

. وجود فارق ذو داللاة احصاابٌة ولصاالح الوساط الحساابً إلجاباات العٌناة، وهاذا ٌعناً اماتالن افاراد العٌناة لادر جٌاد مان ٕ
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 مل اإلداري.الدافعٌة نحو الع

. توجد عاللة ارتباطٌة دالة نحصابٌاً بٌن متؽٌري التمكٌن اإلداري والدافعٌة نحو العمل اإلداري لدى أفراد عٌنة البحث ككل ٖ

 من مدٌري ومدٌرات ومن كال فبتً الخدمتٌن.

  فً ضوء نتابج البحث خرجت الباحثة بعدد من االستنتاجات من أهمها:

 المدارس االبتدابٌة ومن كال فبتً الخدمتٌن مستوى فوق المتوسط من التمكٌن اإلداري.. امتالن مدٌري ومدٌرات ٔ

 . كلما زاد التمكٌن اإلداري لدى المدٌرٌن والمدٌرات كلما زادت دافعٌتهم نحو العمل اإلداري أكثر. ٕ

 وفً ضوء ما توصلت الٌه الباحثة من نتابج تم وضع عدد من التوصٌات أهمها:

االعداد والتدرٌب دورات تدرٌبٌة ومتخصصة لمدٌري ومدٌرات المدارس االبتدابٌة حاول التمكاٌن اإلداري. كماا نلامة مدٌرٌة 

 وضع عدد من الممترحات.
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

المعرفااً : نظااام ندارة السااجل الطبااً االلكترونااً : األساالوب  عنااوان الرسااالة كنعان خلٌل خلؾ   اسم الطالب :
عاادم تحماال الؽمااوض" وعاللتااه بااإدارة االنفعاااالت لاادى طلبااة كلٌااة  -"تحماال 
 التربٌة

 م : العلوم التربوٌة والنفسٌة  المس الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٕٔرلم االستمارة :  

 الدلٌك : علم النفس / علم النفس التربوياالختصاص العام /  2ٕٔٓ / ٖ/ ٗتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                     مدرسالدرجة العلمٌة :  علً سلٌمان حسٌن اسم المشرؾ : د. 

 الدلٌك : علم النفس / علم النفس التربوياالختصاص العام /  المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة  

 

 خلصالمست

     

نن تنوع الحاجات وزٌادة مطالب الحٌاة لاد ألمات المزٌاد مان الضاؽط علاى االنساان وتساببت لاه فاً الكثٌار مان المتاعاب،     

وبذلن اصبحت االستثارة االنفعالٌة وندارة االنفعاالت حالة حتمٌة ٌواجهها االنسان وٌتعرض لها فً حٌاته مهما كاان أسالوب 

فً ضوبها فً تحدٌد اهدافه، وتتمثل مشكلة البحث فً االجابة على التساإل عن درجة العاللة حٌاته والطرٌمة التً ٌتصرؾ 

 عدم تحمل الؽموض" وندارة االنفعاالت(،  وهدفت الدراسة التعرؾ نلى:  -تحمل بٌن )األسلوب المعرفً "

 عدم تحمل الؽموض لدى طلبة أفراد العٌنة.-مستوى األسلوب المعرفً تحمل    -1

 دارة االنفعاالت لطلبة أفراد العٌنة.مستوى ن   -2

 مستوى العاللة بٌن األسلوب المعرفً وندارة االنفعاالت لدى طلبة أفراد العٌنة. -3

 مستوى العاللة بٌن األسلوب المعرفً وندارة االنفعاالت لدى طلبة أفراد العٌنة وفماً لمتؽٌرات البحث. -4

( طالباً وطالباة مان األلساام ٕ٘ٔ( طالباً وطالبة موزعٌن بوالع )ٖٕٙوألجل تحمٌك االهداؾ اختٌرت عٌنة مكونة من )      

( طالباااً وطالبااة ماان األلسااام اإلنسااانٌة بطرٌمااة عشااوابٌة طبمٌااة ماان كلٌااة التربٌااة للعلااوم اإلنسااانٌة والعلااوم 1ٖٔالعلمٌااة و)

عادم تحمال  -تحمال المعرفاً " ، أما أداتا البحث فمد لام الباحث ببناء ممٌاس األسلوب4ٕٔٓ-ٕٙٔٓالصرفة للعام الدراسً 

(، 4-ٔ( فمرة، ولد تم حساب الصدق والثبات للممٌاس وتصحٌح الممٌاس بسلم سباعً الادرجات )4ٗالؽموض" مكون من )

 ( درجة.11ٔ(، وبوسط فرضً ممداره )4ٗ(، والدنٌا )2ٕٖوتكون الدرجة العلٌا للممٌاس )

( فماارة، ولااد لااام الباحااث 4ٗ(، المكااون ماان )1ٕٓٓس )المعمااوري امااا لمٌاااس ندارة االنفعاااالت فمااد اعتمااد الباحااث ممٌااا 

(  ٖ٘( فمرات، وعناد حسااب التمٌٌاز تام حاذؾ فمارتٌن فاصابح عادد الفمارات ) ٓٔبإجراءات الصدق الظاهري وحذفت منه )

(  وبوسااط ٖ٘( والاادنٌا )4٘ٔ( والدرجااة العلٌااا )٘-ٔفماارة ، وصااحح الممٌاااس بساالم خماسااً مكااون ماان خمااس الاادرجات )

ولااد  (SPSS)(، ولااد عولجاات البٌانااات احصااابٌاً باسااتعمال الحمٌبااة االحصااابٌة للعلااوم اإلجتماعٌااة ٘ٓٔرضااً ممااداره )ف

 أظهرت النتابج ما ٌؤتً:

 عدم تحمل الؽموض" بمستوى فوق المتوسط. -نن افراد العٌنة ٌتمتعون باألسلوب المعرفً "تحمل  -1

 عدم تحمل الؽموض" على أساس الجنس. -رفً "تحملال توجد فروق دالة نحصابٌاً فً األسلوب المع -أ -2

عادم تحمال الؽماوض" علاى أسااس الصاؾ لصاالح الصاؾ  -توجد فروق دالاة نحصاابٌاً فاً األسالوب المعرفاً "تحمال -ة 

 الرابع.

 عدم تحمل الؽموض" فً التخصص لصالح االنسانً. -توجد فروق دالة نحصابٌاً فً األسلوب المعرفً "تحمل -ج 

 بمستوى جٌد فً ندارة االنفعاالت. ٌتمتع  افراد العٌنة -3

 ال توجد فروق دالة احصابٌاً فً ندارة االنفعاالت وفماً لمتؽٌر الجنس. -أ -4
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 ال توجد فروق دالة احصابٌاً فً ندارة االنفعاالت وفماً لمتؽٌر التخصص. -ة 

 ال توجد فروق دالة احصابٌاً فً ندارة االنفعاالت وفماً لمتؽٌر الصؾ. -ج 

 الباحث عدداً من التوصٌات منها: وفً ضوء النتابج لدم

 ضرورة العناٌة باألسالٌب المعرفٌة وتضمنتها فً المناهج الدراسٌة وفماً لما ٌملكه الطلبة من لدرات واسالٌب . -0

 تدرٌب الطلبة على ندارة االنفعاالت من خالل المناهج او البرامج والدورات التدرٌسٌة . -2

 نها:وتمدم الباحث أٌضاً بعدد من الممترحات م

 عدم تحمل الؽموض" لدى طلبة الجامعة . –نجراء دراسة تجرٌبٌة لتعدٌل األسلوب المعرفً "تحمل  -0

 نجراء دراسة تجرٌبٌة لتنمٌة ندارة االنفعاالت لدى الطلبة . -2
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الدارة االستراتٌجٌة وعاللتهاا باتخااذ المارار لادى رإسااء : ا عنوان الرسالة دمحم عبد المجٌد دمحم  سلٌمان  اسم الطالب :
    السام كلٌات جامعة الموصل

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة   الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٕٔرلم االستمارة :  

 : علوم تربوٌة علوم تربوٌة    / الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٖ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد            اسم المشرؾ : د. احمد عزٌز فندي

 :  ادارة  تربوٌة علوم تربوٌة    / الدلٌكاالختصاص العام /  المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة  

 

 المستخلص

     

استهدؾ البحث الحالً التعرؾ علاى مساتوى االدارة االساتراتٌجٌة و عاللتهاا باتخااذ المارار لادى رإسااء االلساام كلٌاات     

 جامعة الموصل وذلن من خالل االجابة على األسبلة االتٌة : 

 ما مستوى االدارة االستراتٌجٌة لدى رإساء السام كلٌات جامعة الموصل بشكل عام؟ -0

 ما مستوى اتخاذ المرار  لدى رإساء السام كلٌات جامعة الموصل بشكل عام؟ -2

هل هنان عاللة ارتباطٌة دالة احصابٌاً بٌن متؽٌاري االدارة االساتراتٌجٌة ومتؽٌار اتخااذ المارار لادى رإسااء الساام  -0

 كلٌات جامعة الموصل؟

( لساما 2ٔ( لسما علمٌاا و )1٘لبحث منها )%( من مجتمع أٙ( ربٌس لسم ٌشكلون نسبة )44وتكونت عٌنة البحث من )

( رباٌس لسام مان االنااث ٌماثلن نسابة 4ٔ%( مان العٌناة و )41( ربٌس لسم من الذكور ٌمثلاون نسابة )ٓٙانسانٌا، منهم )

%( من العٌنة. ولتحمٌك اهداؾ البحث تطلب من الباحث المٌام ببناء ممٌاس االدارة االستراتٌجٌة، فضال عن اناه اعتماد ٕٕ)

( التخاااذ الماارار، ولااد اتساامت اداتااا البحااث بالصاادق والتمٌٌااز والثبااات واصاابحت 22ٗٔاالختبااار الااذي أعدتااه )صااابر، علااى 

( بالنسبة الختبار اتخاذ المرار، وطبمات 1ٖ( فمرة بالنسبة لممٌاس االدارة االستراتٌجٌة و )ٓٙبصٌؽتها النهابٌة مكونة من )

( ٌومااا، وبعااد جمااع 1ٕ( ولااد اسااتؽرلت ماادة التطبٌااك )1ٕٔٓ-4ٕٔٓالدراسااً )اداتااا البحااث علااى افااراد العٌنااة خااالل العااام 

 ٌؤتً: البٌانات وتحلٌلها نحصابٌاً أظهرت النتابج ما

وجود فرق ذو داللة نحصابٌة ولصالح الوسط الحسابً إلجابات العٌنة، وهذا ٌعنً أن رإسااء الساام كلٌاات جامعاة  -0

 اتٌجٌة فً عملهم االداري.الموصل ٌمتلكون مستوى جٌد من االدارة االستر

وجود فرق دال نحصابٌا ٌمكن أن ٌعزى لمتؽٌر الجنس بٌن رإساء السام كلٌات جامعة الموصل فً مستوى االدارة  -2

 االستراتٌجٌة ولصالح الذكور.

وجود فرق ذو داللة نحصابٌة ولصالح الوسط الحسابً إلجابات العٌنة، وهذا ٌعنً أن رإسااء الساام كلٌاات جامعاة  -0

 صل ٌمتلكون مستوى فوق المتوسط من اتخاذ المرار.المو

وجود فرق دال نحصابٌا ٌمكن أن ٌعازى لمتؽٌار التخصاص باٌن رإسااء الساام كلٌاات جامعاة الموصال فاً مساتوى  -0

 اتخاذ المرار ولصالح التخصص العلمً.

كلٌاات جامعاة  وجود فرق ذو داللة نحصابٌة ٌمكن أن ٌعزى لسنوات الخدماة فاً رباساة المسام لادى رإسااء الساام -2

 أكثر من سنتٌن.الموصل ولصالح فبة 

 عدم وجود عاللة ارتباطٌة بٌن متؽٌري االدارة االستراتٌجٌة واتخاذ المرار. -2

ولد خرج الباحث بعدد من االستنتاجات منها: ان مستوى االدارة االستراتٌجٌة لدى رإساء السام كلٌات جامعة الموصل كاان 

 فوق المتوسط.

عاادد ماان التوصااٌات منهااا: تشااكٌل لجنااة مشااتركة ماان جمٌااع كلٌااات الجامعااة تمااوم علااى التنسااٌك وتبااادل كمااا خاارج الباحااث ب

 الخبرات فٌما بٌنها، لزٌادة استخدام االتجاهات الحدٌثة.
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فٌة فً لضاء :  نعداد خارطة نمكانٌة استثمار المٌاه الجو عنوان الرسالة سٌؾ الدٌن علً محمود  اسم الطالب :
 الموصل 

 

 المسم : جؽرافٌة    الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : دبلوم عالً  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٔٔرلم االستمارة :  

 جؽرافٌة: جؽرافٌة / علم الخرابط ونظم المعلومات ال الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٗتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ            اسم المشرؾ : د. لمٌاء حسٌن السبعاوي

 :  جؽرافٌة / علم الخرابط/ الدلٌك   االختصاص العام المسم :  جؽرافٌة

 

 المستخلص

     

دٌاد مان الادول المتمدماة والنامٌاة، نظارا لمسااهمتها تحتل السٌاحة بوصفها لطاعاً ننتاجٌاً مولعا مهما فً التصاادٌات الع     

الفعالااة فااً الاادخل المااومً وفااً االسااتثمارات الوطنٌااة وتشااؽٌل األٌاادي العاملااة وتملٌاال ماان حجاام البطالااة . وتعااد ماان اساارع 

موالاع الساٌاحٌة المطاعات االلتصادٌة نمواً ومن اكثرها تؤثٌراً على تحمٌك التنمٌة المتوازنة .اذ تهدؾ الدراساة الاى تنمٌاة ال

فً لضاء الموصل حٌث تذخر منطمة الدراسة بالعدٌد من ممومات الجذب السٌاحً التً تساعد فً عملٌاة التنمٌاة الساٌاحٌة، 

ومان خاالل التوزٌاع المكاانً  Google Earth Proوبرناامج  Arc Map 10.5أظهارت الدراساة وباساتخدام برناامج 

رة المدروسة التً تتباٌن من حٌث التوزٌع الكمً والنوعً والتً تؤهلهاا الاى دعام للموالع السٌاحٌة هنان تباٌن مكانً للظاه

 النشاط االلتصادي لو تم التخطٌط الجٌد للموارد السٌاحٌة المتاحة واستؽاللها بالشكل األمثل مما تحمك التنمٌة السٌاحٌة.

الماوارد المابٌاة(  –الؽطاء النباتً  –المناخ  –ٌس كما ابرزت الدراسة دور المرتكزات الجؽرافٌة الطبٌعٌة المتمثلة ) التضار

فضالً عن العوامل الجؽرافٌة البشرٌة والمتمثلة )نمو سكان لضاء الموصل والتركٌب النوعً والبٌبً لسكان منطمة الدراساة 

الدراساة. اظهارت وطرق النمل والتسهٌالت السٌاحٌة(، نذ تعد هذه المرتكزات والعوامل األسس العلمٌة للتنمٌة السٌاحٌة فاً 

 Arcفاً برناامج  Spatial Statistics Toolsنتاابج الدراساة وباساتخدام حمٌباة ادوات التحلٌال االحصاابً المكاانً 

Tool Box  ًاحادى البارامج الفرعٌاة فاArc GIS 10.5  ان مركاز لضااء الموصال ٌاؤتً فاً المرتباة األولاى فاً عادد

مولع فً لضاء الموصل ، كما ان اتجاه الموالع اخذت االتجاه البٌضاوي  ٖٖمن مجموع  2ٔالموالع السٌاحٌة البالػ عددها 

الشمالً الجنوبً وهذا من خالل اعتماد اداة اتجاه التوزٌع الجؽرافً للظااهرة وهاً باذلن تعاد افضال الموالاع لعملٌاة التنمٌاة 

 Zحٌة هو من النوع المتجمع وان لٌمةوتوفٌر الخدمات السٌاحٌة ،اما اداة صلة الجوار اظهرت النتابج ان نمط الموالع السٌا

 والتً تشٌر الى النمط المتجمع. 4ٓ.ٓوالرب نسبة لصلة الجوار هً  1ٖ.ٖ-هً  
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اثر برناامج ترباوي فاً تنمٌاة الشاجاعة النفساٌة لادى طلباة  :عنوان االطروحة  تالٌس دمحم هادي الكلو  اسم الطالب :
   جامعة الموصل 

 المسم : العلوم التربوٌة والنفسٌة   الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕ٘ٔرلم االستمارة :  

  : العلوم التربوٌة والنفسٌة / علم النفس التربوي  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٔٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ            اسم المشرؾ : د. اسامة حامد دمحم

 : العلوم التربوٌة والنفسٌة / علم النفس التربوي  / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  العلوم التربوٌة والنفسٌة

 

 المستخلص

     

لتنمٌااة الشااجاعة النفسااٌة لاادى طلبااة جامعااة الموصاال ولتحمٌااك اهااداؾ البحااث بناااء برنااامج تربااوي ٌهاادؾ البحااث نلااى     

( فرضٌة فرعٌاة وبعاد تحدٌاد مفهاوم الشاجاعة النفساٌة ومجاالتاه تام بنااء ممٌااس ٕٔ( فرضٌات صفرٌة ربٌسة و)ٗصٌؽت)

الموصال بلؽات ( فمارة ثام طباك الممٌااس علاى عٌناة مان طلباة جامعاة ٓ٘الشجاعة النفسٌة والمكون بصاورته النهابٌاة مان)

( طالباً وطالبة وأظهرت نتابج التحلٌل اإلحصابً ان مستوى الشجاعة النفساٌة لطلباة جامعاة الموصال بشاكل عاام بلاػ 2٘٘)

( ٓٓٔ( وهو ألل من المتوسط االفتراضاً للممٌااس الباالػ )7ٖٕٓ1ٖ٘ٔ( وبانحراؾ معٌاري )2ٓ7ٙ1ٙ4بمتوسط حسابً)

( درجاة باانحراؾ معٌااري 24ٗ,44ٖوالرٌاضٌات على متوساط حساابً لادره) درجة بٌنما حصل طلبة كلٌة علوم الحاسوب 

ولهاذا تاام ( درجاة علااى ممٌااس الشااجاعة النفساٌة وهااو ألال متوساط حسااابً مان بااالً الكلٌاات األخاارى ٓٔ,4ٕ٘ٙٗلادرهُ )

وبعاد التحماك  ( جلساةٕٔتربوي لتنمٌة الشجاعة النفساٌة  الاذي اعاده الباحاث والمكاون مان )اختٌارهم للخضوع للبرنامج ال

( 1ٕٔٓ/ ٖ/ ٗ( محكمااً فماد ابتادأ تطبٌاك البرناامج  ٌاوم الثالثااء )1ٔمن نجراءات الصدق من خالل عارض البرناامج علاى)

( مان خاالل تبناى تصامٌما تجرٌبٌااً 1ٕٔٓ/ٗ/ٙٔ( ٌوماً وطبك االختبار البعدي ٌوم اإلثناٌن الموافاك ) 4ٖواستؽرق تنفٌذه  )

(تجرٌبٌااة وضااابطة(  وبعااد ضاابط المتؽٌاارات الدخٌلااة ونجااراء التكااافإات بٌنهمااا أخضااعتا  ٌشااتمل علااى مجمااوعتٌن متكااافبتٌن

وجاود . ٔ علاى المجموعاة التجرٌبٌاة وحللات البٌاناات واظهارت النتاابج للمٌاس )المبلً / البعدي( ثم طبك البرنامج الترباوي

ولصاالح  باٌن مجاامٌع البحاث األرباع ار البعاديلممٌاس الشاجاعة النفساٌة لمتوساطات رتاب درجاات االختبافرلاً داالً نحصابٌاً 

بااٌن  لممٌاااس الشااجاعة النفسااٌة لمتوسااطات رتااب درجااات التنمٌااةوجااود فرلاااً داالً نحصااابٌاً . ٕالمجموعااة التجرٌبٌااة اإلناااث 

ة( بؽاض بٌن المجموعتٌن )الضابطة والتجرٌبٌ لمتوسطات رتب درجات التنمٌةوجود فرلاً داالً نحصابٌاً . ٖ المجامٌع األربعة

باٌن  لمتوساطات رتاب درجاات التنمٌاة. وجاود فرلااً داالً نحصاابٌاً ٗالنظر عن متؽٌر الجنس  ولصالح المجموعاة التجرٌبٌاة  

.  علاى ٔولصالح المجموعة التجرٌبٌة اإلناث ولد وتوصل البحث نلى جملة من االساتنتاجات وهاً المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن 

لعالٌة فً متوسط رتاب درجاات التنمٌاة لصاالح المجموعاة التجرٌبٌاة )اإلنااث( فاإن هاذا ال الرؼم من أن النتابج تإكد النسب ا

ٌعنً أن أفراد المجموعاة التجرٌبٌاة )الاذكور( لام ٌساتفٌدوا مان جلساات البرناامج الترباوي فكاال المجماوعتٌن حممتاا درجاات 

.ان االنثاى أكثار ترجٌحاا فاً الصامود أماام ٕبٌة. عالٌة فً التنمٌة  ولكن درجات التنمٌة لصالح اإلناث كانت ذات داللة نحصا

 ترحات.ممن الرجل . وأوصى الباحث بجملة من التوصٌات والم األزمات المهددة للحٌاة
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 نسانٌة للعلوم اإلتربٌة 

 -دراسة فً االشكال الشعرٌة  –عنوان االطروحة : الترؾ فً الشعر االندلسً  هبة عٌسى حسٌن حمو  اسم الطالب :

 اللؽة العربٌةالمسم :  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  امعة : الموصلالج

 الشهادة  : دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٕٔرلم االستمارة :  

 اللؽة العربٌة / األدب العربً:  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٙٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                 مساعدرجة العلمٌة : استاذ  الد صالح وٌس دمحماسم المشرؾ : د. 

 اللؽة العربٌة / األدب األندلسً: / الدلٌك   االختصاص العام اللؽة العربٌةالمسم :  

 

 المستخلص

     

ٌاة والتاً تنعمات ٌعّد الترؾ بنوعٌه الحسً والفكري مظهراً من مظاهر الحٌاة االجتماعٌة التاً ساادت المجتمعاات الرال      

 بحٌاة هانبة، تلن المظاهر التً نبعت من امتزاج ثمافات الشعوب وكانت األندلس خٌر مثال على ذلن 

ولد التضت خطة الدراسة أن تكون على ثالث فصول ٌسبمهما تمهٌد وتتلوهما خاتمة، أما التمهٌد فمد لسامناه علاى لسامٌن: 

 ه من مصطلحات، فً حٌن كان المسم الثانً فً أسباب الترؾ وأبعاده.تناولنا فً المسم األول منه الترؾ وما ٌمارب

ضمن الفصل األول فً الدراسة والموسوم بـ)مظاهر الترؾ الحسٌة(، وتضمن أربعة مباحث: جاء المبحث األول الذي وسمبـ 

أماا المبحاث الثاانً فماد والتصاامٌم الهندساٌة المتمٌازة،  مظاهر الرلً الحضاري)ترؾ العمران( ولد تمثلت هذه الصورة فً 

جاااء بعنااوان)ترؾ المجااالس الخمرٌااة(، وشاامل الشااراب والسااماة والمٌنااات والجااواري والؽناااء، وأمااا المبحااث الثالااث فتناااول 

)ترؾ اللباس والزٌنة(الذي تمحور حول أنالة اللباس للرجل والمرأة وعطورهم فضالً عن حلً المرأة وزٌنتها، وختم الفصال 

 بع بعنوان )ترؾ الرٌاضة والصٌد(وما ٌتضمنانه.األول بالمبحث الرا

أما الفصل الثانً فكان فً دراسة )مظاهر الترؾ فاً األشاكال المتطاورة(، وتمركاز حاول ثالثاة مباحاث: تكلمناا فاً المبحاث  

األول على )الطبٌعة( بوصفها مظهاراً مان مظااهر التارؾ فوصاؾ الشاعراء جماال الطبٌعاة المتجادد ضامن أشاعارهم، ثام تااله 

المبحاااااث الثاااااانً على)المعارضاااااات( وأنواعهاااااا المجسااااادة فاااااً أشاااااعارهم، وخاااااتم الفصااااال الثاااااانً بالمبحاااااث الثالاااااث 

 الموسومبـ)اإلخوانٌات( بوصفها نوعاً من الشعر االجتماعً المتطور النابع من بٌبات المجتمع المتحضر. 

لااى مبحثٌن:المبحااث األول فااً بٌااان والفصاال الثالااث كااان  حااول )مظاااهر التاارؾ فااً األشااكال المسااتحدثة( التااً جاااءت ع

)الموشحات( كما رسمها شعراء األندلس، وأما المبحث الثانً فمد كاان فاً )الزجال( الاذي أظهاروا فٌاه باراعتهم باساتعمالهم 

 لؽتهم العامٌة فً أشعارهم. 

وَمراجِعاه التّاً أساهمت فاً تشاكٌل  ةٌ ألهّمِ النتابج التً توصلنا نلٌها ،َمع نِدراجٍ لمصاادِر الدراساة،الفصلٌن خاتم وتَلْت هذٌن

 الدراسة.
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: المباحاث النحوٌاة فاً شارح مشاكل أبٌاات المتنباً البان ساٌده  عنوان الرسالة فاطمة كوثر أحمد  اسم الطالب :
 هـ( 1٘ٗ)ت 

 اللؽة العربٌةالمسم :  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٕٔرلم االستمارة :  

 اللؽة العربٌة / لؽة :  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٘/  2تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد          اسم المشرؾ : د. صالح علً الشٌخ

 اللؽة العربٌة / لؽة : / الدلٌك   االختصاص العام العربٌةاللؽة المسم :  

 

 المستخلص

     

تضمنت الرسالة المباحث النحوٌة فً كتاب شرح مشكل ابٌات المتنبً البان ساٌده تناولناا مان هاذه المباحاث كالَّ ورد ماا      

ُدها ومنالشاتها ونٌاراد آراء النحااة فٌهاا مرتٌن فؤكثر من حٌث رُدها نلى أصولها فً أمات كتب اللؽة والنحاو ومان حٌاث تمعٌا

اح شعر المتنبً، مستندٌن نلى أؼنى شروحٍ لهام بالماادة النحوٌاة، وهام  اتفالاً واختالفاً أو ترجٌحاً، وآراء ثالثة من أشهر ُشرَّ

ن مرجعٌاات كل من ابن جنً معتمدٌن على شرحه الكبٌر )الفَْسر(ا فهو ألدم شارح لشعر المتنبً، فضال عان كوناه مرجعااً ما

ابن سٌده فً شرحه، وثانٌهم الواحدي، ولد اعتمدنا على رواٌته فً توثٌك األبٌاتا ألنه ألدم راوٌاة لشاعر المتنباً ورواٌتاه 

ألرب نلى رواٌة ابن سٌده من رواٌة ابن جنً، وترتٌب األبٌات فً شرحه موافك لترتٌبها عند ابان ساٌده، فكالهماا ابتادأ فاً 

بالشٌرازٌات. وثالثهم أبو العالِء المعري فً شرَحٌه الشهٌرٌن )الالمع العزٌزي( و)معجاز أحماد(ا شرحه بالصبوٌات وانتهى 

 فمد تعاصر ابن سٌده والمعري وتفاضال فً العلم والنحو.

ولامت الرسالة على فصلٌن، مسبولٌن بتمهٌد ومتباوعٌن بخاتماةا تنااول التمهٌاد نباذة عان حٌااة ابان ساٌده، وتنااول )شارَح 

ٌات المتنبً( من حٌث منهجٌتهُ ومحتواه ومصادرهُ ونموالته، ثم المشكل فاً اللؽاة واالصاطالح، ثام مفهاوم المشاكل مشكل أب

 عند ابن سٌده، وانتهى التمهٌد بذكر الدراسات السابمة لهذا العمل . 

ا فاً نعاراب األساماء أما الفصل األول ففً مباحث األسماء واألفعال والحروؾ، وهو على ثالثاة مباحاث، المبحاث األول منها

وتناولنا فٌه األسماء التً عرج ابن سٌده على نعرابها مرتبة على وفك أبواب النحو، والثانً منها على مطلباٌن أولهماا فاً 

األفعال التً تعَّرض لها ابن سٌده من حٌث تماُمها ونمصانُها وتعدٌتُها، وثانٌهما فً الحاروؾا وفٌاه ماا ذكاره ابان ساٌده مان 

ً وبٌان معانٌها ولد ُرتِّبت على وفك ترتٌبها فً كتاب )حروؾ المعانً والصفات( ألباً الماسام الزجااجًا فماد حروؾ المعان

أوردها من ؼٌر تبوٌب، ولد ناسب ذلن للة وجودها فً الشرح. أما المبحث الثالث فهو على مطلبٌنا أولهما فً تعلاك الجاار 

نبه نلٌه ابن سٌده، وثانٌهما عود الضمٌر، وتنااول أثار عاود الضامٌر فاً  والمجرورا وتناول أثر ذلن التعلك فً المعنى الذي

 المعنى، فً المواضع التً ذكرها الشارح.

أما الفصل الثانً ففً مباحث العوامل والعلل والتؤوٌل النحوي، وضمَّ مبحثٌن، األول منهما لام على مطلبٌنا أولهما العوامال 

ً(_ والعلل وتناول ابن سٌده  نوعٌن منها فمط )علة أمن اللبس و علاة الضارورة(، _ و أنواعها )اإلسمً و الفعلً و الحرف

ج علٌها ابان ساٌده فاً شارحها  وثانٌهما فً التؤوٌل النحويا وهو على أربعة مطالب ضمت أسالٌب التؤوٌل النحوي التً عرَّ

التااؤخٌر، والرابااع أساالوب الحماال علااى فالمطلااب األول أساالوب الحااذؾ، والثااانً أساالوب الزٌااادة، والثالااث أساالوب التماادٌم و

المعنى، ولد ُرتبت هذه األسالٌب على وفك ترتٌبها عند ابن جنً فً كتاب الخصابصا فهاو أول مان لسامها وشارحها شارحا 

 وت أهم ما توصلنا نلٌه من نتابج.مستفٌضاً. وانتهى البحث بخاتمة ح
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: تااداخل الفنااون فااً رواٌااة )رماااد الشاارق( لواسااٌنً األعاارج  عنااوان الرسااالة أحمد هاجر سالم مسلم  اسم الطالب :
 _الموسٌمى والسٌنما_ .

 اللؽة العربٌةالمسم :  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر   طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٕٔرلم االستمارة :  

 اللؽة العربٌة / األدب العربً :  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/ 2ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد          اسم المشرؾ : د. نبراهٌم جنداري جمعة

 اللؽة العربٌة / األدب الحدٌث: / الدلٌك   االختصاص العام اللؽة العربٌةالمسم :  

 

 المستخلص

 

نحت الرواٌة العربٌة مناحً مختلفة فً عصرنا الحدٌث، وهً تحااكً الوالاع المعااف، وتتاؤثر وتاإثر فٌاه، ولاد تؤصالت      

الفناون الساتة فااً عاالم الكتابااة بشاكل ملفات، لطبٌعااة ماا تااداخلت هاذه الفنااون ماع بعضاها، حتااى أصابحنا فااً عصار التااداخل 

لة تتمركز حول طبٌعة تاداخل المتخٌال الساردي ماع الموساٌمى والساٌنما، وماا بامتٌاز. ومن هنا كانت محاور العمل فً الرسا

لهذٌن الفنٌن من أثر فنً ٌظهر فً طرٌمة حٌاكة وتشكٌل النص السردي، نذ تدخل الفنون المتنوعة فً عالم الرواٌة الحدٌثة 

ٌن عناصر الفنٌن مع الرواٌة، وطبٌعاة وتكتب الحاضر بلؽة متناللة بٌن الموسٌمى والسٌنما، متكؤة على المفاصل المشتركة ب

 الهٌكٌلٌة التً تتكون للنص الروابً باستحضار الفنون األخرى.

لمااد تشااكل تااؤثٌر البناااء الهااارمونً للموسااٌمى علااى تشااكٌل الشخصااٌة الروابٌااة، وتطااور فعلهااا علااى طااول الاانص الروابااً، 

رد وتؽٌرهاا ألسالوبٌة الحكاً، نذ تصااعدت الساردٌة وتنامات وبالتالً أثر ذلن على الرواٌة وفعل اآللة الموسٌمٌة فً لؽة الس

مع تصاعد اإلٌماع الموسٌمً، وخفتت مع خفوته، كؤناه الموجاه األول واألسااس لحركتهاا، وجااء الازمن لٌكاّون مان التماارب 

سااٌس واالخااتالؾ بااٌن الموسااٌمى والرواٌااة واعتماااد الاازمن الموسااٌمً الظاااهر والباااطن فااً دمااج الحاضاار بالماضااً والتؤ

للمستمبل داخل حركة الزمن النصً. وبذلن جاءت الحركات الموسٌمٌة األربع داخل النص فً أربع حاالت زمنٌة شاملت نماو 

 الشخصٌة وأنتمالها بٌن األزمنة للوصول نلى حل العمدة التً ٌسعى الروابً لتركٌبها وحلها.

والروابً، لتكاون أنساالًا متالحماة فاً التاؤثٌر علاى العمال،  أما على الصعٌد السٌنمابً  فمد ارتبطت أنساق البناء المونتاجً 

وصااٌػ متنوعااة ماان التنااامً فااً السااردٌة التااً تماااس بااالتوازي والااتالبم الحاادثً مااع هٌمنااة التنماال المشااهدي بااٌن األحااداث 

التعبٌاار والشااخوص، و تكوناات محاااور السااارد مااع زواٌااة الرإٌااة السااٌنمابٌة بصااورة مؽاااٌرة رساامت أشااكااًل مختلفااة لرإٌااة 

السردي، وجاءت فكرة اإلضاءة والدٌكور فً الرواٌاة مساتوحاة مان الدلاة الساٌنمابٌة لكاال العنصارٌن، وماا لهماا مان صادى 

على طرٌمة عرض الشخصٌة، ووصفها، وتؤثٌرها على المتلمً، وكذلن تؤثٌر اإلضاءة على الحدث من خالل الفضاء الرواباً 

 هذا التؤثٌر، ولابًما على التوجه الوصفً الدلٌك لمشاهد الجمادات المحٌطة بالشخصاٌة متمثاًل بالزمكان، لٌؤتً الدٌكور مكمالً 

 وشخوص هذه األركان فً ذاكرتها، وطبٌعة تؤثٌرها على سٌر الحدث.

لمد اعتمدت الرسالة على تمدٌم رإٌة )واسٌنً األعرج( بالطرٌمة التً اساتوحاها تشابعه باالفنون المختلفاة، وتعلماه برواٌاة  

فنون عامة للتعبٌر عن المفاهٌم اإلنسانٌة التً ٌرسام الوالاع مجرٌاتهاا باٌن طحان الحاروب لهاا، وباٌن صامل الفناون لوالاع ال

النفس البشرٌة، فً ظل هذا التوتر النفسً الذي ٌحٌاه الفرد فً الحاضر المتخم بمسببات الماضً الحربٌة، فجااءت الدراساة 

والسااٌنما مااع رواٌااة رماااد الشاارق، وهٌكلااة الرواٌااة بشااكل كاماال وفااك حركااات بنتااابج متنوعااة حااول تااداخل فنااً الموسااٌمى 

 السٌمفونٌة المعروفة، وفك مونتاجٌة متنامٌة مع تنامً الحدث، ومع مجامٌع تشكله السٌنمابً.
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-2ٕٗٔالخالفاة العثمانٌاة : مولؾ المشرق العربً من الؽاء عنوان األطروحة  زاهر سعد الدٌن شٌت  اسم الطالب :
ٔ2ٖٔ 

 المسم : التارٌخ الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  : دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٖٔرلم االستمارة :  

 التارٌخ / تارٌخ حدٌث   :  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/ ٖٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد          هشام سوادي هاشمد. اسم المشرؾ : 

 التارٌخ / تارٌخ حدٌث    : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  التارٌخ

 

 المستخلص

 

التً لدمها مصاطفى كماال  كان حدث الؽاء الخالفة له ولعهُ الكبٌر على تركٌا نفسها، وعلى الرؼم من التبرٌرات والدوافع    

لشروعه بهذا االمر، أال أن ذلن لم ٌمنع من احتجاج الرب الممربٌن لهُ وامتعاضهم ورفضهم الماطع لمثل هكذا اجاراء والاذي 

لوبل بشدة ولسوة من لدن اتاتورن وبالتهدٌد والوعٌد، والحال نفسهُ ٌنطبك على الشاعب التركاً والشاٌخ ساعٌد بٌاران الاذي 

مصطفى كمال، فضالً عن االحتجاجات االخرى لعدد من الشخصٌات الدٌنٌة فً تركٌا، ولم تكان بلادان المشارق فجر ثورة ضد 

العربً وشعوبه على الرؼم من ولوعها تحت وطؤة االحتالل االجنبً بعٌدة عن حدث الؽاء الخالفة، اذا كانت تلن الشعوب لاد 

ن مولفها الذي انمسم بٌن معارض إللؽاء الخالفة وبٌن مإٌاد، اماا عبّرت من خالل علمابها وشخصٌاتها الفكرٌة والشعرٌة ع

فٌما ٌخص حكم تلن البلدان فماد اتسام ماولفهم بالتناافس الخفاً والعلناً مان اجال الحصاول علاى الخالفاة وبوساابل مختلفاة، 

لساانوات األخٌاارة ولكاان كاال ذلاان ذهااب ادراج الرٌاااح ولاام تااإول الخالفااة ألحااد علااى االطااالق ماان اولباان المتنافسااٌن. شااهدت ا

اهتماماً ملحوظا من الباحثٌن واالكادٌمٌٌن العرب والعرالٌٌن بدراسة تارٌخ الدولة العثمانٌة، وكان حصٌلة هذا االهتماام عادد 

كبٌاار ماان الدراسااات االكادٌمٌااة مااا بااٌن اطااارٌح الاادكتوراه ورسااابل الماجسااتٌر، فضااالً عاان البحااوث المنشااورة فااً المجااالت 

 -2ٕٗٔة، وضمن هذا السٌاق ٌؤتً اختٌارنا لموضوع )مولؾ المشرق العربً من الؽاء الخالفة العثمانٌة االكادٌمٌة المختلف

(، عنواناااً لدراسااتنا ألطروحااة الاادكتوراه. والمتتبااع لتلاان الدراسااات ٌجااد بؤنهااا لااد ؼطاات جوانااب مختلفااة ماان التااارٌخ 2ٖٔٔ

لام تؽطهاا الدراساات االكادٌمٌاة، لاذلن تكمان اهمٌاة اختٌاار  العثمانً، وعلى الرؼم مان كثرتهاا نال أنهاا أؼفلات جواناب اخارى

موضوع الدراسة فً تؽطٌة النمص الذي لم تؽطِه الدراسات السابمة فاً بٌاان المولاؾ اإلساالمً عاماة والعرباً خاصاة مان 

ة المتبعااة فااً الؽاااء الخالفااة العثمانٌااة، والتااً شااكلت صاادمة حمٌمٌااة مّساات الوجاادان الاادٌنً للمساالمٌن جمٌعاااً. أّمااا المنهجٌاا

الدراسة فهً منهج البحث التارٌخً التحلٌلاً خاصاة وان الموضاوع فكاري، كاذلن الخاوض فاً اماور مهماة تخاص الخالفاة 

وتحدٌدا الخالفة العثمانٌة وتعرٌفها لؽة واصطالحا، فضالً عن الخالفة فً الفكر العثمانً ومسؤلة انتمالها مان العباساٌٌن نلاى 

اثٌرت بشؤن ذلن االنتمال، ومن ثم ذكر حدث وولع الؽااء الخالفاة فاً تركٌاا وفاً بلادان المشارق  العثمانٌٌن والمالبسات التً

العربً، وردود افعال بعض الشخصٌات الدٌنٌة والفكرٌة والشعرٌة من الؽاء الخالفة، وتطرلنا نلى دور الصحافة العربٌاة فاً 

احٌااء الخالفاة وكاان مان بٌنهاا ماإتمر المااهرة وماإتمر مكاة مسؤلة الؽاء الخالفة، واخٌرا تمت االشارة نلى مإتمرات اعادة 

 ومإتمر المدس.
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 : اللذة واأللم فً الؽزل العذري فً العصر األموي  عنوان الرسالة  لماء طالل دمحم  اسم الطالب :

 عربٌة اللؽة ال المسم : الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر  الشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٔٔرلم االستمارة :  

 اللؽة العربٌة / األدب العربً:  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٘/ ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد          نٌمان خلٌفة حامداسم المشرؾ : د. 

 اللؽة العربٌة / األدب اإلسالمً : / الدلٌك   االختصاص العام اللؽة العربٌة المسم :  

 

 المستخلص

 

ٌعالج شعر الؽزل العذري فً العصر األموي لضاٌا ننسانٌة تتعلك باإلحساس والمشاعر من ؼٌر مجاملة ومبالؽاة ، فهاذا     

فً أعماق النفس وهو ما ٌثٌر لدٌنا متعة أدبٌة ولذة وجدانٌة فنجد  النوع من الشعر المإثر ٌمس الملوب فٌضرب معناه بعٌداً 

انفسنا ترنو نلى دراسة شعر الؽزل العذري لما ٌحملاه مان ملاذات واأللام تجتماع فاً روح هاذا الؽازل مان اجال معرفاة نفساٌة 

ٌاً فاً الانفس اإلنساانٌة الشاعر العذري وما تحمل فً طٌاتها من مشاعر وأحاسٌس مرهفة وانفعاالت مترابطاة ترابطااً عضاو

فً حد ذاتها الى دراسة مفهومً اللذة واأللم فً هذا النوع من الؽزل ، وكذللن تعطً الدراسة للمارئ فكرة الرب نلاى الكماال 

عما تضمنه هذا النوع من الؽزل من اثر للذة واأللم ، اذ ٌمثل مفهوما اللذة واأللم فً محتوهما الداللً والمعرفاً شاٌبا مهمااً 

 حٌاة شعراء الؽزل العذري . فً

ومن هنا كانت محاور العمل فً الرسالة على ما ٌكشفه النص لها من مدلوالت تتعلك باللذة واأللم ومان ثام الخاروج بالنتاابج 

التً توصلت الٌها من خالل البحث والتحلٌل ، فجاء البحث عن اللذة واأللم فاً المعااجم اللؽوٌاة ، ثام البحاث عان المفهاومٌن 

فلسفة الؽربٌة المدٌمة والحدٌثة وفً الفكر اإلسالمً وفً علم النفس وفً األبداع الشعري ، ثم العمل على دراسة اللذة فً ال

 فً نصوص الشعراء العذرٌٌن ومن ثم االلم .

تحمماة فكانت بداٌة الكشؾ عن لذّات الشاعراء العاذرٌٌن فاً نصوصاهم متمثلاة باللمااء باٌن الوالاع والخٌاال ، فبداٌاة اللاذة الم

والعاً كانت عند انطاللة الحب األولى وابتداء لصاة العشاك عناد العاذرٌٌن اذ تطاور هاذا الحاب فكانات اللاذة فاً تباادل الزٌاارة 

والحدٌث نلى الحبٌبة و حٌنما تمؾ العادات والتمالٌاد فاً المجتماع العاذري حاابالً باٌن العاشاك العاذري وحبٌبتاه دون حصاول 

المتخٌل لٌساتمد لذتاه عبار طٌاؾ المناام او عبار اساتعادة ذكرٌاات الماضاً الجمٌلاة او مان خاالل  اللماء ٌلجا الشاعر الى لماء

تمنً استعادة الذ لمطات التجارب السعٌدة مع الحبٌبة أو رجاء حصولها فاً المساتمبل ، ومان ثام تناولات الدراساة لاذة الحاب 

فاً الحاب ووصاؾ محباوبتهم ورباط هاذا الوصاؾ بٌن الحسٌة والعذرٌة فكشافت لناا نصاوص الشاعراء العاذرٌٌن عان لاذاتهم 

بحٌثٌات الطبٌعة الخالبة ثم تماهً الشاعر العذري فً الوصؾ عبر ظهور مالماح الحساٌة وؼٌااب العذرٌاة لكان دون الؽابهاا 

او نفٌها اذا تتضح العذرٌة فً استلذاذهم العفاؾ فً عشمهم فهً من المرتكازات األساساٌة لادوام وخلاود هاذا الحاب ، وكاان 

ستلذاذ الشعراء العذرٌٌن بآالمهم نصٌباً فً نصوصهم فكانت نتٌجته ان تبلاورت المازوشاٌة العذرٌاة فكاان اساتلذاذ الشااعر إل

العذري بآالمه التً نزلت به جّراء عشمه وجّراء ما حصل له من المحبوبة ، ولد استلذ العذرٌون كذلن بالبعد ونلٌااس حٌنماا 

ٌضا لذة الموت اذا استعانوا به و وجدوا له لذة حٌنما ٌكون ألجل الحبٌباة ا وان ٌجمعهام تعذر وصالهم بمحبوباتهم وتناولوا أ

امااا نتااابج الدراسااة فٌمااا ٌتعلااك بااآالم  ماان الحااب ٌضااطرون نلااى ممارنتااه بااالفراق . آلالمهاامبهااا أو حٌنمااا ٌكااون فٌااه خالصاااً 

وهذه الرلاباة ستعرضها فً الم الرلابة المجتمعٌة  الشعراء العذرٌٌن فكانت فً تشخٌص مثٌرات األلم لدٌهم وما توحً به وا

تتمثل فً بٌبة المجتماع العاذري باألهال والعاذلاة والالبماٌن وكاذلن الوشااة و األعاداء واثار رلاابتهم تلان فاً فارض المعااٌٌر 

المهام. ثام والمٌود المجتمعٌة الصاارمة التاً أدت صارامتها الاى حرماان الشاعراء العاذرٌٌن مان محبوبااتهم فكانات مصادراً آل

الكشؾ عن اآلالم التً نزلت بالعذرٌٌن جّراء ُحبّهم وفرلتهم عن محبوبااتهم فكانات لهام ولفاة مإلماة علاى اطاللهاّن وتمصاً 

أثارِهّن فكان لفرالهّن أثٌر مإلٌم ولذكرٌاتهن األلٌمة ولع خاص فاً نفوساهم المكلوماة ، فماد عاانى الشاعراء العاذرٌون فمادهم 

عانوا بسببها فً ولتهم الحاضر فؤدت هذه اآلالم نلى اعتالل أجسامهم ومصارعتهم فراف المرض ثام لملذاتهم الماضٌة التً 

أثر موت حبٌباتهم وؼٌابهن على نفوسهم وكذلن العكس اثر موت بعض الشعراء فً نفوس حبٌباتهم، فكانت النهاٌاة بمضااء 

 نحبهم.
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 الضرورة فً شعر المتنبً )دراسة لؽوٌة(  :  عنوان األطروحة حامد علً عبدهللا  اسم الطالب :

 المسم : اللؽة العربٌة  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 دكتوراهالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٓٔرلم االستمارة :  

 / اللؽة والنحو للؽة العربٌةا:  الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/ ٖٓتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ            حازم ذنون نسماعٌلاسم المشرؾ : د. 

 / اللؽة والنحو اللؽة العربٌة : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  اللؽة العربٌة 

 

 المستخلص

 

لمتنبااً دراسااة لؽوٌااة، وهااً ماان الظااواهر اللؽوٌااة التااً دار حولهااا الجاادل تناااول البحااث ظاااهرة الضاارورة فااً شااعر ا      

وكثرت حولهاا اآلراء.ولاد أثبات البحاث أن الضارورة فاً شاعر المتنباً تنوعات وتعاددت صاورها مان حاذؾ وزٌاادة ،وتمادٌم 

وفاارا لكثاارة ورود وتااؤخٌر ،ونباادال ، ولااد حظااً الحااذؾ بالمساام  األكباار ماان بااٌن األنااواع األخاارى ، وكااان لالساام النصااٌب األ

الضرورة فٌه ثم الحرؾ ثم الفعل .كماا أناه أرتكاب مان الضارورات ماا عاّده النحوٌاون حسانا ،كصارؾ الممناوع مان الصارؾ 

عناد المتنباً عجازا   ،وحذؾ التنوٌن وما عّدوه لبٌحاً، كطرح العالمة االعرابٌة ، وترن صرؾ المنصرؾ.ولم تكن الضارورة

د لذاتاه، فماد كاان ٌعماد نلاى هاذه الضارورات عان لصاد ومعرفاة ، ُحبَااً فاً نثاارة االهتماام فً لؽته ، وننما هً نختٌار ممصاو

بشعره،و كان ٌنزع فً تشكٌل الضرورة حسبما تمضٌه حاجته ا لتمدٌم روآه وأحاسٌسه بالطرٌمة التً ٌراها أكثار تاؤثٌرا مان 

ك ؼاٌااات فنٌااة وجمالٌااة، تساابب للمتلمااً نحساساااً ؼٌرهااا،ولو أدى نلااى اإلخااالل ببنٌااة الكلمااة أو نظااام الجملااة ،كاال ذلاان لٌحماا

ولم ٌكن الشااعر مبتادعاً لهاذه الضارورات بال اساتعملها شاعراء لبلاه فاً عصار االحتجااج اللؽاوي ،لكان  بالدهشة والمفاجؤة.

توزٌعه لها واستعماله نٌّاهاا علاى نحاو معاٌن ، وفاً طراباك فاً الانظم محاددة وفاً نماط مان االساتعمالا أفضاى نلاى تمااٌزه 

بوعً ولم ٌخرج عن لواعاد اللؽاة، بال هاو جاار علاى َسانَن العربٌاة  ٓوانفراده بؤسلوب خاص. ولد تصرؾ فً أداته اللؽوٌة

كما أنه لم ٌكتب شعره لممدوحه وننما كتبه للنخبة من األدباء والشعراء الذٌن تعج بهم مجالس األماراء ،لاذا لجاؤ  فً كالمها،

ر علماه ولٌؽاٌظ حسااده.وكان لهاذه الدراساة األثار الباارز فاً نظهاار هاذه الجواناب الاى هاذه الضارورات أوالمخالفاات ا لٌظها

 المضًء فً شعر المتنبً ،والتً كشفت عن المظاهر الفردٌة للشاعر .
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 ة البن مالن : الشواهد النحوٌة فً نظم الكافٌة الشافٌ عنوان الرسالة عمر ؼانم شرٌؾ أحمد  اسم الطالب :
                                )عرض وتحلٌل( 

 المسم : اللؽة العربٌة  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٙٔرلم االستمارة :  

 للؽة العربٌة / اللؽة والنحو: ا الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/ 2ٕتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ            اسم المشرؾ : د. حازم ذنون نسماعٌل

 / النحو والداللة اللؽة العربٌة : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  اللؽة العربٌة 

 

 المستخلص

 

ٌة المضمنة داخل أبٌات نظم الكافٌة الشافٌة لإلمام دمحم بن مالن الطاابً األندلساً، عنً هذا البحث بدراسة الشواهد النحو    

دراسةَ عرض وتحلٌل، عرٌض للشواهد النحوٌة بمختلؾ أنواعها وأشكالها، ثم تحلٌل تلن الشواهد وما ٌحٌط بها من سٌالات 

و تخاص الشااهد النحاوي أو تخاص صااحب ذلان داخل النظم، وما أطلمه ابن مالن من أحكام تموٌمٌة تخاص الحالاة النحوٌاة أ

الشاااهد، أحكاااٍم تنوعاات بااٌن الساالب واإلٌجاااب والحٌادٌااة، ثاام تناااول البحااث كٌفٌااة دمااج الشااواهد الشااعرٌة بمختلااؾ بحورهااا 

 وتنوعها داخل النظم ممولَبة بمالب الرجز.

 وكان ترتٌب الشواهد النحوٌة فً فصول ومباحث هذا الشكل على النحو اآلتً:

 اهد المرآنً. _ الش

 _ الشاهد الشعري.

 _ الشاهد النثري.

وتنوعت أشكال الشاهد المرآنً بٌن ما ورد كامال متصال كما نزل فً كتااب هللا، وباٌن ماا ورد منفصاال علاى أكثار مان جازء، 

 وبٌن ما أُشٌر نلٌه دون ذكر شًء منه، بل أكتُفً بذكر السورة التً حوته أو بالمارئ الذي لرأها.

اهد الشعري اشكاال متعددة أٌضا، فمنه ما ورد كامال بشطر أو شطرٌن او ثالثة، ومنهم ما ورد ممتطعاا مناه ماوطن وأخذ الش

الشاهد فمط، وُضّمن فً النظم على الرؼم من تنوع البحور التً كان علٌها، والشكل اآلخر جاء على أكثر مان لسام ثام أُشاٌر 

 األجزاء مسلسلة أو منعكسة التسلسل.نلى الترابط بٌن تلن األجزاء، سواء كانت تلن 

 ثم كان الشاهد النثري على لسمٌن: كالم النبً علٌه الصالة والسالم، وكالم العرب بؤصنافه المتعددة.

ولعل هذا البحث لد أظهر بعض جوانب البراعة التً اتصؾ بها ابن مالن، والتً اساتطاع بهاا أْن ٌضامن كثٌارا مان الشاواهد 

ى نساك ثابات مان الحركاات والساكنات، وأظهار بعضاا مان منهجٌاة ابان مالان فاً التعامال ماع الشااهد بؤنواعها وأشاكالها علا

 النحوي، والذي ٌعد ركنا أساسٌا من أركان أصول النحو.

ا التحلٌل فمد اخترت فٌاه نمااذج مختلفاة مان كال ناوع وشاكل علاى  ولد كان العرض شامال للشواهد التً ضمنها فً النظم، أمَّ

 .ن التً ذكراختالؾ المواط
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 نسانٌة   للعلوم اإلتربٌة 

: تادرٌس البصاارٌات باساتخدام المختبار االفتراضاً و الوسااابط  عناوان الرساالة عمر فاروق دمحم حمادي  اسم الطالب :
 المتعددة و اثره فً التحصٌل و مهارات التفكٌر البصري

 لدى طالب الصؾ الرابع العلمً

 المسم : العلوم التربوٌة و النفسٌة ٌة للعلوم  األنسانٌة الكلٌة : ترب الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖ٘ٔرلم االستمارة :  

 : طرابك تدرٌس /  طرابك تدرٌس الفٌزٌاء      الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٘/ ٘تارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه        لدرجة العلمٌة : استاذ           ا اسم المشرؾ : د. أحمد جوهر دمحم أمٌن

 طرابك تدرٌس /  طرابك تدرٌس الفٌزٌاء      : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  العلوم التربوٌة و النفسٌة

 

 المستخلص

 

ساابط المتعاددة فاً التحصاٌل و ٌهدؾ البحث نلى التعرؾ على أثر تدرٌس البصارٌات باساتخدام المختبار االفتراضاً و الو    

 مهارات التفكٌر البصري لدى طالب الصؾ الرابع العلمً .

( م خاالل الفصال 1ٕٔٓ -4ٕٔٓتكونت عٌنة البحث من مجموعتٌن من  طالب الصاؾ الراباع العلماً . للعاام الدراساً )    

لبنٌن( من مجتمع البحث فً الجانب األٌسر الدراسً الثانً ، تم اختٌارهما بطرٌمة لصدٌة من )نعدادٌة عبدالرحمن الؽافمً ل

( طالبااً تام ٔٗمن مدٌنة الموصل . وتم اختٌار نحدى المجموعتٌن بطرٌمة عشوابٌة لتكون مجموعة تجرٌبٌة و عدد طالبها )

تدرٌسها باستخدام المختبر االفتراضً و الوساابط المتعاددة ، و كانات تادرس فاً مختبار الحاساوب فاً المدرساة بعاد تجهٌاز 

هزة الحاسوب بالبرمجٌات الالزمة لتطبٌك التجربة و الادروس المصاممة باساتخدام  الوساابط المتعاددة و برناامج المختبار أج

( مااع النشاااطات و التجااارب العملٌااة الالزمااة ، والمجموعااة الثانٌااة بوصاافها Crocodile Physics 605االفتراضاً )

استخدام الطرٌمة االعتٌادٌاة فاً لاعاة الصاؾ و باساتخدام الوساابل ( طالباً تم تدرٌسها ب2ٖمجموعة ضابطة و عدد طالبها )

التعلٌمٌاة المتااوفرة ، و تاام مكافااؤة المجماوعتٌن بدرجااة الفٌزٌاااء و المعاادل العااام  للسانة السااابمة )الثالااث المتوسااط( و العماار 

ٌة التاً أعادها الباحاث باألشهر ، و لاام الباحاث بنفساه بتادرٌس مواضاٌع البصارٌات للمجماوعتٌن علاى وفاك الخطاط الدراسا

 مسبما لكلتا المجموعتٌن .

و لتحمٌااك هاادؾ البحااث و اختبااار فرضااٌاته أعااد الباحااث أداتااٌن للبحااث : األداة األولااى : اختبااار تحصااٌلً فااً مواضااٌع      

صادق ( بدابل ، و تام التحماك مان ٖ( فمرة ذات )ٕ٘البصرٌات من نوع اختٌار من متعدد و كان بصٌؽته النهابٌة مكون من )

( ، و األداة الثانٌاة : اختباار مهاارات التفكٌار البصاري و 1ٕ.ٓاالختبار و خصابصه الساٌكومترٌة ، حٌث بلػ معامال ثباتاه )

( بدابل لكل فمرة ، تم اعاداده بعاد اختٌاار ٖ( فمرة ذات )ٕٔهو من نوع اختٌار من متعدد و كان بصٌؽته النهابٌة مكون من )

( أسبلة ، و تم التحمك مان صادق االختباار و خصابصاه ٖالبصري بحٌث ٌكون لكل مهارة ) ( مهارات من مهارات التفكٌر4)

 ( .1ٔ.ٓالساٌكومترٌة ، حٌث بلػ معامل ثباته )

( م  ، ٌاااوم األحاااد الموافاااك 1ٕٔٓ -4ٕٔٓبااادأ تطبٌاااك التجرباااة ماااع بداٌاااة الفصااال الدراساااً الثاااانً للعاااام الدراساااً )    

( أساابٌع حٌاث أجارى الباحاث 2( ، و بذلن امتدت فترة التطبٌك لمادة )1ٕٔٓ/٘/1)( ، و استمرت لؽاٌة ٌوم 1ٕٔٓ/ٖ/ٔٔ)

( ، و 1ٕٔٓ/٘/ٙاالختبار التحصٌلً و اختبار مهارات التفكٌر البصاري علاى طاالب مجماوعتً البحاث ٌاوم االحاد الموافاك )

 كانت داللة النتابج على النحو اآلتً :

طالب المجموعة التجرٌبٌة التً درسات باساتخدام المختبار االفتراضاً و  ٌوجد فرق دال نحصابٌاً بٌن متوسطات درجات - ٔ

الوسابط المتعددة و بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة التً درست باستخدام الطرٌماة االعتٌادٌاة فاً االختباار 

 التحصٌلً ولصالح المجموعة التجرٌبٌة. 

ب المجموعة التجرٌبٌة التً درسات باساتخدام المختبار االفتراضاً و ٌوجد فرق دال نحصابٌاً بٌن متوسطات درجات طال - ٕ

الوسابط المتعددة و بٌن متوسطات درجات طالب المجموعة الضابطة التاً درسات باساتخدام الطرٌماة االعتٌادٌاة فاً اختباار 

مان االساتنتاجات،  مهارات التفكٌر البصري ولصالح المجموعاة التجرٌبٌاة. بنااء علاى نتاابج البحاث خارج الباحاث بمجموعاة

 التوصٌات والممترحات . 
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 نسانٌة   للعلوم اإلتربٌة 

: الذكاء االجتماعً وعاللته بالممارسات التدرٌسٌة االبداعٌة  عنوان الرسالة اٌمان فاضل سلٌم العنزي  اسم الطالب :
   لدى تدرٌسًٌ جامعة الموصل .

 المسم : العلوم التربوٌة و النفسٌة  الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٙٔرلم االستمارة :  

 : علم النفس التربوي       الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٘/ ٘تارٌخ المنالشة  :

 لشهادة : دكتوراه       ا الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد           اسم المشرؾ : د. فضٌلة عرفات دمحم 

 علم النفس التربوي       : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  العلوم التربوٌة و النفسٌة

 

 المستخلص

 

 هدؾ البحث نلى:      

لٌاس مستوى الذكاء االجتماعً لدى تدرٌسًٌ جامعة الموصل بشكل عام ، فضال عن لٌااس مساتوى الممارساات التدرٌساٌة 

ة لاادى تدرٌسااًٌ جامعااة الموصاال بشااكل عااام ، واٌضااا التعاارؾ علااى العاللااة بااٌن الااذكاء االجتماااعً والممارسااات االبداعٌاا

التدرٌسااٌة االبداعٌااة لاادى تدرٌسااًٌ جامعااة الموصاال بشااكل عااام ، فضااال عاان التعاارؾ علااى الفااروق فااً العاللااة بااٌن الااذكاء 

ة الموصل وفك متؽٌر الجنس ، وكذلن التعرؾ على الفاروق االجتماعً والممارسات التدرٌسٌة االبداعٌة لدى تدرٌسًٌ جامع

فً العاللة باٌن الاذكاء االجتمااعً والممارساات التدرٌساٌة االبداعٌاة لادى تدرٌساًٌ جامعاة الموصال وفاك متؽٌار التخصاص 

تدرٌساًٌ العلماً ، واٌضاا التعارؾ علاى الفاروق فاً العاللاة باٌن الاذكاء االجتمااعً والممارساات التدرٌساٌة االبداعٌاة لادى 

 جامعة الموصل وفما لمتؽٌر اللمب العلمً .

% 4ٓ( تدرٌسً وتدرٌسٌة اختٌروا بالطرٌمة العشوابٌة الطبمٌة ،والتً تشكل نسابة حاوالً) ٖٓٓتكونت عٌنة البحث من ) 

تماٌس  ( . ولتحمٌاك أهاداؾ البحاث لامات الباحثاة ببنااء أداة1ٕٔٓ-4ٕٔٓ( تمرٌباً من مجتمع البحث الكلً للعاام الدراساً )

الذكاء  االجتماعً لدى تدرٌسًٌ جامعة الموصل بعاد الرجاوع الاى االدبٌاات والدراساات الساابمة، فضاال عان لٌامهاا بدراساة 

( فماارة بصااٌؽته االولٌااة وبعااد اسااتخراج 2ٕ( تدرٌسااٌا وتدرٌسااٌة والممٌاااس مكونااا ماان )1ٔاسااتطالعٌة اولٌااة مكونااة ماان )

ات وتمٌٌز، استخرجت الصدق بطرابك منها )الظاهري ، البناابً ، المنطماً ، الباحثة للخصاةص الساٌكومترٌة من صدق وثب

( ٓٙٗالاذاتً ( ، فضااال عاان المٌااام بتحلٌاال الفمارات احصااابٌا عاان طرٌااك اسااتخراج الماوة التمٌٌزٌااة علااى عٌنااة مكونااة ماان )

( فمارة، كماا اساتخرجت 4ٕ( فمرة تمرٌبا ؼٌر ممٌازة، واصابحت فمارات الممٌااس مكوناة مان )ٕٓتدرٌسٌا وتدرٌسٌة وكان )

( وبلاػ الثباات لممٌااس الاذكاء االجتمااعً ٖٓالباحثة الثبات ألداتً البحث عن طرٌك اعادة االختبار علاى عٌناة مكوناة مان )

(، أمااا األداة الثانٌااة فمااد تبناات الباحثااة ممٌاااس الممارسااات التدرٌسااٌة 714ٓ( ، والممارسااات التدرٌسااٌة اإلبداعٌااة )71ٔٓ)

(،وعولجااااات البٌاناااااات احصاااااابٌا باساااااتخدام الحمٌباااااة االحصاااااابٌة للعلاااااوم ٕٗٔٓمااااان لبااااال األساااااود )اإلبداعٌاااااة المعاااااد 

( والتً تضمنت مجموعة من الوسابل االحصابٌة منهاا )االختباار التاابً لعٌناة واحادة ، واالختباار التاابً spssاالجتماعٌة)

 عامل االرتباط( .لعٌنتٌن مستملتٌن ، ومعامل ارتباط بٌرسون ، واالختبار التابً لداللة م

 توصلت الباحثة الى النتابج االتٌة : 

 تمتع تدرٌسًٌ جامعة الموصل بمستوى عال من الذكاء االجتماعً . -ٔ

 تمتع تدرٌسًٌ جامعة الموصل بمستوى عال من الممارسات التدرٌسٌة االبداعٌة.  -ٕ

 ٌة االبداعٌة لدى عٌنة البحث بشكل عام.وجود عاللة دالة احصابٌا بٌن الذكاء االجتماعً والممارسات التدرٌس -ٖ

ال ٌوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن الذكاء االجتماعً والممارسات التدرٌسٌة االبداعٌة لدى عٌنة البحث وفما لمتؽٌار  -ٗ 

 الجنس .
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ث وفماا لمتؽٌار وجود فروق ذات داللة احصابٌة بٌن الذكاء االجتماعً والممارسات التدرٌساٌة االبداعٌاة لادى عٌناة البحا -٘

 التخصص ولصالح االنسانً .

ال ٌوجد فروق ذات داللة احصابٌة بٌن الذكاء االجتماعً والممارسات التدرٌسٌة االبداعٌة لدى عٌنة البحاث وفماا لمتؽٌار  -ٙ

 اللمب العلمً .

 وفً ضوء النتابج لدمت الباحثة عددا من التوصٌات والممترحات منها:

 ً تتمتع بالذكاء االجتماعً لالستفادة من ابداعاتهم .العمل على تؤهٌل الفبات الت -0

الجانس ، االختصااص ، سانوات الخدماة ، (المٌام بدراسة تموٌمٌاة ألداء تدرٌساًٌ جامعاة الموصال وفاك المتؽٌارات االتٌاة :  -2

 . االلماب العلمٌة (
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 نسانٌة   للعلوم اإلتربٌة 

 -4ٕٗ: االوضاع السٌاسٌة فً ارمٌنٌا الكبرى  وان الرسالةعن صبا سالم شٌت  اسم الطالب :
 م4ٓٓٔ-1ٙٔهـ/ٖٙٗ

 المسم : التارٌخ الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٖٔرلم االستمارة :  

 : التارٌخ / التارٌخ االسالمً كالدلٌاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٘/ ٘ٔتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ           اسم المشرؾ : د. احمد اسماعٌل الجبوري

 التارٌخ / التارٌخ االسالمً : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  التارٌخ

 

 المستخلص

 

باات دورا كبٌاارا فااً االحااداث السٌاسااٌة عباار التااارٌخ لكونهااا تشااؽل مولااع تعااد أرمٌنٌااا الكباارى ماان المناااطك التااً لع       

اسااتراتٌجً ٌفصاال بااٌن لااوتٌن عظٌمتااٌن اال وهمااا الدولااة العربٌااة االسااالمٌة واالمبراطورٌااة البٌزنطٌااة حٌااث لطالمااا تنااازع 

كاال منهماا علٌهاا ٌاإمن  وتصارع الطرفان من اجل الهٌمنة علٌها ألنها من مناطك الثؽاور والتخاوم المهماة حٌاث ان ساٌطرة

 حدوده وممتلكاته واراضٌه من نٌر وهجمات الموى األخرى.

تمكن المسلمون من السٌطرة على ارمٌنٌا وجعلها اللٌم ٌتبع الخالفة االسالمٌة وٌدفع الجزٌة لها فً العهد األموي ولد كانات 

ٌاا فاً تبعٌتهاا للخالفاة االساالمٌة حتاى العصار أرمٌنٌا تشمل آران وأذربٌجان تحات مسامى نللاٌم أرمٌنٌاا ولاد اساتمرت أرمٌن

ه( فاً عهاد المتوكال علاى 4ٕٗم( والعصر العباسً الثانً الذي بدأ سانة ) 1ٙٔ – 4ٗ2ه /  4ٕٗ – ٕٖٔالعباسً االول )

هللا وفااً هااذا العصاار االخٌاار انتاااب الخالفااة االسااالمٌة الضااعؾ والتاادهور فاسااتؽل االمااراء االرماان ذلاان ولاااموا بالعدٌااد ماان 

ثورات والتمردات ضد الوالة العرب فً أرمٌنٌا، ولاد وجاد البٌازنطٌٌن ضاالتهم المنشاودة حٌاث عملاوا مارارا وتكارارا علاى ال

اثاارة وتحارٌض االرمان ضااد العباساٌٌن واماام هاذه االخطااار ونظارا لمسااعً احاد الشخصااٌات االرمنٌاة فضاال عان ذلاان اراد 

والصاادالة لضاامان حٌااادهم اذ مااا حاادث اي صاادام او مواجهااة مااع  العباسااٌون كسااب ود االرماان والحفاااظ علااى عاللااة الااود

البٌزنطٌٌن لذلن لاام الخلٌفاة المتوكال علاى هللا بإعطااء االرمان نوعاا مان الساٌادة واالساتمالل مان خاالل مانح أمٌارهم أشاوط 

ذربٌجاان وعادت م  فاصبح أشوط أمٌاراً ألماراء أرمٌنٌاا وجورجٌاا وآران وأ1ٙٔه/ 4ٕٗالبمراطً منصب أمٌر األمراء سنة 

م حٌث تمكن األمٌر أشوط األول 1٘1ه/ 4ٕٕهذه السنة بداٌة لمٌام المملكة االرمنٌة واستمر منصب امٌر االمراء حتى سنة 

فااً هااذه الساانة ماان الامااة المملكااة االرمنٌااة نتٌجااة التباعااه سٌاسااة حكٌمااة مااع العباسااٌٌن والبٌاازنطٌٌن فضااالً عاان اسااتؽالله 

ل منهماا علاى اعتاراؾ رسامً بمٌاام المملكاة األرمنٌاة فؤصابحت أرمٌنٌاا مملكاة لهاا ساٌادتها الضعؾ فً تلن الادولتٌن فحصا

وكٌانهااا السٌاسااً فاسااتملت اسااتمالالً تاماااً عاان الخالفااة العباسااٌة ومنااذ ان اصاابحت مملكااة ماارت المملكااة األرمنٌااة لعنصاارٌن 

العنصار االخار فماد كاان مفعماا بالتادهور والضاعؾ احدهما مزدهر نتٌجة االستمالل السٌاسً الذي حممه ملوكها االلوٌااء أماا 

نتٌجة لملة خبرة ملوكه السٌاسٌة واالدارٌة وتواطإهم مع البٌزنطٌٌن وتنازلهم وباٌعهم اراضاٌهم وممتلكااتهم لهام وكاان مان 

ة تاارة الطبٌعً جدا فاً ان مملكاة مثال ارمٌنٌاا بمولعهاا المهام وكٌانهاا المساتمل ان تارتبط بعاللاات سٌاساٌة ماع لاوى متعادد

ٌسااودها الهاادوء وتااارة اخاارى ٌسااودها الناازاع فماماات عاللااات سٌاسااٌة بااٌن المملكااة األرمنٌااة والمااوى اإلسااالمٌة كالخالفااة 

العباسٌة واإلمارات اإلسالمٌة فً بالد المولاز والموى ؼٌر االسالمٌة التً ارتبطت مملكة ارمٌنٌا معها بعاللات سٌاساٌة مثال 

 البٌزنطٌٌن والجورجٌٌن.

م ألوضااعها ٘ٗٓٔه/ 4ٖٗكتب ألرمٌنٌا الكبرى ان تعاٌف حلمهاا امادا طاوٌال اذ تمكان البٌزنطٌاون مان الساٌطرة علٌهاا لم ٌ

ه وحتاى سانة 4ٕٕالمضطربة علاى عهاد ملوكهاا الضاعفاء وباذلن تكاون ارمٌنٌاا لاد عاشات حاوالً لارن ونصاؾ ابتاداًء مان 

ٌا بفترة طوٌلة حٌث سرعان ما ظهرت على مسرح االحداث ه لم تنعم بٌزنطة بسٌطرتها واستحواذها على أراضً أرمٌن4ٖٗ
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م والساٌطرة 1ٙٓٔه/ ٙ٘ٗالسٌاسٌة لوى جدٌدة تمثل بالسالجمة الذٌن تمكنوا من الوصاول الاى ارمٌنٌاا واساماط عاصامتها 

ٌازنطٌٌن م من السٌطرة على أرمٌنٌا بؤكملها واالساتحواذ علٌهاا وانتزاعهاا مان اٌادي الب4ٓٓٔه/ ٖٙٗعلٌها ثم تمكنوا سنة 

بعد االنتصار علٌهم فً معركة مالذ كرد وبذلن خضعت ارمٌنٌا لحكم السالجمة ونتٌجة لذلن هاجر األرمن نلاى آساٌا الصاؽرى 

وبالتحدٌد لٌلٌمٌا وتمكنوا من نلامة مملكاة جدٌادة لهام عرفات باسام أرمٌنٌاا الكبارى ورؼام الظاروؾ السٌاساٌة المرٌارة التاً 

دهم وأراضٌهم نال انهام لام ٌتركاوا ماذهبهم الادٌنً فاً ظال حال االنظماة والكٌاناات السٌاساٌة تكالبت على األرمن وتركهم لبال

 ا محتفظة بصورتها.التً هٌمنت على أرمٌنٌا فبمٌت أرمٌنٌ
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 نسانٌة   للعلوم اإلتربٌة 

 العصر العباسً األخٌرالدور السٌاسً للوزراء فً :  عنوان الرسالة بتول عباس فاضل  اسم الطالب :
 (م1ٕ٘ٔ-1ٔٔٔ/ هـٙ٘ٙ-ٕٔ٘)

 المسم : التارٌخ الكلٌة : تربٌة للعلوم  األنسانٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٗٔرلم االستمارة :  

 سالمً: التارٌخ / التارٌخ اال الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٙ/ 1ٔتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد         اسم المشرؾ : د. ٌاسر عبد الجواد حامد

 العباسًالتارٌخ / التارٌخ  : / الدلٌك   االختصاص العام المسم :  التارٌخ

 

 المستخلص

 

ولاة العربٌاة اإلساالمٌة فماد تنااول بعاض البااحثٌن ٌعتبر موضوع الدراسات السٌاسٌة من المواضٌع المهمة فاً حٌااة الد     

نظاام الااوزارة ودور الااوزراء مثال توفٌااك ساالطان الٌاوزبكً الااذي تحاادث عان اصاال الااوزارة ونشااتها وتطورهااا ودراسااة دمحم 

ءت مسفر الزهرانً لنظام الوزارة فً الدولة العباسٌة لكن هذه الدراسات لام تسالط الضاوء علاى الفتارة لٌاد البحاث لاذالن جاا

. فماد ]م( 1ٕ٘ٔ-1ٔٔٔهاـ /  ٙ٘ٙ-ٕٔ٘دور الاوزراء السٌاساً فاً العصار العباساً األخٌار للفتارة ) [هذه الرسالة لتباٌن 

تناولت دور الوزراء فً خلك المحاور ونلامة التكتالت التً ؼٌرت مجرى االحداث عن طرٌك الصالحٌات والنفوذ الاذي مانح 

نالشتها واثارها ونتابجها فً ضوء المصادر المتاحة لها فالظروؾ السٌاسٌة لهم نضافة الى استعراض االحداث السٌاسٌة وم

وااللتصادٌة التً مرت بها الدولة العربٌة اإلسالمٌة أدت دوراً بارزاً فً اضعاؾ مركز الوزٌر او علاو شاانه وظهاور منصاب 

انماا ٌازول بازوال الحاجاة الٌاه كماا نابب الاوزٌر واعتبااره مظهاراً مان مظااهر تطاور الاوزارة اال اناه لام ٌكان منصاب ثابات و

ولوحظ ان هنان زٌادة فً راتب الوزٌر فً العصر العباسً األخٌر عما كان علٌه لبل ذلن وظهاور افاراط فاً تلمٌاب الاوزراء 

ؼٌر ان هذه األلماب لم تعط لوى لمنصب الاوزٌر ونالحاظ ان جهاود الاوزراء لام تمتصار علاى الناواحً السٌاساٌة والعساكرٌة 

جاوزت الى النواحً اإلدارٌة والمالٌة والعلمٌة واألدبٌة ، وظهر فً هذا العصر وزٌاران احادهم الخلٌفاة العباساً فحسب بل ت

والثانً للسلطان السلجولً وظهور وزارتً التفوٌض والتنفٌاذ فماد احسان بعاض الاوزراء اساتخدام التفاوٌض والتنفٌاذ الاذي 

حٌات كماا كاان للاوزراء دور نٌجاابً فاً مجارى االحاداث السٌاساٌة  منح لهام بٌنماا اسااء الابعض االخار اساتخدام هاذه الصاال

 .تطورها اثرت على احداث هذا العصرو
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 نسانٌة   للعلوم اإلتربٌة 

دراسة  –: التوافك النحوي بٌن المران الكرٌم وكالم العرب األطروحة عنوان  رشاد مصطفى موفاء ؼان  اسم الطالب :
 ه ( ٖٓٗ) ت :  –العربٌة للثعالبً فً كتاب فمه اللؽة وسر 

 المسم : اللؽة العربٌة األنسانٌة  الكلٌة : تربٌة للعلوم الجامعة : الموصل
  دكتوراهالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٖٔرلم االستمارة :  
 : اللؽة العربٌة / اللؽة والنحو الدلٌكاالختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٗ/ 1ٕتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه        الدرجة العلمٌة : استاذ          اسم المشرؾ : د. حازم ذنون نسماعٌل
 اللؽة العربٌة / اللؽة والنحو : / الدلٌك   االختصاص العام المسم : اللؽة العربٌة

 

 المستخلص

 

منة داخال كتاباه )فماه اللؽاة وسار العربٌاة(، عنً هذا البحث بدراسة المسابل النحوٌة فً شاواهد الثعاالبً المرآنٌاة المضا   

وتوافك هذه الشواهد مع كالم العرب، دراسةَ عرض وتحلٌل، عرض للمسابل النحوٌة التً تضمنت هذه الشواهد. ثم الكشاؾ 

عن الجانب الداللً المساتنبط مان تلان الشاواهد مان خاالل تحلٌلهاا، ونباراز ماا ٌحاٌط بهاا مان ساٌالات داخال الانص المرآناً، 

 جٌه الثعالبً لها وعرضه بالممابل لنصوص من كالم العرب شعراً أو نثراً. وتو

 وكان ترتٌب الشواهد فً فصوٍل ومباحث على النحو اآلتً: 

 الفصل األول: التوافك اإلعرابً. وضم مبحثٌن.  -

 الفصل الثانً: التوافك التؤوٌلً. وضم ثالثة مباحث.  -

 بعة مباحث.الفصل الثالث: التوافك فً األسالٌب وضم أر -

ولعل هذا البحث لد أظهر المسار الداللً لهذه األنماط من الكالم التً اختص بها النص المرآنً فاً حسان بٌاناه والاذي جعلاه 

 معجزاً للعرب على أن ٌؤتوا بمثله على الرؼم من أنه جاء موافماً ألسالٌب كالمهم. 

 جٌهه لنصوص هذه المسابل.وأظهر البحث عملٌة الثعالبً وتضلعه بلؽة العرب من خالل تو

 .لكل مسؤلةولد كان عرض المسابل شامالً لهذه الشواهد المرآنٌة، أما التحلٌل فمد اخترت فٌه نماذج لشاهد أو شاهدٌن 
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 تربٌة بنات  

 هدٌل مصطفى عبدالمادراسم الطالب :  
 

بٌك على تطوٌر طرابك طٌفٌة لتمدٌر مركبات دوابٌة والتط :  عنوان الرسالة 
 مستحضرات صٌدالنٌة

 المسم :  الكٌمٌاء     الكلٌة : تربٌة بنات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙرلم االستمارة : 

 الكٌمٌاء التحلٌلٌة :  /  الدلٌك  الكٌمٌاء االختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕ٘ تارٌخ المنالشة  :

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               داود حبو دمحم الحبود.  اسم المشرؾ :

  الكٌمٌاء التحلٌلٌة :  /  الدلٌك  الكٌمٌاء االختصاص العام /   المسم :  الكٌمٌاء 

 

 المستخلص 

 

 تتضمن  هذه االرسالة أربعة فصول هً:      

فصل االول: ٌحتوي الفصال علاى ممدماة عاماة عان أدوٌاة السٌفالوساوبرٌن ، والطراباك المساتعملة فاً تمادٌر السفكساٌم ، ال

 السٌفوتاكسٌم والثٌامٌن .

 الفصل الثانً: ٌتضمن ثالثة مباحث: 

ٌم،  وذلن من خاالل المبحث االول: ٌتضمن  المبحث االول طرٌمة طٌفٌة لتمدٌر السفكسٌم تعتمد على التمدٌر المباشر للسفكس

ثنااابً ناااٌترو فنٌاال هٌاادرازٌن بوجااود العاماال المإكسااد بٌرٌااودات البوتاسااوم فااً -7ٕٗتفاعاال االلتااران التؤكساادي مااع كاشااؾ 

 1ٓٗالوسط الماعدي،  نذ ٌكون معمداً بنً اللون ذابباً فً المحلاول الماابً ومساتمرأً وتام لٌاساه طٌفٌاا عناد الطاول الماوجً 

مااٌكروؼرام/ مال مان السفكساٌم وكانات لٌماة  ٓٗٔ-ٗنحنى المٌاسً الناتج  حدود لانون بٌار فاً مادى نانومٌتر . وٌبٌن الم

. كما أن الطرٌمة كانت ذات دلة وتوافك جٌدٌن وطبمات الطرٌماة   ٔ-.سمٔ-لتر.مول ٖٓٔ×ٙٓ.ٔمعامل اإلمتصاص الموالري 

 (.(winexبنجاح فً تمدٌر السفكسٌم فً كبسول 

شرحاً مفصالً  لطرٌمة طٌفٌة لتمدٌر السفكسٌم،  نذ تعتمد  الطرٌمة على التمادٌر المباشار للسفكساٌم ، المبحث الثانً: ٌحتوي 

وذلن من خالل تفاعل األزوتة لكاشؾ بارا  ناٌترو أنٌلٌن المؤزوت ثم اإللتران ماع السفكساٌم فاً الوساط الماعادي  نذ ٌتكاون 

ناانومٌتر . وٌباٌن المنحناى المٌاساً  ٕٓٗفٌااً عناد الطاول الماوجً معمد بنً اللون ذابب فاً المحلاول الماابً وتام لٌاساه طٌ

ماااٌكروؼرام /ماال ماان السفكسااٌم وكاناات لٌمااة معاماال اإلمتصاااص المااوالري   ٕٕٓ-ٕالناااتج حاادود لااانون بٌاار فااً ماادى 

ل . وكانات الطرٌماة ذات دلاة وتوافاك جٌادٌن وطبمات بنجااح فاً تمادٌر السفكساٌم فاً كبساؤ-.سمٔ-لتر.مول  ٖٓٔ×ٔٔٙ.ٔ

(Cefix.) 

المبحث الثالث: ٌتضمن المبحث طرٌمة طٌفٌة لتمدٌر السفكسٌم، نذ ننها تعتمد على التمدٌر المباشر للسفكسٌم وذلن من خاالل 

تفاعل األزوتة لكاشؾ حامض السفانٌلٌن،  ثم اإللتران مع السفكسٌم  فً الوساط الماعادي، حٌاث تتكاون صابؽة بنٌاة  اللاون 

ناانومٌتر .  ٓ٘٘وتم لٌاسه طٌفٌا عناد الطاول الماوجً  TritonX-100تستمر بعد نضافة محلول ذاببة فً المحلول المابً 

مااٌكروؼرام /مال مان السفكساٌم وكانات لٌماة معامال  ٕٓٔ - 1.ٓوٌبٌن المنحنى المٌاسً الناتج حدود لاانون بٌار فاً مادى 

افااك جٌاادٌن وطبماات بنجاااح فااً تماادٌر .وكاناات الطرٌمااة ذات دلااة وتو ٔ-ساام ٔ-لتر.مااول ٖٓٔ×ٖٖٗ.ٕاإلمتصاااص المااوالري 

 (.suraximالسفكسٌم فً كبسول )
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  تربٌة بنات 

ًُ فً كتاب ِ مطلعِ األنواِر ونُزهة البصابر :  عنوان الرسالة  عبدهللا دمحم طاهرنور اسم الطالب :    ةالنثُر الفن
 هـ( ـ  نصوٌص مختارةٌ ـ2ٖٙخمٌس المالمً ) ت بعد  األبصار...ألبً بكر بن 

 المسم :  لؽة عربٌة     الكلٌة : تربٌة بنات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٘رلم االستمارة : 

 اآلدب األندلسً : الدلٌك /   اآلدب العربً االختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٕ/  2ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه ة العلمٌة :  استاذ مساعد                                              الدرج ؼٌداء أحمد سعدوناسم المشرؾ : د. 

  : اآلدب األندلسً الدلٌك اآلدب العربً  / االختصاص العام /   اللؽة العربٌة المسم :  

 

 المستخلص 

 

ه أصوله وجذوره من أّول نشؤته فً العصر الجااهلً تطرق البحُث نلى أموٍر عدة من بٌنها الرسابل األدبٌة بوصفها فناً ل     

وصوالً نلى العصر األندلساً  وعناد اطلعناا علاى البنٌاة التركٌبٌاة للرساابل التاً تضامنها الكتّااب وجادنا خلوهاا مان عادد مان 

(،ولاد كاان الكاتاب ٌادخل األمور  المتعلمة بخصابص فن الرسابل كالبسملة ، والحمد هللا ، والصالة على النبً األكارم دمحم )م

نلى موضوعه من دون ممدمات ولعل ذلان راجاع نلاى فارادة الكاتاب األندلساً وتمٌازهُ عان ؼٌاره مان الكتّااب  أو تلفات انتبااه 

المتلمً ، وأما من حٌث مضمون  لسٍم من الفنون النثرٌة التً تضمنها كتاب ))مطلع األنوار ونُزهة البصابر واألبصاار ألباً 

ه( ،وهاً )الارإى المنامٌاة )المناماات( ، والحكاٌاة ( ،فماد ارتكاز علاى الخٌاال الاذي هاو 2ٖٙبن خمٌس المالمً )ت بعد بكر 

لسٌم الوالع ،فكل تلن الحكاٌات هً من نسج خٌال الكاتب ، وال نصٌب لها على أرض الوالع، ولذا ٌصح لناا أن نطلاك علٌهاا 

أو إلظهار أهمٌة موضوعه الذي من أجله كتب الرسالة ،أو ربماا تكاون تلان  النثر الخٌالً باعتبار مضمونه الذي مر وصفه،

 الممدمات من األمور الكالسٌكٌة التً ال ٌحبذها األندلسً فً بعٍض من األحٌان

ـاا وكااذلن كاناات الرسااابل اإلخوانٌااة عبااارة عاان رسااالة تتضاامن العاللااات االنسااانٌة الخاصااة بااٌن األفااراد وتصااور احاسٌسااهم 

 شاعرهم فً حاالت مختلفة كالتهنبة أو الشوق أو التعزٌة وؼٌرها من األموروعواطفهم وم

ـ وتمٌزت الرسابل الدٌوانٌة بجاودة التعبٌار ومناه اسالوبها المشارق لتنازل الرساالة منزلتهاا العظٌماة فاً نفاس الممابال لاذلن 

كبٌرة بٌنهاا وباٌن اإلخوانٌاة مان حٌاث تؽاضت عن األمور الفنٌة من حٌث شكل الرسالة وؼٌرها من األمور، فلم نلحظ فرولاً 

 .الشكل أو حتى المضمون

ـ أما فٌما ٌتعلك بالسٌرة الذاتٌة والمناماات والحكاٌاات فماد جمعناهاا ساوٌة فاً فصاٍل واحاٍد رؼام نناه ٌتباادر نلاى الاذهن عادم 

ر...( ،عن طرٌك دماج عاالم امكانٌة نجمع بٌنها ،والسبب الذي جعلنا نجمع بٌنهم ٌعود نلى منهجٌة مإلؾ كتاب )مطلع األنوا

الرإى بعالم الحمٌمة والوالع ، أما عن سبب دمج الحكاٌة ضمن الفنٌٌن الساابمٌن ٌعاود نلاى أن جمٌاع الفناون الساابمة تعتماد 

على راٍو ٌحكً الحدث ،فضال عن توظٌفاه أماورا ؼرٌباة فٌهاا عنصار الخٌاال ال ٌصادلها المنطاك ،وهاذا أمار بادهً ألنناا فاً 

الٌة وخرافٌة ،ال تلتزم بما هو موجود على أرض الوالع، ولد نجح الكاتب بتوظٌؾ أمور ؼرٌبة وفٌها خٌاال نطاق حكاٌات خٌ

 ألن تلن األمور تلفت انتباه المتلمً أكثر من تلن األمور التً تفتمد نلى عنصر التشوٌك

لتاً ٌاذكر مإلاؾ الكتااب لبلهاا كلماة  ـ وضمَّ  األوصاؾ النثرٌة  نصوصاً نثرٌة لابمة على الوصؾ فً كتااب مطلاع األناوار وا

)وصفهُ( أو ؼٌرها مماا ٌاوحً باذلن كانات األوصااؾ  فٌهاا ألارب نلاى النثار المرسال منهاا نلاى النثار الفناً نال الملٌال ، ومان 

هكاذا الفنون النثرٌة التً تضمنَّها كتاب مطلع األنوار فن التولٌعات ،وهنا البُد من المول نلى أن هذا الفن لد نضج واساتمر ،و

فمد وظفه مإلؾ كتاب مطلع األنوار بصورة مكتملة ومن خصابصه االٌجااز والبالؼاة وؼٌرهاا كماا ورد فاً هاذا الكتااب ذكار 

الممامة لؽةً واصطالحاً ولمحة من نشؤة الممامات وخصابصها ،ثم الولوؾ عند الممامة الُمحسنة التً ذكرهاا عبادهللا الجاونً 

النتابج التً توصلت نلٌها خالل الكتابة ،وفً الختاام أساؤل هللا التوفٌاك والساداد، وآخار ،و ختمت الرسالة بخاتمة لعرض أهم 

 . دعوانا أن الحمد هلل رب العالمٌن ،وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى آله وصحبه وسلم
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مالعب واسالٌب مواجهتها من وجهة نظر اسباب شؽب ال : عنوان الرسالة  عبد المنعم حمران نامساسم الطالب : 
 الحكام واالدارٌٌن والمدربٌن لبعض اندٌة الدوري العرالً الممتاز لكرة المدم

 علوم الرٌاضةالمسم :   الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٕرلم االستمارة : 

التربٌة البدنٌة الدلٌك :  / التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة االختصاص العام /  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٖلمنالشة  : تارٌخ ا
 وعلم الرٌاضة

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               اسم المشرؾ : د. دمحم ذاكر سالم عبد هللا

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / االدارة والتنظٌم  : الدلٌكاالختصاص العام /   النشاطات الطالبٌة المسم : 

 

 المستخلص

 

 هدؾ البحث :

بناااء ممٌاسااٌن اولهمااا ألسااباب شااؽب المالعااب والثااانً السااالٌب مواجهااة شااؽب المالعااب،  التعاارؾ علااى أسااباب شااؽب      

شااؽب المالعااب ، واسااتخدم الباحااث الماانهج الوصاافً باساالوب المسااح لمالءمتااه المالعااب، التعاارؾ علااى أسااالٌب مواجهااة 

اجراءات البحث ، ولد تكونت عٌنة البحث من الحكام واعضاء الهٌبات اإلدارٌة ومدربً بعض أندٌة الدوري العرالً الممتاز 

 (عضواً .ٕٙٔلكرة المدم، والبالػ عددهم )

 اجراءات البحث :

بحث علٌهم بوصفهم عٌنة البناء وجزءا مانهم للتطبٌاك، وكاذلن الدراساة االساتطالعٌة وتام ولد تم تنفٌذ اجراءات ال  

( فرداً ٌمثلون نسبة ٗٓٔاختٌارهم بالطرٌمة العمدٌة بالنسبة لالندٌة والحصر الشامل بالنسبة للحكام، ولد بلؽت عٌنة البناء )

( 1ٗوابٌة، اماا فٌماا ٌخاص عٌناة التطبٌاك فماد بلؽات  )%( من عٌنة البحث الكلٌة، ولد تم اختٌارهم بالطرٌمة العش7ٔ2ٗٙ)

               %( من عٌنة البحث .                                                                                                           27ٕٕٙفرداً ٌمثلون نسبة  )

العاب واالخار ألساالٌب المواجهاة ولاد تضامن ممٌااس اساباب شاؽب ولد تم بناء ممٌاسٌن احدهما السباب شاؽب الم  

( أبعاااد. واسااتخدم الباحااث ٖ( فماارةً موزعااه علااى )ٓ٘( أبعاااد،  وأسااالٌب المواجهااة )1( فماارة موزعااة علااى )2ٗالمالعااب )

رتباااط ( للحصااول علااى )النساابة المبوٌااة، والوسااط الحسااابً، واالنحااراؾ العٌاااري، ومعاماال االSPSSالحمٌبااة االحصااابٌة )

 البسٌط ) بٌرسون(، واختبارات )ت( للعٌنات المستملة(. 

 واستنتج الباحث :

التوصل نلى ممٌاس أسباب شؽب المالعب فً الدوري العرالاً الممتااز لكارة المادم، والتوصال نلاى ممٌااس أساالٌب   

ثر األكبار عان باالً المحااور فاً مواجهة شؽب المالعب فً الدوري العرالً الممتاز لكرة المدم، ونن محور االمن كان له األ

نحداث الشؽب فاً المالعاب، ان محااور الشاؽب جمٌعهاا لهاا تاؤثٌر مباشار باعماال الشاؽب وبادرجات متفاوتاه كضاعؾ وجاود 

العموبااة الرادعااة للمتساابب فااً الشااؽب ، نشاار معلومااات اعالمٌااة ؼٌاار دلٌمااة عاان أحااداث ومجرٌااات المباااراة بمصااد شااحن 

تؽطٌة ضعؾ مستوى الفرٌك بالتهجم على الحكام ، ضاعؾ دور المشارفٌن والماابمٌن علاى ندارة الجمهور، محاولة المدربٌن 

 المبارٌات .

 -أوصى الباحث ما ٌلً: 

ضرورة توعٌة الجماهٌر عن طرٌك اإلعالم وتوجٌاه الجمااهٌر بالحفااظ علاى األمان والممتلكاات مان خاالل البارامج   

ؤكٌااد علااى تااوفٌر العناصاار األمنٌااة باألعااداد المناساابة مااع التؤكٌااد علااى كفاااءة والالفتااات، ووسااابل التواصاال االجتماااعً. والت

العناصر والتجهٌز الكامل لها. وضرورة التحمك من سالمة األجهزة الصوتٌة، والشاشات العارضة للملعب ولبل بدء المبااراة 

 بولت كاٍؾ.
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ممارنة مستوى حركٌة المعرفة لبعض المتؽٌرات :   نوان الرسالةع  اسم الطالب :  عبدالحك شهاب أحمد
 الشخصٌة ومستوٌات الشارة الخشبٌة للمادة الكشفٌٌن فً العراق

 علوم الرٌاضة المسم :   الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٖرلم االستمارة : 

 ندارة وتنظٌم االختصاص العام  /  الدلٌك : التربٌة الرٌاضٌة /  2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               اسم المشرؾ : د. بثٌنة حسٌن علً الطابً

 ندارة وتنظٌم التربٌة الرٌاضٌة /  الدلٌك  : ختصاص العام /  اال المسم :  العلوم النظرٌة 

 

 المستخلص

 

 بناء ممٌاس حركٌة المعرفة للمادة الكشفٌٌن فً العراق. .1

 بناء ممٌاس لمنهاج الشارة الخشبٌة للمادة الكشفٌٌن فً العراق. .2

 التعرؾ على مستوى حركٌة المعرفة و محاورها للمادة الكشفٌٌن فً العراق. .3

 .رؾ على مستوى منهاج الشارة الخشبٌة للمادة الكشفٌٌن فً العراق التع .4

التعرؾ على مستوى حركٌة المعرفة تبعاً لفروق المتؽٌرات الشخصٌة للمادة الكشافٌٌن وهاً)الجنس ، سانوات الخدماة ،   .5

 .التحصٌل الدراسً (

 الكشفٌٌن فً العراق .التعرؾ على مستوى حركٌة المعرفة تبعاً لمنهاج الشارة الخشبٌة لدى المادة  .6

( لابد ولابادة كشافً ممسامة الاى لسمٌن،المسام األول ٙٓٗتم استخدام المنهج الوصفً بطرٌمة المسح، وتؤلفت العٌنة من ) 

( لابد ولاباده كشافً للدراساة االساتطالعٌة  فاً حاٌن ٘ٔ( لابد ولابدة كشفً منهم )4ٕٗشمل عٌنة البناء التً بلػ عددها )

( لاباد ولابادة مان الحاصالٌن علاى الشاارة الخشابٌة فاً العاراق عادا 2٘ٔعٌنة التطبٌك التً بلاػ عاددها )شمل المسم الثانً 

 اللٌم كوردستان العراق.

 ولتحمٌك أهداؾ البحث تم استخدام أداتٌن هما :

 ممٌاس حركٌة المعرفة للمادة الكشفٌٌن فً العراق الذي بناه الباحث. .0

 الكشفٌٌن فً العراق الذي بناه الباحث.ممٌاس منهاج الشارة الخشبٌة للمادة  .2

، الوسط الحساابً لحسااب النسابة المبوٌاة لمساتوى اإلجاباة، واالنحاراؾ المعٌااريتمت معالجة البٌانات نحصابٌا باستخدام )

معاماال ارتباااط بٌرسااون إلٌجاااد االتساااق ، واختبااار )ت( لعٌنتااٌن مسااتملتٌن السااتخراج المااوة التمٌزٌااة لعبااارات الممٌاسااٌنو

معامال ، وداخلً لعبارات الممٌاسٌن ،ولٌاس العاللة بٌن حركٌة المعرفة، ومنهاج الشارة الخشبٌة ، ونٌجاد ثبات الممٌاسٌنال

معامال الصادق الاذاتً لممٌاساً حركٌاة المعرفاة، ومنهااج الشاارة الخشابٌة، ولاد تام معالجاة ، وآلفا لحساب ثباات الممٌاساٌن

 (؟!.(SPSSالبٌانات باستخدام برنامج 

 ستنتاجاتاال

 صالحٌة ممٌاس حركٌة المعرفة للمادة الكشفٌٌن فً العراق فً لٌاس فاعلٌة حركٌة المعرفة بٌن المادة الكشفٌٌن .      -1

 صالحٌة ممٌاس منهاج الشارة الخشبٌة للمادة الكشفٌٌن فً العراق  فً التطبٌك داخل المخٌمات الكشفٌة . -2

فع جداً فً حركٌة المعرفة ومحاورها فً حٌن حصل محور التجساٌد علاى ٌمتلن المادة الكشفٌٌن فً العراق مستوى مرت -3

 اعلى نسبة من محاور حركٌة المعرفة.  

 ٌمتلن المادة الكشفٌٌن فً العراق مستوى مرتفع جداً فً منهاج الشارة الخشبٌة . -4

 ت ماٌؤتً :فً التعرؾ على مستوى حركٌة المعرفة تبعاً لفروق المتؽٌرات الشخصٌة كانت أهم االستنتاجا -5
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 وجود فروق معنوٌة لصالح المادة الكشفٌٌن الذكور ممارنةً باإلناث فً حركٌة المعرفة. -*

عدم وجود فروق معنوٌة للمادة الكشفٌٌن فً العراق وحسب سنوات الخدمة لدٌهم فً حركٌاة المعرفاة وعادم تؤثٌرهاا فاً  -*

 انتمال المعرفة .

 العراق حسب تحصٌلهم الدراسً فً حركٌة المعرفة.  وجود فروق معنوٌة للمادة الكشفٌٌن فً -*

 عدم وجود فروق للمادة الكشفٌٌن فً العراق لحركٌة المعرفة عند ممارنتها بمستوٌات منهاج الشارة الخشبٌة.  -*

 :وفً ضوء النتابج لدم الباحث توصٌات عدة كان أهمها ما ٌؤتً 

 مراحل الكشفٌة األخرى )االشبال ،اعتماد ممٌاس حركٌة المعرفة على عٌنات اخرى وال -ٔ

 كشافة ، والجوالة( والمنتدٌات العلمٌة لتبادل المعرفة.وال

اعتماد ممٌاس منهاج الشارة الخشبٌة من لبل المسإولٌن عن الحركاة الكشافٌة فاً العاراق علاى تحدٌاد مساتوٌات الماادة  -ٕ

 الدارسٌن للحصول على الشارة الخشبٌة بعد اجراء بعض التؽٌٌرات .

 االهتمام بالمادة االناث وتوفٌر المستلزمات التً تناسبهم واشراكهم فً دورات خاصة بهم لتطوٌر المعرفة لدٌهم .-ٖ

 ولدم الباحث االلتراحات االتٌة:

 اضافة بعض التعدٌالت لمنهاج الشارة الخشبٌة لمواكبة التطور العلمً .-ٔ

ٌل عمل المادة كالخٌم الجاهزة واالهتمام بالمخٌمات وتاوفٌر كال اضافة بعض المستلزمات الضرورٌة داخل المخٌمات لتسه-ٕ

 ماٌحتاجه المادة.

توفٌر الدعم المالً إلنشاء والامة التجمعات الكشفٌة، والمشاركة فً التجمعاات العربٌاة والدولٌاة لمواكباة التطاوٌر ودعام -ٖ

 الحركة الكشفٌة العرالٌة.

وعادم  فً كل الوزارات والمدٌرٌات لتؤثٌرها الكبٌار فاً تنمٌاة الفارد وتثماٌفهمضرورة االهتمام بالحركة الكشفٌة وتطبٌمها -ٗ

 التصارها بوزارة التربٌة .
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: تؤثٌر استخدام التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة فً بعض عنوان الرسالة   اسم الطالب :  احمد عبد فتحً
 والمهارات االساسٌة لالعبً كرة الٌدالصفات البدنٌة 

 :  علوم الرٌاضة  المسم  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٓرلم االستمارة : 

وم الرٌاضة / التربٌة البدنٌة االختصاص العام  /  الدلٌك : التربٌة البدنٌة وعل 2ٕٔٓ/  ٔ/  2تارٌخ المنالشة  : 
 وعلم الرٌاضة

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               معن عبدالكرٌم جاسماسم المشرؾ : د. 

/ التدرٌب  رٌاضة التربٌة البدنٌة وعلوم ال الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  فرع االلعاب الفرلٌة 
 الرٌاضً

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى الكشؾ عن:

 تؤثٌر التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة فً بعض الصفات البدنٌة  لالعبً كرة الٌد.-ٔ

 تؤثٌر التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة فً بعض المهارات األساسٌة لالعبً كرة الٌد.-ٕ

ً بعاض الصافات البدنٌاة  والمهاارات األساساٌة لالعباً كارة الٌاد باٌن المجماوعتٌن التجرٌبٌاة داللة الفروق االحصاابٌة فا-ٖ

 والضابطة.

 فرضٌات البحث:

وجود فروق ذات داللة معنوٌاة باٌن االختباارات المبلٌاة والبعدٌاة للمجموعاة التجرٌبٌاة  فاً الصافات البدنٌاة لٌاد الدراساة -ٔ

 كافةً ولصالح االختبار البعدي.

وق ذات داللة معنوٌة بٌن االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة  فً المهارات األساسٌة لٌاد الدراساة وجود فر-ٕ

 كافةً ولصالح االختبار البعدي.

وجود فروق ذات داللة معنوٌة بٌن االختبارات البعدٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة  والضابطة فً الصفات البدنٌاة  والمهاارات -ٖ

 ولمصلحة المجموعة التجرٌبٌة.األساسٌة 

أمااا الباااب الثااانً فمااد تناااول فٌااه الباحااث األطاار النظرٌااة التااً تبنتهااا المصااادر واألدبٌااات المتعلمااة ب ) تااؤثٌر اسااتخدام      

التدرٌبات البالستٌة فاً بعاض الصافات البدنٌاة والمهاارات األساساٌة لالعباً كارة الٌاد (، فضاالً عان ندراج بعاض الدراساات 

 ة والمشابهة.السابم

ولد تم استخدام المنهج التجرٌبً لمالءمته لطبٌعة البحث، نذ حددت عٌنة البحاث بالعباً ناادي الفتاوة الرٌاضاً مان فباة     

( العباااً ، ولسااموا نلااى مجمااوعتٌن تجرٌبٌااة وضااابطة ٗٔ( والبااالػ عااددهم )1ٕٔٓ -4ٕٔٓالمتماادمٌن بكاارة الٌااد للموساام )

وتاام تحمٌااك التجااانس والتكااافإ لعٌنااة البحااث فااً متؽٌاارات ) العماار، والطااول، والكتلااة(  ( العبااٌن لكاال مجموعااة،4وبوالااع )

والصفات البدنٌة والمهارات األساسٌة لٌد البحث، أما خطوات البحث الربٌسة كانات عمال اساتبٌان  واجاراء ممابلاة شخصاٌة 

مالبمتهاا لعٌناة البحاث وتصامٌم المنهااج مع بعض السادة الخباراء والمتخصصاٌن لتحدٌاد وتمناٌن التماارٌن البالساتٌة ومادى 

التاادرٌبً ، وتاام اجااراء االختبااارات البدنٌااة والمهارٌااة المبلٌااة فااً ٌااومٌن متتااالٌٌن، وبعاادها نفااذ المنهاااج التاادرٌبً لاادورتٌن 

ات ( وبوالع ثمان دورات صؽٌرة ، وتم اجراء االختبارات البدنٌة و المهارٌة البعدٌة باذٖ:ٔمتوسطتٌن وبتموج حركة حمل )

 االجراءات التً تم اعتمادها فً تنفٌذ االختبارات المبلٌة.

 وتوصل الباحث نلى عدد من االستنتاجات أهمها:
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)المااوة ة جمٌعهااا لٌااد الدراسااة وهااً احاادث اساالوب التاادرٌب البالسااتً بااالكرات الطبٌااة تطااوراً معنوٌاااً فااً الصاافات البدنٌاا-ٔ

لممٌاازة بالساارعة لعضااالت الاارجلٌن والااذراعٌن ، والساارعة االنتمالٌااة االنفجارٌااة لعضااالت الاارجلٌن والااذراعٌن ، والمااوة ا

 المصوى ، والرشالة العامة ( وذلن من خالل ممارنة نتابج االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة.

لٌاد الدراساة  الٌاد احدث اسلوب التدرٌب البالستً باالكرات الطبٌاة تطاوراً معنوٌااً فاً المهاارات األساساٌة جمٌعهاا بكارة  -ٕ

 )الطبطبة ، والمناولة ، والتصوٌب( وذلن من خالل ممارنة نتابج االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌة.وهً 

 ولد أوصى الباحث بتوصٌات عدة أهمها:

 د الدراسة لالعبً كرة الٌد.نن استخدام التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة ٌعد أسلوباً مناسباً لتطوٌر الصفات البدنٌة لٌ-ٔ

 نن استخدام التدرٌبات البالستٌة بالكرات الطبٌة ٌعد أسلوباً مناسباً لتطوٌر المهارات األساسٌة لالعبً كرة الٌد.-ٕ
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

صصً فً بناء االجسام باستخدام تؤثٌر منهاج تدرٌبً تخ : عنوان الرسالة   اسم الطالب :  علً صالح هادي
االثمال الحرة واالجهزة الحدٌثة فً عدد من اوجه الموة العضلٌة ومكونات البناء 

 الجسمً

 المسم  :  علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٙرلم االستمارة : 

االختصاص العام  /  الدلٌك : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / التربٌة البدنٌة  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٓٔرٌخ المنالشة  : تا
 وعلم الرٌاضة

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               ٌاسر منٌر طهاسم المشرؾ : د. 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / التدرٌب الرٌاضً الدلٌك  : االختصاص العام /   االلعاب الفردٌة  المسم :  فرع

 

 المستخلص

 

ومان  ،عدة حدٌثة فً التادرٌب  للتطور العلمً الحاصل فً تكنولوجٌا وأدوات التدرٌب فمد ظهرت أجهزة وأدوات نظراً        

بٌن من ٌحباذها  األثمال الحرة أو األجهزة مختلفة استخدامأن فلسفة المدربٌن فً  األجسام التخصصٌة نال ضمنها أجهزة بناء

 ،األثماال الحارة ) الباار الحدٌادي اساتخداماألجساام فهناان مان ٌفضال  ختالؾ وجهات النظار باٌن مادربً بنااءال ونظراً أو ال ، 

، مان هناا تبارز اهمٌاة علاى لناعاة المادربٌن هاذه الفلسافة تعتمادو( على اساتخدام األجهازة الحدٌثاة  ، وااللراصوالدنبلصات

البحااث فااً نعااداد منهاااج تاادرٌبً لالعبااً بناااء األجسااام باسااتخدام تاادرٌبات األثمااال واألجهاازة الحدٌثااة ومعرفااة تااؤثٌر هااذه 

 العباًمعرفة تؤثٌر تادرٌبات مشكلة البحث فً . وتتحدد  التدرٌبات فً عدد من أوجه الموة العضلٌة ومكونات البناء الجسمً

الماوة العضالٌة ) الماوة  عدد من بعاض أوجاه فً الحدٌثة باستخدام تدرٌبات األثمال الحرة واألجهزة التخصصٌة األجسام بناء

مكونااات  بعااض علااى م المختلفاةهاتوكااذلن تااؤثٌرظهاار والابطن المااوة ( لعضاالت الااذراعٌن والاارجلٌن وال مطاولااةوالمصاوى ، 

وأٌهام  النسابة المبوٌاة للادهون (والاوزن العضالً ، ووزن الادهون ، ، و جلدٌاةسامن الثناٌاا الو) محٌطاات ،  البناء الجسمً

فاً مجاال تادرٌبات  تخصصاٌنللوصول نلى معلوماات لاد تسااعد المادربٌن والم أفضل للضخامة العضلٌة أو للتماطٌع العضلٌة

وٌهادؾ البحاث نلاى  . بٌاة الحدٌثاةلتطوٌر الالعبٌن وتحسٌن المستوى ومواكبة الوسابل التدرٌ األجسام وبناء، الموة العضلٌة

 األجهزة الحدٌثة .وتدرٌبات األثمال الحرة  استخدامبتخصصً لالعبً بناء األجسام  نعداد منهاج تدرٌبً -ما ٌؤتً : 

 أوجاه الماوة العضالٌة عادد ماناألثماال الحارة فاً اساتخدام بمنهاج تادرٌبً تخصصاً فاً بنااء األجساام  الكشؾ عن تؤثٌر - 

حٌطاات وسامن الثناٌاا الجلدٌاة ووزن الادهون والاوزن العضالً مومطاولة الموة( ومكونات البناء الجسمً ) )الموة المصوى،

منهااج تادرٌبً  الكشاؾ عان تاؤثٌر - .بٌن االختبارٌن المبلاً والبعادي للمجموعاة التجرٌبٌاة األولاى والنسبة المبوٌة للدهون(

)الماوة المصاوى، ومطاولاة الماوة(  أوجاه الماوة العضالٌة د مانعادفاً جهزة الحدٌثاة األاستخدام بتخصصً فً بناء األجسام 

باٌن  حٌطاات وسامن الثناٌاا الجلدٌاة، ووزن الادهون والاوزن العضالً والنسابة المبوٌاة للادهون(مومكونات البناء الجسامً )

)الماوة  العضالٌةأوجاه الماوة التعارؾ علاى الفاروق فاً عادد مان   - .الثانٌاة االختبارٌن المبلً والبعدي للمجموعة التجرٌبٌاة

حٌطااات وساامن الثناٌااا الجلدٌااة، ووزن الاادهون والااوزن العضاالً مالمصااوى، ومطاولااة المااوة( ومكونااات البناااء الجساامً )

باٌن االختباارٌن البعادٌٌن  األجهازة الحدٌثاةواألثماال الحارة والنسبة المبوٌة للادهون( باٌن العباً بنااء األجساام المساتخدمٌن 

 لى والثانٌة .للمجموعتٌن التجرٌبٌتٌن األو

أن المنهااج التادرٌبً التخصصاً لالعباً بنااء االجساام باساتخدام تادرٌبات األثماال الحارة ٌاإثر  -وافترض الباحث ما ٌؤتً : 

 ً )الموة المصوى ، ومطاولة الموة( ومكونات البناء الجسمً )محٌطاات وسامن الثناٌاا أوجه الموة العضلٌة  عدد منفً  اٌجابٌا

أن المنهاج التادرٌبً التخصصاً لالعباً بنااء االجساام  - . والوزن العضلً والنسبة المبوٌة للدهون(الجلدٌة ووزن الدهون 

 ً )المااوة المصااوى ، ومطاولااة المااوة( أوجااه المااوة العضاالٌة  عاادد ماانفااً  باسااتخدام تاادرٌبات األجهاازة الحدٌثااة ٌااإثر اٌجابٌااا

 هون والوزن العضلً والنسبة المبوٌة للدهون(ومكونات البناء الجسمً )محٌطات وسمن الثناٌا الجلدٌة ووزن الد

)المااوة المصااوى ، ومطاولااة المااوة( ومكونااات البناااء الجساامً )محٌطااات أوجااه المااوة العضاالٌة  عاادد ماانوجااود فااروق فااً  -
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 وسمن الثناٌا الجلدٌة ووزن الدهون والوزن العضلً والنسبة المبوٌة للدهون( بٌن العبً بناء االجسام المساتخدمٌن األثماال

وأجرٌت الدراساة علاى عٌناة مان العباً  نهج التجرٌبً لمالءمته لطبٌعة البحثماستخدم الباحث ال . الحرة واألجهزة الحدٌثة

وتام اختٌاار عٌناة  ،اً من العبً بناء األجساام المتمادمٌنالعب( ٓ٘)بناء األجسام المتمدمٌن فً مدٌنة الموصل والبالػ عددهم 

ً ( ٕٓتكونت من ) وتام تمساٌم أفاراد هاذه العٌناة بطرٌماة  ،بطرٌماة عمدٌاة %( مان مجتماع البحاثٓٗسابة )وهً تمثل ن العبا

تنفااذ المجموعااة  ،( العبااٌنٓٔعشااوابٌة نلااى مجمااوعتٌن تجاارٌبٌتٌن تضاابط كاال منهمااا األخاارى تكوناات كاال مجموعااة ماان )

ولكان باساتخدام  منهاج التدرٌبً نفسهالالتجرٌبٌة األولى المنهج التدرٌبً باألثمال الحرة ، وتنفذ المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 

، وتم نجراء معامالت الصدق والثبات والموضوعٌة لالختبارات المستخدمة فاً البحاث وبعادها تام التجاانس  الحدٌثة األجهزة

المااوة  (عماار الزمنااً ، والعماار التاادرٌبًالو،  كتلااةالو،  الطااول)لعٌنااة البحااث والتكااافإ بااٌن مجمااوعتً البحااث فااً متؽٌاارات 

مطاولااة المااوة ) وعضااالت الاارجلٌن ( و وعضااالت الظهاار ، عضااالت الااذراعٌن والصاادر ،وعضااالت الااذراعٌن ، لى ) المصااو

. وتم اساتخدام  ( ، وعضالت البطن عضالت الرجلٌنوعضالت الظهر ، وعضالت الذراعٌن والصدر ، وعضالت الذراعٌن ، ل

 ،نهماا األخارى و اُجرٌات االختباارات المبلٌاة للمجماوعتٌنتضابط كال م التاً تجارٌبٌتٌنالمجماوعتٌن التصمٌم التجرٌباً ذو ال

نفذ المنهاج التدرٌبً المعتمد فً البحث ، نذ نفاذت المجموعاة التجرٌبٌاة األولاى منهاجهاا التادرٌبً باساتخدام األثماال بعدها و

. وتضامنت اجاراءات  ٌثاةولكان باساتخدام األجهازة الحد نفساه الحرة ، ونفذت المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة المنهااج التادرٌبً

البحااث تصاامٌم منهاااج تاادرٌبً وعرضااه علااى مجموعااة ماان ذوي الخباارة واالختصاااص ، وتضاامنت اٌضاااً اجااراء التجااارب 

االستطالعٌة، وتحدٌد الشدد والتكرارات وفترات الراحة واجراء االختبارات والمٌاسات المبلٌة لعدد مان أوجاه الماوة العضالٌة 

وة( مكونااات البناااء الجساامً المتمثلااة )بالمحٌطااات، وساامن الثناٌااا الجلدٌااة، وكثافااة الجساام، )المااوة المصااوى، ومطاولااة الماا

والنساابة المبوٌااة للاادهون، ووزن الاادهون، والااوزن الخااالً ماان الاادهون، وكتلااة الجساام( وبعااد ذلاان نفااذ المنهاااج التاادرٌبً . 

( وحدات تدرٌبٌة فً األسبوع وبتموج ٗبوالع )( دورات متوسطة وٖ( أسابٌع وبوالع )2واستؽرق تنفٌذ المنهاج التدرٌبً )

( فااً كاال دورة متوسااطة ، وبعااد االنتهاااء ماان تنفٌااذ المنهاااج التاادرٌبً أجرٌاات االختبااارات البعدٌااة ألجاال ٕ:ٔحركااة حماال )

ت احتساب نتابج الفروق بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي لكل مجموعة على ننفاراد والممارناة باٌن المجماوعتٌن فاً االختباارا

البدنٌة باتباع اإلجراءات نفسها التً تم االعتماد علٌها فً االختبارات والمٌاسات المبلٌة . وتوصل الباحث نلاى مجموعاة مان 

احدث المنهاج التدرٌبً باستخدام األثمال الحرة واألجهزة الحدٌثة تطاوراً نٌجابٌااً واضاحاً فاً عادد  -االستنتاجات وتضمنت : 

ماوة المصاوى لعضاالت )الاذراعٌن ، والاذراعٌن والصادر ، والظهار ، والارجلٌن( ومطاولاة الماوة من أوجاه الماوة العضالٌة ال

أن لتاادرٌبات األثماااال الحاارة دوراً فااااعالً  -لعضااالت )الااذراعٌن ، والاااذراعٌن والصاادر ، والظهاار ، والااارجلٌن ، والاابطن( . 

فااً عضااالت )الااذراعٌن ، والااذراعٌن والصاادر ، )اٌجابٌاااً( أفضاال ماان تاادرٌبات األجهاازة الحدٌثااة فااً تطااوٌر المااوة المصااوى 

أن لتدرٌبات األجهزة الحدٌثة دوراً فاعالً )اٌجابٌاً( فً تطوٌر مطاولة الموة أفضل مما هاو علٌاه فاً  -والظهر ، والرجلٌن( . 

رٌبات األثماال أن لتاد-تدرٌبات األثمال الحرة فً عضالت )الذراعٌن ، والذراعٌن والصدر ، والظهار ، والارجلٌن، والابطن( .  

الحرة دوراً فاعالً )اٌجابٌاً( فً تطوٌر محٌطات العضالت )زٌادة الضخامة العضلٌة( أفضل مما هو علٌه فً تدرٌبات األجهازة 

أن لتاادرٌبات األجهاازة الحدٌثااة دوراً فاااعالً )اٌجابٌاااً( بااارزاً فااً خفااض نساابة الاادهون وزٌااادة  -الحدٌثااة عاادا محااٌط الساااعد . 

ة افضل مما هو علٌه فاً تادرٌبات االثماال الحارة عادا سامن الثنٌاة الجلدٌاة خلاؾ السااعد، وسامانة السااق . التماطٌع العضلٌ

التؤكٌااااد علااااى اسااااتخدام تاااادرٌبات األثمااااال الحاااارة عنااااد تطااااوٌر                                                                      -ولاااادم الباحااااث مجموعااااة ماااان التوصااااٌات تضاااامنت : 

دٌثاة عناد تطاوٌر التؤكٌد على استخدام األجهزة الح -لموة المصوى والحصول على الضخامة العضلٌة لالعبً بناء االجسام . ا

ن التؤكٌد على استخدام تدرٌبات األثمال الحرة واألجهازة معااً للاراؼبٌ -والحصول على التماطٌع العضلٌة .   المطاولة العضلٌة

نجراء دراسات مشابهة على فعالٌات ورٌاضات أخرى كرفع  -والتماطٌع العضلٌة معاً .   فً الحصول على الضخامة العضلٌة

    األثماااااااااااااااااااااال ، والماااااااااااااااااااااوة البدنٌاااااااااااااااااااااة وؼٌرهاااااااااااااااااااااا مااااااااااااااااااااان الرٌاضاااااااااااااااااااااات وعلاااااااااااااااااااااى فباااااااااااااااااااااات                                                                        

الٌااة فااً تاادرٌبات المااوة العضاالٌة للرٌاضااٌن فااً األلعاااب والفعالٌااات امكانٌااة اعتماااد نتااابج الدراسااة الح -عمرٌااة مختلفااة . 

 الرٌاضٌة المختلفة.
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

أثر استخدام تمرٌنات مشروطة فً تطوٌر بعض الصفات   :  عنوان الرسالة خالد حسٌن دمحم صالحاسم الطالب :  
 البدنٌة والمهارٌة لالعبً كرة الٌد

 المسم  :  علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الموصلالجامعة : 

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٔرلم االستمارة : 

االختصاص العام  /  الدلٌك : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / التربٌة  2ٕٔٓ/  ٔ/  1تارٌخ المنالشة  : 
 البدنٌة وعلم الرٌاضة

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               عثمان عدنان عبد الصمدالمشرؾ : د.  اسم

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / التدرٌب  الدلٌك  : االختصاص العام /   لٌة المسم :  فرع االلعاب الفر
 الرٌاضً

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث الى الكشؾ عن:       

الفروق فاً بعاض الصافات   -أثر استخدام تدرٌبات مشروطة فً تطوٌر بعض الصفات البدنٌة والمهارٌة لالعبً كرة الٌد.  -

 البدنٌة والمهارٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار البعدي . 

وجاود فاروق ذات داللاة احصاابٌة فاً بعاض الصافات البدنٌاة  - وللتحمك مان أهاداؾ البحاث وضاع الباحاث الفاروض اآلتٌاة:

وجود فروق ذات داللاة  - والمهارٌة لالعبً المجموعة التجرٌبٌة بٌن االختبارٌن المبلً والبعدي ولمصلحة االختبار البعدي .

 لضابطة.احصابٌة فً بعض الصفات البدنٌة والمهارٌة فً االختبارات البعدٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة وا

ولمد استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالبمته وطبٌعة البحث، وتم تنفٌذ التجربة علاى عٌناة مان العباً شاباب ناادي الفتاوة 

( ٓٔالرٌاضً بكرة الٌد، اختٌروا بالطرٌمة العمدٌة ولسموا بالطرٌمة العشوابٌة نلى مجموعتٌن )تجرٌبٌة وضابطة( وبوالع )

مٌك التجانس والتكاافإ باٌن مجماوعتً البحاث فاً المتؽٌارات اآلتٌاة )العمار والطاول والاوزن(، العبٌن لكل مجموعة. وتم تح

والمتؽٌرات البدنٌة والمهارٌة التً حاددت مان لبال الساادة الخباراء والمتخصصاٌن. ولاد تام اعتمااد التصامٌم التجرٌباً الاذي 

 بار المبلً والبعدي.ٌطلك علٌه اسم تصمٌم المجموعة الضابطة العشوابٌة االختٌار ذات االخت

وتضاامنت اجااراءات البحااث تصاامٌم منهاااج تاادرٌبً ممتاارح باسااتخدام التمرٌنااات المشااروطة والتااً طبماات علااى المجموعااة 

التجرٌبٌااة، وكااذلن اجااراء عاادد ماان التجااارب االسااتطالعٌة لتحدٌااد التمااارٌن المسااتخدمة وكااذلن الشاادد المالبمااة، فضااالً عاان 

ة لهاذه التماارٌن، وبعاد ذلان تام نجاراء االختباارات البدنٌاة والمهارٌاة المبلٌاة، ثام تام تنفٌاذ التكرارات واولات الراحة المناساب

المنهاااج التاادرٌبً، اذ نفااذت المجموعااة التجرٌبٌااة التمااارٌن البدنٌااة المهارٌااة باسااتخدام التمرٌنااات المشااروطة، بٌنمااا نفااذت 

( اساابٌع خاالل دورتاٌن متوساطتٌن 1) التجرباةنفٌاذ المجموعة الضابطة المنهاج المعاد مان لبال مادرب الفرٌاك. واساتؽرق ت

( وحادات تدرٌبٌاة فاً األسابوع، ٖ( فً كال دورة متوساطة وبوالاع )ٔ:  ٖ( دورات صؽرى وبتموج حركة حمل )ٗوبوالع )

ارات وبعد ذلن لام الباحث بإجراء االختبارات البدنٌة والمهارٌة البعدٌة باإلجراءات والخطاوات نفساها التاً اتبعات فاً االختبا

 المبلٌة. 

طاورت جمٌاع الصافات البدنٌاة بإساتثناء السارعة االنتمالٌاة  التادرٌبات المشاروطة -وتوصل الباحث الى االستنتاجات اآلتٌاة: 

 -المصوى ، وكذلن جمٌع المهارات األساسٌة وذلن من خالل ممارنة نتابج االختبارات المبلٌة والبعدٌة للمجموعة التجرٌبٌاة. 

لبل المادرب أدى الاى تطاوٌر صافتً )الماوة االنفجارٌاة للارجلٌن ومطاولاة الماوة للاذراعٌن( وكاذلن مهاارة  المنهاج المعّد من

حممات المجموعاة التجرٌبٌاة  - )التهدٌؾ (، وذلن من خاالل ممارناة نتاابج االختباارات المبلٌاة والبعدٌاة للمجموعاة الضاابطة.

تطااوراً أفضاال ماان المجموعااة الضااابطة التااً  ٌبات المشااروطةالتااً اسااتخدمت البرنااامج التاادرٌبً الممتاارح باسااتخدام التاادر
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اسااتخدمت المنهاااج المعااد ماان لباال الماادرب فااً جمٌااع الصاافات البدنٌااة )بإسااتثناء الساارعة االنتمالٌااة المصااوى( والمهااارات 

 الضابطة.األساسٌة التً تناولها البحث، وذلن من خالل ممارنة نتابج االختبارات البعدٌة بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌة و

 وأوصى الباحث بما ٌؤتً:

 فً تدرٌب الفبات العمرٌة بكرة الٌد. امكانٌة استخدام  التدرٌبات المشروطة -

امكانٌة استخدام أسلوب اللعب الخاص بالتدرٌبات الشروطة فً تطوٌر الصافات البدنٌاة والمهاارات األساساٌة لفباات اخارى  -

 ولإلناث.

ٌد على األندٌاة والمإسساات بتاوفٌر األجهازة واألدوات التاً ٌحتاجهاا المادرب فاً الوحادات االهتمام بالفبات العمرٌة والتؤك -

 التجرٌبٌة وخاصة عند استخدامه هذا النوع من البرامج.

                                                                                                                                                                           نمكانٌة نجراء بحوث ودراسات مشابهة على العاب منظمة أخرى. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

151 
  

 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

:  بناء اختبارات الكشؾ عن تشوهات الموام المكتسبة للجزء  عنوان الرسالة اسم الطالب : سٌؾ سعد عزت ظاهر 
 لوي من الجسم لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة فً مدٌنة الموصلالع

 المسم  :  علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٙرلم االستمارة : 

ٌك : التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة / التربٌة البدنٌة االختصاص العام  /  الدل 2ٕٔٓ/  ٕ/  ٘تارٌخ المنالشة  : 
 وعلم الرٌاضة

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                               عمر سمٌر ذنوناسم المشرؾ : د. 

 ٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / المٌاس والتموٌمالترب الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  فرع االلعاب الفردٌة 

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى :

بناء اختبارات للكشؾ عن تشوهات الموام المكتسبة للجازء العلاوي مان الجسام لادى تالمٌاذ المرحلاة االبتدابٌاة فاً مدٌناة -ٔ

 الموصل . 

لمكتسابة لادى تالمٌاذ المرحلاة االبتدابٌاة فاً وضع درجات ومستوٌات معٌارٌاة الختباارات الكشاؾ عان تشاوهات الماوام ا -ٕ

 مدٌنة الموصل .

أما الباب الثانً فمد تناول فٌه الباحث األطر النظرٌة التً تبنتها المصادر واألدبٌاات المتعلماة ب )بنااء اختباارات الكشاؾ      

مدٌناة الموصال(، فضاالً عان  عن بعض تشوهات الماوام المكتسابة للجازء العلاوي مان الجسام لتالمٌاذ المرحلاة االبتدابٌاة فاً

 ندراج بعض الدراسات السابمة والمشابهة.

ولد تم استخدام المانهج الوصافً لمالءمتاه لطبٌعاة البحاث، نذ حاددت عٌناة البحاث بتالمٌاذ المرحلاة االبتدابٌاة فاً مدٌناة     

واجاراء ممابلاة شخصاٌة ماع  الموصل للصفوؾ الرابع والخامس االبتدابً ، أما خطوات البحث الربٌسة كانت عمل اساتبٌان 

 بعض السادة الخبراء والمتخصصٌن لتحدٌد التشوهات واالختبارات ومدى مالبمتها لعٌنة البحث .

 وتوصل الباحث نلى عدد من االستنتاجات أهمها :

 ولد استنتج الباحث ما ٌؤتً :

تاع بؤساس علمٌاة جٌادة مان صادق ، تم الحصول على عدد من االختبارات للكشؾ عان تشاوهات الماوام لادى التالمٌاذ تتم -ٔ

 وثبات ، وموضوعٌة ، وتوزٌع طبٌعً مناسب وهً :

 اختبار العصا نلى األعلى للكشؾ عن تشوه الجنؾ . -أ 

 اختبار العصا على األكتاؾ للكشؾ عن تشوه الجنؾ . -ب 

 اختبار الكفٌن على الحابط للكشؾ عن تشوه انخفاض احد الكتفٌن . -ج 

 شؾ عن تشوه انخفاض احد الكتفٌن .اختبار الكتؾ المالمس للحابط للك -د 

 اختبار المسطرة على لوحً الكتفٌن للكشؾ عن تشوه تحدب الظهر الزابد . -ه 

 اختبار المسطرة على أعلى الصدر للكشؾ عن تشوه استدارة الكتفٌن . -و 

 اختبار المسطرة بالطول على أسفل الظهر للكشؾ عن تشوه التمعر المطنً الزابد أو النالص. -ز 

 نلى جداول خاصة بالمستوٌات المعٌارٌة ،والدرجات المعٌارٌة لالختبارات التً لبلت . تم التوصل - ٕ

 االختبارات المعتمدة توزعت توزٌعآ طبٌعٌآ . - ٖ

 ولد أوصى الباحث بتوصٌات عدة أهمها:

وهات اعتماد االختبارات التً حممت األُسس العلمٌة من صدق ،وثبات ،وموضوعٌة ،وتوزٌع طبٌعً فً الكشؾ عن تشا .ٔ

 الموام لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة .

االستفادة من هذه االختبارات وتطبٌمها من لبال ادارة المادارس ومادرس التربٌاة البدنٌاة فاً بداٌاة العاام الدراساً وفاً  .ٕ

 منتصؾ العام الدراسً ، وذلن لالطالع على حالة التالمٌذ ومتابعتهم بشكل مستمر .

 ة التً اشهرها البحث فً تمٌٌم وتموٌم مستوى التشوهات لدى التالمٌذ .االعتماد على الجداول المعٌارٌ .ٖ
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

:  فاعلٌة التصنٌؾ ومإشراته باعتماد االسلوب العنمودي   االطروحة عنوان اسم الطالب :  انمار عبد المنعم ٌونس
( ٘ٔ-ٖٔمار)لفرق والعبً كرة لدم الصاالت من طالب المدارس المتوسطة بؤع

 سنة فً مدٌنة الموصل

 علوم الرٌاضة  مسم  :ال الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً 41رلم االستمارة : 

 رٌاضة  / المٌاس والتموٌماالختصاص العام  /  الدلٌك :  التربٌة البدنٌة وعلوم ال 2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ                                               اسم المشرؾ : د. ثٌالم ٌونس عالوي

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / المٌاس والتموٌم الدلٌك  : االختصاص العام /   علوم الرٌاضةالمسم :  

 

 لصالمستخ

 

 ولد هدؾ البحث نلى:

تصنٌؾ فرق كرة لدم الصاالت للمدارس المتوسطة بداللة عدد من المٌاسات الجسمٌة واللٌالة البدنٌة والمهارات االساسٌة  -

 وصفة تحمل األداء على وفك األسلوب العنمودي.

الجساامٌة واللٌالااة البدنٌااة  تصاانٌؾ العبااً كاارة لاادم الصاااالت ماان طااالب الماادارس المتوسااطة بداللااة عاادد ماان المٌاسااات - 

 والمهارات االساسٌة وصفة تحمل األداء على وفك األسلوب العنمودي.

 التصنٌؾ باألسلوب العنمودي.متؽٌرات التعرؾ على المتؽٌرات التً احدثت الفروق فً  -

دثت الفرق فاً مساتوى األداء التعرؾ على فاعلٌة متؽٌرات العنالٌد من خالل اٌجاد نموذج التنبإ لمتؽٌرات العنالٌد التً اح -

 المهارى لدى الالعبٌن من طالب المدارس المتوسطة بكرة لدم الصاالت.

اما االطار النظري فمد تضمن: ممدمة عن التصنٌؾ، ومهام التصنٌؾ، ومإشرات التصنٌؾ فً التربٌة الرٌاضاٌة، والتحلٌال  

راساة )المٌاساات الجسامٌة، واللٌالاة البدنٌاة، والمهاارات العنمودي كوسٌلة للتصنٌؾ، وتضمن كذلن المحددات المشمولة بالد

( سانة، فضاالً عان مجموعاة مان الدراساات الساابمة واإلفاادة ٘ٔ-ٖٔاألساسٌة(، وتطور الصفات البدنٌاة للمرحلاة العمرٌاة )

 منها.

( العبااً 2٘مان )نجراءات البحاث: تام اساتخدام المانهج الوصافً باألسالوبٌن المساحً واالرتبااطً، فٌماا تكونات العٌناة وفً 

( العباً اُختٌروا بالطرٌمة ٕٕ( مدارس هذا فٌما ٌخص التصنٌؾ، وفٌما ٌخص فاعلٌة متؽٌراته فمد بلؽت العٌنة )ٌٓٔمثلون )

العشوابٌة، أما أدوات البحث فمد تضمنت عدد من المٌاسات الجسمٌة، وعناصر اللٌالة البدنٌاة، والمهاارات األساساٌة وصافة 

 لدم الصاالت بعد أن تم اتباع الخطوات العلمٌة المتدرجة فً تحدٌدها ألجل ادخالها للتحلٌل العنمودي. تحمل األداء فً كرة 

( لٌاسات مثلت )طول الجسم، ووزن الجسم، ومحاٌط الصادر، ومحاٌط الابطن، ومحاٌط الفخاذ، 4بلػ عدد المٌاسات الجسمٌة )

( عناصر مثلت )السرعة االنتمالٌة، والموة الممٌازة 4لػ عددها )ومحٌط الساق وطول المدم(، أما عناصر اللٌالة البدنٌة فمد ب

بالساارعة، والمااوة االنفجارٌااة للاارجلٌن، والرشااالة، والمرونااة، وتحماال الساارعة، وتحماال المااوة(، فٌمااا بلااػ عاادد المهااارات 

رة لادم الصااالت، ( مهارات وهً )التمرٌرة، والدحرجاة، والتهادٌؾ واالخمااد( فضاالً عان صافة تحمال األداء بكاٗاألساسٌة )

بإعداد وتصمٌم استمارة تحلٌل المبارٌات، وتصاوٌر مبارٌاات  وألجل نٌجاد فاعلٌة التحلٌل العنمودي تم اعتماد خطوات ابتدأت

 دوري المدارس المتوسطة، ومن ثم تحلٌل المبارٌات من اجل الوصول نلى معامل كفاءة األداء المهاري.

ة: الوسط الحسابً، واالنحراؾ المعٌاري، والخطؤ المعٌاري، والنسبة المبوٌة، ومعامل وتم استخدام الوسابل االحصابٌة اآلتٌ

االرتباط البسٌط، ومعامل ارتباط الرتاب، ومعامال االرتبااط المتعادد، ومعامال االؼتاراب، وأعلاى لٌماة، وأوطاؤ لٌماة، واختباار 

حاادار االنتمااابً، والتحلٌاال العنمااودي، واختبااار مااان )ت( لعٌنتااٌن مسااتملتٌن، وتحلٌاال االنحاادار بطرٌمتااً كاال االنحاادارات واالن
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 وتنً، واختبار كروسكال واالس.

 وأظهرت نتابج البحث أن:

التحلٌل العنمودي لفرق المدارس مجتمعةً اظهر فبتٌن للتصنٌؾ من خالل المٌاسات الجسمٌة بشاكل مجتماع، ضاّمت  -

ر، ودار الساالم، والمتمٌازٌن، وفلساطٌن، ولتٌباة بان األولى مادارس )الضاواحً، والمساعودي، والكفااح، واأللصاى، والزهاو

 مسلم(، أما الثانٌة فمد ضّمت مدرسة )النعمانٌة(.

التحلٌل العنمودي لفرق المدارس مجتمعةً اظهر ثالثة فباات للتصانٌؾ مان خاالل المٌاساات الجسامٌة بشاكل مجتماع،  -

لسالم، ولتٌباة بان مسالم(، أماا الثانٌاة فماد ضاّمت ضّمت األولى مدارس )الضواحً، والمسعودي، والكفاح، واأللصى، ودار ا

 مدرسة )النعمانٌة(، فٌما ضّمت الثالثة مدارس )الزهور، والمتمٌزٌن، وفلسطٌن(.

التحلٌل العنمودي لفرق المادارس مجتمعاةً اظهار فبتاٌن للتصانٌؾ مان خاالل عناصار اللٌالاة البدنٌاة بشاكل مجتماع،  -

والكفااح، واأللصاى، والزهاور، والمتمٌازٌن، وفلساطٌن، ولتٌباة بان مسالم(،  ضّمت األولى مدارس )الضواحً، والمسعودي،

 اما الثانٌة فمد ضّمت مدرسة )دار السالم(.

التحلٌل العنمودي لفرق المدارس مجتمعةً اظهر ثالثة فبات للتصنٌؾ من خالل عناصر اللٌالة البدنٌة بشكل مجتمع،  -

ح، واأللصاى، والزهاور، والمتمٌازٌن، وفلساطٌن، ولتٌباة بان مسالم(، ضّمت األولى مدارس )الضواحً، والمسعودي، والكفاا

 امااااااااااااااااااااااااااااااااااا الثانٌااااااااااااااااااااااااااااااااااة فمااااااااااااااااااااااااااااااااااد ضااااااااااااااااااااااااااااااااااّمت مدرسااااااااااااااااااااااااااااااااااة )النعمانٌااااااااااااااااااااااااااااااااااة(،

 فٌما ضّمت الثالثة مدرسة )دار السالم(.
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

الندٌة الرٌاضٌة فً العراق من ألطروحة :  رإٌة ممترحة لخصخصة اعنوان ا اسم الطالب :  دمحم عبد الوهاب عزٌز
 وجهة نظر هٌباتها االدارٌة

 المسم  : علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً 42رلم االستمارة : 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / اإلدارة والتنظٌم االختصاص العام  /  الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ                                               اسم المشرؾ : د. عدي ؼانم محمود 

 اإلدارة والتنظٌم التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم الرٌاضة

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى  :

 اعداد استبٌان لخصخصة األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة.-ٔ

 التعرؾ على متطلبات خصخصة األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة .-ٕ

 التعرؾ على المعولات التً تواجه عملٌة الخصخصة فً األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة.-ٖ

 كثر استجابة من لبل افراد عٌنة البحث لخصخصة  األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة.التعرؾ على األسالٌب اال -ٗ

التعارؾ علاى مساتوى متطلباات ومعولاات واساالٌب خصخصاة األندٌاة الرٌاضاٌة العرالٌاة علاى وفاك تبعٌتهاا )مإسسااً ، -٘

 وؼٌر مإسسً (.

 وفك تصنٌفاتها )أ ، ب ن ج فمادون ( التعرؾ على متطلبات ومعولات واسالٌب خصخصة األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة علىٙ

 تشكٌل رإٌة ممترحة لخصخصة األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة ..4

( عضاوا  2ٕٙٔتم استخدام المنهج الوصفً وباألسلوب المسحً لمالءمته وطبٌعة البحاث الحاالً ، وضام مجتماع البحاث ) 

الشباب والرٌاضة العرالٌة باساتثناء اندٌاة اللاٌم كردساتان من اعضاء الهٌبات االدارٌة  فً االندٌة العرالٌة المرتبطة بوزارة 

( عضاوا مان اعضااء ٖٓٙتام اختٌاار عٌناة البحاث بالطرٌماة العشاوابٌة اذ اشاتملت عٌنتاً االعاداد والتطبٌاك علاى)العراق،، 

البحاث نلاى وللضرورة البحثٌاة فماد لاام الباحاث بتمساٌم مجتماع %( من مجتمع البحث ٖٗ.1ٔالهٌبات االدارٌة  تمثل نسبة )

( عضااوا ماان اعضاااء الهٌبااات االدارٌااة ٖٓٔعٌنتااٌن األولااى العااداد اسااتبٌان خصخصااة االندٌااة الرٌاضااٌة العرالٌااة وبوالااع )

( عضوا من االعضاء  ، ولتحمٌك اهداؾ البحث تطلب االمر اعاداد اساتبٌان لمٌااس  ٖٕٓوالثانٌة للتطبٌك النهابً وبوالع ) 

فاً االندٌاة الرٌاضاٌة العرالٌاة ٌتبناى اإلجاراءات العلمٌاة لتحدٌاد األبعااد ، وصاٌاؼة  متطلبات ومعولات واساالٌب الخصخصاة

العلمٌاة فٌهاه تام تطبٌماه علاى عٌناة الفمرات من خالل االستعانة باالستبٌان كؤداة ربٌسة لجمع البٌانات، وبعد توافر الشاروط 

المعٌاري ، والنسبة المبوٌاة ، واالرتبااط البساٌط ،  البحث وعولجت البٌانات نحصابٌاً من خالل الوسط الحسابً ، واالنحراؾ

 اختبار مربع كاي. 

 ولد توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات والتوصٌات .

 االستنتاجات

فاعلٌة استبٌان خصخصة األندٌاة الرٌاضاٌة الاذي تام اعاداده للتعارؾ علاى متطلباات ومعولاات وأساالٌب خصخصاة  -0

 األندٌة الرٌاضٌة العرالٌة ..

مرتفع( لدى افراد عٌنة البحث تركزت فاً كافاة الجواناب  –ن مستوى متطلبات وبمستوى استجابة )مرتفع جدا هنا -2

 الفنٌة واالستثمارٌة والتشرٌعٌة والتموٌلٌة واالدارٌة . 

مرتفع( لدى افراد عٌناة البحاث تركازت فاً كافاة الجواناب  -هنان مستوى معولات وبمستوى استجابة )مرتفع جداً  -0
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 االستثمارٌة والتشرٌعٌة والتموٌلٌة واالدارٌة .. الفنٌة و

اتفك نوعا ماا ( ورفاض اساالٌب البٌاع وعماود اإلدارة وعماود  –اتفك أفراد العٌنة لمبول اسلوبً التؤجٌر وبمستوى )اتفك -ٗ

 االمتٌاز.

التً تم التوصال الٌهاا  تم تشكٌل رإٌة ممترحة لخصخصة األندٌة الرٌاضٌة فً العراق من خالل اجراءات البحث والنتابج -٘

 تناولت الجوانب الربٌسٌة من حٌث المتطلبات الالزمة للخصخصة والمعولات واالسالٌب المناسبة .

 واوصى الباحث  بتوصٌات اهمها  :

 امكانٌة اعتماد االستبٌان الذي تم اعداده من خالل اجراءات البحث-ٔ

 الندٌة الرٌاضٌة العرالٌةخصخصة ااالستفادة من الرإٌة التً تم التوصل الٌها ل-ٕ
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

 : السمات االٌجابٌة للشخصٌة لالعبً ذوي االعالة الحركٌة عنوان الرسالة ابتهال دمحم ٌوسؾاسم الطالب :  

 المسم  : علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 ماجستٌرالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٗم االستمارة : رل

التربٌة االختصاص العام  /  الدلٌك :  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 
 البدنٌة وعلوم الرٌاضة  

 الشهادة : دكتوراه                                    الدرجة العلمٌة :  استاذ            مإٌد عبدالرزاق حسواسم المشرؾ : د. 

علم النفس التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  الدلٌك  : االختصاص العام /   فرع االلعاب الفرلٌة  المسم :  
 الرٌاضً

 

 المستخلص

 

 نن الدراسة الحالٌة تهدؾ نلى:  

اإلعالة الحركٌة )كرة السلة كراسً متحركة ، وكارة الطاابرة بناء ممٌاس السمات االٌجابٌة للشخصٌة لالعبً ذوي  .ٔ

 جلوس( فً العراق بإستثناء اللٌم كردستان.

التعرؾ على مساتوى السامات االٌجابٌاة للشخصاٌة لالعباً ذوي اإلعالاة الحركٌاة ) كارة السالة كراساً متحركاة ،  .ٕ

 .  بإستثناء اللٌم كردستانوكرة الطابرة جلوس ( فً العراق 

 -هدؾ الثانً للدراسة وضع الفرض اآلتً:ولتحمٌك ال

جلااوس( فااً العااراق  –ٌتمٌااز العبااً أندٌااة ذوي اإلعالااة الحركٌااة )كاارة الساالة كراسااً متحركااة ، وكاارة الطااابرة  .ٔ

 بوجود درجات عالٌة فً بعض السمات االٌجابٌة للشخصٌة. بإستثناء اللٌم كردستان

واشاتمل مجتماع البحاث علاى العباً اللجاان الفرعٌاة للبارالمبٌاة  استُخدمت الباحثاة  المانهج الوصافً باألسالوب المساحً   

(العباااً ، ولااد تاام 2ٔٔالتحااادي كاارة الساالة كراسااً متحركااة وكاارة الطااابرة جلااوس فااً عمااوم العااراق والبااالػ عااددهم )

العٌة األولاى ( العباً بطرٌمة عمدٌة من مجتمع البحث ، لٌمثلوا عٌنة البناء، فً حٌن تم اجاراء التجرباة االساتطٓٓٔاختٌار)

( العباً من مجتمع البحث ، أماا بخصاوص ٕٓ( العبٌن، فضالً عن عٌنة الثبات والبالػ عددها)ٓٔوالثانٌة على عٌنة لوامها)

 ( العباً من مجتمع البحث لٌمثلوا عٌنة التطبٌك النهابً.  ٔٙعٌنة التطبٌك فمد تم اختٌار) 

 ً الشخصٌة الذي لامت الباحثة ببنابه تحمٌماً ألهداؾ البحث.ولد تطلب البحث استخدام ممٌاس السمات االٌجابٌة ف

ولد اعتمد فً عملٌة نعداد ممٌاس السمات االٌجابٌة وبناءه عدد من اإلجراءات العلمٌة ، وشملت خطوات البناء       

لبحث األخرى واألسس المواصفات العلمٌة لبناء ونعداد أداة البحث ، فضالً عن نجراء التحلٌل اإلحصابً للفمرات ألدوات ا

العلمٌة لها للتؤكد من مالبمتها لعٌنة البحث، والتصرت الوسابل اإلحصابٌة على الوسط الحسابً ، واالنحراؾ المعٌاري ، 

ومعامل االرتباط البسٌط )بٌرسون( ، والنسبة المبوٌة واالختبار التابً لعٌنتٌن مستملتٌن ، فضالً عن التحلٌل العاملً ، الذي 

جراءات الفصل الثالث، وبعد التؤكد من صدق وثبات أدوات البحث تم معالجة البٌانات نحصابٌاً باستخدام تحلٌل تضمنته ن

 التباٌن األحادي ، والمتوسط الحسابً ، واختبار)دنكن( والذي تضمنته نتابج الفصل الرابع . 

 وبعد عرض ومنالشة النتابج استنتجت الباحثة ما ٌؤتً:

الٌجابٌة للشخصٌة لالعبً ذوي اإلعالة الحركٌة فً العراق بإساتثناء اللاٌم كردساتان فاعلٌاة اثبت ممٌاس السمات ا -ٔ

 .نلى بنابه وبمواصفات علمٌة دلٌمة عالٌة، وذلن عن طرٌك التوصل 

تؤلؾ الممٌاس من خمسة عوامل متمثلة بـ) المناعة النفسٌة ، الفاعلٌاة الذاتٌاة ، تمادٌر الاذات ، التفكٌار االٌجاابً ،  -ٕ

 اللة ، االرادة ( .الط
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ٌمتلن العبوا ذوي اإلعالة الحركٌة فً العاراق بإساتثناء اللاٌم كردساتان بشاكل عاام درجاات عالٌاة تفاوق المتوساط  -ٖ

 الفرضً فً ممٌاس السمات االٌجابٌة للشخصٌة .

 وفً ضوء االستنتاجات أوصت الباحثة بما ٌلً : 

 اإلعالة الحركٌة.استخدام ممٌاس السمات االٌجابٌة للشخصٌة لالعبً ذوي  -ٔ

 نٌجاد مناخ نفسً ٌساعد فً تطوٌر السمات االٌجابٌة للشخصٌة لالعبً ذوي اإلعالة الحركٌة.  -ٕ

اسااتخدام األسااالٌب والطرابااك الحدٌثااة فااً اإلعااداد النفسااً وتحاات نشااراؾ االختصاصااٌٌن النفسااٌٌن فااً المجااال  -ٖ

 الرٌاضً.

ضرورة نجراء دراسات مشابهة تؤخذ بعٌن االعتبار العاب مراعاة نتابج البحث الحالً عند نجراء بحوث مماثلة مع  -ٗ

   رٌاضٌة أخرى ولسمات اٌجابٌة اخرى.
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

:  فاعلٌة أسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة  عنوان الرسالة نٌناس عناد أحمد جاسماسم الطالب :  
سة فً التحصٌل المعرفً والمهاري لبعض المهارات الهجومٌة فً وؼٌر المتجان

 كرة السلة

 المسم  : علوم الرٌاضة  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 4٘رلم االستمارة : 

الدلٌك :  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / التربٌة البدنٌة  االختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٕ/ ٙتارٌخ المنالشة  : 
 وعلوم الرٌاضة  

 الشهادة : دكتوراه                                               مساعد الدرجة العلمٌة :  استاذ سلوان خالد محموداسم المشرؾ : د. 

 طرابك تدرٌس  التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  ٌك  : الدلاالختصاص العام /   دٌةفرع االلعاب الفر  المسم :

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى الكشؾ عن:

فاعلٌة اسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة  ، وؼٌر المتجانسة واألسالوب المتباع فاً اختباار التحصاٌل  -ٔ

 لسلة.المهاري المبلً والبعدي لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة ا

فاعلٌة اسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة ، وؼٌر المتجانسة    واألسلوب المتبع فً اختبار التحصاٌل  -ٕ

 المهاري البعدي لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة.

المتباع فاً اختباار التحصاٌل فاعلٌة اسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة ، وؼٌار المتجانساة واألسالوب  -ٖ

 المعرفً البعدي  لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة. 

 بناء اختبار تحصٌل معرفً لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة  -ٗ

 فرضٌات البحث

ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة  -1

، والبعدي لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة بٌن متوسط درجات مجامٌع البحث الثالث فً اختبار التحصٌل المهاري المبلً 

 السلة .

ال توجد فروق ذات داللة احصابٌة  -2

 بٌن متوسط درجات مجامٌع البحث الثالث فً اختبار التحصٌل المهاري البعدي لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة .

ال توجد فروق ذات داللة احصاابٌة  -3

اختبار التحصٌل المعرفً البعدي لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة .بٌن متوسط درجات مجامٌع البحث الثالث فً   

أما الباب الثانً فمد تناولت فٌه الباحثة األطر النظرٌاة التاً تبنتهاا المصاادر واألدبٌاات المتعلماة ب)فاعلٌاة أسالوب فارق      

ً والمهااري لابعض المهاارات الهجومٌاة فاً التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة وؼٌر المتجانسة فً التحصاٌل المعرفا

 كرة السلة(، فضالً عن ندراج بعض الدراسات السابمة والمشابهة.

( طالباااً ماان طااالب الساانة ٕٗولااد تاام اسااتخدام الماانهج التجرٌبااً لمالءمتااه لطبٌعااة البحااث، اشااتملت عٌنااة البحااث علااى)    

( طالباً للمجموعاة التجرٌبٌاة األولاى، ٗٔجامعة الموصل، وبوالع )الدراسٌة األولى فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة ،

( طالباااً للمجموعااة الضااابطة. وتاام نجااراء التكااافإ بااٌن المجمااوعتٌن فااً ٗٔ( طالباااً للمجموعااة التجرٌبٌااة الثانٌااة  و)ٗٔ، و)

تؽرق تنفٌاااذ المنهااااج المتؽٌااارات األساساااٌة )العمااار، والطاااول ، والكتلاااة( وبعاااض عناصااار اللٌالاااة البدنٌاااة والمهارٌاااة، وأسااا

( وحدة تعلٌمٌاة للمجموعاة التجرٌبٌاة األولاى ٕٔ، وبوالع )1ٕٔٓ/ٗ/٘ولؽاٌة  1ٕٔٓ/ٕ/ٕ٘( أسابٌع للمدة من ٙالتعلٌمً)
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( وحدة تعلٌمٌاة للمجموعاة الضاابطة، وزمان كال وحادة تعلٌمٌاة ٕٔ( وحدة تعلٌمٌة للمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة، و )ٕٔ، و)

واالختباار البعادي  1ٕٔٓ/ٗ/ٔٔاء من المنهاج أُجري االختبار البعادي للتحصاٌل المهااري  بتاارٌخ ( دلٌمة، وبعد االنته4٘)

 االجراءات التً تم اعتمادها فً تنفٌذ االختبارات المبلٌة.1ٕٔٓ/ٗ/٘ٔللتحصٌل المعرفً بتارٌخ 

 وتوصلت الباحثة نلى عدد من االستنتاجات أهمها:

تجانساة وؼٌار المتجانساة واألسالوب المتباع اظهاروا فاعلٌاة فاً اختباار التحصاٌل نن األسلوب التجرٌباً للمجماوعتٌن الم-ٔ

 المهاري البعدي ، وعلى حساب المبلً للمهارات الهجومٌة لٌد الدراسة فً كرة السلة.

تفولت المجموعتٌن التجرٌبتٌن اللتاٌن درساتا بؤسالوب فارق الاتعلم التنافساً للمجاامٌع المتجانساة وؼٌار المتجانساة علاى -ٕ

المجموعة الضابطة التً درست  على وفاك األسالوب المتباع فاً اختباار التحصاٌل المهااري البعادي ولمصالحة المجماوعتٌن 

 التجرٌبٌتٌن للمهارات الهجومٌة لٌد الدراسة فً كرة السلة .

ساة فاً كارة السالة نن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن كانتا فعالتٌن فً اختبار التحصٌل المهاري للمهارات الهجومٌاة  لٌاد الدرا-ٖ

 ولم ٌظهر فرق بٌن المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن.

تفولات المجموعااة التجرٌبٌاة األولااى التاً درساات بؤساالوب فارق الااتعلم التنافساً للمجااامٌع المتجانساة علااى المجمااوعتٌن -ٗ

درسات باألسالوب التجرٌبٌة الثانٌة التً درست باألسلوب نفسه ولكن للمجامٌع ؼٌر المتجانساة و المجموعاة الضاابطة التاً 

 المتبع فً اختبار التحصٌل المعرفً للمهارات الهجومٌة لٌد الدراسة فً كرة السلة .

نن أساالوب فاارق الااتعلم التنافسااً للمجااامٌع ؼٌاار المتجانسااة كاناات افضاال ماان المجموعااة الضااابطة فااً اختبااار التحصااٌل -٘

 المعرفً للمهارات الهجومٌة لٌد الدراسة فً كرة السلة .

 الباحثة بتوصٌات عدة أهمها: ولد أوصةت

 التؤكٌد على استخدام اختبار التحصٌل المعرفً لبعض المهارات الهجومٌة فً كرة السلة.-ٔ

التؤكٌد على استخدام أسلوب فرق التعلم التنافسً ذات المجامٌع المتجانسة وؼٌر المتجانسة  فً تدرٌس ماادة كارة السالة -ٕ

 لٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة . على طالب السنة الدراسٌة األولى فً ك

توجٌه مدرسً مادة كرة السلة نلى االهتمام باستخدام ورلة العمل الخاصة بالمهارات لما لهاا مان تاؤثٌر نٌجاابً فاً زٌاادة -ٖ

 التحصٌل المعرفً لدى الطالب .

ٌل المهااري لماادة كارة السالة لطاالب ضرورة ندخال المنافسة فً نهاٌة الوحدة التعلٌمٌة لما لهاا تاؤثٌر اٌجاابً فاً التحصا-ٗ

 السنة الدراسٌة األولى فً كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة .  
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

ألطروحة :  دور الموة التنظٌمٌة والمتؽٌرات الشخصٌة للمدربٌن فً عنوان ا ذاكر محفوظ حامد اسم الطالب :  
 عرالً الممتاز لكرة لدم الصاالت لالعبً اندٌة الدوري ال تعزٌز الروح الرٌاضٌة

 تربٌة بدنٌة علوم الرٌاضة  المسم  :  الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً 44رلم االستمارة : 

التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  / اإلدارة  /  الدلٌك : االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٖ/ ٓٔتارٌخ المنالشة  :  
 والتنظٌم

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ                                               اسم المشرؾ : د. رٌاض احمد اسماعٌل

ربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة  /  اإلدارة الت الدلٌك  : االختصاص العام /   تربٌة بدنٌة علوم الرٌاضة  المسم :  
 والتنظٌم 

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى  :

 بناء ممٌاس لمصادر الموة التنظٌمٌة لدى مدربً فرق كرة لدم الصاالت فً الدوري العرالً الممتاز .  -0

لعرالً الممتااز مان بناء ممٌاس تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعبٌن من لبل مدربً فرق كرة لدم الصاالت فً الدوري ا -2

 وجهة نظر العبٌهم  . 

التعرؾ على مستوى مصادر الموة التنظٌمٌة لدى مدربً فرق كرة لادم الصااالت فاً الادوري العرالاً الممتااز مان  -0

 وجهة نظر الالعبٌن .

ري التعرؾ على مستوى ابعاد تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعبٌن التً ٌموم بها مدربو فرق كرة لدم الصاالت فاً الادو -0

 العرالً الممتاز من وجهة نظر العبٌهم  .

 التعرؾ على معنوٌة الفروق بٌن المدربٌن فً تعزٌز الروح الرٌاضٌة على وفك بعض متؽٌراتهم الشخصٌة .  -2

 التعرؾ على نسبة مساهمة مصادر الموة التنظٌمٌة للمدربٌن فً تعزٌزهم الروح الرٌاضٌة لالعبٌن  . -2

( العبااً  ٕٖٖألسالوب المساحً لمالءمتاه وطبٌعاة البحاث الحاالً ، وضام مجتماع البحاث ) تام اساتخدام المانهج الوصافً وبا

( نادٌاااً ٌلعااب فااً الاادوري العرالااً الممتاااز لكاارة لاادم الصاااالت ، وللضاارورة البحثٌااة فمااد لااام الباحااث بتمسااٌم  1ٌٔمثلااون ) 

( العاٍب ، والثانٌاة للتطبٌاك النهاابً وبنسابة      ٕٓٓ% ( وبوالاع ) ٓٙمجتمع البحث نلى عٌنتٌن األولى للبناء وبنسبة      ) 

( العباً ، ولتحمٌك اهداؾ البحث تطلب بناء ممٌاسٌٌن لتعزٌاز الاروح الرٌاضاٌة لالعباٌن ، والماوة  ٕٖٔ% ( وبوالع ) ٓٗ) 

سااتعانة التنظٌمٌااة للماادربٌن علااى وفااك تخطااٌط ٌتبنااى اإلجااراءات العلمٌااة لتحدٌااد األبعاااد ، وصااٌاؼة الفماارات ماان خااالل اال

باالستبٌان كؤداة ربٌسة لجمع البٌانات مدعوماً بالممابلة لتعزٌز جودة مخرجاته فً بنااء ممٌاساٌن مالبماٌن للمجاال الرٌاضاً 

 وطبٌعة عٌنة البحث ، وبعد توافر الشروط

اؾ المعٌااري ، العلمٌة فٌهما تم تطبٌمهما على عٌنة البحث وعولجت البٌانات نحصابٌاً مان خاالل الوساط الحساابً ، واالنحار

 والنسبة المبوٌة ، واالرتباط البسٌط ، واختبار ) ت ( لعٌنتٌن مستملتٌن ، وتحلٌل التباٌن ، واالنحدار البسٌط والمتعدد . 

 ولد توصل الباحث الى عدد من االستنتاجات والتوصٌات .

 ولد استنتج الباحث االستنتاجات اآلتٌة :

ن والذي تم بناءه من لبل الباحث على فارق الادوري العرالاً الممتااز بكارة صالحٌة ممٌاس الموة التنظٌمٌة للمدربٌ -0

 لدم الصاالت .
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صالحٌة ممٌاس تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعبٌن والذي تم بناءه من لبل الباحث على فرق الدوري العرالاً الممتااز  -2

 بكرة لدم الصاالت .

تباٌن فً استخدام مصادر هذه الموة مان وجهاة نظار ٌمتلن المدربون مستوى مرتفع من الموة التنظٌمٌة مع وجود  -2

 العبٌهم .  

ٌولً مدربو فرق كارة لادم الصااالت فاً الادوري العرالاً الممتااز اهتمامااً فابمااً بتعزٌاز الاروح الرٌاضاٌة وابعادهاا  -7

 لالعبٌهم . 

ة للمادربٌن مان عدم وجود فروق معنوٌة بٌن نتابج تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعباٌن فاً ضاوء المتؽٌارات الشخصاٌ -8

الحاصلٌن على الشهادة التدرٌبٌة من المستوى الثانً مع المدربٌن الحاصلٌن على الشهادة التدرٌبٌة من المستوى األول فاً 

تعزٌااز الااروح الرٌاضااٌة ،  بٌنمااا ٌوجااد فرولااات معنوٌااة بااٌن النتااابج االٌجابٌااة لتعزٌااز الااروح الرٌاضااٌة لالعبااٌن فااً ضااوء 

 ربٌن فً متؽٌر العمر ومتؽٌر التحصٌل الدراسً . المتؽٌرات الشخصٌة للمد

وجود عاللة ارتباط معنوٌة اٌجابٌة باٌن الماوة التنظٌمٌاة للمادربٌن وتعزٌازهم للاروح الرٌاضاٌة لالعباٌهم باساتثناء  -9

ٌن لاوة المكافااؤة ، كماا ٌوجااد نسابة مساااهمة مان المااوة التنظٌمٌاة التااً ٌمتلكهاا الماادربون فاً تعزٌااز الاروح الرٌاضااٌة لالعباا

 وجاءت لوى الخبرة واالكراه واالعجاب االكثر تؤثٌرا .

 واوصى الباحث  بتوصٌات اهمها  :

 امكانٌة اعتماد ممٌاس الموة التنظٌمٌة للمدربٌن وتطبٌمه على عٌنات العاب وفعالٌات رٌاضٌة أخرى .-ٔ

علاى عٌناات العااب وفعالٌاات رٌاضاٌة امكانٌة اعتماد ممٌاس تعزٌز الروح الرٌاضاٌة لالعباٌن مان لبال المادربٌن وتطبٌماه -ٕ

 اخرى .

 ( سنة فً الموالؾ التً تتطلب تعزٌز الروح الرٌاضٌة لالعبٌن .4ٗ-ٖٙاالعتماد على المدربٌن من الفبة العمرٌة ) -ٖ
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 تربٌة بدنٌة وعلوم الرٌاضة   

( فً EMSم جهاز التحفٌز الكهربابً للعضالت)تؤثٌر استخدا : عنوان الرسالة اسم الطالب :  بشار جاسم دمحم ابراهٌم
بعض المتؽٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة واالداء المهاري لحركة الملبة الهوابٌة 

 االمامٌة المستمٌمة على جهاز بساط الحركات االرضٌة فً الجمباز

 المسم  :  فرع االلعاب الفردٌة الكلٌة : تربٌة بدنٌة وعلوم  الرٌاضة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٓرلم االستمارة : 

 / الباٌومٌكانٌن  االختصاص العام  /  الدلٌك :  الباٌومٌكانٌن 2ٕٔٓ/  ٕ/ 4ٕتارٌخ المنالشة  :  

 الشهادة : دكتوراه           الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                    أُبً رامز عبد الؽنً اسم المشرؾ : د. 

 / الباٌومٌكانٌن االختصاص العام /  الدلٌك :  الباٌومٌكانٌن المسم :   تربٌة بدنٌة علوم الرٌاضة 

 

 المستخلص

 

 ٌهدؾ البحث نلى:

التعاارؾ علااى لااٌم بعااض المتؽٌاارات الباٌوكٌنماتٌكٌااة لحركااة الملبااة الهوابٌااة األمامٌااة المسااتمٌمة علااى جهاااز بساااط  -0

 ركات األرضٌة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة .الح

التعرؾ على الفروق بٌن االختبار المبلً والبعدي ولكال المجموعتٌن لماٌم الماوة العضالٌة لألطاراؾ السافلى وأسافل  -2

 الظهر للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

األداء الفنً  للملبة الهوابٌة األمامٌاة التعرؾ على الفروق بٌن االختبار المبلً والبعدي ولكال المجموعتٌن فً لٌمة  -0

 المستمٌمة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة. 

التعرؾ على الفروق بٌن االختبار المبلً والبعدي، ولكال المجموعتٌن لمٌم بعض المتؽٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌاة لحركاة  -0

 الملبة الهوابٌة األمامٌة المستمٌمة للمجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة.

( فً بعض المتؽٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة والماوة العضالٌة لألطاراؾ السافلى EMSعرؾ على تؤثٌر استخدام جهاز )الت -2

 وأسفل الظهر واألداء الفنً لحركة الملبة الهوابٌة األمامٌة المستمٌمة على جهاز بساط الحركات األرضٌة للعٌنة التجرٌبٌة .

( العبٌن، وتم اختٌار عٌناة البحاث 1بٌعة البحث ، وتكونت عٌنة البحث من )استخدم الباحث المنهج التجرٌبً لمالءمته وط -

( سنة،  فً محافظة أربٌل، نذ تم نجراء اإلحماء الالزم لبل نجراء 4ٔ-٘ٔبالطرٌمة العمدٌة من العبً الجمباز لفبة الشباب )

(، Casio Digital Camera EX-S1التجربااة ماان لباال الالعبااٌن، ثاام تاام التصااوٌر بآلااة التصااوٌر الفٌدٌوٌااة نااوع )

( متار و بارتفااع باإرة ٓ٘.ٓٔصورة/ثانٌة(، نذ تم وضاعها علاى الجاناب األٌسار مان الالعباٌن وعلاى بعاد ) ٕٓٔوبسرعة )

م( عن مستوى سطح األرض، وبعد التحلٌال تام اساتخراج المتؽٌارات المٌكانٌكٌاة للمراحال الاثالث ٓٔ.ٔعدسة آلة التصوٌر )

 ن، والهبوط( ، فضال عن متؽٌرات الزواٌا وارتفاع مفصل الورن.    )التحضٌر للطٌران، والطٌرا

( للعٌنااات T-testواسااتخدم الباحااث المعالجااات اإلحصااابٌة اآلتٌااة: )الوسااط الحسااابً، واالنحااراؾ المعٌاااري، واختبااار )   

 ( اإلحصابٌة.Spssالمستملة والمرتبطة، ومعامل االختالؾ عن طرٌك استخدام حزمة )

 حث ما ٌؤتً :واستنتج البا

علاى المجموعاة التجرٌبٌااة باإلضاافة الاى المنهااج التادرٌبً المعاد مان لباال ( EMS)الكهرباابً جهااز التحفٌاز بعاد اساتخدام 

 المدرب ، تبٌن االتً :

 تفوق معظم االختبارات البدنٌة لصالح االختبار البعدي للمجموعة التجرٌبٌة. -0

الختبااار البعاادي علااى المجموعااة الضااابطة وحسااب تمٌااٌم لجنااة تفااوق المجموعااة التجرٌبٌااة فااً االداء المهاااري ل -2
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 التحكٌم.

( علااى بعااض المتؽٌاارات الباٌوكٌنماتٌكٌااة فااً االختبااار البعاادي للمجموعااة EMSأثاار اسااتخدام جهاااز التحفٌااز ) -0

 التجرٌبٌة. 

 و أوصى الباحث بما ٌؤتً:

لمعرفاة األخطااء فاً االداء المهااري،  التؤكٌد على تصوٌر الالعبٌن بشكل مستمر خالل التادرٌبات وعرضاها علاٌهم -0

 وكذلن عرض أفالم لالعبً المستوى العالً لتالفً هذه األخطاء .

 اعتماد نتابج المتؽٌرات الباٌوكٌنماتٌكٌة الستخدامه من لبل الباحثٌن اآلخرٌن كمحن لدراسات أخرى مشابهة . -2

 فة من أجل تطوٌر الالعبٌن. اجراء دراسات باٌومٌكانٌكٌة أخرى لحركات الجمباز وفً األجهزة كا -0

 اجراء الدراسة نفسها على عٌنة أو فبة عمرٌة أخرى ولحركات مختلفة . -0

 اجراء بحوث مشابهة لمتؽٌرات أخرى لم ٌتم دراستها فً هذا البحث . -2

 ( بعد الوحدة التدرٌبٌة جنبا الى جنب مع البرنامج التدرٌبً.(EMSاستخدام  -2

 املة للفعالٌات التً تحتوي على االداء المهاري.( على العضالت العEMSاستخدام جهاز) -7
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 زراعة وؼابات 

التسمٌد الفوسفاتً : العاللة بٌن الشد المابً ومستوٌات عنوان الرسالة  اسم الطالب :  رٌم ولٌد عبد الجبار الصفار

 لنبات الشوفان

 م التربة والموارد المابٌةعلو: المسم   الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٓرلم االستمارة : 

االختصاص العام  /  الدلٌك : علوم التربة والموارد المابٌة / علوم التربة  2ٕٔٓ/  ٔ/  2ٕتارٌخ المنالشة  : 
 والموارد المابٌة

 الشهادة : دكتوراه العلمٌة :  استاذ مساعد                                               الدرجة اسم المشرؾ : د. صالح دمحم أحمد الراشدي

 خصوبة / خصوبة تربة  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم التربة والموارد المابٌة

 

 المستخلص

 

مل المحاصٌل الحملٌاة فاً كلٌاة الزراعاة من ح Entisolsأختٌرت تربة ذات نسجة رملٌة مزٌجٌة صنفت ضمن رتبة        

(. لدراساة العاللاة باٌن الشاد الماابً والتسامٌد الفوسافاتً لنباات 1ٕٔٓ-4ٕٔٓوالؽابات جامعة الموصل الموسم الزراعاً )

(% مان الساعة الحملٌااة والعامال الثااانً 74٘7٘ٓ7ٕ٘ٓٓٔالشاوفان وأشاتملت الدراسااة علاى أربعاة مسااتوٌات للشاد المااابً )

وأساتعمل التصامٌم العشاوابً الكامال وبثالثاة مكررات.ولاد   ٔ-كؽام.دP(7ٖٓ7ٔ٘7ٓ٘ٗت للتسامٌد الفوسافاتً )أربعة مساتوٌا

باذرة وبعاد األنباات خفات الاى  ٕٓحٌاث زرعات  4ٕٔٓ/ٕٔ/4( كؽام  بتاارٌخ ٘نفذت التجربة فاً سانادٌن بالساتٌكٌة ساعة )

فوسفات مع الزراعة وبعد عملٌة الخاؾ وأساتمرت نباتات وروٌت حسب الشدود المطلوبة بعد ثبات الوزن وأضٌؾ سماد ال1

(أشهر ودرس المحتوى الرطوبً النسبً ومعدل النمو النسبً وكذلن كفاءة أستخدام الماء فضال عان لٌااس ٙالتجربة لمدة )

محتوى الكلوروفٌل لألوراق وكذلن دراسة النضوح األلكترولٌتً وسجلت صفات الحاصال وبعاض مكوناتاه.ِ ومحتاوى الجازء 

 الممتص وأظهرت النتابج أن:  Pل ري والجذري من االخض

المحتااوى الرطااوبً النساابً ومعاادل النمااو النساابً وكفاااءة أسااتخدام الماااء ومحتااوى األوراق ماان الكلوروفٌاال ٌوضااح أن  -ٔ

كاان األكثار معنوٌاآ مان بمٌاة  ٔ-كؽام.دP٘ٗ% كانت األكثر معنوٌاآ مان بمٌاة المعامالت.ومساتوى التسامٌد ٓٓٔمعاملة الري 

 . ٔ-كؽم.دP٘ٗ% رٌا وٓٓٔستوٌات التسمٌد المعطاة.أما بالنسبة للتداخل الثنابً فؤن األفضلٌة كانت  لمعاملة م

النضوح األلكترولٌتً وكذلن األٌونات المترشحة والمترسبة من الخلٌة البوتاسٌوم والصودٌوم أعطت أعلاى متوساط عناد  -ٕ

.أما بالنسبة لتؤثٌر التسمٌد فلم ٌالحاظ وجاود فاروق معنوٌاة باٌن  %ٓٓٔ% وألل متوسط عند معاملة الري ٕ٘معاملة الري 

 جمٌع المستوٌات.

ٌالحظ من النتابج أن أؼلب مكوناات الحاصال كؤرتفااع النبات،ومسااحة ورلاة العلم،وعادد التفرعات،وعادد األوراق،وعادد  -ٖ

فضا عن حاصل الحبوب )ؼام(.أن هناان  حبة ٓٓٓٔلالدالٌات،وطول الدالٌة، ووزن الدالٌة ؼم، وعدد الحبوب دالٌة،ووزن ا

، ٙ.1ٙ% وكانت نسبة الزٌاادة )ٕ٘تؤثٌر كبٌر للشد المابً وخاصة حاصل الحبوب حٌث كان ألل متوسط عند مستوى الري 

% وهذا ٌإكد أهمٌة الري لنبات الشوفان.وكذلن نالحظ أهمٌة التسمٌد أذ كانت الفروق ٓٓٔ%(.ممارنة مع ٓ.ٔٔٔ، 2ٗ.4

 %(.ٓ.4ٖٔ، ٘.2ٓ، 4ٕ.2وبلؽت نسبة الزٌادة ) ٔ-كؽم.دP٘ٗمعاملة بدون أضافة والمعاملة معنوٌة بٌن ال

أشارت النتابج الى أن الحاصل الباٌولوجً ؼم والوزن الجاؾ ؼم وكذلن دلٌل الحصاد الى حصاول زٌاادة بصاورة معنوٌاة  -ٗ

ماع حاصال الماف الاذي لام تظهار النتاابج أٌاة  مع زٌادة كمٌة الماء المضافة وكاذلن ماع زٌاادة كمٌاة الساماد المضاافة.ممارنة

 فروق معنوٌة بالنسبة للشد المابً والتسمٌد الفوسفاتً. 

الوزن الطري والجاؾ للجذور وكذلن نسابة الجاذور الاى األوراق ٌوضاح زٌاادة فاً الاوزن الجااؾ والطاري وكاذلن نسابة  -٘

% ثام حصاول 4٘و ٓ٘المعاامالت عناد معااملتً % ٌلٌهاا أنخفااض فاً متوساط ٕ٘الجذور الى األوراق عناد معاملاة الاري 

% .أماا بالنسابة للتسامٌد فماد أوضاحت النتاابج حصاول فاروق معنوٌاة لجمٌاع الصافات بزٌاادة ٓٓٔزٌادة عند معاملاة الاري 

 مستوٌات التسمٌد المضافة.
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 زراعة وؼابات 

بولً دكستروز فً  تؤثٌر استخدام بعض المحلٌات وال:  عنوان الرسالة أنس سعد حاتم اسم الطالب :

 خواص المثلجات اللبنٌة منخفضة الطالة

 المسم  : علوم األؼذٌة  الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٕرلم االستمارة : 

 / علوم األلبان  االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم األؼذٌة 2ٕٔٓ/  ٕ/  ٖتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ                                               اسم المشرؾ : د. نزار فخري دمحم الجلٌلً

 / علوم األلبان  علوم األؼذٌة الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم االؼذٌة 

 

 المستخلص

 

ة نلى بٌان تؤثٌر نساب اساتبدال الساكروز جزبٌااً فاً مخاالٌط المثلجاات اللبنٌاة باؤنواع مختلفاة مان بادابل هدفت الدراس        

 2)تتكون من: المانٌتول والبولً دكستروز والسكرٌن( والمعاملاة ٔالسكر على شكل خلٌط من البدابل التً تشمل : المعاملة 

)تتكون من: الزاٌلٌتول والباولً دكساتروز والساكرٌن(.  ٖمعاملة )تتكون من: السوربٌتول والبولً دكستروز والسكرٌن( وال

% من وزن الساكروز. واساتخدام حلٌاب الجااموس الطاازج المرؼاوب فٌاه ٖ٘و ٕ٘و ٘ٔوحضرت المعامالت بنسب صفر و

لطازجاة % من خالل تعدٌل نسبة الدهن الى المشدة ا٘.ٕفً صناعة المثلجات اللبنٌة محلٌاً مع تخفٌض نسبة الدهن فٌه نلى 

% دهان. والهادؾ مان ذلان ننتااج منتاوج مانخفض الساعرات الحرارٌاة، ولادرت المكوناات العاماة والتركٌاب ٕ٘المفرزة الى 

 -الكٌمٌابً والخواص الفزٌابٌة والبكترٌولوجٌة والحسٌة وحسابات الطالة للمنتج وتبٌن منها النتابج اآلتٌة:

% 1.1ٕٕلصاالبة الكلٌااة فٌهااا انخفضاات عاان عٌنااة الممارنااة التااً بلؽاات لااوحظ ماان المخلااوط أن النساابة المبوٌااة للمااواد ا    

%. ولاوحظ أن التعتٌاك ٖ٘% عناد نسابة االساتبدال 1ٔ.ٕٙألل نسبة للمواد الصلبة الكلٌة والتاً بلؽات  ٔوأعطت المعاملة 

ألال لٌماة معنوٌاة سااعة لام ٌاإثر فاً األس الهٌادروجٌنً للمخلاوط نذ ان أعلاى لٌماة معنوٌاة كانات لعٌناة الممارناة و ٕٗبعد

%. أمااا النساابة المبوٌااة ٖ٘لباال التعتٌااك وبعااده علااى التااوالً عنااد نساابة اسااتبدال  ٗٗ.ٙو ٘ٗ.ٙالتااً بلؽاات  ٕللمعاملااة 

% التااً بلؽاات ٖ٘عنااد نساابة اسااتبدال  ٔللحموضااة التسااحٌحٌة للمنااتج فمااد لااوحظ أن أعلااى لٌمااة معنوٌاااً كاناات للمعاملااة 

%. أماا أعلاى لٌماة للنسابة 1ٕ.ٓللحموضة التسحٌحٌة لعٌنة الممارنة التاً بلؽات  % فً حٌن كانت أدنى لٌمة معنوٌاً ٖٖ.ٓ

% ٕ٘عنااد نساابتً اسااتبدال  ٖ% وفااً المعاملااة ٕ٘عنااد نساابة االسااتبدال  ٔ% فااً المعاملااة ٖٓ.ٔالمبوٌااة للرماااد كاناات 

% ٘ٔنسابة اساتبدال  عناد ٖ% فاً المعاملاة ٙٓ.2%. ولوحظ أن أعلى لٌمة معنوٌة للنسبة المبوٌاة للباروتٌن كانات ٖ٘و

%. أماا بخصاوص النسابة المبوٌاة 1.4ٗفً حٌن حصلت عٌنة الممارنة على أدنى لٌمة معنوٌة لنسبة البروتٌن والتى بلؽت 

% فً الحلٌب المساتخدم ا لاذلن لام تكان هناان فرولاات معنوٌاة باٌن المعاامالت ٘.ٕللدهن فً المخلوط فمد تم تخفٌضها الى 

المبوٌة للسكرٌات الكلٌاة فماد لاوحظ وجاود فرولاات معنوٌاة فاً جمٌاع المعاامالت، نذ كانات أعلاى  جمٌعاً. أما بالنسبة للنسبة

% فً حٌن انخفضت النسب المبوٌاة للساكرٌات الكلٌاة معنوٌااً فاً المعاامالت ٘.ٙٔنسبة معنوٌة لعٌنة الممارنة والتً بلؽت 

 %.ٖ٘ال % على التوالً عند نسبة استبد ٙٓ.ٗٔو 4ٖ.ٗٔو 2ٕ.ٖٔوبلؽت  ٖو ٕو ٔ

أما بالنسبة لالختبارات الفٌزٌابٌة فمد لوحظ أن الوزن النوعً للمخلاوط ازداد معنوٌااً بزٌاادة نساب الساتبدال، نذ أن أعلاى     

% وكااان الااوزن النااوعً لعٌنااة ٖ٘عنااد نساابة اسااتبدال  ٔللمعاملااة  ٕٖٔ.ٔلٌمااة معنوٌااة للااوزن النااوعً للمخلااوط بلؽاات 

للمعاملة ونسابة اإلساتبدال نفساها، فاً  24ٗ.ٌٓمة معنوٌة للوزن النوعً للمنتج بلؽت . ولوحظ أن أعلى لٙٔٔ.ٔالممارنة 

%. أما بالنسبة للزوجة المخلوط فمد كانت أعلاى ٕ٘عند نسبة استبدال  ٖللمعاملة  1ٖ4.ٓحٌن أن أدنى لٌمة معنوٌة بلؽت 

وألال لٌماة  cP ٔٗ.ٙوبعاد التعتٌاك  cP ٕٔ.ٖ% التاً بلؽات لبال التعتٌاك ٖ٘عند نسبة اساتبدال  ٕلٌمة معنوٌاً للمعاملة 
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% 44.44بعاد التعتٌاك. وكانات أعلاى نسابة للرٌاع  cP 4ٙ.ٖلبال التعتٌاك و  1٘cP.ٔللزوجة فً عٌنة الممارنة اذ بلؽات 

%. وكانات أعلاى نسابة ٖ٘عناد نسابة اساتبدال  ٔ% للمعاملاة ٗ٘.٘ٙلعٌنة الممارنة، فً حاٌن أن أدناى نسابة للرٌاع كانات 

دلابك من الخفك فً جهاز التجمٌد األولً، فً حٌن أن أدناى نسابة  ٓٔ% فً عٌنة الممارنة بعد ٗٙ.21ؽت مبوٌة للخفك بل

دلااابك. ولااوحظ أن أعلااى لٌمااة معنوٌااة  ٓٔ% بعااد ٖ٘عنااد نساابة اسااتبدال  ٔ% فااً المعاملااة 1ٓ.1ٖمبوٌااة للخفااك بلؽاات 

ْم فاً عٌناة 4ٕ.ٔ-حٌن أن ألل لٌمة معنوٌة بلؽت  % ، فًٖ٘عند نسبة استبدال  ْٕم للمعاملة ٗٗ.ٔ-لدرجة االنجماد بلؽت 

% فاً عٌناة الممارناة، فاً حاٌن أن ألال نسابة مبوٌاة ٕٖ.4دلٌماة كانات  ٖٓالممارنة . أما أعلى نسبة مبوٌة لالنصهار بعد 

%. أماا أعلاى لٌماة معنوٌاة للنسابة المبوٌاة لالنكمااف بلؽات ٖ٘عناد نسابة اساتبدال  ٔ% فً معاملة ٖٔ.ٖلإلنصهار بلؽت 

%. ٖ٘عناد نسابة اساتبدال  ٔ% فاً المعاملاة ٕٔ.ٔ% فً عٌنة الممارنة، فً حٌن بلؽت ألل نسبة مبوٌة لإلنكمااف ٘ٙ.ٕ

ؼام عناد نسابة ٓٓٔساعرة/ ٙٙ.ٔٔاذ بلؽات  ٔأما بالنسبة للنسبة المبوٌة لإلنخفاض فً السعرات الحرارٌاة كانات للمعاملاة 

 حرارٌة.% وهً أعلى نسبة انخفاض فً السعرات الٖ٘االستبدال 

، ومان باٌن  ٓ٘.2ٗوبالنسبة للتمٌٌم الحسً فمد حصلت عٌنة الممارنة على أعلى درجة معنوٌة للتمٌاٌم الحساً اذ بلؽات     

فاً  ٓٓ.2ٔ% على أعلى درجاة معنوٌاة للتمٌاٌم الحساً والتاً بلؽات ٘ٔعند نسبة االستبدال  ٖالمعامالت حصلت المعاملة 

% . أماا بالنسابة لإلختباارات ٖ٘عناد نسابة اساتبدال  ٕللمعاملاة  ٓ٘.1ٗساً بلؽات حٌن أن أدنى درجاة معنوٌاة للتمٌاٌم الح

، وذلاان  21ٔٔلساانة  4ٕٓالمٌكروبٌااة للعٌنااات فمااد وجاادت نمااواً ضاامن الحاادود التااً تساامح بااه المواصاافات العرالٌااة رلاام 

 ان.من البكترٌا والخمابر واألعف لاللتزام بشروط الصحة والنظافة  والحد من نمو هذه األنواع
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 زراعة وؼابات 

 بة الجافةالمفاضلة بٌن معدل الهدم ودلٌل تحطٌم مجامٌع التر : عنوان الرسالة اسم الطالب :  بالل حسن علً
                نٌنوى ضمن محافظة لتمٌٌم تدهور الترب الكلسٌة

 م التربة والموارد المابٌةالمسم  : علو الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 41رلم االستمارة : 

علوم التربة والموارد المابٌة /  علوم التربة االختصاص العام  /  الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 
 والموارد المابٌة

 الشهادة : دكتوراه ة :  استاذ                                              الدرجة العلمٌ اسم المشرؾ : د. خالد فالح حسن

 التربة  علوم التربة والموارد المابٌة / صٌانة الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم التربة والموارد المابٌة 

 

 المستخلص

 

دلٌال تحطاٌم ومعٌاار  ( RD ) معادل الهادم مان معٌاار دلٌال جاودة كاالً  ٌكمن الهدؾ الربٌساً مان هاذه الدراساة فاً تمٌاٌم    

 باعتبارهمااا أحااد الوسااابل المسااتخدمة فااً تمٌااٌم تاادهور التاارب بفعاال التعرٌااة الرٌحٌااة ( IDAD )مجااامٌع التربااة الجافااة 

التحاري  بعاد. موالاع مختلفاة مان محافظاة نٌناوىالكلساٌة لتارب المن خالل تطبٌمهما علاى بعاض نحصابٌاً  هماوالمفاضلة بٌن

شارلا وخاط  43˚ 9´0´´مولع للترب الكلسٌة فاً محافظاة نٌناوى الوالعاة علاى خاط طاول  30دراسة المٌدانٌة ل الحملً وال

أشااارت نتااابج الدراسااة نلااى نن التاارب . موالااع وبشااكل ٌااتالءم مااع اهااداؾ الدراسااة 10تاام اختٌااار ،  36˚ 21´0´´عاارض 

ا باٌن الطٌنٌاة والطٌنٌاة المزٌجٌاة، ضاعٌفة الماعدٌاة، ؼٌار ملحٌاة، ماع المدروسة تمٌزت بكونها ترب ثمٌلاة تراوحات نساجته

محتااوى ماانخفض ماان المااادة العضااوٌة واألكاسااٌد السداسااٌة ومحتااوى عااالً ماان كاربونااات الكالسااٌوم. أمااا نتااابج التحلٌاال 

ارٌن، وهاذه النتٌجاة ( لكاال المعٌاr = 0.936 **اإلحصابً فمد أشارت نلى وجود عاللة ارتباط موجب عاالً المعنوٌاة      ) 

انعكست بدورها على العاللة بٌنهما من جهة وعاللتهما بالمواد الرابطة من جهة أخرى، حٌث سلن كالهما نفس السلون من 

حٌث عاللتهما بهذه المواد وأن هذه العاللة كانت عكسٌة ) ارتباط سالب عالً المعنوٌة ( وبفارق بساٌط، حٌاث تفاوق معٌاار 

وألن التارب المدروساة تتمٌاز أنهاا كلساٌة والتاً  تحطٌم تجمعات التربة من حٌث عاللتاه بتلان الماواد. معدل الهدم على دلٌل

أهم ما ٌمٌزها هو محتواها العالً من كربونات الكالسٌوم، فمد تام ادخاال لٌمهاا فاً نماوذج انحادار خطاً متعادد ماع كاال مان 

 ٌنهما كاألتً:  المعٌارٌن لتكون صٌؽة النموذج الرٌاضً الذي ٌحكم العاللة ب

IDAD = 283 + 15144 RD - 1.66 CaCO3                                       R
2 = 90.3%                   

 

RD = - 0.0109 + 0.000009 IDAD - 0.000052 CaCO3                 R
2 = 92.2%                    

 

(، نال أن جمٌاع لاٌم المفاضالة باٌن  ( P < 0.05ال النماوذجٌن الرٌاضاٌٌن حٌث أشارت نتابج تحلٌل االنحادار نلاى معنوٌاة كا

 = R2  (( وارتفااع لاٌم معامال التحدٌاد P  = 0.000المعٌارٌن كانت تمٌل لصالح معٌار معدل الهدم مان حٌاث المعنوٌاة ) 

الذي أعطى معنوٌة عناد  ممارنة بنموذج دلٌل تحطٌم تجمعات التربة( 1.45618 ) واطسون  –( ولٌمة اختبار دربن 92.2

 (P  =0.02 ( ولٌماة معامال التحدٌاد )R2 = 90.3%  واختباار دربان )- ولاد أكادت ذلان نتاابج  (1.07984واطساون ،)

، وولوع جمٌع لٌم معدل الهدم ضامن حادود الثماة الاذي حادده هاذا 0.05تحلٌل االرتباط الذاتً لمٌم كال المعٌارٌن عند درجة 

ٌال تحطاٌم تجمعاات الترباة الاذي ولعات لٌماه خاارج مادى هاذا االرتبااط. كماا جااءت نتاابج تحلٌال االرتباط، على عكس لٌم دل

 –باسااتخدام االختبااار الالمعلمااً كلوموجااوروؾ   RD )البااوالً لكااالً ماان المااٌم المحسااوبة والمتنبااؤ بهااا لهااذا النمااوذج )
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 > 0.15لؽت المٌمة االحتمالٌة لهذا االختبار حٌث ب سمٌرونوؾ والتً أشارت نلى أن البوالً تتوزع توزٌعا طبٌعٌا معتدال

 زراعة وؼابات 

والتؽٌر فً  B1وسم األفال  .Aspergillus SP: التلوث بالفطر  عنوان الرسالة اسم الطالب :  احمد عبد الناصر ذنون 
 الخواص الكٌمٌابٌة والفٌزٌابٌة ألربعة أصناؾ من الرز خالل الخزن         

 المسم  : علوم األؼذٌة  كلٌة : زراعة وؼابات  ال الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٙرلم االستمارة : 

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم ألؼذٌة / علوم األؼذٌة  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٓتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                           الدرجة العلمٌة :  استاذ     اسم المشرؾ : د. صالح عمر احمد

 علوم ألؼذٌة / تسمم ؼذابً  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم ألؼذٌة  

 

 المستخلص

     

حلٌاان( هدفت الدراسة الحالٌة الى التعرؾ على تؤثٌر خزن أربعاة أصاناؾ مان الارز هاً العنبار والعماراوي )صانفان م      

وتاؤثٌر هاذا الخازن فاً  1ٕٔٓ/٘/ٕٓولؽاٌاة  ٔ/ٕٓوالبسمتً والتاٌلندي )صنفان مستوردان( لمدة أربعة أشهر ابتداءاً مان 

النشااط الفطاري والتركٌاب الكٌمٌاابً والخاواص الفٌزٌابٌاة ألصاناؾ الارز أعااله. نذ جارى لٌااس درجاات الحارارة والرطوبااة 

حسب المعدل الشهري لكل منهما، فٌما لدر العادد الكلاً للفطرٌاات )وحاده تكاوٌن  النسبٌة لكل شهر من أشهر الخزن ومن ثم

. لاادرت كااذلن المكونااات B1وتوزٌااع الفطرٌااات )كنسااب مبوٌااة( والتماادٌر النااوعً والكمااً لساام االفااال  CFUمسااتعمرة( 

ى لٌاااس بعااض الخااواص الكٌمٌابٌااة الربٌسااة ألصااناؾ الاارز )الرطوبااة والبااروتٌن والاادهن والرماااد والكاربوهٌاادرات(، وجاار

 حبة والصالبة وطول الحبة وعرضها وسمكها، حللت النتابج نحصابٌا.ٓٓٔحبة وحجم ٓٓٓٔالفٌزٌابٌة وشملت وزن 

تااراوح مااا بااٌن  1ٕٔٓ/٘/ٕٓولؽاٌااة  ٔ/ٕٓبٌناات نتااابج الدراسااة أن معاادل درجااات الحاارارة والرطوبااة النساابٌة للماادة ماان 

والً. أن العدد الكلً للفطرٌات الملوثاة ألصاناؾ الارز األربعاة تراوحات %، على الت4ٗ.ٕ٘-1ٔ.ٖٕم و° 1ٙ.ٕ٘ -ٕٖ.ٔٔ

كناوعٌن ساابدٌن فاً  A.nigerو  A.flavus وحادة تكاوٌن مساتعمرة/ؼم. فٌماا تواجاد الفطارٌن  ٖٓٔ×2ٕ -ٖٔماا باٌن 

بمٌن وتواجادت أصناؾ الرز األربعة ووجدت الخمابر ملوثة ألصناؾ العنبار والعماراوي والبسامتً، فضاالً عان الناوعٌن الساا

فً الرز التاٌلندي فضالً عن النوعٌن السابمٌن من الفطرٌات. ولد وجد اَن األصناؾ األربعاة  SP.  Aspergillusفطرٌات

من بداٌة الخزن وأثناء أشهر الخزن األربعة وتراوحت كمٌه هذا السم ما باٌن  B1من الرز المدروسة كانت ملوثة بسم االفال 

ام/ كؽام وحصال زٌاادة فاً كمٌاة السام أثنااء الخازن التاً ظهارت جلٌاة فاً الشاهرٌن الثالاث ماٌكروؼر ٖٗ.ٖٕٓ – ٕٗ.ٖٔ

والرابع من الخزن. كما بٌنت النتابج تؤثر التركٌب الكٌمٌابً ألصناؾ الرز األربعة بتاؤثٌر الخازن ونماو الفطرٌاات، نذ تفاوتات 

 ٕ٘.1األربعة من الخزن، نذ تراوحت الرطوبة ما باٌن ( منذ بداٌة الدراسة وفً األشهر  ٘ٓ.ٓ≥ نسب المكونات معنوٌاً ) أ 

 -4ٕ.4٘% الكاربوهٌاادرات ٗٗ.ٔ – 4٘.ٓ% والرماااد 1ٕ.ٖ – 1ٙ.ٔ% والاادهن 4.1ٕ-ٗٙ.ٖ% والبااروتٌن 2٘.ٕٔ -

% ورؼم حصول تفاوت معنوي بٌن المكونات الكٌمٌابٌة ألصناؾ الرز األربعة خالل الخزن، نال أن هذا لم ٌالحظ فاً 1٘.4ٙ

 ربوهٌدرات. نذ كانت الفرولات بٌنها ؼٌر معنوٌة. كما حصل تؽٌَر معنوي لٌم الكا

( فً الخواص الفٌزٌابٌة للرز بٌن األصناؾ األربعة المدروسة وخالل الفترة من بداٌة الخزن نلاى نهاٌاة الشاهر  ٘ٓ.ٓ≥ ) أ 

عطاى الارز التاٌلنادي أعلاى حباة( ولاد أ ٓٓٓٔحباة ) وزن ٓٓٓٔؼام/ 4ٕ.ٕٓ -1٘.ٗٔالرابع، نذ تراوحت هاذه الماٌم باٌن 

حبة( وكان الرز التاٌلندي لاد أعطاى أعلاى معادل  ٓٓٔحبة ) حجم ٓٓٔ/ ٖسمٓٓ.٘ٔ – ٕٔ.ٓٔحبة و ٓٓٓٔمعدل لوزن 

% وكان الرز البسمتً األعلى صالبة باٌن األصاناؾ 1ٖ.1٘ – ٗٓ.4ٗللحجوم ، أما نسبة صالبة الحبوب فتراوحت ما بٌن 

ملم ولم ٌطارأ تؽٌار معناوي فاً لاٌم هاذه الصافة خاالل  ٘ٓ.1 – 1٘.ٗوب فتراوحت ما بٌن األربعة المخزونة. أما طول الحب

ملم وحصل تؽٌر محدود فً لٌم عرض الحبوب اثناء الخزن. أما سامن ٔٗ.ٕ – ٖ٘.ٔالخزن. تراوح عرض الحبوب ما بٌن 
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 فة. ملم وحصل كذلن تؽٌر محدود المعنوٌة فً لٌم هذه الص4ٗ.ٔ-ٖٔ.ٔالحبوب فتراوحت ما بٌن 

 زراعة وؼابات 

أثر بعض مإشرات التنمٌة الزراعٌة فً التجارة الخارجٌة   :  عنوان الرسالة اسم الطالب :  محمود ٌاسٌن صالح
 للمنتجات الزراعٌة لبلدان عربٌة مختارة )دراسة ممارنة(

 المسم  : األلتصاد الزراعً الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 44:  رلم االستمارة

 األلتصاد الزراعً االختصاص العام  /  الدلٌك :  األلتصاد الزراعً /  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                             مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ   سالم دمحم صالح اسم المشرؾ : د. 

 سٌاسات التصادٌة وتنمٌة األلتصاد الزراعً /  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  األلتصاد الزراعً 

 

 المستخلص

     

تعاارؾ التنمٌااة الزراعٌااة بؤنهااا عمٌلااة متكاملااة تهاادؾ الااى تااوفٌر االحتٌاجااات الؽذابٌااة وفاارص العماال وزٌااادة الاادخل         

ن المسااتوى المعاشااً للسااكان، ولهااا ارتباطااات وثٌمااة بالتجااارة الخارجٌااة الزراعٌااة وبخاصااة فااً الجانااب الزراعااً وتحسااٌ

المتعلاك بالصاادرات، الاذي ٌعاد المنااة الربٌساة تُاوفٌر منهااا العماالت األجنبٌاة للبلاد. وتمثلات مشاكلة الدراساة فاً تماادٌر دور 

ومان هاذا المنطلاك اعتمادت الدراساة علاى فرضاٌة مفادهاا أن والاع التنمٌة الزراعٌة فً تطوٌر التجارة الخارجٌة الزراعٌة، 

التنمٌة الزراعٌة فً البلدان النامٌة عٌنة الدراسة ٌنعكس بتؤثٌرات متباٌنة فً تطور تجارتها الخارجٌة الزراعٌاة، ومان أجال 

وتتمثال اهاداؾ الدراساة فاً نثبات فرضٌة البحث اختٌرت ثالثة بلدان نامٌة كعٌنة لدراستنا، وهً )مصر، المؽارب، ساورٌا(. 

دراسة والع التنمٌة الزراعٌة فً بلدان عٌنة الدراسة باإلضافة الى التمدٌر الكمً ألثر التنمٌة الزراعٌة فً التجارة الخارجٌة 

باعتمااد  ٕ٘ٔٓ-22٘ٔالزراعٌة وممارناة نتابجاه. واساتخدمت بٌاناات السالسال الزمنٌاة لفتارة ماداها واحاد وعشارون عاام 

حدار الخطً المتعدد فً تمدٌر الظاهرة لٌد الدرس. وأظهرت نتاابج التمادٌر الكماً للمتؽٌارات االلتصاادٌة الماإثرة اسلوب االن

فً مصار  X4فً مصر، و  X3فً جمٌع الدول العربٌة عٌنة الدراسة، و  X2فً الصادرات الزراعٌة المعنوٌة االٌجابٌة لــ 

فاً مصار والمؽارب. واظهارت النتاابج أٌضااً المعنوٌاة ؼٌار  X7و  فً المؽرب وساورٌا، X6فً سورٌا، و  X5وسورٌا، و 

فاً المؽاارب اٌضاااً. امااا نتاابج التماادٌر الكمااً للمتؽٌاارات  X5فااً المؽاارب، و  X3فااً المؽارب وسااورٌا، و  X1االٌجابٌاة لـااـ 

 X6فاً المؽارب، و  X2االلتصادٌة المإثرة فً االستٌرادات الزراعٌة فً دول عٌنة الدراسة ظهارت المعنوٌاة االٌجابٌاة لـاـ 

فاً  X3فاً مصار وساورٌا، و فاً مصار وساورٌا، و  X1فً جمٌع دول العٌنة. واظهرت النتابج المعنوٌة ؼٌر االٌجابٌة لــ 

 فً مصر والمؽرب. وفً هذه الدراسة تُوصل الى عدد من االستنتاجات كان أهمها ما ٌؤتً: X4مصر وسورٌا، و 

تجارة الخارجٌة الزراعٌة، من خالل حالة التارابط بٌنهماا، وذلان ٌعاد وساٌلة لتشاجٌع تسهم التنمٌة الزراعٌة بدور فعال فً ال

االستثمار الزراعً وزٌادة الصادرات الزراعٌة، وكذلن تادنً مإشارات أداء المطااع الزراعاً فاً دول عٌناة الدراساة، فاؤدى 

جاز موازنتهاا العاماة. أماا أهام الممترحاات فهاً:  ذلن نلى تزاٌد لٌم استٌراداتها الزراعٌة، وهو األمر الذي فالم مدٌونٌتها وع

تعزٌز دور المتؽٌرات االلتصادٌة التاً تساهم فاً رفاع معادالت التنمٌاة الزراعٌاة، لماا لاذلن مان دور باالػ األهمٌاة فاً زٌاادة 

ت المطااع عوابد البلد من العمالت األجنبٌة، من خالل لٌم صادراتها الزراعٌة، وضرورة العمال علاى رفاع كفااءة أداء مإشارا

 سع فً استخدام التمنٌات الحدٌثة.الزراعً فً بلدان عٌنة البحث، بتطوٌر كفاءة لوة العمل الزراعً والتو
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 زراعة وؼابات 

: أضافة بروتٌنات الشرف وحلٌب الفرز المجففٌن فً تصنٌع لبنة عنوان الرسالة  اسم الطالب :  رإى عادل حامد
 ٓمدعمة بالمعززات الحٌوٌة

 علوم األؼذٌة  المسم  :  الكلٌة : زراعة وؼابات   معة : الموصلالجا

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4٘رلم االستمارة : 

 علوم األؼذٌة / األلباناالختصاص العام  /  الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  1ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه :  استاذ  مساعد                                              الدرجة العلمٌة اسم المشرؾ : د. ؼانم محمود حسن 

 علوم االؼذٌة / علوم األلبان الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم األؼذٌة 

 

 المستخلص

     

ف المجففة كا على أنفراد مع حلٌاب سعت هذه الدراسة الى بٌان تؤثٌر أضافة الحلٌب الفرز المجفؾ أو بروتٌنات الشر      

األبماار واألؼناام لتصانٌع لبناة طرٌاة صاحٌة وبؤضاافة المعاززات الحٌوٌاة وأجاراء دراساة كٌمٌابٌة،ماٌكروبٌولوجٌاة وحسااٌة 

ٌوم ، وٌالحظ من هذه الدراسة أحتواء عٌنات اللبنة المصنعة مان  ٕٓو  ٓٔ،  ٔللبنة خالل فترات الخزن المختلفة والبالؽة 

األؼنام على نسبة مبوٌة من الدهن ،البروتٌن والمواد الصلبة الكلٌة أعلى مما هو علٌه فً عٌنات اللبنة المصنعة مان  حلٌب

حٌث كانت نسبة التصافً للبناة المصانعة مان ٓحلٌب األبمار وهذا ما أنعكس على تركٌب وصفات اللبنة المصنعة من كلٌهما 

المصنعة من حلٌب األبمار نذ كانت هذه النسب فاً عٌناة الممارناة للبناة المصانعة  حلٌب األؼنام أعلى مما هو علٌه فً اللبنة

وأحتاوت عٌناات الممارناة للبناة المصانعة مان حلٌاب األؼناام علاى ٓ% علاى التاوالً   741ٖٔو  7٘4ٖٙمن كلاى الناوعٌن 

مار ٌاوم واحاد وعلاى التاوالً % بع1ٓ7ٕٓو  4ٖ72ٕنسبة رطوبة ألل مما كانت فً عٌنات اللبنة من حلٌب األبمار نذ كانت 

وأنخفضات تادرٌجٌا مااع زٌاادة فتارة الخاازن وتطاورت فٌهاا الحموضااة بشاكل أسارع وبمسااتوٌات أعلاى والتاً أزدادت عنااد  ٓ

أضافة البكترٌا الصحٌة بزٌادة فترة الخزن ممارنة مع لبنة حلٌب األبمار فً حٌن أحتوت لبنة حلٌب األؼنام على نسبة مبوٌاة 

% ممارناة  7ٗٗٔو  272ٖ،  274ٕحٌاث كانات  7ٓ٘ٓ، الدهن والرماد وبفرولات معنوٌاة عناد مساتوى أعلى من البروتٌن 

% علاى التاوالً وذلان فاً عٌناة الممارناة  721ٓو  47ٓٓ،  71ٙ٘مع النسبة المبوٌة لعٌنة لبناة حلٌاب األبماار حٌاث كانات 

بروتٌناات الشارف المجففاٌن( تاؤثٌرآ واضاحآ فاً وظهر أن للمواد المضافة ) الحلٌب الفارز و ٓبدون أضافة وبعمر ٌوم واحد

باٌن عٌناات اللبناة  7ٓ٘ٓالمكونات وخاصة عند عمر ٌوم واحد نال أنه ظهرت فرولات معنوٌة للنساب المكوناة عناد مساتوى 

وكانت أعداد البكترٌاا الصاحٌة الموجاودة فاً اللبناة الطرٌاة ضامن  ٓونوع الحلٌب ونوع المواد المضافة تبعآ لفترات الخزن 

م/ؼم لبنة الى نهاٌة فترة الخزن فاً حاٌن لاوحظ تزاٌاد فاً أعاداد الخماابر واألعفاان ٓتٓو ٓٔ ٙالحد المفٌد وهو أعلى من 

حصلت عٌنات اللبنة المصانعة مان  ٓمع زٌادة فترة الخزن ولد خلت اللبنة الناتجة من البكترٌا المرضٌة مثل بكترٌا المولون 

الحسً فً صافة الطعام فاً حاٌن كانات صافة الماوام والمظهار مرتفعاة أكثار فاً لبناة  حلٌب األبمار على أعلى درجات للتمٌٌم

وان أضاافة الباادئ الخلاٌط مان  ٓحلٌب األؼنام وذلن ألرتفاع نسب المكونات فً لبنة حلٌاب األؼناام عنهاا فاً حلٌاب األبماار 

Lactobacillus acidophilus     وBifidobacterium bifidum  مٌااٌم الحسااً أعطااى أعلااى درجااات الت

                                                                                                                                                                                            ٓللنكهة فً عٌنات لبنة حلٌب األبمار و األؼنام على حدا سواء 
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 زراعة وؼابات 

دراسة تؤثٌر استخدام نسب مختلفة من الٌورٌا فً عالبك  :   عنوان الرسالة اسم الطالب :  دمحم وعد دمحم علً
 النعاج العواسٌة على ننتاج الحلٌب ومكوناته ونمو الحمالن

 المسم  :  األنتاج الحٌوانً الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٗمارة : رلم االست

 انتاج ماشٌة حلٌب االختصاص العام  /  الدلٌك :  انتاج حٌوانً /  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٓٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه     الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد                                          اسم المشرؾ : د. ماهر عبدالمادر مجٌد

 انتاج ماشٌة حلٌب انتاج حٌوانً /  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  األنتاج الحٌوانً 

 

 المستخلص

     

لمعرفاة تاؤثٌر اساتخدام نساب مختلفاة مان الٌورٌاا  1ٕٔٓ/ٖ/ٗٔولؽاٌة  4ٕٔٓ/ٕٔ/ٔأجرٌت هذه الدراسة للفترة من        

ٌة فً ننتاج الحلٌب ومكوناته ونمو الحماالن. ولاد أُجرٌات التجرباة باثالث مساتوٌات تحلال للباروتٌن فً عالبك النعاج العواس

% نلاى جمٌاع ٔ)تحلل منخفض، تحلل متوسط، تحلل عالً( حسب نسبة الٌورٌا المضافة، ولد تمت نضافة البنتوناٌت بنسابة 

م مستوى األمونٌا سرٌعة التحلال فاً الكارف لحماٌاة معامالت التجربة لؽرض تحسٌن معامل الهضم للمركبات الؽذابٌة وتنظٌ

 النعاج من التسمم.

نعجة عواسٌة لسمت نلى ثالث مجامٌع متجانسة من حٌث العمر والوزن وكال مجموعاة  ٖٓولد استخدمت فً هذه الدراسة 

د فاً جاداول ( نعااج، ؼاذٌت النعااج علاى علٌماة متمارباة مان حٌاث نسابة الطالاة والباروتٌن وحساب ماا ورٓٔنحتوت على )

(، لكنهاا تختلاؾ بنسابة الباروتٌن المتحلال بسابب نضاافة 214ٔالتحلٌل الكٌمٌابً لمواد العلؾ العرالٌاة )الخواجاة وآخارون، 

 (%.٘.ٔو 4٘.ٓالٌورٌا بثالثة مستوٌات هً )صفر، 

ة والحلٌااب ( فااً ننتاااج الحلٌااب االساابوعً والشااهري خااالل فتاارة الرضاااعP≤0.05أظهاارت نتااابج الدراسااة زٌااادة معنوٌااة )

% ٌورٌااا(، بٌنمااا كاناات نسااب مكونااات الحلٌااب )الاادهن، ٘.ٔالتجاااري بعااد الفطااام لصااالح معاملااة تحلاال البااروتٌن العااالً )

البااروتٌن، الالكتااوز، المااواد الصاالبة الالدهنٌااة( متماربااة ولاام تظهاار علٌهااا فرولااات معنوٌااة. كمااا ظهاارت زٌااادة معنوٌااة 

(P≤0.05فً معدل الزٌادة الوزنٌاة الٌو ) ًمٌاة والكلٌاة للحماالن طٌلاة فتارة الرضااعة لصاالح معاملاة تحلال الباروتٌن العاال

% ٌورٌا(، ولم تظهر فرولات معنوٌة فً أوزان النعاج حٌث كانت األوزان متماربة فً جمٌاع معاامالت تحلال الباروتٌن ٘.ٔ)

 الثالث.

( فااً تركٌااز الٌورٌااا فااً مصاال الاادم P≤0.05أمااا الصاافات الكٌموحٌوٌااة لاادم النعاااج العواسااٌة فمااد ظهاارت زٌااادة معنوٌااة )

% ٌورٌاااا(، أماااا تركٌاااز الباااروتٌن الكلاااً وااللباااومٌن 4٘.ٓ% ٌورٌاااا( والمتوساااط )٘.ٔلمعااااملتً تحلااال الباااروتٌن العاااالً )

والكرٌاتنٌن فمد كانت متماربة ولم تظهر فرولات معنوٌة. كما حدث ننخفاض فً تركٌاز الٌورٌاا فاً مصال الادم فاً الشاهرٌن 

ثالث بالممارنة مع الشهر األول لجمٌع معامالت تحلل الباروتٌن، وحادث انخفااض فاً تركٌاز الكرٌااتنٌن فاً معاملاة الثانً وال

 % ٌورٌا( فً الشهرٌن الثانً والثالث بالممارنة مع الشهر األول.٘.ٔتحلل البروتٌن العالً )
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 زراعة وؼابات 

الصفات البصرٌة والمورفولوجٌة لترب تحت أنماط واستعماالت  : عنوان الرسالة اسم الطالب :  وعد احمد عطٌة سفر
 زراعٌة مختلفة فً محافظة كركون / العراق

 المسم  :  علوم التربة والموارد المابٌة الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 42رلم االستمارة : 

 علوم زراعة / علوم تربة وموارد مابٌة االختصاص العام  /  الدلٌك : 2ٕٔٓ/  ٖ/  ٗٔ: تارٌخ المنالشة  

 جاسم خلؾ شالل اسم المشرؾ : د. 
 : د. دلشاد رسول عزٌز                

 الدرجة العلمٌة :  استاذ 
                                       : استاذ  مساعد                                                                   

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 علوم التربة والموارد المابٌةالمسم : 
 علوم التربة والموارد المابٌة :       

 علوم زراعة / بٌبة زراعٌة الدلٌك  : االختصاص العام /  
 : علوم زراعة / مسح وندارة التربة                                

 

مستخلصال  

     

مان  Plant Canopyتهدؾ الدراسة الى التحري والكشؾ عن تاؤثٌر بعاض اساتخدامات األراضاً والؽطااء النبااتً        

خالل اختٌار أراضً الؽابات وأراضً زراعاة محاصاٌل الخضاراوات وأراضاً زراعاة المحاصاٌل الحملٌاة فضاالً عان اراضاً 

والصاافات المورفولوجٌااة، وماان ثاام معرفااة العاللااة بااٌن صاافات التربااة  المراعااً. ودراسااة تؤثٌرهااا علااى الخااواص البصاارٌة

( فاً كاال الحاالتٌن الجافاة والرطباة. وتحدٌاد Chroma,  Value,Hueالمختلفاة وتؤثٌرهاا علاى لاٌم لاون الترباة       ) 

( RGBم)العاللااة بااٌن اسااتعماالت األرض والؽطاااء النباااتً علااى الخااواص البصاارٌة والصاافات المورفولوجٌااة وحساااب لااٌ

واالنعكاسٌة الطٌفٌة . أجرٌت الدراسة على ثاالث مراحال والتاً شاملت العمال الحملاً والاذي تضامن اختٌاار موالاع الدراساة 

التً تمثل أراضً ذات استعماالت زراعٌة مختلفة )أراضً ؼابات شناؼة فاً لضااء الادبس وأراضاً محاصاٌل الخضاراوات 

ٌاة فاً لرٌاة َكلاَور وأراضاً المراعاً فاً منطماة ساٌكانٌان شامال مدٌناة فً لضاء التاون كاوبري وأراضاً المحاصاٌل الحمل

كركون(. حٌث تم تساجٌل المعلوماات والمالحظاات عان الموالاع المختاارة، تام حفار الممادات فاً كال مولاع مان هاذه الموالاع 

ت نمااذج الترباة وتشخٌص آفالها ووصفها مورفولوجٌاً مع تصوٌر واجهاة المماد باساتخدام الاة التصاوٌر الرلمٌاة واستحصال

الممثلة لجمٌع االفاق، حٌث تم نمل عٌنات التربة الى المختبر ألجراء التحلٌالت المختبرٌة الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌاة ذات العاللاة 

بالدراسة، أما المرحلة الثالثة فكانت مرحلة العمل المكتبً والتاً تام مان خاللهاا اساتخدام بارامج الحاساوب الخاصاة بحسااب 

االنعكاساااااٌة الطٌفٌاااااة ورسااااام منحنٌاااااات الخاااااواص االنعكاساااااٌة باساااااتخدام جهااااااز لٌااااااس االنعكاساااااٌة ( وRGBلاااااٌم )

(Spectroradiometer.) 

أشااارت النتااابج الااى وجااود اختالفااات فااً لااٌم منحنٌااات االنعكاسااٌة الطٌفٌااة والتااً تاام الحصااول علٌهااا بواسااطة جهاااز لٌاااس 

باٌن واخاتالؾ كبٌارٌن فاً الصافات المورفولوجٌاة وكاذلن الخصاابص االنعكاسٌة الطٌفٌة. كما أظهرت نتابج الدراسة وجود ت

الفٌزٌابٌااة والكٌمٌابٌااة بااٌن تاارب الموالااع والتااً شااملت النسااجة فضااالً عاان اخااتالؾ محتااوى المااادة العضااوٌة وكاربونااات 

درجاة الحاارارة الكالساٌوم ودرجاة التفاعاال واالٌصاالٌة الكهربابٌاة. ولعاال السابب فااً ذلان ٌعاود نلااى اخاتالؾ عوامال المناااخ )

واألمطار( وكذلن اختالؾ الطبوؼرافٌة وؼٌرها من عوامل وعملٌات تكوٌن التربة، فضالً عن دور وتاؤثٌر أنمااط اساتخدامات 

األرض علااى صاافات التربااة المختلفااة. وأشااارت نتااابج الدراسااة الحالٌااة نلااى ان هنااان تباااٌن فااً محتااوى التاارب ماان المااادة 

وحظ بؤن أعلى محتوى للمادة العضوٌة كان فً مولع ؼابات شناؼة والتون كوبري حٌاث العضوٌة حسب موالع الدراسة اذ ل

علااى التااوالً امااا مااولعً كلااور وسااٌكانٌان فكاناات ألاال  ٔ-( ؼاام . كؽاام ٗ.ٖٔو  42.2) Apو  Aبلااػ فااً االفااك السااطحً 

ج التحلٌل الكٌمٌابً فمد أشاارت نلاى . أما نتابٔ-( ؼم . كؽم ٗ.ٓٔ،  ٘.2ٔبالممارنة مع الموالع االولى والثانٌة حٌث كانت )
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وجود تفاوت فً نسبة كاربونات الكالسٌوم فً ترب الموالع المدروسة، حٌث بلػ أعلاى محتاوى مان الكاربوناات فاً المولاع 

فاً االفاك  ٔ-ؼام . كؽام  ٘.4ٔٔالثالث والذي ٌمثل أرض المحاصٌل الدٌمٌة )الحنطة والشعٌر( فً منطمة كلاور والاذي بلاػ 

C3 بما ٌعزى سببه نلى طبٌعة ونوع مادة االصل التً تكونت منها التربة، فضالً عن تمٌز الترب الوالعة فً المناطك وهذا ر

الجافة وشبه الجافة والتً تعتمد على الزراعة الدٌمٌة. كما أشارت نتابج التحلٌل الكٌمٌابً نلى ان لٌمة االٌصالٌة الكهربابٌة 

(ECكانت اعالها فً مولع التون كوب ) وتحدٌاداً فاً االفاك الساطحً  ٔ-دٌسٌساٌمنز. م ٕ.ٗري حٌاث بلؽاتAp  واساتمرت

باالنخفاض مع زٌادة العمك والسبب فً ذلن ٌعود نلى نوعٌة مٌاه الري التً تساتخدم الرواء محاصاٌل الخضاراوات فاً هاذه 

ماال علااى رفااع درجااة االٌصااالٌة المنطمااة ومحتواهااا العااالً ماان االمااالح الذاببااة وارتفاااع نساابة كاربونااات الكالسااٌوم التااً تع

فً مولع ؼابات شناؼة وتحدٌداً فاً االفاك   ٔ-دٌسٌسٌمنز.م 1.ٖ(، فً حٌن بلؽت لٌم االٌصالٌة الكهربابٌة ECالكهربابٌة )

 ٙ.ٔثاام اخااذت المااٌم تمٌاال لالنخفاااض عنااد االفاااق تحاات السااطحٌة حتااى وصاالت نلااى الاال لٌمااة والتااً بلؽاات  Aالسااطحً 

. أما نتاابج االنعكاساٌة الطٌفٌاة فماد كانات مختلفاة باٌن موالاع الدراساة حساب C3ك التحت سطحً عند االف ٔ-دٌسٌسٌمنز.م

طبٌعة الؽطاء النباتً لكل مولع وصفات التربة الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة حٌث كانت الل لٌمة لالنعكاسٌة فً أراضً الؽابات عند 

% ألراضاً الخضاراوات ٕ٘.ٕ٘فاً حاٌن كانات لٌمتهاا  % بسبب كثرة المحتوى من الماادة العضاوٌة٘ٔ.ٖٗالحالة الجافة 

% فاً حاٌن بلؽات أعلاى لٌماة لالنعكاساٌة الطٌفٌاة فاً 2ٓ.ٖ٘فً التون كوبري أماا فاً حالاة المراعاً الطبٌعٌاة فماد بلؽات 

م % وهذا ٌعزى سببه نلى ارتفاع نسبة امالح كاربونات الكالساٌوٙٙ.٘٘أراضً المحاصٌل الحملٌة فً لرٌة َكلَور ولد بلؽت 

وللة المادة العضوٌة، أما فً الحالة الرطبة فتمٌزت جمٌع ترب الموالع بمٌم انعكاسٌة ألل مما علٌه فاً الحالاة الجافاة وهاذا 

ٌعود نلى سبب العاللة الطردٌة بٌن لٌم االنعكاسٌة وامتصااص األشاعة الساالطة حٌاث كلماا زادت رطوباة الترباة زادت دكاناة 

صاص لألشعة السالطة مما جعل لٌم االنعكاسٌة الل مما هو علٌه فً الحالة الجافاة وكانات لاٌم اللون وبالتالً تزداد لٌم االمت

% ألراضاً ٓٙ.ٖ٘% ألراضاً الخضاراوات فاً التاون كاوبري 4ٙ.ٖٔ% وٖ٘.ٕ٘االنعكاسٌة لمولاع ؼاباات شاناؼة هاو 

 ً منطمة سٌكانٌان.% فً أراضً المراعً الطبٌعٌة ف1ٔ.ٕ٘المحاصٌل الحملٌة فً لرٌة َكلَور فً حٌن كانت 
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 زراعة وؼابات 

والع التكنولوجٌا الزراعٌة فً دول نامٌة مختارة وأثرها فً :  عنوان الرسالة عبدالسالم وعدهللا عبدالمادر اسم الطالب :  
 ٕ٘ٔٓ-ٕٓٓٓلٌمة الناتج الزراعً للمدة 

 االلتصاد الزراعً المسم  :  الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٓرلم االستمارة : 

 االلتصاد الزراعً  االلتصاد الزراعً / الدلٌك : االختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٙتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                                                           الدرجة العلمٌة : استاذ  مساعد               سالم دمحم صالح  اسم المشرؾ : د. 

 سٌاسات التصادٌة وتنمٌة  : االلتصاد الزراعً / الدلٌك االختصاص العام /  االلتصاد الزراعًالمسم :  

 

 المستخلص

     

ا وأثرهاا فاً النماو الزراعاً، فماد باٌََّن االلتصاادٌون الكالساٌن باؤن لمد تعددت اآلراء التً درست موضاوع التكنولوجٌا       

التطااورات التكنولوجٌااة تسااهم فااً تنظااٌم وتوسااٌع اإلنتاااج وتمسااٌم العماال بوصااؾ أن ذلاان ٌااإدي نلااى توسااٌع نطاااق السااوق 

ادة اإلنتااج وتوساٌع وخفض التكالٌؾ واألسعار ولد عّرفها التصادٌون آخارون باؤن التكنولوجٌاا الزراعٌاة هاً أداة فعالاة لزٌا

النشاااط الزراعااً ماان خااالل اعتماااد األسااالٌب الحدٌثااة فااً العماال أي نحااالل اآلالت والمعاادات محاال األٌاادي العاملااة وادخااال 

االبتكارات الجدٌدة بدافع زٌادة اإلنتاج وتحمٌك االكتفااء الزراعاً الاذاتً، ومان هاذا المنطلاك اعتمادت دراساتنا علاى فرضاٌة 

جٌا الزراعٌة الحدٌثة تساهم بادور نٌجاابً ومهام فاً تحدٌاد مساارات النماو الزراعاً فاً البلادان النامٌاة، مفادها أن التكنولو

وماان أجاال اثبااات فرضااٌة البحااث تاام اختٌااار عٌنااة ماان البلاادان النامٌااة شااملت كاال ماان )مصاار، تااونس، المؽاارب، نندونٌسااٌا، 

نٌة فً تمدٌر الظاهرة لٌد البحث ولكل بلد على انفاراد كونهاا بنكالدٌف، تاٌالند(، وفٌها تم االعتماد على بٌانات السالسل الزم

تعكس التؽٌرات الحاصلة فاً انتاجهاا مان المحاصاٌل الماذكورة بحساب ماا لهاا مان خصاابص وسامات تختلاؾ مان دولاة نلاى 

تنتاجات أخرى وتمثلت التكنولوجٌا بمجموعة من المتؽٌرات تم لٌاسها على تطاور الزراعاة ومنهاا تام التوصال نلاى أهام االسا

 التالٌة:

خضااوع الزراعااة فااً البلاادان النامٌااة عٌنااة البحااث لظااروؾ المخاااطرة والالٌمااٌن لعاادم امكانٌااة اسااتخدام وسااابل  -

 تكنولوجٌا زراعٌة حدٌثة فٌها.

للة مبالػ التخصٌصات االستثمارٌة الالزمة للتكنولوجٌا الزراعٌة فً بلدان عٌناة الدراساة وذلان أدى نلاى انخفااض  -

 جها الزراعً بسبب للة ما مستخدم فٌها من تكنولوجٌا زراعٌة حدٌثة.معدل نمو نات

وجود فجوة تكنولوجٌة زراعٌة كبٌرة فً البلدان النامٌة عٌناة الدراساة والساٌما فاً مجاال الجارارات، الحاصادات،  -

 األسمدة، المبٌدات، ومنظومات الري.

ا للتطورات الفنٌة والتمنٌة فً مجااالت المكنناة للة األجهزة فً مإسسات البحوث واالرشاد الزراعً وعدم مواكبته -

 الزراعٌة الحدٌثة وأسالٌب التسمٌد ومكافحة اآلفات.

 وعلى ضوء ذلن نوصً بالتالً:

 زٌادة لٌم التخصٌصات االستثمارٌة فً مجال التكنولوجٌا الزراعٌة للتصدي لحاالت المخاطرة والالٌمٌن. -

 بالصٌؽة التً تتالءم مع نوعٌة التُّرب التً تتم فٌها الزراعة.التوسع فً استخدام التكنولوجٌا الزراعٌة و -

 تدرٌب وتطوٌر الموى العاملة الزراعٌة فً مجاالت تنفٌذ أعمال التكنولوجٌا الحدٌثة. -
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 زراعة وؼابات 

تطبٌماااات التحساااس الناااابً فاااً تمٌاااٌم حالاااة تااادهور  االطروحاااة : ن عناااوا اسم الطالب :  طه عبدالهادي طه داإد
 اضً وخرابط المالءمة لمحافظة نٌنوىاألر

 المسم  :  االلتصاد الزراعً الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

  دكتوراهالشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً 41رلم االستمارة : 

ح وندارة علااوم التربااة والمااوارد المابٌااة / مساا الاادلٌك : االختصااص العااام / 2ٕٔٓ/  ٖ/  ٘تارٌخ المنالشة  : 
 التربة

 الشهادة : دكتوراه                                                                                         استاذ الدرجة العلمٌة :  جاسم خلؾ شالل مصطفىاسم المشرؾ : د. 

 اعٌة /  بٌبة زراعٌةعلوم زر / الدلٌك : االختصاص العام  علوم التربة والموارد المابٌةالمسم :  

 

 المستخلص

     

لمد تم اختٌار محافظة نٌنوى كمنطمة ممثلة لهذه الدراسة، وتم استحصال ثالثاون عٌناة كمنااطك مختاارة ألؼاراض اخاذ       

النماذج وتحلٌل الترب ولٌاس لون التربة حملٌاً وجمع المالحظاات الحملٌاة الخاصاة بتمٌاٌم وتحدٌاد حالاة التادهور والتصاحر، 

مثل الؽطاء النباتً والرعً الجابر والتعرٌة المابٌة، فضالً عما ٌمكن مشاهدته من طبوؼرافٌة المنطماة، واساتخدام التصاوٌر 

 العمودي واالفمً لتوثٌك ذلن.

وبعد استحصال النماذج والمعلومات المكتبٌة المرافمة، تم اجاراء التحلاٌالت المختبرٌاة للعٌناات، بعادها أمكان التمٌاٌم الحملاً 

(، والتً اعتمدت من لبل منظمة األؼذٌاة Dregene،ٔ21ٖوتحدٌد درجات التدهور والتصحر وفك المعاٌٌر التً وضعها )

فااً تماادٌر درجااات تاادهور وتصااحر األراضااً فااً العااالم، وهااً )خفٌفااة،  UNEPوبرنااامج األماام المتحاادة  FAOوالزراعااة 

 معتدلة، شدٌدة، شدٌدة جداً(. 

(، فضااالً عاان اسااتخدام آلااة ASD-ٌفٌااة للتاارب باسااتخدام جهاااز المٌاااس الطٌفااً )الرادٌااومٌتركمااا تاام لٌاااس االنعكاسااٌة الط

 التصوٌر الرلمٌة للممارنة وزٌادة الوصؾ.

و  21ٗٔتم االعتماد على البٌانات الفضابٌة التً تؽطً محافظاة نٌناوى تمرٌبااً، بعادة لناوات طٌفٌاة، ولاثالث فتارات زمنٌاة )

ٌات التحسس الناابً فاً رسام الخارابط وتمادٌر المالءماة. وتام اساتخدام حسااب دلٌال ( لؽرض توظٌؾ معطٖٕٔٓو  2ٕٓٓ

 ( على البٌانات الفضابٌة بعد دمج المنوات المناسبة لكل فترة.NDVIاالختالفات الخضرٌة المعدل )

مالبماة للترباة (، تام نٌجااد لاٌم ال4ٕٓٓومن خالل هذه المعلومات باإلضافة الاى خرٌطاة اساتخدامات األراضاً )الداؼساتانً،

( والتااً آلاات فااً 22ٖٔوآخاارون، Sysوفماااً لخصابصااها التااً تاام تحلٌلهااا باإلضااافة الااى خصااابص المناااخ ووفماااً لمعاااٌٌر )

النهاٌااة الااى وضااع لااٌم مالءمااة التربااة وكااذلن األرض )التربااة والمناااخ( لمحصااولً الحنطااة والشااعٌر واللااذان ٌعااّدان بهااذه 

 المستهدفان بالدراسة.

نتااابج الااى وجااود أربااع مسااتوٌات ماان التاادهور وفااك المعاااٌٌر المااذكورة، كااذلن رساام خرٌطااة المالءمااة البٌبٌااة ولاد أشااارت ال

(، حٌااث بلؽاات نساابة المناااطك المالبمااة جااداً 22ٖٔوآخاارون، Sysلمحصااولً الحنطااة والشااعٌر بطرٌمااة الضاارب المٌاسااٌة )

(S1 لمحصاااول الحنطاااة )1.ٖ٘( والمتوساااطة المالءماااة %S2 )ٖٓ.ٖٗفاااً حاااٌن % ( كانااات الهامشاااٌة المالءماااةS3 )

% 11.ٗٔ%. فااً حااٌن كاناات نسااب مالءمااة محصااول الشااعٌر 2ٕ.ٗٗ( فكاناات N% امااا المناااطك ؼٌاار المالبمااة )14.ٖ

(، فٌماا بمٌات نسابة المنااطك هامشاٌة المالءماة S2% للمنااطك متوساطة المالءماة )1ٔ.ٖٕ( وS1للمناطك المالبمة جاداً )

 حنطة.وؼٌر المالبمة بنفس نسب محصول ال
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 وخلصت الدراسة الى رسم خرٌطة التدهور والتصحر باإلضافة الى خرابط مالءمة زراعة الحنطة والشعٌر لمنطمة الدراسة.

 

 زراعة وؼابات 

صانفً  .Olea europaea L: استجابة شتالت الزٌتاون عنوان الرسالة اسم الطالب :  احمد حازم سالم عبو
 NPKد المركااااااااببعشااااااااٌمً وأشرسااااااااً الضااااااااافة الكبرٌاااااااات والسااااااااما

    Amino Alexinوالعضوي

 المسم  :  البستنة وهندسة الحدابك الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  : ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٗرلم االستمارة : 

 بستنة /  بستنة الدلٌك : االختصاص العام / 2ٕٔٓ/  ٘/  ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ                                                                                          : د. جاسم دمحم علوان االعرجًاسم المشرؾ 

 / فاكهة بستنة / الدلٌك : االختصاص العام  المسم :  البستنة وهندسة الحدابك

 

 المستخلص

     

من  .Olea europaea Lعلى شتالت الزٌتون  15/10/2018ولؽاٌة 1/3/2018جرٌت هذه الدراسة للفترة من أ      

الصنفٌن المحلٌٌن بعشاٌمً وأشرساً المزروعاة فاً أكٌااس بالساتٌكٌة ناوع باولً أثٌلاٌن ساوداء اللاون فاً الظلاة الخشابٌة 

عة الموصل/العراق لتحسٌن نمو هذه الشتالت التاً سامدت التابعة لمسم البستنة وهندسة الحدابك/كلٌة الزراعة والؽابات/جام

(، NPK(20:20:20تربااة( وبثالثااة مسااتوٌات ماان السااماد المركااب ٔ-.كؽاامSملؽاام1000بمسااتوٌٌن ماان الكبرٌاات )صاافر و 

فضاالً  Amino Alexinمان الساماد العضاوي الساابل ٔ-مال.لتر 5التً أضٌفت لوحدها أو ماع ٔ-ؼم.شتلة 45و30و15هً

مارنة،   نفذت هاذه الدراساة وفمااً لتصامٌم المطاع المنشامة فاً تصامٌم المطاعاات العشاوابٌة الكاملاة للتجاارب عن معاملة الم

(  حللات النتاابج نحصاابٌاً R.C.B.D) within split  Randomized Complete Block Designالعاملٌاة

 0.05تحاات مسااتوى احتمااال خطااؤ بحسااب التصاامٌم المسااتخدم ولورناات المتوسااطات علااى وفااك اختبااار دنكاان متعاادد الحاادود

أثر الصنؾ معنوٌااً فاً تركٌاز الفسافور فاً األوراق، وعادد التفرعاات الجدٌادة ، والزٌاادة -وتتلخص نتابج الدراسة بما ٌؤتً:

فااً ارتفاااع الشااتالت ولطاار سااالها الااربٌس، نذ تفااوق الصاانؾ بعشااٌمً فااً تركٌااز الفساافورو ارتفاااع الشااتالت، أمااا الصاانؾ 

عدد التفرعات الجدٌدة والزٌادة فً لطر الساق الربٌس للشاتالت ساببت نضاافة الكبرٌات تاؤثٌراً معنوٌااً  أشرسً فمد تفوق فً

الترباة، وزٌاادة تركٌااز كال مان النتاروجٌن وتركٌاز الفساافور  pH فاً بعاض الصافات المدروساة ، نذ أدى نلاى خفااض لٌماة 

لوحاده أو ماع  NPKأدى التسامٌد بالساماد المركابت ومساحة الورلة الواحدة  والمساحة الورلٌاة للشاتالت و طاول التفرعاا

نلااى حصااول فرولااات معنوٌااة فااً أؼلااب الصاافات المدروسااة،نذ أدى التساامٌد Amino Alexin السااماد العضااوي السااابل

نلااى زٌااادة تركٌااز النتااروجٌن فااً األوراق والزٌااادة فااً لطاار الساااق  ٔ-شااتلة. NPKؼاام30وبمماادار  NPKبالسااماد المركااب

 NPK.ؼاام45نساابة المجمااوع الجااذري / المجمااوع الخضااري فاً حااٌن أن التساامٌد بهااذا السااماد بمماادار الاربٌس للشااتالت و

أعطى أعلى المتوسطات لكمٌة الكلوروفٌل فً األوراق وتركٌاز الكربوهٌادرات فاً األوراق ومسااحة الورلاة الواحادة  ٔ-شتلة

ماع الساماد العضاوي  ٔ-. شاتلةNPKؼام15ر بممادا NPKوعدد التفرعات فً حٌن أعطت معاملة التسمٌد بالسماد المركب 

أعلااى المااٌم فااً طااول التفرعااات وارتفاااع الشااتالت والااوزن الجاااؾ للمجمااوع الخضااري وساابب  Amino Alexinالسااابل

نلااى تفااوق  Amino Alexinمااع السااماد العضااوي السااابلٔ-.شااتلة NPKؼاام30بمماادار  NPKالتساامٌد بالسااماد المركااب 

أدى التاداخل الثالثاً نلاى حصاول فرولاات معنوٌاة فاً معظام الصافات المدروساة ، نذ  معنوي فً المساحة الورلٌاة للشاتالت

 Amino ماع الساماد العضاوي الساابل ٔ-. شاتلةNPKؼام30ترباةأ-.كؽامSملؽام1000تفولت معاملة الصانؾ أشرساًا

Alexin ع الخضري، فً تركٌز النتروجٌن فً األوراق والوزن الجاؾ للمجموع الخضري ونسبة المجموع الجذري/المجمو

كما أنها لم تختلؾ معنوٌاً عن بالً المعامالت التاً أعطات أعلاى الماٌم فاً الصافات التالٌاة : تركٌاز البوتاساٌوم فاً األوراق 

وكمٌة الكلوروفٌل فً األوراق وعدد األوراق ومساحة الورلة الواحدة والمساحة الورلٌة للشتالت وتركٌز الكربوهٌدرات فً 

ملاام(، والااوزن الجاااؾ للمجمااوع  5.20تفاااع الشااتالت والزٌااادة فااً لطاار الساااق الااربٌس للشااتالت)األوراق والزٌااادة فااً ار
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ماع الساماد العضاوي  ٔ-. شاتلةNPKؼام45ا ٔ-.كؽام ترباةSالجذري، فً حٌن تفولات معاملاة الصانؾ بعشٌمًاصافر ملؽام

 ٔ-.كؽااامSفاااً تركٌاااز الفسااافور فاااً األوراق ومعاملاااة الصااانؾ أشرساااًا صااافر ملؽااام  Amino Alexinالساااابل

فااً عاادد التفرعااات الجدٌدةومعاملااة الصاانؾ  Amino Alexinمااع السااماد العضااوي السااابل ٔ-.شااتلةNPKؼاام15تربااةا

 Aminoمع السماد العضوي السابل ٔ-. شتلةNPKؼم15تربةا ٔ-.كؽمSملؽم1000بعشٌمًا

 زراعة وؼابات 

كٌمٌابٌة ورٌولوجٌة لبعض أصناؾ الحنطة : دراسة فٌزٌو الطروحةعنوان ا اسم الطالب :  عبدالمنعم طاٌس عبد حلٌتان
 المحلٌة والمستوردة وخلطاتها فً صناعة الخبز

 المسم  :  علوم األؼذٌة الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 الشهادة  : دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٖرلم االستمارة : 

 كٌمٌاء وتصنٌع الحبوب –علوم األؼذٌة  الدلٌك : االختصاص العام / 2ٕٔٓ/  ٗ/  1ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ                                                                                          اسم المشرؾ : د. مازن دمحم ابراهٌم

 كٌمٌاء أؼذٌة ٌك :/ الدل االختصاص العام  المسم :  علوم األؼذٌة

 

 المستخلص

     

تمت دراسة الخصابص الفٌزٌابٌة والكٌمٌابٌة والرٌولوجٌة والتصنٌعٌة لستة أصناؾ من حبوب الحنطة والطحٌن المنتج      

 6صانفان محلٌاان هماا شاام .Triticum ( aestivum L طا نة حنببن )أربعة أصناف  ننا حنطا نة حناف ننة  :منها وهً

فهمااا الحنطااة الخشاانة أنننف حنصنناففا حنبننرحا  ,نسننتورنحا انننف حاسننترحنية حنبيلننفي وحنروسننية حنطنننرحيوصنناففا  2وتلعفننر

كنف تنت نرحسنة بصنف خ بل نفت حن طنيا حننانته ننا ان    ,وسنيتو 1المحلٌة دوما ) .Triticum durum L حننيورم(

  .حنطبوب

علاى مإشار لٌماة الرمااد التاً ارتفعات معنوٌاا لطحاٌن  ، وانعكاس ذلانارتفعت كمٌة الرماد معنوٌاً فً طحٌن الحنطة الخشانة

تفااوق الطحااٌن المنااتج ماان الحنطااة الخشاانة معنوٌااا فااً محتااواه ماان والحنطااة الخشاانة عاان لٌمتهااا لطحااٌن الحنطااة الناعمااة، 

 ذاممارنااة بااالطحٌن المنااتج ماان الحنطااة الناعمااة المدروسااة، وكااان طحااٌن الحنطااة الناعمااة  وكمٌااة االلٌاااؾ الخااام البااروتٌن

 ممارنة بطحٌن الحنطة الخشنة المدروسة. محتوى مرتفع النشا 

مااٌكرون معنوٌاا لطحاٌن الحنطاة الناعماة  90وبٌنت النتاابج ارتفااع متوساطات عادد حبٌباات الطحاٌن التاً حجمهاا ألال مان 

سااٌب لااه وتفااوق طحااٌن الحنطااة االسااترالٌة معنوٌااا بارتفاااع لٌمااة حجاام التر ممارنااه مااع طحااٌن الحنطااة لألصااناؾ الخشاانة،

 280، كما بٌن اختبار الكرة العجٌنٌة )اختبار بلشنكً( تفوق طحٌن الحنطة االسترالٌة معنوٌاً لهاذه الخاصاٌة ))مل (10.11

 دلٌمة( ممارنة بالطحٌن المنتج من اصناؾ الحنطة االخرى المدروسة،

طحاٌن المماساة بجهااز االمٌلاوكراؾ عناد أظهرت النتابج زٌادة معنوٌة فً لٌم اللزوجة المصوى عناد نهاٌاة التهلاٌم لمعلاك ال

من طحٌن صنؾ واحد من الحنطة الناعمة ولألصاناؾ المدروساة  80 %مع  1دومامن طحٌن الحنطة الخشنة  20 %مزج 

بارتفااع نسابة امتصاصاه للمااء معنوٌاا ممارناة  1دومااممارنة بطحٌن الحنطة الناعمة وحده، وامتاز طحاٌن الحنطاة الخشانة 

 13اعمة المدروسة، فً حٌن اظهر طحٌن الحنطة الناعماة االساترالٌة زٌاادة معنوٌاة لمادة ثباات العجٌناة )بطحٌن الحنطة الن

درجااة(، وتفااوق الطحااٌن المنااتج ماان الحنطااة الناعمااة األسااترالٌة بارتفاااع  25دلٌمااة(، وانخفاااض معنااوي لدرجااة التاادهور )

مدروساة االخارى، وماع زٌاادة مادة الحضان انخفضات لاٌم ( ممارنة بطحٌن االصناؾ ال138نوعٌة الفارٌنوكراؾ له معنوٌاً )

المطاطٌة وزادت لٌم مماومة المطاطٌة ولٌم مماومة المطاطٌة/المطاطٌة والمساحة المماسة باألكستنسوكراؾ لعجاابن طحاٌن 

 الحنطة المستعملة فً دراستنا وكانت عجٌنة الحنطة االسترالٌة أفضلها. 

معنوٌاً عان عجاابن طحاٌن الحنطاة لألصاناؾ األخارى المدروساة باؤكبر  2تلعفرمحلٌة تمٌزت عجٌنة طحٌن الحنطة الناعمة ال

معنوٌاا باؤكبر كمٌاة مان الكلاوتٌن  2تلعفار، وتفولات عجٌناة طحاٌن الحنطاة 31.92 %كمٌة من الكلاوتٌن الرطاب فماد بلؽات 
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نوٌااً فاً ساعة االحتفااظ سااعدها هاذا الفارق باٌن كمٌاة الكلاوتٌن الرطاب والجااؾ كاً تتفاوق مع،  10.53 %الجاؾ فبلؽات 

عن العجابن األخرى بهذه الخاصٌة، وأظهرت عجٌنة طحٌن الحنطاة االساترالٌة تفولااً معنوٌااً فاً  21.70 %بالماء مسجلة 

 2تلعفار، فً حاٌن ساجلت اكبار كمٌاة للكلاوتٌن الضاعٌؾ لعجٌناة طحاٌن الحنطاة  26.81 %كمٌة الكلوتٌن الموي لها فكانت 

لفات معنوٌااً عان عجاابن طحاٌن االصاناؾ المدروساة االخارى، وارتفاع مإشار نوعٌاة الكلاوتٌن والتً اخت 13.73 %فكانت 

 .93.3 %معنوٌاً لعجٌنة طحٌن الحنطة الروسٌة مسجال 

تمٌز كلوتٌن الحنطة الخشنة سمٌتو بارتفاع تركٌزه من مجاامٌع السالفهاٌدراٌل الحارة وبفارق معناوي عان كلوتٌناات عجاابن 

، بٌنما أظهر كلوتٌن عجٌنة الحنطاة االساترالٌة فارلااً معنوٌااً فاً موالر/ؼم كلوتٌن  4-10×  0.3161الحنطة االخرى فبلؽت

و مااوالر/ؼم كلااوتٌن  4-10×  7.0698تركٌااز كاال ماان مجااامٌع الساالفهاٌدراٌل الكلٌااة واالواصاار ثنابٌااة الكبرٌاات ، فبلؽاات 

 على التوالً.موالر/ؼم كلوتٌن  10-4×  3.4562

ؾ المنتج من طحٌن الحنطة االسترالٌة لد تفوق معنوٌاً فً صافة الحجام و الحجام الناوعً لاه فماد ساجل بٌنت النتابج أن اللو

/ ؼم على التوالً ممارنه ببمٌة انواع اللوؾ المناتج مان أصاناؾ الحنطاة المدروساة، وأدت عملٌاة  3سم 2.56و  3سم 382

خفاض متوساطات لاٌم الحجام والحجام  ساة الاىطحٌن حنطة خشنة مع طحٌن الحنطة الناعماة لألصاناؾ المدرو 20 %مزج 

المنتج من تلن الخلطات، وبٌنت نتابج التمٌٌم الحساً للاوؾ،  النوعً معنوٌاً بٌنما ارتفعت متوسطات لٌم الوزن معنوٌا للوؾ

 أن اللوؾ المنتج من طحٌن الحنطة الناعمة تفوق معنوٌا على اللوؾ المنتج من طحٌن الحنطة الخشنة لألصناؾ المدروسة،

وكان اللوؾ المنتج من طحٌن الحنطة الخشنة ذا لب ٌمٌل الى الخشونة للٌال، فً حٌن تمٌز اللوؾ المنتج من طحٌن الحنطاة 

 كاروتٌن. -الخشنة للصنؾ سمٌتو بزٌادة فً دكانة لونه االصفر بسبب ارتفاع محتوى طحٌنه من صبؽة البٌتا

خباز التناور العرالاً ان الرؼٌاؾ المناتج مان طحاٌن الحنطاة الناعماة بٌنت نتابج الخواص الفٌزٌابٌة والتمٌم الحساً لرؼٌاؾ 

و المستوردة االسترالٌة لد تفوق معنوٌاً فً معظم الخصابص المماسة له على ارؼفاة الخباز االخارى المنتجاة  6المحلٌة شام

 .من طحٌن الحنطة لألصناؾ االخرى المدروسة
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 زراعة وؼابات 

تمٌٌم بعض الظروؾ الستخالص االنثوسٌانٌنات من بعض :  عنوان الرسالة رم عبد الممصوداسم الطالب :  أشرؾ اك
 المصادر النباتٌة

 المسم  :  علوم األؼذٌة الكلٌة : زراعة وؼابات   الجامعة : الموصل

 ماجستٌرالشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1٘رلم االستمارة : 

 علوم األؼذٌة  الدلٌك : الختصاص العام /ا 2ٕٔٓ/  ٘/  ٖٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ                                                                                          اسم المشرؾ : د. مازن دمحم ابراهٌم

 مٌاء أؼذٌةكٌ / الدلٌك : االختصاص العام  المسم :  علوم األؼذٌة

 

 المستخلص

     

تاام دراسااة بعااض الظااروؾ )نااوع المااذٌب ، ودرجااة الحاارارة ، والماادة الزمنٌااة ( السااتخالص األنثوسااٌانٌنات ماان لشااور      

الباذنجان وأوراق اللهانة الحمراء ولشور الفجل األحمر وجذور الشوندر ومعرفة كمٌتها فً هاذه المستخلصاات ، واساتخدام 

التً تحتوي على أعلى كمٌة من األنثوسٌانٌنات فً اعالة التزنخ التؤكسدي لزٌات الزٌتاون خاالل الخازن أفضل المستخلصات 

 المعجل وأٌضاً فً أنتاج منتج الحلوٌات الصلبة وتمٌمها حسٌا ، وكانت النتابج كالتالً :

ؼاام علااى 1ملؽاام /  137.91% و 18.25% لرٌااع االسااتخالص والمحتااوى الفٌنااولً الكلااً ألوراق اللهانااة الحمااراء  -1

 99.55% و 29.35ؼام علاى التاوالً ، ولجاذور الشاوندر 1ملؽام/ 159.88% و 21.6التوالً ، ولمشاور الفجال األحمار 

 ؼم على التوالً .1ملؽم/ 92.75% و 10.3ؼم على التوالً ، ولمشور الباذنجان 1ملؽم/

زء( أفضاال كمٌااة ماان األنثوسااٌانٌنات ماان جاا 15جاازء :  85) HCl 0.1Nماانح االسااتخالص باإلٌثااانول  المحمااض بـااـ  -2

 المصادر النباتٌة المستعملة فً الدراسة .

ساااعة أفضاال الظااروؾ السااتخالص األنثوسااٌانٌنات ماان المصااادر النباتٌااة 24 ولماادة    م̊ 25ماانح االسااتخالص فااً  -3

أؼنااى مصاادر نباااتً ماان  -4                      المستعملة فً الدراسة .

لشاور  HClالمدروسة فً هذه الدراسة من صبؽات األنثوسٌانٌنات كاان مساتخلص اإلٌثاؤنول المحماض بـاـ المصادر النباتٌة 

 .الفجل األحمر وأللها فً لشور الباذنجان 

لتار زٌات الثباتٌاة األعلاى 1ملؽام/ 3000ألوراق اللهاناة الحماراء وبتركٌاز  HClمستخلص اإلٌثانول  المحماض بـاـ منح  -5

م̊  ممارناة ببمٌاة المستخلصاات وباالتركٌز  60ٌوم فً  7لتزنخ التؤكسدي خالل فترة الخزن المعجل لمدة لزٌت الزٌتون تجاه ا

 ذاته .

ؼاام الحلوٌااات 100ملؽاام/ 5لشاارابح جااذور الشااوندر والمسااتخدم بتركٌااز  HClمسااتخلص اإلٌثااانول  المحمااض بـااـ ماانح  -6

 بول العام .الصلبة أعلى المٌم فٌما ٌتعلك باللون والطعم والرابحة والم
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 علوم البٌبة وتماناتها

استخدام نظم المعلومات الجؽرافٌة إِلدارة رفع أَنماض األَبنٌة  :   عنوان الرسالة اسم الطالب :  ساره ضرؼام جاسم
 المهدمة للمدٌنة المدٌمة فً الموصل

 المسم  :  علوم  البٌبة  الكلٌة : علوم البٌبة وتماناتها الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙلم االستمارة : ر

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  /   تمانات البٌبة             2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه           الدرجة العلمٌة :  استاذ                                    لصً كمال الدٌن اسم المشرؾ : د. 

 هندسة البٌبة الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  تمنات البٌبة 

 

 المستخلص

     

سالطت الدراسااة الضااوء علااى والااع المدٌنااة المدٌمااة فااً الموصاال بعااد عملٌااات التحرٌاار، نذ تولاادت كمٌااات هابلااة ماان         

مالبم وكفوء مان أجال االزالاة الفورٌاة  اعداد نظام ندارة ى المدٌنة، وهنا تؤتً أهمٌةإلعادة الحٌاة ال أألنماض الواجب نزالتها

 من المنطمة المنكوبة وطرحها. لألنماض

تام دراساة أنمااض المدٌناة المدٌماة بصاورة تفصاٌلٌة بوسااطة اٌجااد المسااحات المادمرة باساتخدام نظام فً الدراساة الحالٌاة 

نمااض وكتلتهاا الكلٌاة فاً المدٌناة المدٌماة، ثام اٌجااد نسابة كال مكاون )جاص وحجار المعلومات الجؽرافٌة ثم حساب حجم األ

 وكونكرٌت( من الحجم الكلً لألنماض.

متاراً مربعااً مان المسااحة الكلٌاة للمدٌناة المدٌماة  2.2ٔ2ٖٖٕٗٙٗبٌنت النتابج أّن مساحة األرض المدمرة شكلت ماٌمرب 

% من المساحة الكلٌة للمدٌنة المدٌماة، وأن أكثار المنااطك ضاررا ٘ٙ.1ٙ متراً مربعاً، اي ماٌمرب ٕٖٙ.4ٖ4ٖٗٗ٘البالؽة

 % من المساحة الكلٌة للمنطمة.4ٗ.12هً منطمة المٌدان، نذ تصل نسبة الدمار فٌها ماٌمرب 

ساكنٌة ملٌون متر مكعب، شكلت األبنٌة ال 4.6بٌنت نتابج الدراسة نن الحجم الكلً لألنماض فً المدٌنة المدٌمة ٌبلػ ماٌمرب 

%(، ثام أنمااض األبنٌاة والادوابر الحكومٌاة ٖ٘.ٙٔ% مان الحجام الكلاً لألنمااض، تلٌهاا األبنٌاة التجارٌاة )2٘.ٖٙماٌمرب 

 %(.1%، وأخٌرا أنماض األبنٌة الصناعٌة)ٕٔوالخدمٌة والمدارس )التً جمعت تحت مسمى أبنٌة ذات استخدامات اخرى( 

ملٌاون طان منهاا عباارة عان  ٕ٘ٗ.ٗملٌاون طان،  4.211ٌناة المدٌماة لادرت ب فً حٌن أّن الكتلة الكلٌة لألنماض فاً المد

ملٌاون طان( تلٌهاا الخاتونٌاة وعماو  2ٔ.ٓأنماض أبنٌة لدٌمة )جص وحجر( كمٌة كبٌرة منها موجودة فاً منطماة المٌادان )

ملٌاون  ٙٗ.ٔموصال )البمال، فً حٌن أن معظام أنمااض األبنٌاة الحدٌثاة )البلاون والكونكرٌات( موجاودة فاً منطماة ساوق ال

 طن(.

تم خالل الدراسة نٌجاد أحد عشر مولعاً فً المدٌنة المدٌمة ٌمكن اساتخدامه كمحطاة وساٌطة لتجمٌاع األنمااض تمهٌادا لنملهاا 

الى مولع الطمار النهاابً، ثام نٌجااد المساار األمثال لرفاع األنمااض مان المدٌناة المدٌماة بوسااطة تحلٌال الشابكات ضامن نظام 

افٌة لحساب المسار األكثر كفاءة لرفع األنماض مع التركٌز علاى تملٌال الولات المساتؽرق فاً عملٌاة الجماع المعلومات الجؽر

والمسافة الممطوعة لتملٌل التكالٌؾ االلتصادٌة والعبؤ البٌبً لنظام الجمع الممتارح ماع االخاذ بنظار االعتباار الموالاع االثرٌاة 

ار األمثال لكال جازء مان أجازاء المدٌناة المدٌماة فضاالً عان جاداول تعطاً فً منطمة الدراسة، وتم انشاء خرابط توضح المس

 .معلومات
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 علوم البٌبة وتماناتها

:  تؤثٌر التلوث بالهٌدروكاربونات النفطٌة فً بعض احٌاء  عنوان الرسالة رؼد نوفل حازم سعٌداسم الطالب :  
 التربة المجهرٌة

 المسم  :  علوم  البٌبة  تماناتهاالكلٌة : علوم البٌبة و الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1رلم االستمارة : 

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  /   تمانات البٌبة             2ٕٔٓ/  ٖ/  2ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                              مدرسالدرجة العلمٌة :  محجن عزٌز مصطفى اسم المشرؾ : د. 

 تربة / احٌاء تربة مجهرٌة الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  تمنات البٌبة 

 

 المستخلص

 

امالت أُجرٌت تجربة عاملٌة تحت ظروؾ المختبر فً مختبرات كلٌة علوم البٌبة وتماناتها/جامعاة الموصال ، تضامنت معا     

% ، لدراساة ٓٔ% و ٘التلوث : الكٌروسٌن والدٌزل وزٌات التشاحٌم ؼٌار المساتعمل وزٌات التشاحٌم المساتعمل بمساتوٌٌن 

تؤثٌرهاااا فاااً اعاااداد البكترٌاااا المعتمااادة التؽذٌاااة و اعاااداد البكترٌاااا المحللاااة للهٌااادروكاربونات واعاااداد الفطرٌاااات واعاااداد 

ماااان التحضااااٌن وماااان ثاااام كاااال أساااابوعٌن ، أظهاااارت النتااااابج أن التلااااوث االكتٌنوماٌسااااٌتات ، أُخااااذت العٌنااااات بعااااد شااااهر 

بالهٌاادروكاربونات النفطٌااة َخفَااض معنوٌااا اعااداد البكترٌااا المعتماادة التؽذٌااة عنااد جمٌااع فتاارات التحضااٌن ، ونزداد االنخفاااض 

ٌم ؼٌار المساتعمل بزٌادة التركٌز، ففاً األسابوع الثاانً عشار أوضاحت النتاابج أن نضاافة الكٌروساٌن والادٌزل وزٌات التشاح

% ٕٗ% و 2ٖ% و ٖٕوزٌاات التشااحٌم المسااتعمل بالمسااتوٌٌن أدى نلااى خفااض أعااداد البكترٌااا المعتماادة التؽذٌااة بنساابة 

% علااى التااوالً ، أمااا البكترٌااا المحللااة للهٌاادروكاربونات فمااد ازدادت أعاادادها ٓ٘% و ٕٗ% و ٕ٘% و ٗٗ% و ٗٗو

وازداد العادد بزٌاادة تركٌاز الملاوث ، وأوضاحت النتاابج بعاد مارور اثناً عشار  معنوٌا فً العٌنات الملوثة بالهٌدروكاربونات

اسبوعاً من التحضٌن ان نضافة الكٌروساٌن والادٌزل وزٌات التشاحٌم ؼٌار المساتعمل وزٌات التشاحٌم المساتعمل بالمساتوٌٌن 

% و ٕٙٓ% و ٖٖٓ% و ٕٙٓ% و ٖٙٗ% و 2ٕٗأدت الاااى زٌاااادة أعاااداد البكترٌاااا المحللاااة للهٌااادروكاربونات بنسااابة 

% علااى التاااوالً ، أمااا الفطرٌاااات فمااد كاااان هنااان اخاااتالؾ فااً أعااادادها فااً العٌناااات الملوثاااة 4ٗٔ% و 4ٗٔ% و 1ٙٔ

بالهٌدروكاربونات وتباٌن العدد تبعا لنوع الملاوث وتركٌازه ومادة التحضاٌن ، ففاً األسابوع الثاانً عشار مان التحضاٌن أدت 

المستعمل وزٌات التشاحٌم المساتعمل بالمساتوٌٌن نلاى زٌاادة أعاداد الفطرٌاات  نضافة الكٌروسٌن والدٌزل وزٌت التشحٌم ؼٌر

% علاى التاوالً ، وبٌنات النتاابج أن اعاداد ٕٕٔ% و ٗ٘% و 1ٓ% و 4ٖ% و 2ٖٔ% و 4ٖ% و 2ٗ% و 2ٕبنسبة 

وع الثاانً عشار االكتٌنوماٌسٌتات ازدادت معنوٌا فً أؼلب أنواع وتراكٌز الملوثاات الهٌدروكاربونٌاة المدروساة، ففاً األساب

أدت نضااافة الكٌروسااٌن والاادٌزل وزٌاات التشااحٌم ؼٌاار المسااتعمل وزٌاات التشااحٌم المسااتعمل بالمسااتوٌٌن الااى زٌااادة أعااداد 

% علااى التااوالً ، وبعااد 1٘% و ٖ٘% و 2ٖ% و 1ٕ% و 2ٕٕ% و 1ٙ% و ٕ٘ٔ% و 2ٖاالكتٌنوماٌسااٌتات بنساابة 

نات النفطٌة فً الترتٌب التالً : كٌروسٌن < دٌزل < زٌت التشحٌم اسبوعاً من التحضٌن كانت نسبة تحلل الهٌدروكاربو ٕٔ

% ، فاً ٘%( فاً العٌناات الملوثاة بالكٌروساٌن ٙ.2ٗؼٌر المستعمل < زٌت التشحٌم المستعمل ، أعلى نسبة تحلال كانات )

 %( فً العٌنات الملوثة بزٌت التشحٌم ؼٌر المستعمل.1.ٓٔحٌن كانت ألل نسبة تحلل )

بج عازل وتشاخٌص البكترٌااا النامٌاة فاً عٌناات الترباة الملوثااة بالهٌادروكاربونات أن هناان ساٌادة للبكترٌااا أوضاحت نتاا     

فاً جمٌاع العٌناات الملوثاة بالهٌادروكاربونات النفطٌاة ، كماا تام تشاخٌص أجنااس  sp.  Pseudomonasالتابعة لجنس

.sp Bacillus  و.sp Streptococcus و sp.Staphylococcus   العٌناااااات الملوثاااااة فاااااً أؼلاااااب
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فااااً جمٌااااع عٌنااااات التربااااة الملوثااااة  Aspergillusبالهٌاااادروكاربونات النفطٌااااة ، فااااً حااااٌن وجاااادت سااااٌادة لفطاااار 

فاً أؼلاب  Nigrosporaو  Penicilliumو  Fusariumبالهٌدروكاربونات ، كما وجادت الفطرٌاات التابعاة ألجنااس 

 عٌنات التربة الملوثة بالهٌدروكاربونات النفطٌة 

هرت النتابج وجود زٌادة معنوٌة فً تراكٌز العناصر الثمٌلة فً التربة نتٌجة التلوث بالهٌدروكاربونات النفطٌة، ووجاد أظ    

ملؽم/كؽم( فً العٌناات الملوثاة بزٌات  ٔ٘ٗأن أعلى تركٌز لعنصر الحدٌد فً العٌنات الملوثة بالهٌدروكاربونات النفطٌة بلػ )

% ، فً حٌن بلاػ ٘ملؽم/كؽم( فً العٌنات الملوثة بالكٌروسٌن  ٖٖٕكٌز للحدٌد كان )% وألل ترٓٔالتشحٌم ؼٌر المستعمل 

 4ٗٔ% وألاال تركٌااز للزناان كااان )٘ملؽم/كؽاام( فااً العٌنااات الملوثااة بزٌاات التشااحٌم المسااتعمل  1ٖٔأعلااى تركٌااز للزناان )

ملؽم/كؽم( فً العٌنات الملوثة بزٌت  1ٖ٘% ، وكان أعلى تركٌز للكوبلت كان )٘ملؽم/كؽم( فً العٌنات الملوثة بالكٌروسٌن 

% ، بٌنما كان أعلاى ٘ملؽم/كؽم( فً العٌنات الملوثة بالكٌروسٌن  ٕٓٔ% وألل تركٌز للكوبلت كان )ٓٔالتشحٌم المستعمل 

العٌناات ملؽم/كؽام( فاً  1ٕٔ% وألال تركٌاز للنحااس كاان )ٓٔملؽم/كؽم( فً العٌنات الملوثة بالدٌزل  ٖٓٔتركٌز للنحاس )

 % .٘ة بالكٌروسٌن الملوث
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 علوم البٌبة وتماناتها

: تمٌم كفاءة محطة نسالة االٌسر المدٌم وشبكة نمل المٌاه فً  عنوان الرسالة اسم الطالب : فاطمة معاذ حامد السلطان
   بعض احٌاء مدٌنة الموصل

 لمسم  :  علوم  البٌبة ا الكلٌة : علوم البٌبة وتماناتها الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٔرلم االستمارة : 

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  /   تمانات البٌبة             2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 اسم المشرؾ : د. مازن نزار فضل
 د. ناٌؾ بكر أحمد:                 

 الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد
 : مدرس                                                              

 الشهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 المسم :  تمنات البٌبة
  :  تمنات البٌبة       

 علوم حٌاة / علم نبات / بٌبة وتلوث الدلٌك  : االختصاص العام /  
 :علوم التربة / كٌمٌاء وصٌانة تربة                                   

 

 المستخلص

 

للتعرؾ على نوعٌة المٌاه فً أحٌاء الجانب االٌسر مان مدٌناة الموصال، وتحدٌاد مادى مطابمتهاا للمواصافات المٌاساٌة        

م وذلاان ، تاام اختٌااار محطااة نسااالة الماااء الساااحل االٌساار المااد1ٌٕٓٓ، ومواصاافات منظمااة الصااحة العالمٌااة 2ٕٓٓالعرالٌااة 

لتحمٌك أهداؾ الدراسة الحالٌة، من خالل أجراء بعض الفحوصات الفٌزٌابٌة، والكٌمٌابٌة، واالحٌابٌة، على نوعٌة مٌااه نهار 

 دجلة )الماء الخام(  والمٌاه المعاملة  فً محطة اإلسالة، ومٌاه الشرب فً المناطك السكنٌة التً تؽذٌها تلن المحطة.

( ٕٙٔ( جمعات خاللهاا )1ٕٔٓولؽاٌة نهاٌة شهر نٌساان  4ٕٔٓهر)من شهر تشرٌن الثانً أستمرت الدراسة لمدة ستة أش

والعكورة و التوصٌلٌة الكهربابٌة، أما لٌاس  pHعٌنة، أجرٌت علٌها  لٌاس الخصابص الفٌزٌابٌة ومنها الدالة الحامضٌة ))

الكالساٌوم، الماعدٌاة، الكبرٌتاات ، المتطلاب الخصابص الكٌمٌابٌة فشملت كل من االوكسجٌن المذاب، العسارة الكلٌاة، عسارة 

الحٌوي لألوكسجٌن ،الكلوراٌد، الفوسفات، النترات، والكلور المتبمً، فضال عن دراسة الخصابص االحٌابٌة مثل العدد الكلً 

 .        E.coliوبكترٌا المولون   TPC Total Plate Countللبكترٌا 

فاً شاهر كاانون الثاانً، ٗ.1نهر دجلة، أن الدالاة الحامضاٌة بلؽات أَعلاى لٌماه لهاا  بٌنت نتابج الفحوصات الفٌزٌابٌة لمٌاه ل

مااٌكرو  11ٗفً تشارٌن الثاانً، فاً حاٌن لوحظات أعلاى لٌماة للتوصاٌلٌة الكهربابٌاة  NTU10.1وأن أعلى لٌمة للعكوره 

ملؽم/لتر لوحظ فاً  ٘.ٌٗن المذاب سٌمنز/سم خالل شهر شباط . أما بالنسبة للخصابص الكٌمٌابٌة فكان ألل تركٌزاً لألوكسج

ملؽم/لتار، وأعادت  ٖٓٔشهر كانون الثانً، وأظهرت النتابج ارتفاع عسرة المٌاه، نذ بلؽت أعلى تركٌز لها فً كاانون االول 

ملؽم/لتار فاً كاانون الثاانً، وبٌنات النتاابج أنَّ تركٌاز  4.ٗالمٌاه سٌبة من حٌث المتطلب الحٌوي لألوكسجٌن، أذ وصلت الى

ملؽم/لتار فاً نٌساان. أماا بالنسابة للخصاابص  4.ٕوسفات لد تجاوز الحدود المسموح بها عالمٌاً أذ بلاػ أعلاى تركٌاز لهاا الف

االحٌابٌة التً تعد من المإشرات االساسٌة لبٌان صاالحٌة المااء للشارب فؤنهاا تجااوزت الحادود المساموح بهاا، فماد أظهارت 

اه خاالل أشاهر الدراساة، وهاذا ٌعاد مإشاراً لتلاوث مٌااه النهار بمٌااه الصارؾ فاً عٌناات المٌاE. coliالنتابج عزل بكترٌاا   

 الصحً، مما ٌجعلها ؼٌر صالحة للشرب حسب المواصفات العالمٌة.

وأظهرت نتابج الخصابص الفٌزٌابٌة لمٌاه المناطك السكنٌة، تجااوز لاٌم العكاورة عان الحادود المساموح بهاا، نذ بلؽات أعلاى 

مااٌكرو  ٕٖ٘ٔهاٌة حً الرفاق لشهر كانون الثانً، ولوحظت أعلى لٌمة للتوصٌلٌة الكهربابٌاة فً ن NTU ٕ.ٓٙلٌمة لها 

سٌمنز/سم فً نهاٌة حً الزراعً خالل كانون االول. أماا عان الخصاابص الكٌمٌابٌاة فاِإن الال تركٌاز وصال نِلٌاه األُوكساجٌن 

ملؽم/لتار،  ٖٖٓهر آذار، واعلاى تركٌاز للعسارة هاو ملؽم/لتر فاً نهاٌاة حاً المثناى لشا ٗ.ٖالمذاب فً االحٌاء السكنٌة هو 

ملؽم/لتاار فااً نهاٌااة حااً العربااً لشااهر  4ٓٔالنبااً ٌااونس لشااهر كااانون االول، وبلااػ تركٌااز الكبرٌتااات وذلاان فااً نهاٌااة حااً
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نٌسان، وظهرت الفوسفات فً مٌاه معظم المناطك السكنٌة وتجااوزت فاً معظمهاا الحادود المساموح بهاا، حتاى وصالت الاى 

لؽم/لتر فً نهاٌة حً الكفاءات لشهر كانون االول، أما تركٌز الكلور المتبمً فمد أظهر تباٌناً من شهر آلخر، وعلاى مٖٔ.ٓٔ

العموم كانت نتابجه للٌلة أو معدومة، وأظهرت اؼلب العٌنات خلّوها من الكلور المتبمً. أماا فٌماا ٌتعلاك بالدراساة االحٌابٌاة 

 .E، وفً الولت نفساه فماد أظهار عازل بكترٌاا  TPCكانت ملوثة باألحٌاء المجهرٌة   فمد أظهرت النتابج أن اؼلب العٌنات

coli   فً جمٌع األَحٌاء السكنٌة خاصة فً األَشهر األَخٌرة أي شاباط وآذار و نٌساان، وهاً االشاهر التاً كانات فٌهاا المٌااه

لاات معنوٌاة باٌن مٌااه النهار والخاارج مان الخارجة من المحطة ملوثة، ومن خالل التحلٌل االحصاابً  تباٌن عادم وجاود فرو

المحطااة فٌمااا ٌخااص )الدالااة الحامضااٌة و العكااورة و التوصااٌلة الكهربابٌااة و االوكسااجٌن المااذاب و العساارة و الماعدٌااة و 

الكبرٌتات و الكلوراٌد و الفوسفات(، فضالً عن كون انابٌب الشبكة هً االخرى تعد لدٌمة وتحتوي على تكسارات تعمال علاى 

المٌاااه، اثناااء نملهااا الااى االحٌاااء السااكنٌة والسااٌما فااً نهاٌتهااا لدرجااة تصاال الااى عاادم صااالحٌة المٌاااه للشاارب  وذلاان  تلااوث

 لخروجها عن المواصفات المعتمدة.  

وأظهرت نتابج الدراسة الحالٌة أن لٌم بعض العوامل مثل )الدالة الحامضٌة و التوصٌلة الكهربابٌاة و الكبرٌتاات و الكلوراٌاد 

نتاارات(، كاناات تمااع ضاامن المواصاافات العرالٌااة وكااذلن مواصاافات منظمااة الصااحة العالمٌااة، أمااا التااً كاناات خااارج تلاان و ال

 TPCالمواصفات هً )العكورة و االوكساجٌن الماذاب و العسارة، الماعدٌاة و المتطلاب الحٌاوي لألوكساجٌن و الفوسافات و 

 .(E. coliو)
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 تماناتهاعلوم البٌبة و

تمٌٌم صالحٌة المٌاه العادمة المطروحة فً بعض مناطك  : عنوان الرسالة اسم الطالب : اسراء ممبول بشٌر حمادي
مدٌنة الموصل فً انبات ونمو بعض النباتات المستخدمة فً تثبٌت الكثبان 

 الرملٌة جنوب محافظة نٌنوى.

 مسم  :  علوم  البٌبة ال الكلٌة : علوم البٌبة وتماناتها الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٔرلم االستمارة : 

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  /   تمانات البٌبة             2ٕٔٓ/  ٖ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                               مدرس              الدرجة العلمٌة : اسم المشرؾ : د. ناٌؾ بكر احمد

 علوم تربة / كٌمٌاء وصٌانة التربة   الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  تمنات البٌبة 

 

لمستخلصا  

 

نظرا لما تحملاه مشاكلة زحاؾ الكثباان الرملٌاة مان أهمٌاة علاى مساتوى العاالم بشاكل عاام وعلاى مساتوى العاراق بشاكل     

لذا فمد أصبح من الضروري وضع حد لهذه المشكلة. كذلن فان موضوع طرح مٌاه الصرؾ ؼٌر المعالجاة فاً مدٌناة خاص، 

الموصل بشكل مباشر فً نهر دجلة ٌشكل عبباا كبٌارا علٌاه. لاذلن  فماد أجرٌات الدراساة مان خاالل زراعاة أربعاة أناواع مان  

كؽم تربة جافة هوابٌا مؤخوذة مان  ٔذلن فً سنادٌن تحتوي حوالً النباتات هً )الذرة الصفراء، الشوفان، الحلفا، الدخن( و

( مال) / ٓ٘ٔالكثبان الرملٌة المتحركاة لمنطماة الحضار. تام سامً سانادٌن الترباة المزروعاة بالمااء وذلان مان خاالل نضاافة 

الزنجٌلااً،  ساندانة، حٌاث تاام اساتخدام مٌاااه الصارؾ لثالثااة ودٌاان ربٌساة فااً مدٌناة الموصاال وهاً )نهاار الخوصار، ووادي

 ووادي عماب( فضال عن نهر دجلة لؽرض الممارنة وبوالع ثالثة مكررات لكل حالة.

كما تم اجراء تجربة أخرى باستخدام تربة كثبان رملٌة مؤخوذة من لضاء بٌجً فً محافظاة صاالح الادٌن حٌاث تام  

ندانة وبثالثة مكررات حٌاث تام سامٌها وذلان زراعة السنادٌن باستخدام نباتً الٌوكالبتس واالكاسٌا بمعدل شتلة واحدة لكل س

 باستخدام األنواع األربعة من المٌاه.

( ٓ، ٙ.ٕٓ، 1ٔ، ٕٙ( أٌااام ماان الزراعااة بااان معاادالت اعااداد بااادرات الااذرة الصاافراء كاناات )ٙأظهاارت النتااابج بعااد ماارور)

( وذلاان تحاات ٖ، ٖ.ٕٔ، ٙ.ٖٕ، ٕٕ( ، والاادخن فكاناات)ٖ.ٔ، ٕٓ، ٕٕ، ٕٔ(  ، والحلفااا)ٓ، ٕٔ، ٙ.ٙٔ، ٙٔوالشااوفان )

تؤثٌر كل من مٌااه )نهار دجلاة، نهار الخوصار، وادي الزنجٌلاً، وادي عمااب( علاى التاوالً. ومان خاالل التحالٌال االحصاابٌة 

العداد البادرات فمد تبٌن عدم وجود فرولات معنوٌة عن استخدام مٌاه نهار دجلاة، ونهار الخوصار، ووادي الزنجٌلاً، اال ان 

% بٌن تؤثٌر هذه األنواع الثالثة من المٌاه وتؤثٌر مٌاه وادي عماب نظرا لماا تحتوٌاه ٘مستوى الثمة  هنالن فرق معنوي عند

هذه األخٌرة على تركٌز عاٍل من الصودٌوم والملوثات الصناعٌة االخرى. كما انه ظهرت افضلٌة العداد كل من نباتاات الاذرة 

فان االمر الذي ٌاوحً الاى اساتبعاد كال مان مٌااه وادي عمااب وكاذلن الصفراء والحلفا والدخن ممارنة مع اعداد بادرات الشو

 نبات الشوفان من مسؤلة معالجة وتثبٌت الكثبان الرملٌة المتحركة لمنطمة الحضر.

اما بالنسبة للتجربة الثانٌاة فماد تباٌن التااثٌر اإلٌجاابً لمٌااه نهار دجلاة ونهار الخوصار ووادي الزنجٌلاً وكاان معادل اطاوال 

، .( ساام تحاات تااؤثٌر كاال ماان مٌاااه نهاار دجلااة ونهاار الخوصاار ووادي ٖ.21، ٙ.4ٗ، 4ٓ.4شااتالت الٌوكااالبتس)النباتااات ل

ٌوما من الزراعة حٌث حصلت زٌادة فً اطوال جمٌع النباتات مناذ  ٘ٗالزنجٌلً ووادي عماب على التوالً  وذلن بعد مرور 

 تارٌخ زراعتها.

( لنهار دجلاة ونهار الخوصار ووادي ٓ، ٙ.ٕٓ، ٙ.1ٔ، ٙ.ٕٗة الزراعاة)وكان معدل اطاوال شاتالت االكاساٌا بعاد انتهااء ماد
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الزنجٌلً ووادي عماب على التوالً. وكما هو الحال مع شتالت الٌوكالبتس فمد حدثت زٌادة فاً اطوالهاا، كماا لاوحظ تادهور 

 .ادي عماب لألسباب المذكورة سابماجمٌع الشتالت فً مٌاه و

 علوم البٌبة وتماناتها

 (Triticum: تؤثٌر التلوث بالمعادن الثمٌلة فً نبات الحنطة  عنوان الرسالة : دالل عبدهللا فتحً محمود اسم الطالب
aestivum L.)  على بعض الصفات الفسلجٌة والتشرٌحٌة والمستوى

 الجزٌبً

 المسم  :  علوم  البٌبة  الكلٌة : علوم البٌبة وتماناتها الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  تطبٌمً بٌعة البحث : اكادٌمًط 4رلم االستمارة : 

 تمانات البٌبة             م  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  / االختصاص العا 2ٕٔٓ/  ٖ/  4ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه  الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                                         اسم المشرؾ : د. دمحم ابراهٌم خلٌل الطابً

 / باٌولوجً جزٌبً باٌولوجً الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم  البٌبة

 

لمستخلصا  

 

أجرٌت الدراسة فً جامعة الموصل / كلٌاة علاوم البٌباة وتماناتهاا / لسام علاوم البٌباة بهادؾ دراساة تاؤثٌر تلاوث الترباة      

 0.1،0.25،  0.05، 0.025، (0.01لكادمٌوم ( كال على ننفراد وبالتراكٌز        بالمعادن الثمٌلة )الرصاص والنحاس وا

ؼم/لتر على االنبات و النمو الخضري وبعض الصفات الفسلجٌة والتشارٌحٌة والتؽٌارات علاى مساتوى الحماض 1) ،  0.5، 

 النااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااووي منمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوص  

  (.Triticum aestivum L).لصنؾ الحنطة صابر بٌن  DNAاالوكسجٌن 

ت نتااابج الدراسااة أن نضااافة المعااادن الثمٌلااة )الرصاااص والنحاااس والكااادمٌوم( ندت نلااى حصااول ننخفاااض فااً النمااو أوضااح

المتمثاال فااً طااول المجمااوع الخضااري والجااذري والمساااحة الورلٌااة كمااا لااوحظ ننخفاااض محتااوى الماااء النساابً وتركٌااز 

فااً االنسااجة الورلٌااة مااع زٌااادة تراكٌااز المعااادن  الكلوروفٌاال فااً األوراق مااع حصااول زٌااادة تدرٌجٌااة فااً تااراكم الباارولٌن

 ؼم/لتر.  1)،0.1،0.25،0.5خصوصا عند اضافتها بالتراكٌز )

كما بٌن التشرٌح الممطعً لنبات الحنطة عدة تؽٌٌرات فً الخصابص التشرٌحٌة ألوراق وسٌمان وجذور النباتاات المعرضاة  

 Triticum)لتاار. نذ بااٌن التحلٌاال التشاارٌحً لنبااات الحنطااة ( ؼم/1، 5 .0، 0.25، (0.1للتلااوث بالمعااادن بااالتراكٌز 

aestivum L.)  ؼم/لتاار ٌلٌااه الرصاااص والنحاااس علااى أحجااام الخالٌااا  1) ،(0.5التااؤثٌر الساالبً للكااادمٌوم بااالتراكٌز

رت وترتٌبهااا فااً منطمااة المشاارة والبشاارة و علااى أعااداد الحاازم الوعابٌااة وتوزٌعهااا فااً الجااذر والساااق/ والورلااة، كمااا أظهاا

المعادن الثمٌلة تؤثٌرات كبٌرة على األنسجة االبتدابٌة فً كافة أجزاء النبات و خالٌا النسٌج المتوسط فاً الورلاة الاذي نزداد 

 مع زٌادة تلوث التربة . 

لنباتااات الحنطااة المعاملااة بالمعااادن الثمٌلااة  DNAكااذلن كشاافت النتااابج عاان حصااول تباٌنااات  وراثٌااة فااً الحااامض النااووي 

( والتً تمثلت بفمدان أو استحداث حزم جدٌادة ممارناة بمعاملاة الساٌطرة RAPD( بادبات للتضخٌم العشوابً )4ل )باستعما

( OPC-12 ، OPJ-05،UBC -13مشٌرة بذلن الى حدوث تؽٌر فً تسلسل المواعد النتروجٌنٌاة . نذ أظهارت البادباات )

( من اظهاار حازم التضاخٌم  ، RPI-1لم ٌتمكن البادئ ) بٌنما DNAكفاءة عالٌة فً اظهار حزم  التضخٌم للحمض النووي 

 ات المعاملة بالمعادن الثمٌلة . ونن هذه التؽٌرات على المستوى الجزٌبً أدى نلى حدوث تؽٌرات فً النمط الظاهري للنبات
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 علوم البٌبة وتماناتها

لى لمعالجة التلوث بالمعادن الثمٌلة : تحدٌد الظروؾ المث عنوان الرسالة اسم الطالب : سرى ولٌد أحمد محمود
 Aspergillusو  Aspergillus niger باستخدام الفطرٌات 

oryzae فً أوساط سابلة 

 المسم  :  علوم  البٌبة  الكلٌة : علوم البٌبة وتماناتها الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2رلم االستمارة : 

 االختصاص العام  /  الدلٌك :  علوم البٌبة  /  علوم البٌبة   2ٕٔٓ/  ٖ/  ٕٓشة  : تارٌخ المنال

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة : استاذ مساعد                                          اسم المشرؾ : د. مازن نزار فضل

 بٌبة وتلوث /علم نبات   /ٌاةعلوم ح الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علوم  البٌبة

 

لمستخلصا  

 

فاً المعالجاة  Aspergillus oryzaeو  Aspergillus nigerهادفت الدراساة الحالٌاة نلاى اساتخدام الفطارٌن      

الحٌوٌة لبعض المعادن الثمٌلة والتً شملت الرصاص والنحاس والنٌكل والحدٌد والخارصٌن والكادمٌوم والمضافة، بصاورة 

لتاار نلااى المزرعااة السااابلة لكاال ماان الفطاارٌن مااع دراسااة تااؤثٌر بعااض \ملؽم ٕٓٓو  ٓ٘ٔو  ٓٓٔو  ٓ٘اكٌااز منفااردة، بتر

 العوامل فً النمو، متمثالً بالوزن الجاؾ للكتلة الحٌوٌة، وفً كل من سعة وكفاءة السحب الحٌوي لهذه المعادن. 

مٌلاة وبجمٌاع التراكٌاز نلاى وساط النماو ممارنااة حصال انخفااض معناوي فاً نماو كلاً لفطارٌن عناد نضااافة المعاادن الث       

. تناسابت درجاة التثباٌط طردٌااً A. oryzaeبالوسط الخالً من هذه المعادن عدا الخارصٌن الذي سبب زٌادة فً نماو فطار 

 .Aمع تراكٌز المعادن المضافة. أدت نضافة الكادمٌوم وبجمٌع التراكٌز نلاى مناع ننباات سابورات ناوعً الفطار. كاان الفطار 

oryzae  ألل حساسٌة منA. niger  .ًتجاه تؤثٌر المعادن المثبط للنمو، كاان تاؤثٌر تركٌاز المعاادن فاً ساعة الساحب للاٌال

لتاار وانخفضاات بصااورة معنوٌااة بزٌااادة \ملؽم ٓ٘بلؽاات ألصااى كفاااءة سااحب عنااد نضااافة المعااادن، بصااورة منفااردة، بتركٌااز 

  التركٌز واستخدم هذا التركٌز فً التجارب الالحمة.

بوجود جمٌع المعادن عدا النٌكل نذ كان أفضل نمو عناد  7٘ٙتم الحصول على أفضل نمو للفطرٌن عند الدالة الحامضٌة       

ولبمٌاة المعاادن عناد  ٘للنٌكل والخارصٌن عند الدالاة الحامضاٌة  A. niger. بلؽت سعة السحب المصوى بوساطة الفطر ٙ

للنحااس والخارصاٌن  7٘٘للرصااص و ٘عناد الدالاة الحامضاٌة  A. oryzae. تم الحصول على السعة المصوى لفطار 7٘٘

. تام الحصاول علاى ألصاى A. nigerللنٌكل والحدٌد، وتمٌز هاذا الفطار بانخفااض ساعة ساحبه للمعاادن ممارناة باالفطر  ٙو

 .Aالفطار . أظهار ٙلكافاة المعاادن عادا النٌكال فكاان عناد  7٘٘عناد الدالاة الحامضاٌة  A. nigerكفااءة ساحب بوسااطة  

oryzae  ولجمٌع المعادن الثمٌلة المضافة، تم الحصول على كفاءة ساحب جٌادة  ٙألصى كفاءة سحب عند الدالة الحامضٌة

 بوساطة الفطرٌن كلٌهما.  7٘ٙ-7٘٘فً المدى 

 م.°ٖ٘ -م°ٖٓتم الحصول على أفضل نمو للفطرٌن وأفضل سعة وكفاءة سحب لجمٌع المعادن عند المدى الحراري 

وصل ألصى نمو للفطرٌن فً الٌومٌن الثامن والعاشر. بلػ ألصى سعة سحب لجمٌاع المعاادن المضاافة بعاد ٌاومٌن مان       

أٌااام ماان التحضااٌن وللفطاارٌن  ٓٔ-1التحضاٌن ولكلااً الفطاارٌن. تاام الحصااول علااى ألصااى كفاااءة لساحب المعااادن خااالل ماادة 

 اعتماداً على نوع المعدن الثمٌل المضاؾ.

مل هااو األفضاال للحصااول علااى ألصااى وزن للكتلااة الحٌوٌااة وكااذلن أفضاال سااعة \ساابور ٓٔٙ× 7٘ٔاللماااح  كااان  تركٌااز      
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. كما كان التركٌاز الماذكور هاو األمثال A. nigerوكفاءة للسحب الحٌوي لجمٌع المعادن الثمٌلة المضافة نلى مزرعة الفطر 

باستخدام تراكٌاز مختلفاة مان اللمااح وحساب ناوع ، تم الحصول على أفضل سعة وكفاءة لهذا الفطر A. oryzaeلنمو فطر 

 المعدن الثمٌل المضاؾ.

 علوم البٌبة وتماناتها

: كفاءة نزالة الملوثات باستخدام انظمة المعالجة  عنوان الرسالة ٌحٌى رٌاض خضراسم الطالب : 
   البٌولوجٌة العاملة بنظام باردنفو المطور 

 المسم  :  علوم  البٌبة  وتماناتها الكلٌة : علوم البٌبة الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٔرلم االستمارة : 

 علوم بٌبةاالختصاص العام  /  الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٗ/  ٖتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                          الدرجة العلمٌة : استاذ  لصً كمال الدٌن االحمدياسم المشرؾ : د. 

 هندسة البٌبة   الدلٌك  : االختصاص العام /   بٌبة \الهندسة المدنٌة المسم :  

 

لمستخلصا  

 

أصبحت نزالة النٌتروجٌن والفسفور من مٌاه الفضالت موضوعاً عالمٌاً واسع االنتشار كون زٌادة تراكٌز هذه العناصار       

فاً ازالاة  الؽاذابً فاً المساطحات المابٌاة. تام تطاوٌر نظاام بااردنفو ذو اربعاة مراحال ودراساة لابلٌتاه تسبب ظاهرة اإلثاراء

ٌوماً( كؤعماار  ٕ٘و ٕٓو  ٘ٔو ٓٔو ٙو ٖالنٌتروجٌن والفسفور باالضافة الى لابلٌتة إلزالة المادة العضوٌة، وتم اختٌار )

دوٌر والترجٌاع فاً كفااءة نزالاة المؽاذٌات نذ اعتمادت لاٌم تادوٌر لألحٌاء المجهرٌة، كما تمت دراسة تؤثٌر كل من نسابتً التا

 ٓٓٔو 4٘% ماان التصاارٌؾ الااداخل وعنااد مختلااؾ االعمااار المسااتعملة أمااا نساابة الترجٌااع فااتم اعتماااد  ٕٓٓو ٓٓٔو ٓ٘

الحٌااء % من التصرٌؾ الداخل. لوحظ ارتفاع فً كفاءة نزالة الماادة العضاوٌة والنٌتاروجٌن والفسافور بزٌاادة عمار إ٘ٔو

ٌوماً ونسابة  ٕ٘%( عند عمر احٌاء مجهرٌة ٖٖ.2ٕالمجهرٌة ونسبة التدوٌر، نذ بلؽت اعلى كفاءة نزالة للمادة العضوٌة )

ٌومااً وبنسابة تادوٌر  ٕ٘%( عناد عمار احٌااء مجهرٌاة ٘.2ٙنزالاة للنٌتاروجٌن ) %، بٌنما بلؽت الصاى كفااءةٕ٘ٔترجٌع 

%. ٌٕٓٓومااً وبنسابة تادوٌر  ٕٓ%( عناد عمار احٌااء مجهرٌاة 41لفسافور )%، بالممابل كانت الصى كفااءة نزالاة لٕٓٓ

كذلن لوحظ ننخفاض فً تراكٌز األمونٌا الخارجاة بزٌاادة عمار االحٌااء المجهرٌاة ونسابة التادوٌر نذ بلاػ الال تركٌاز لالمونٌاا 

نخفااض فاً لٌماة الدالاة %. فضاال عان ذلان لاوحظ نٌٕٓٓوماً وبنسبة تادوٌر  ٕ٘لتر( عند عمر احٌاء مجهرٌة \ملؽم ٔ.ٓ)

(. فً حٌن نزدادت ٙ.4 - 1.ٙالحامضٌة بزٌادة عمر االحٌاء المجهرٌة ونسبة التدوٌر وكانت جمٌع المٌم عند ضمن المدى )

 ٘.ٓو  2ٗ.ٓو 4ٗ.ٓو ٗٗ.ٓتراكٌااز النتاارات الخارجااة بزٌااادة عماار االحٌاااء المجهرٌااة ونساابة التاادوٌر وبلؽاات تراكٌزهااا 

ٌومااً وعلاى التاوالً. كماا نرتفعات تراكٌاز الماواد الصالبة  ٘ٔو ٓٔو ٙو ٖ% واعماار حماؤة ٕٓٓلترعند نسبة تدوٌر \ملؽم

لتار( عناد \ملؽم 111ٕ( بزٌادة عمر االحٌاء المجهرٌة ونسابتً التادوٌر والترجٌاع وبلؽات الصاةاها )MLSSالعالمة الكلٌة )

حٌااء المجهرٌاة ونسابتً التادوٌر والترجٌاع، فاً ٌوماً كما انخفض تركٌز االوكسجٌن الماذاب بزٌاادة عمار األ ٕ٘عمر احٌاء 

( بزٌادة نسبة التدوٌر، كما ساجلت زٌاادة فاً تركٌاز MLVSSحٌن حصلت زٌادة فً تركٌز المواد الصلبة المتطاٌرة الكلٌة )

عمال تاٌاام بٌنماا ننخفضات تراكٌزهاا باسا ٓٔالمواد الصلبة المتطاٌرة الكلٌة بزٌادة نسابة الترجٌاع عناد عمار أحٌااء مجهرٌاة 

 .ٌوماً  ٕٓأحٌاء مجهرٌة بعمر
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 اسالمٌة  علوم

لرسالة :  انفرادات الموطؤ برواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً عن الكتب الستة عنوان ا اسم الطالب :  باسم اسماعٌل الٌاس
    –دراسة تحلٌلٌة  –من كتاب ولوت الصالة نلى باب الرعاؾ من كتاب الطهارة 

 المسم  :  العمٌدة والفكر االسالمً سالمٌة إلعلوم اال الكلٌة : الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔرلم االستمارة : 

 علوم الحدٌث   االختصاص العام  /  الدلٌك :   2ٕٔٓ/  ٕ/  ٗٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                    الدرجة العلمٌة :  استاذ           اسم المشرؾ : د. ٌاس جمٌد مجٌد

 علوم الحدٌث    الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  العمٌدة والفكر االسالمً

 

 المستخلص

     

اب ولوت تتناول هذه الدراسة األحادٌث التً انفرد برواٌتها االمام مالن فً موطبه برواٌة ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌثً من كت       

الصالة نلى باب الرعاؾ من كتاب الطهارة، ولم ترد فً أحد الكتب الستة، ولد التضت طبٌعة الدراسة أن تكاون الرساالة مان 

فصلٌن ٌتمدمهما فصل تمهٌدي مكون من بحثٌن تناولت فاً األول منهاا حٌااة اإلماام مالان وكتاباه الموطاؤ وترجماة مختصارة 

ً، وتناولُت فٌه أٌضاً كتااب الموطاؤ، وأهام الرواٌاات لاه، وأماا الثاانً فكاان فاً التفارد مان حٌاث ِلَراِوٌَتِِه ٌحٌى بن ٌحٌى اللٌث

لسمٌه المطلك، والنسبً بؤنواعه األربعة المشهورة، فؤضفُت نلٌه نوعا جدٌداً، وتناولت أسباب التفرد، وأضفت علٌها أساباباً 

ست فٌها األحادٌث التً انفرد بها فاً كتااب ولاوت الصاالة والتاً لم ٌتطرق نلٌها، أما الفصل األول فمد ضم ثمانٌة مباحث در

بلؽت ستة عشر حدٌثاً حممت فٌها مسابل كثٌرة من خالل تناول الحدٌث وتحلٌله متناً وتخرٌجاً، والنظر فاً المباحاث المتعلماة 

فمهاً للحادٌث، وبعاض لطاابؾ به من حٌث تراجم رجال اإلسناد، والمعنى العام للحدٌث، ومصطلح الحدٌث، واللؽاة، واألثار ال

اإلساناد، ولاد اشاتمل الفصال الثااانً علاى، تساعة مباحاث ممساامة علاى أباواب كتااب الطهاارة، والااذي حاوى أٌضااً الكثٌار ماان 

المسابل التً حررتها، وحممتها، وابتكرت فً الفصلٌن عمد الممارنات بٌن ما جاء فً الموطؤ لبعض األباواب، وباٌن ماا رواه 

، معتمداً فً ذلن على مصادر ومراجع عدٌادة زادت علاى أرباع مباة وأربعاٌن، باٌن مصادٍر ومرجاع، فاً أصحاب الكتب الستة

نٍِؾ، ووسمُت خاتمتها ببعض النتابج والتوصٌات.  شتى العلوم، وألكثر من ثالَث مبة ُمإِلٍؾ، وُمصَّ
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 اسالمٌة  علوم

دراسة موضوعٌة فً  –التبعٌة فً ضوء السنة النبوٌة  ة :لرسالعنوان ا أآلء بشٌر رشٌد دمحماسم الطالب :  
 –الكتب الستة 

 المسم  :  العمٌدة والفكر االسالمً الكلٌة : العلوم اإلسالمٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕرلم االستمارة : 

  الشرٌؾالحدٌث   /  الدلٌك : االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه                                             مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ  . ابراهٌم صالح محموداسم المشرؾ : د

 علوم الحدٌث    الدلٌك  : /   اصول الدٌن  االختصاص العام /  المسم :  العمٌدة والفكر االسالمً

 

صالمستخل  

     

كلها، انعكست مصطلحا فً مجاالت علمٌة شتى. ودالالُت هاذا المفهاوم  األزمنة التبعٌة واالتباع ظاهرة بشرٌة شابعة فً     

ذات صلة وثٌمة بمضٌة التملٌد والتشبه واالستنان وااللتداء وؼٌرها من االلفاظ المترادفة ، بل هاو اوساع نطالاا . كماا ان لاه 

وأثاره  وماالته المترتبة علٌاه ، وصاورة مان جملاة التصاورات والارإى الفكرٌاة التاً بساطتها  فرزتهأ عوامله وأسبابه التً

االحادٌااث واالثااار الشاارٌفة ، والتااً تعاارض البحااث لهااا فااً فصااله االول. أمااا الفصاال الثااانً فمااد أتااى علااى طابفااة اخاارى ماان 

وولؾ على كثٌر من مظاهر هاذا المفهاوم ومالمحاه  -من خالل االستمراء والدراسة والتحلٌل الموضوعً-االحادٌث الشرٌفة 

فٌما جاءت به تلن النصوص من تشرٌعات وأحكام، وما أرشادت الٌاه بتنظاٌم عاللاة المسالم ماع ؼٌاره مان المخاالفٌن لاه فاً 

مباشارة،  العمٌدة والفكر، وحتى مع الموافمٌن ،االمر الذي لد ٌلزم عنه نوع تبعٌٍة ما، حتى ونن كانت ؼٌر مباشارة. أو تبعٌاة

ولد توصل البحث الى أن للتبعٌاة وجوهااً كثٌارةا باٌن الصاالح المحماود منهاا المنادوب الٌاه، نن كانات تبعٌاة هداٌاة أو تبعٌاة 

انتماااء. وبااٌن المااذموم المسااتمبح ،فااً شااكل  ماان التبعٌااة العمٌاااء، المإدٌااة الااى اختااراق منظومااة المااٌم العمدٌااة واألخاللٌااة 

ن انتماءاته وزعزعة الثمة فً اصول المنهج اإلسالمً واالحتكام الى شرٌعته .ولاد كانات للسانة اإلسالمٌة، وتفرٌػ المسلم م

النبوٌااة معالجااات ولابٌااة للحٌلولااة دون ذلاان وبٌاناااً ألصااالة التشاارٌع اإلسااالمً. كمااا وتضاامن البحااث طرحااا لاابعض المسااابل 

 الفمهٌة والعمدٌة المستفادة .
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 اسالمٌة  علوم

جمع  -لراءة الكسابً برواٌتً ابن جبٌر وابن مّدانلرسالة :  عنوان ا نعم خزعل عزٌز لاسمالطالب :   اسم
 -ودراسة

 المسم  :  العمٌدة والفكر االسالمً الكلٌة : العلوم اإلسالمٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖرلم االستمارة : 

 المراءات المرآنٌة الدلٌك : /  السالمًالعمٌدة والفكر ا االختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٗشة  : تارٌخ المنال

 الشهادة : دكتوراه                                             مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ  باسل خلؾ حمود. اسم المشرؾ : د

 الداللٌة  الدلٌك  :  / اللؽة العربٌة  االختصاص العام / المسم :  العمٌدة والفكر االسالمً

 

 المستخلص

     

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اجمعٌن .

 وبعد :

فمد أولى العلماء العناٌة الكبٌرة لعلم المراءات منذ المارون األولاى وحتاى عصارنا هاذا ، نماال ، وأداء و حفظاا ونثارا ونعراباا 

 وتوجٌها .

الكسابً وراوٌاه ابن جبٌار وابان مادان ، حٌاث نماال ماتلمٌااه  –الذٌن لدموا خدمة كبٌرة لكتاب هللا تعالى  -ن أإلبن األعالموم

وهاذا مااتبٌن مان  –ابان جبٌار وابان مادان -عن شٌخهما بدلة وورع شدٌدٌن ، وبالرؼم من أنهم لم ٌشتهرا الشاهرة الكبٌارة 

لكان سامو المارء ٌباان مان أعمالاه ، فماد اتضاحت أماانتهم ودلاتهم مان خاالل ماانماله خالل للة التراجم عنهما وتواضاعها ، و

 وسطراه ، فجزاهما هللا عنا خٌر الجزاء .

وكان الهدؾ من هذه الدراسة بٌان الجهود العلمٌاة التاً لادمها الكساابً وراوٌااه ابان جبٌار وابان مادان_ رحمهام هللا _ فاً 

مهااا وترتٌبهااا ودراسااتها، بتمسااٌمها علااى الموضااوعات الربٌسااٌة فااً الماارآن الكاارٌم المااراءات المرانٌااة المروٌااة عاانهم وتوثٌ

 وبٌان أثر المراءات المرآنٌة فً نضافة معاٍن عمدٌة أو فمهٌة وؼٌرها.

 ولد التضت طبٌعة الدراسة أن تتضمن فصلٌن ٌسبمهما ممدمة وفصل تمهٌدي ، وتتلوها خاتمة ، وتفصٌلها عاآلتً :

تناولت فٌه مفهوم علم المراءات وماٌتعلك به ، باإلضافة نلى التعرٌؾ بالكسابً وراوٌااه ، لاذلن الفصل التمهٌدي :  -

 انتظم على مبحثٌن . 

 الفصل األول   : تناولت فٌه نّص لراءة ابن جبٌر وابن مّدان ، ولد اشتمل على مبحثٌن . -

 ة للموضوعات المرآنٌة .الفصل الثانً  : أثر لراءة الكسابً براوٌٌه فً تفسٌر اآلٌات المتضمن -

 الخاتمة        : ذكرت فٌها أهم النتابج النتابج التً توصلت نلٌها فً البحث .  -

 نتابج الدراسة :

الفارف(، وهاذا ٌنطباك علاى –تبٌن من خالل استمراء رواٌتً ابن جبٌر وابن مدان، للة اختالفهما فً المراءة )األصول  -1

 جمٌع رواة الكسابً .

 اٌات الشاذة فً رواٌتً ابن جبٌر وابن مدان .ندرة موافمة الرو -2

 كثرة موافمتهما لشٌخهما اإلمام الكسابً . -3

 ( أربع وخمسٌن رواٌة .ٗ٘خالؾ ابن جبٌر مذهب شٌخه فً ) -4

 ( عشرٌن رواٌة. ٕٓخالؾ ابن مدان مذهب شٌخه فً ) -5

الدراساة أنَّ لهاا اثاراً فاً اضاافة  بعض المراءات عّدها أهل اللؽة من لبٌل اللؽات التً لاٌس لهاا أثار، واتضاح مان خاالل -6

 )لَْدُرهُ( . -)لََدُرهُ( معاٍن جدٌدة ماكانت لتتضح نال بها كمراءة : 
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 للمراءات أثٌر فً العمٌدة ونن لم ٌكن هذا األثر ظاهرا ، فهً نّما تإكد أمرا ، أو تنبا عن حدث . -7

 

 اسالمٌة  علوم

: تمرٌرات ابن عالن المكً فً اإللهٌات فً كتابه الفتوحات  ةعنوان الرسال ثامر عبد الواحد ٌحٌىاسم الطالب :  
 الربانٌة على األذكار النواوٌة

 المسم  :  العمٌدة والفكر االسالمً الكلٌة : العلوم اإلسالمٌة  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٗرلم االستمارة : 

 :  العمٌدةأصول الدٌن /   الدلٌك االختصاص العام  /   2ٕٔٓ/  ٗ/  1تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد                                             ٌاسر أحمد عبد هللااسم المشرؾ : د. 

 :  العمٌدةأصول الدٌن /   الدلٌك االختصاص العام /   علوم المرآنالمسم :  

 

 المستخلص

 

عنوان هذا البحث هاو : تمرٌارات اإلماام ابان عاالن فاً اإللهٌاات فاً كتاباه الفتوحاات الربانٌاة علاى األذكاار النواوٌاة ،        

ٌهدؾ هذا البحث نلى جمع ودراسة هذه التمرٌرات فً اإللهٌات والكشؾ عن دالالتها وبٌان االستنباطات والتوجٌهات والعلال 

ٌدة فً ما ٌتعلك بهذه التمرٌرات ، وأعنً بالتمرٌرات هً : تلن األلوال واألراء التً ٌنملها اإلماام ابان التً ذكرها علماء العم

عالن عن علماء األمة بما ٌتعلك بمسابل العمٌادة وممارراتهم فاً مبحاث اإللهٌاات ومان ثام بٌاان ماا فٌهاا مان دالالت ومعاانً 

ماة وخمساة فصاول وخاتماة ، بٌَّنات فاً الممدماة أهاداؾ الدراساة وترجٌح بعض اآلراء على بعض ،  لسَّمت البحث نلاى ممد

ومسوؼاتها ومنهجٌة البحث، والصعوبات التً اللٌتها، والدراسات السابمة، وخطة البحث، والفصول الخمسة بٌَّنات فٌهاا ماا 

ة والفصال الثاانً : تمرٌارات ٌؤتً :الفصل األول  : التعرٌؾ باإلمام ابن عالن وبكتابه الفتوحات الربانٌة على األذكاار النواوٌا

اإلمام ابن عالن فً مباحث اإلٌمان، الفصل الثالث :  تمرٌرات اإلمام ابن عالن فً مباحث اإللهٌات ،الفصل الرابع : تمرٌرات 

 اإلمام ابن عالن فً أسماء هللا الحسنى ، الفصل الخامس : تمرٌرات اإلمام ابن عالن فً المضاء والمدر . 

ع لابمة بؤسماء المصادر بخاتمة أوجزت فٌها أهم النتابج  مع بعض التوصٌات التً أوصً بها موأنهٌت بحثً هذا 

 والمراجع
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 حموقال

سلطة الماضً فً تمدٌر صحة السندات االلكترونٌة )دراسة  :عنوان الرسالة  ثامر صالح حمد خلٌؾ اسم الطالب :  

 ممارنة( 

 المانون الخاص  المسم  :    حموق ال  الكلٌة : الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٗٗرلم االستمارة : 

 المانون الخاص / لانون اإلثبات والمرافعات المدنٌةاالختصاص العام  /  الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٕ/  4تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه ٌة :  استاذ مساعد                                              الدرجة العلم تٌماء محمود فوزي اسم المشرؾ : د. 

 المانون الخاص /  لانون اإلثبات والمرافعات المدنٌة الدلٌك :االختصاص العام /   المانون الخاص المسم :  

 

 المستخلص

 

فً تمادٌر صاحة الساندات االلكترونٌاة التاً تعارؾ بؤنهاا  ٌتمتع الماضً المدنً فً نطاق  الدعوى المدنٌة بسلطة واسعة     

سلطة تجد أساسها فً النص المانونً الذي ٌمنح الماضً المدنً مكنة تمدٌر أدلة اإلثباات فاً الادعوى، واساتكمال ماا نماص 

ن سالطته فاً منها، وهً تضٌك وتتسع بحسب نظام اإلثبات والدلٌل الممدم نلٌه.علماً أن سلطة الماضً فً التمدٌر تختلاؾ عا

التكٌٌؾ من حٌث المعناى، ومان حٌاث األسابمٌة فاً العمال المضاابً، ومان حٌاث التنظاٌم الماانونً ، وتتمٌاز عان سالطته فاً 

التفسٌر من حٌث الؽاٌة، ومن حٌث المحل، ومن حٌث التسلسل فً العمال المضاابً.وتتجلى سالطة الماضاً فاً تمادٌر صاحة 

األولاى: سالطته فاً تمادٌر صاحة الساندات مان حٌاث شاكل الساندات االلكترونٌاة مان السندات االلكترونٌة فً حالتٌنا الحالاة 

تلماء نفسه التً تعرؾ بؤنها محررات تتضمن بٌانات مدمجة أو مخزنة أو مرسلة أو مستلمة أو محفوظة بشكل الكترونً أو 

رق ، أو تلكاس ، أو نساخ برلاً ، نذ أٌة وسٌلة أخرى مشابهة تاتم بوساابل الكترونٌاة لاد تكاون بالبرٌاد االلكتروناً ، أو باالب

تمتاارن بتولٌااع الكترونااً مصااادق علٌااه ماان جهااة مرخصااة أو معتمدة.فالماضااً ٌمااع علٌااه عاابء التؤكااد ماان سااالمة المظهاار 

الخارجً للسند االلكترونً من حٌث توفر الشروط المانونٌة  واألمان فً حفظ ذلن السند كما هو عند اإلنشاء من دون تعدٌل 

حذؾ أو تبدٌل ونن كانت العٌوب المادٌة كالكشط والحن صعبة التحمك فً ظل الصٌؽة االلكترونٌة لهاذه الساندات أو تؽٌٌر أو 

نال نذا كانات مسااحوبة علاى الااورق ، وٌماع علٌااه نعماال ساالطته فاً التاارجٌح باٌن السااندات المتعارضاة ماان حٌاث المضاامون 

وط صحته واألكثر مطابمة للحمٌمة.أما الحالة الثانٌة: فهً عناد المتساوٌة من حٌث الحجٌة لترجٌح السند الذي تتوفر فٌه شر

الطعن فً صحة السندات االلكترونٌة نذ اتجهت ؼالبٌاة الماوانٌن الممارناة نلاى الرجاوع نلاى المواعاد العاماة فاً اإلثباات عناد 

ك برمتهاا علاى الساندات عدم وجود نص خاص مما ٌعد األمر محل نظر ، وذلن ألن هذه المواعد فاً أعااله ال ٌمكان أن تنطبا

االلكترونٌة الختالؾ البٌبة التً تنشؤ فٌها تلن السندات واختالؾ طبٌعتها وهذا ما انتبهت نلٌه لسام مان التشارٌعات الممارناة 

نذ أجاز المشرع األردنً ضمناً ننكار السندات االلكترونٌة فً حٌن حدد المشرع الفرنسً صاراحة اإلنكاار وادعااء عادم العلام 

للطعن فً صحة السندات االلكترونٌاة )العادٌاة( ماع العلام أن الماوانٌن الممارناة لام تباٌن وساابل ٌمكان للماضاً فٌهاا كطرٌمة 

التحمك من صحة السند االلكترونً محل الطعن باإلنكار فً حٌن حدد المشرع البحرٌنً صراحة التزوٌار االلكتروناً كطرٌاك 

لعادٌة( نال أن ؼالبٌاة الماوانٌن الممارناة لام تباٌن الوساابل واألساالٌب التاً للطعن فً صحة السندات االلكترونٌة )الرسمٌة وا

بإمكان لاضً الموضوع أن ٌلجاؤ نلٌهاا للتحماك مان صاحة الساند االلكتروناً محال الطعان باالتزوٌر ومماا ٌعناً الرجاوع نلاى 

ه المشارع المصاري نذ جااء بوساابل المواعد العامة وهذه األخٌرة تعجز عن استٌعاب الساندات االلكترونٌاة وهاذا ماا تنباه نلٌا

                           المضاهاة االلكترونٌة.                                                                                                         جدٌدة للتحمك من صحة السند االلكترونً المطعون فً صحته بالتزوٌر وهً
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 قحموال

 تطبٌك الماعدة المانونٌة الدولٌة فً المانون الدولً العام :عنوان األطروحة  عدي دمحم رضا ٌونساسم الطالب :  

 المانون العام المسم  :    حموق ال الكلٌة : الجامعة : الموصل

  دكتوراهالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٗرلم االستمارة : 

 لانون عام /  لانون دولً عاماالختصاص العام  /  الدلٌك :  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٓٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه استاذ مساعد الدرجة العلمٌة : خلؾ رمضان دمحم اسم المشرؾ : د. 

 لانون عام /  لانون دولً عام الدلٌك  : االختصاص العام /   المانون العامالمسم :  

 

 المستخلص

 

مانونٌة الوطنٌاة باكتماال البنااء الماانونً الاذي ٌتمثال فاً وجاود مجموعاة مان المواعاد المانونٌاة المنظماة تتمٌز النظم ال     

للعاللات بٌن أشخاص هاذا الماانون وبوجاود تنظاٌم لاانونً متمادم لواماه مجموعاة مان األجهازة التاً تشارع الماانون وتكفال 

ذه المهام أما فً المجتماع الادولً فإناه ال توجاد فٌاه بعاد تلان احترامه وتتمتع بصالحٌات واسعة تستطٌع من خاللها المٌام به

الدولة أو مجموعة الدول التً تستطٌع أن تفرض نراداتها بصورة شاملة ومستمرة على بمٌة أعضاء المجتمع الدولً فؽٌاب 

ساؤلة االلتازام بتطبٌاك السلطة المركزٌة هً السمة البارزة فً المجتماع الادولً وتاؤثٌر ذلان علاى النظاام الماانونً الادولً وم

المواعد المانونٌة الدولٌة وفاعلٌة عملٌة التطبٌك تلن التتحمك نال نذا توافرت فً المجتمع الدولً سالطة تتاولى عملٌاة وضاع 

تلن الماعدة وسلطة تنفٌذٌة تسهر على احترام تنفٌاذ تلان المواعاد وسالطة لضاابٌة تماارس نوعااً مان الرلاباة المضاابٌة علاى 

ر أحكاماااً فااً حالااة عاادم االلتاازام ولٌااام المسااإولٌة الدولٌااة عاان ذلاان، فهنالاان ضاارورة ملحااة فااً نلامااة نظااام التطبٌااك وتصااد

مإسساتً على المساتوى الادولً تتاوافر فٌاه اجهازة تشارٌعٌة وتنفٌذٌاة ولضاابٌة مساتملة عان نرادة الادول األعضااء وؼٌار 

ماانون الادولً العاام ال باد مان تحدٌادها بالشاكل الاذي ٌسامح خاضعة لضؽوطاتهم فالسمة الرضابٌة اإلرادٌة التاً ٌتسام بهاا ال

بتمدم وتطور المانون الدولً العام والتوجه نحو السٌادة النسبٌة لمصلحة المجتمع الدولً الموحد بمواعده وبتعااون أعضاابه 

 بالشكل الذي ٌساهم فً سمو المواعد المانونٌة الدولٌة على بالً المواعد المانونٌة األخرى.
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 حموقال

 دراسة ممارنة –: التنظٌم المانونً لضمان اصابات العمل عنوان األطروحة  علٌاء ؼازي طاهر اسم الطالب : 

 المانون العام المسم  :    حموق ال الكلٌة :  الجامعة : الموصل

  دكتوراهالشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗرلم االستمارة : 

 لانون العمل ولانون الضمان االجتماعًالمانون العام /  : االختصاص العام  /  الدلٌك 2ٕٔٓ/  ٔ/  ٖ:  تارٌخ المنالشة

 الشهادة : دكتوراه استاذ مساعدالدرجة العلمٌة :   حسن دمحم علً اسم المشرؾ : د. 

 انون الضمان االجتماعًالمانون العام  /  لانون العمل ول:   كالدلٌاالختصاص العام /   المانون العامالمسم :  

 

 المستخلص

 

تعد اصابات العمل فً ولتنا الحاضار مان المشااكل المهماة والخطٌارة التاً تواجاه النشااط االلتصاادي فاً معظام البلادان،     

وذلن بسبب ما ٌشهده العالم من نهضة صناعٌة وتكنلوجٌة كبٌرة تنوعات فٌهاا اآلالت والمكاابن والماواد االولٌاة المساتخدمة 

 ً ٌترتب علٌها كنتٌجة حتمٌة كثرة اصابات العمل وتنوعها.الت

ولمعالجة االثار السلبٌة المترتبة على اصابات العمل وانعكاساتها على الوالع االجتماعً وااللتصادي للبالد فمد عمدت الادول  

وضمان حمولهم المترتبة علاى نلى تنظٌم االحكام الخاصة بضمان اصابات العمل فً الموانٌن الوطنٌة فً سبٌل حماٌة العمال 

تلن االصابات ولد مر التنظٌم المانونً لضمان اصابات العمل بمراحل عدٌدة فً كل من العاراق ومصار واالردن وفرنساا كماا 

اختلفت الفبات المشمولة بهذا الضمان خالل تلن المراحل المتدرجة، وٌمتضً التنظٌم المانونً إلصابة العمل تحدٌد الممصاود 

لنواحً المانونٌة والفمهٌاة والمضاابٌة ماع بٌاان للعناصار المكوناة لهاا والشاروط الواجاب توفرهاا العتباار االصاابات بها من ا

التً ٌتعرض لها العمال اصابات عمل موجبة للضمان، كما ٌمتضً االمار تحدٌاد اناواع االصاابات المشامولة بالضامان والتاً 

والتااً تتمثاال باإلصااابات الناجمااة عاان حااوادث العماال واالصااابة بؤحااد ٌمكاان ان ٌتعاارض لهااا العمااال اثناااء عملهاام او بسااببه 

االمراض المهنٌة واالصابة الناجمة عن حوادث الطرٌك فضالً عن نوع جدٌد من االصابات وهً تلن الناجمة عن االجهااد أو 

الضاامان والمتمثلااة االرهاااق ماان العماال، كمااا ٌشاامل التنظااٌم المااانونً لضاامان اصااابات العماال تحدٌااد مصااادر التموٌاال لهااذا 

باالشتراكات التاً تادفع مان اصاحاب العمال نلاى الجهاات المختصاة فضاالً عان تحدٌاد االحكاام الخاصاة باالتعوٌض عان االثاار 

المترتبة على اصابات العمل والذي ٌمتضً تحدٌد االساس المانونً الساتحماق التعاوٌض واناواع التعاوٌض المساتحك والاذي 

لتعاوٌض النمادي والتعوٌضاات االضاافٌة التاً ٌحصال علٌهاا المصااب اساتناداً نلاى المواعاد ٌشمل كل من التعوٌض العٌناً وا

 العامة فً المانون المدنً مع االخذ بنظر االعتبار وجود حاالت ٌترتب علٌها حرمان العامل المصاب من حمه فً التعوٌض.
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 الحموق

 ة الدولٌة للنازحٌن: الحماٌ عنوان الرسالة اسم الطالب : بٌداء صالح مصطفى

 المسم  :  حموق اإلنسان الكلٌة :  الحموق    الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دبلوم عالً  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٗرلم االستمارة : 

 : لانون دولً حموق االنسان مانون الدولً العام / الدلٌكالاالختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٙتارٌخ المنالشة : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد المشرؾ : د. رلٌب دمحم جاسماسم 

 المانون الدولً العام :  الدلٌك/   المانون العام االختصاص العام /   المسم :  حموق اإلنسان 

 

 المستخلص

 

مان دول العاالم، وهاو ٌعاد احاد أصاعب  ٌمثل نزوح السكان داخل بلدانهم بسبب الحرب مساالة تثٌار للمااً متزاٌاداً فاً كثٌار    

التحدٌات االنسانٌة المطروحة الٌوم، فكثٌراً ما ٌتحول السكان المدنٌون نلى أهداؾ مباشرة للعملٌات العدابٌة من لبال الماوات 

المتحارباة، وكثٌارة هاً اشاكال الممارساات العدابٌاة التاً ترتكاب بحمهام مان عناؾ ولتال وتعاذٌب واحتجااز للرهاابن، ونهااب 

ممتلكات وحرمان متعمد من الماء والؽذاء والرعاٌة الصحٌة، وؼٌرها من ضروب الممارسات التً تإدي نلاى نشار الرعاب لل

 والمعاناة. 

وٌعانً السكان المدنٌون خالل النزاعات المسلحة "الدولٌة او ؼٌر ذات الطابع دولً "مان وٌاالت الحاروب التاً لاد تارؼمهم 

مناطك أخرى داخل حدود دولتهم  بحثاً عن مالذ امن ٌحمٌهم من الموت او االضاطهاد او على النزوح من اماكن سكناهم الى 

استخداهم كدروع بشرٌة فضالً عن عرللاة امادادات االؼاثاة والمسااعدات الالزماة لبماابهم علاى لٌاد الحٌااة. وفاً العاادة ٌفار 

حتاى األوراق الهوٌاة الخاصاة بهام وؼالبااً ماا ٌاتم النازحون داخلٌاً من دٌارهم دون ان ٌتسنى لهم حازم االؼذٌاة واالمتعاة او 

ذلن تحت ظروؾ خطٌارة بسابب الصادمة والعناؾ، لاذلن لاد ٌصابح الناازحون عرضاة للمخااطر بشاكل خااص وٌحتااجون نلاى 

المساعدة االنسانٌة  والحماٌة، وعلى الرؼم من ان  توفٌر تلن الحماٌة ٌمع السلطات الوطنٌة فً صمٌم أي اساتجابة للنازوح 

اخلً اال أنها لد تكون ؼٌر لادرة على تلبٌة احتٌاجات النازحٌن داخلٌاً وفً مثل هذه الظروؾ ٌموم المجتماع الادولً بادعم الد

 السلطات الوطنٌة وٌكمل جهودها بناءاً على طلبها. 

للناازحٌن المشاردٌن ٌوفر المانون الدولً العام بفرعٌه المانون الادولً لحماوق االنساان والماانون الادولً االنساانً  الحماٌاة 

داخلٌاً باعتبارهم اشخاصاً مدنٌٌن توجب لهم الحماٌة المانونٌة، استناداً نلى لواعد الحماٌة الممررة لصالح الساكان المادنٌٌن، 

ومبدا التمٌٌز بٌنهم وبٌن االشخاص المماتلٌن الذي ٌوجب حظر مهاجماة االشاخاص الاذٌن ال ٌشااركون فاً االعماال العدابٌاة 

 االحوال.  بؤي حال من

كمااا تااوفر المبااادئ التوجٌهٌااة بشااان النااازحٌن حماٌااة ، ماان خااالل مجموعااة ماان المبااادئ التااً تتعلااك بالحماٌااة ضااد الناازوح 

المسري  التعسفً ومبادئ تتعلك بالحماٌة اثنااء النازوح ومباادئ أخارى تتعلاك  باالعودة واعاادة التاوطٌن واالنادماج، اال اناه 

د اعترفات بالمباادئ التوجٌهٌاة بشاؤن التشارد الاداخلً التاً وضاعتها االمام المتحادة  والتاً على الرؼم من أن معظم الدول لا

تستند نلى المواعد االساسٌة للمواثٌك واالعراؾ الدولٌة، ولواعد حموق االنسان فاإن الحاجاة ماساة نلاى التازام الماوي بهاذه 

 لً.المبادئ للتؽلب على التحدٌات الناجمة عن تفالم مشكلة النزوح الداخ
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 الحموق

   : الصنادٌك االستثمارٌة فً المإسسات المالٌة   عنوان الرسالة اسم الطالب : علً ابراهٌم توفٌك ابراهٌم  

 الخاص :   المسم الكلٌة :  الحموق    الجامعة : الموصل

  اجستٌرم الشهادة  : طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٗرلم االستمارة : 

 :  المانون التجاري المانون الخاص  / الدلٌكاالختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖتارٌخ المنالشة : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد مصطفى ناطك صالحاسم المشرؾ : د. 

 المانون التجاري    : المانون الخاص / الدلٌك االختصاص العام /   المسم :  الخاص 

 

 المستخلص

 

أهمٌة الصنادٌك االساتثمارٌة فاً ظال التطاورات التاً تشاهدها المإسساات المالٌاة ، بالادور الاذي تإدٌاه فاً جاذب تزداد     

المدخرات من االفراد ، والسٌما الذٌن الٌملكون الخبارات الكافٌاة باألساتثمار،لذا ٌاؤتً دور الصانادٌك االساتثمارٌة التاً تماوم 

فً ادارة واستثمار تلن االموال بمدراء االستثمار وامناباه فاً مجاال االوراق المإسسات المالٌة والسٌما المصارؾ بؤنشابها 

المالٌة المتنوعاة المصادرة فاً ساوق االوراق المالٌاة . نذ تعاد الصانادٌك االساتثمارٌة وعااًء مالٌااً نذا ماا أحسان اساتخدامها 

الفعالاة بتمادٌم رأس الماال الضاروري لخلاك وتنظٌمها  لانونا ،نذ لها دور كبٌر فً النهوض بؤلتصااد الادول ، فاً المسااهمة 

التصاد متطور بالسعً الى انجاز كثٌر من المشارٌع استثمارٌة بل تعاد اداة ماالً لنهاوض بساوق االوراق المالٌاة بتنشاٌطها 

وتدوٌر الفاابض الماالً للجهااز المصارفً للدولاة ،فضاال عماا تاوفره مان الخادمات االجتماعٌاة والمالٌاة للمطاعاات المختلفاة 

للمجتمااع . وعلااى الاارؼم ماان أهمٌااة موضااوع الصاانادٌك االسااتثمارٌة فااً المإسسااات المالٌااة ، نال انااه لاام ٌناال حمااه بالبحااث 

والتحلٌل من الجانب الماانونً مان البااحثٌن والمتخصصاٌن بالماانون ، فضاال عان ان المشارع العرالاً فاً لاانون المصاارؾ 

،  ٕ٘ٔٓ( لسانة ٔاخلاً لماانون المصارؾ النهارٌن االساالمً رلام )ونظاام دٕ٘ٔٓالنافاذ ٕ٘ٔٓ( لسنة ٖٗاالسالمٌة رلم )

تجٌز تؤسٌسها وبموافمة البنان المركازي ولكان مان دون وجاود  ٕٔٔٓ( لسنة ٙفضال عن تعلٌمات الصٌرفة االسالمٌة رلم )

بالصانادٌك رإٌة متكاملة وواضحة مما ٌعد نمصا واضحاً،  مما جعل الحاجاة ضارورٌة الاى دراساة مستفٌضاة لانونٌاة تحاٌط 

االسااتثمارٌة ماان جوانبهااا التفصااٌلٌة جمٌعهااا ، فكااان موضااوع هااذا البحااث الصاانادٌك االسااتثمارٌة فااً المإسسااات المالٌااة  

ٌعاد هاذا الفصال بمثاباة هوٌاة بدراسة بدأت بالتعرؾ على ماهٌة صنادٌك االساتثمار فاً الفصال األول بثالثاة مباحاث ،وعلٌاه 

ورة عامة ، كونه ٌتضمن فً مبحثاه األول نشاؤة وتطاور صانادٌك االساتثمار وتعرٌفاه، تعرٌفٌة ومدخال توضٌحٌاً  للبحث بص

وتطرلنا فً المبحث الثانً الى تمٌٌز صنادٌك االساتثمار مان االنظماة المشاابهة .والساٌما المحاافظ االساتثمارٌة ، وصانادٌك 

لً ،وأهمٌاة هاذا المبحاث تكمان فاً تسالٌط التؤمٌن والصنادٌك السٌادٌة فضاال عان بناون االساتثمار وشاركات االساتثمار الماا

الضوء على ابراز أهمٌة  صنادٌك االستثمار من بٌن ادوات المالٌاة واالساتثمارٌة المتنوعاة وبٌناا فاً المبحاث الثالاث اناواع 

ؾ صنادٌك االستثمارٌة سواء التملٌدٌة ام االسالمٌة ، حٌث حاولنا فٌها وصول الى صندوق  أمثل وتطبٌمها مان لبال المصاار

االسااالمٌة العرالااً فااً حااال تؤسٌسااها ، ونشااتمل الفصاال الثااانً علااى ثالثااة مباحااث ، تضاامن المبحااث األول بٌااان : ماهٌااة 

المإسسات المالٌة  بتعرٌؾ المإسساات المالٌاة تام بٌناا اهمٌتهاا، وبٌاان أهمٌاة صانادٌك االساتثمار للمإسساات المالٌاة علاى 

لمإسسات لالستفادة من االرباح التاً ٌحممهاا الصانادٌك االساتثمارٌة . فاً حاٌن اعتبارها من أهم مجاالت االستثمارٌة لتلن ا

تناولنا فً المبحث الثانً  تؤسٌس صنادٌك االستثمار فً المإسسات المالٌة بالتعرؾ على المصرؾ فضال عن  دوافع انشااء 

السااتثمار ،أمااام تعلٌااك تعلٌمااات المصااارؾ للصاانادٌك االسااتثمار ،ثاام وضااحنا أهمٌااة ننشاااء المصااارؾ العرالٌااة للصاانادٌك ا

المتعلمااة بتؤسااٌس صاانادٌك االسااتثمار ماان لباال البناان المركاازي العرالااً والاادعوة البناان بتساارٌع بؤصاادراها فااً ظاال التوجااه 
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والرؼبااة المصااارؾ االسااالمٌة والمسااتثمر العرالااً بفسااح الفرصااة لالسااتفادة ماان الخصااابص والمٌاازات صاانادٌك االسااتثمار 

ن اسااااتثمارتها ، وجاااااء المبحااااث الثالااااث تحااااث عنااااوان الطبٌعااااة المانونٌااااة والشاااارعٌة لصاااانادٌك واالرباااااح المتحممااااة ماااا

االستثمار.واستكماال لموضاوع الصانادٌك االساتثمارٌة فاً المإسساات المالٌاة مان جوانباه كافاة افردناا الفصال الثالاث ألدارة 

نادٌك االسااتثمار ببٌااان العاللااة التعالدٌااة بااٌن صاانادٌك االسااتثمار والرلابااة علٌهااا الااذي تضاامن مبحثااٌن ، األول فااً ندارة صاا

صندوق ومدٌر االستثمار .فضال عن الضاوابط المانونٌاة الواجاب توفرهاا فاً مادٌر االساتثمار ،وبٌناا حماوق مادٌر االساتثمار 

صانادٌك  والتزاماته وكٌفٌة انتهاء عمل مدٌر االستثمار ، وتناولناا فاً المبحاث الثاانً واالخٌار مان هاذا الفصال الرلاباة علاى

االستثمار وانمضاإها ،نذ تعرفنا على انواع الرلابة التً تخضع لها صنادٌك االستثمار بنوعٌها الداخلٌة )مرالب الحسابات و 

أمٌن االستثمار(ثم الرلابة الخارجٌاة التاً تمثال فاً )هٌباة ساوق االوراق المالٌاة و رلاباة البنان المركازي ( ، كماا بٌناا فٌهاا 

وؾ تموم بالمتابعة واالشاراؾ فضاال عان الرلاباة علاى صانادٌك االساتثمار فاً حاال تؤسٌساها مان لبال تحدٌد الجهات التً س

المصارؾ  االسالمٌة العرالٌة . أما بالنسابة إلنمضااء صانادٌك االساتثمار فإنهاا تنمضاً الساباب مختلفاة ، حٌاث نن الماوانٌن 

ضابها ،نذ نن منها ما ٌعنى بحصار هاذه االساباب ومنهاا ماا المختلفة والمنظمه لصنادٌك االستثمار تختلؾ فً بٌان أسباب ننم

ٌعنى بابراز سبب ربٌس لالنمضاءً وما عداها للمواعد العامة ومنها ما ٌتضمن النص على انمضااء الصاندوق لسابب معاٌن ال 

ن التوصاٌات التاً ٌعتبره لانون اخر سبب لالنمضاء .  وفً ختام البحث سجلنا أهم ما توصلنا من نتابج ثم اردفناها بجملة ما

   تضمنت ممترحات عدٌدة.
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 الحموق

 –عنوان الرسالة : دور وسابل التواصل االجتماعً فً ترسٌخ حموق اإلنسان  : بسمة معن دمحم ثابت اسم الطالب 
 الجٌل الرابع

 حموق اإلنسانالمسم :   الكلٌة :  الحموق    الجامعة : الموصل

  ماجستٌرالشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓ٘رلم االستمارة : 

 حموق االنسان / المانون الدولً لحموق االنسان:  / الدلٌكاالختصاص العام   2ٕٔٓ/  ٘/  ٖٕتارٌخ المنالشة : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  حمد ٌونس ٌحٌى اسم المشرؾ : د. 

 المانون العام / المانون الدولً العامالدلٌك :  العام /  االختصاص   حموق اإلنسانالمسم :  

 

 المستخلص

 

نن طموح االنسان هو ان ٌكن ؼده أفضل من حاضره، فهو ٌحلم دابماً بتحمٌك اشٌاء كثٌرة تعٌنه على ما ٌواجهاه      

فً طور األمل ومان فً حٌاته ومعٌشته ودراسته وعمله ومجتمعه، وبعض من هذه االحالم تؽدو حمٌمة وبضعها ٌبمى 

الجٌال  -هنا فإنما ما سوؾ نتناوله فً هاذه الدراساة مان دور وساابل التواصال االجتمااعً فاً ترساٌخ حماوق االنساان

الرابع، بعد أن اصبحت هذه الحماوق والعااً ٌلازم أن ٌتاؤللم معاه الحااكم والمحكاوم دون صادمة معرفٌاة أو اشاكالٌة فاً 

مٌاة مان العمال علاى نطااق عاالمً لتحمٌاك بعاض احاالم االنساانٌة وأرسات ثمافاة التعامل ولمد تمكنات التكنولوجٌاا الرل

الكترونٌة علمٌة أمتدت لتطوي الزمان والمكان، وتجلاى هاذا الاربط باٌن تكنولوجٌاا المعلوماات واالتصااالت فاً ظهاور 

ا ٌتنااامى حاضااراً وسااابل التواصاال االجتماااعً التااً أدت شااٌباً فشااٌباً دوراً بااارزاً فااً مختلااؾ المجاااالت وبااات دورهاا

ومسااتمبالً حٌااث أصاابحت ماان المااإثرات الهامااة والحٌوٌااة فااً مختلااؾ المجاااالت وخصوصاااً فااً مجااال حمااوق االنسااان 

وتحدٌداً فً ما بات ٌعرؾ بالجٌل الرابع لحموق االنسان بسبب ماا حممتاه هاذه الوساابل مان االنتشاار واالتسااع ونفاوذ 

وؾ تتنامى أكثر فؤكث ومن ثم ٌتناامى تؤثٌرهاا المحتمال فاً تعزٌاز وفهام وتنامً واصبحت الرإٌة الٌها حتمٌة النها س

وترسٌخ حموق الجٌل الرابع التً تسعى الحكومات الناضجة واألفراد للوصاول نلاى فهام محتواهاا وتطبٌماه علاى ارض 

المجتمعٌاة  الوالع، مما ٌساتوجب اخضااع هاذه الوساابل للدراساة التحلٌال مان اجال تتباع مظاهرهاا وابعااداه وتؤثٌراتهاا

والحكومٌة وصوالً نلى بلورة رإى مستمبلٌة بتطورها وانتشارها بشكل ٌسهم فً وضع آلٌات علمٌة وعملٌة تعزز من 

حموق الجٌل الرابع وتخلص الدراسة نلى ان وسابل التواصل االجتماعً كان وسٌكون لها تؤثٌر الوى واعمك فً مجال 

 تعزٌز حموق االنسان.

والنظم التملٌدٌة التً سادت عموداً من الزمن، وعلٌه فالعاللة باٌن حماوق الجٌال الراباع ووساابل فلمد تؽٌرت االسالٌب 

التواصل االجتماعً عاللة حمٌمة نذ تزدهار هاذه الحماوق ماع تناامً دور وساابل التواصال االجتمااعً، فحماوق الجٌال 

ؼٌر العالم بوجودهاا وهاو ماا تحااول هاذه  الرابع كمفاهٌم وتطبٌمات جدٌدة فً عالم ما لبل وسابل التواصل االجتماعً

 الدراسة تحمٌمه عبر تحلٌل دور هذه الوسابل واستشراؾ آفالها فً مجال حموق الجٌل الرابع.
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 الحموق

 ( عنوان االطروحة : التنظٌم المانونً للوساطة الجنابٌة ) دراسة ممارنة علً عدنان ٌحٌى الفٌل:  اسم الطالب 

 المانون العامالمسم :   لكلٌة :  الحموق   ا الجامعة : الموصل

 دكتوراهالشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً 1ٗرلم االستمارة : 

 لانون عام / لانون جنابً:  / الدلٌكاالختصاص العام   2ٕٔٓ/  ٘/ 2تارٌخ المنالشة : 

 دكتوراه الشهادة : مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ  دمحم عباس حمودياسم المشرؾ : د. 

 لانون عام / لانون جنابًالدلٌك :  االختصاص العام /   المانون العامالمسم :  

 

 المستخلص

 

الوساطة الجنابٌة نظام لانونً جنابً اجرابً مستحدث ٌهادؾ الاى حال الخصاومة الجنابٌاة بؽٌار الطارق التملٌدٌاة ودون      

ٌااث ٌااتم حساام الخصااومة الجنابٌااة عاان طرٌااك تاادخل شااخص ماان الحاجااة الااى مرورهااا باااإلجراءات الجنابٌااة التملٌدٌااة، ح

الؽٌر)الوسٌط( للوصول الى حل نزاع نشؤ عن جرٌمة ٌتم التفاوض بشؤنها بٌن المتخاصمٌن. فالوساطة الجنابٌة اجراء جدٌاد 

إسسااة وباادٌل عاان حاال الخصااومات الجنابٌااة بااالطرق التملٌدٌااة المتعااارؾ علٌهااا، هااذا االجااراء ٌجااد مكانااه خااراج نطاااق الم

المضاابٌة علااى الاارؼم مان بمابااه تحاات رلابتهاا، فالساالطة المضااابٌة هاً التااً تااؤذن بااللجوء الٌااه وتصااادق علاى نهاٌتااه. تعااد 

الوساااطة الجنابٌااة احاادى الوسااابل المسااتحدثة التااً افرزتهااا السٌاسااة الجنابٌااة المعاصاارة لتساااهم فااً عااالج الزٌااادة الكبٌاارة 

ة التً تنظرها المحاكم الجزابٌة ، كاذلن تاإدي الاى التصااد النفماات وتاوفٌر فاً الجهاد والمستمرة فً اعداد الدعاوى الجزابٌ

وتخفٌاؾ العابء عان كاهال المضااء. وتعاد الوسااطة الجنابٌاة احادى الوساابل الهادفاة الاى تنمٌاة روح الرضاا والتساامح باٌن 

ضرار التاً لحمات باالمجنً علٌاه مان جاراء المتخاصمٌن عن طرٌك التوصل الى اتفاق حول كٌفٌة لٌام الجانً بإزالة آثار اال

جرٌمته ودون ان ٌتكبد فً ذلن مشمة التماضً وطول اإلجراءات وتعمٌدها. لمد أصابحت الوسااطة الجنابٌاة مظهاراً باارز فاً 

السٌاسة الجنابٌة المعاصرة والتً بدأت تتجه صاوب فكارة العدالاة الجنابٌاة الرضاابٌة، حٌاث الرهاا الفماه كوساٌلة بدٌلاة عان 

دعوى الجزابٌة فً حل وتسوٌة الخصومات الجنابٌة تماوم علاى فكارة تحمٌاك العدالاة المجتمعٌاة باٌن المتخاصامٌن وضامن ال

نطاق العدالة الجنابٌة الرضابٌة اإلصالحٌة ونادت بها العدٌد من المإتمرات والمحافل الدولٌاة وتبنتهاا العدٌاد مان التشارٌعات 

اماً اجرابٌاً وؼٌر تملٌدي فً تسوٌة الخصومات الجنابٌة ٌرتكاز علاى حال النازاع ودٌااً الجنابٌة اإلجرابٌة الممارنة بوصفها نظ

 وتحمٌك العدالة الرضابٌة بٌن المتخاصمٌن. 
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 الحموق

العرق   - البنن الدولً وأثره فً تعزٌز الحك فً التنمٌة عنوان الرسالة : : صباح علً شرٌؾ اسم الطالب 
 انموذجاً 

 حموق االنسانالمسم :   الكلٌة :  الحموق    موصلالجامعة : ال

 لوم عالً بد الشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕ٘رلم االستمارة : 

 : حموق االنسان الدلٌك /  حموق االنسان / االختصاص العام   2ٕٔٓ/  ٘/ ٕٔتارٌخ المنالشة : 

 الشهادة : دكتوراه مدرس الدرجة العلمٌة :   فتحً دمحم فتحًاسم المشرؾ : د. 

 دولً انسانً  دولً عام     / الدلٌك  : االختصاص العام /   حموق االنسانالمسم :  

 

 المستخلص

 

نن اإلنسان منذ أن نزل الى األرض وهو ٌعمل من أجل سعادته، ومن وسابل تلن الساعادة العاٌف الكارٌم، وال ٌكاون ذلان      

 ه، وهذه ٌعنً أن مفهوم التنمٌة نمت وتستمر معه الى مدى الحٌاة. نال بحصوله على ما ٌرٌد إلشباع حاجات

وفً العصر الحدٌث وبعد صراعات دموٌة وحروب مدمرة، خلفت وراءها مالٌٌن المتلى والجرحى فضاال عان تادمٌر مادن بال 

 ودول كاملة، ولدت فكرة جعل التنمٌة حماً من حموق اإلنسان، ال سٌما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة.

وكان للمإسسات الدولٌة دور كبٌر فً هذا المجال حٌث جاءت فكرة ننشاء البنن الادولً لادعم نعاادة بنااء أورباا بعاد الحارب 

 العالمٌة الثانٌة، ولكن بعد نتمام مهمتها بدأت تتجه نحو دعم الدول النامٌة.

اُنموذجااً _( نساعى لبٌاان مفهاوم التنمٌاة  وفً رسالتنا الموسومة )دور البنن الدولً فاً تعزٌاز الحاك فاً التنمٌاة _ العاراق

بشكل عام من حٌث التعرٌؾ واإلشكال والمراحل التاً مارت بهاا التنمٌاة، وكاذلن مفهاوم الحاك فاً التنمٌاة بوصافه حاك مان 

 حموق اإلنسان وكٌؾ نشؤت هذا ما سنوضح فً الفصل األول من الدراسة.

كإحادى مإسساات التموٌال الدولٌاة التاً كاان لهاا األثار الكبٌار فاً  وفً الفصل الثانً من الدراسة نتطارق الاى البنان الادولً

تعزٌز الحك فً التنمٌة، وبٌان أهدافه وشروط دعمهه للدول وكذلن أهم االنتمادات الموجهة نلٌه وما لدمت من ننجازات وماا 

 لوحظ علٌها من نخفالات.

ٌدة مان لاروض ومانح البنان الادولً وأثار ذلان علاى وفً الفصل الثالث من الدراسة ندرس حالة العاراق كؤحاد الادول المساتف

تعزٌز الحك فً التنمٌة فٌها، من خالل تحلٌل هذه المروض والمنح وكذلن دراسة الشروط المفروضة من البنان الادولً علاى 

ز الحاك العراق وأثر ذلن على العراق من الناحٌة االلتصادٌة والتنموٌة. فضال عن دراسة وتمٌاٌم دور البنان الادولً فاً تعزٌا

فً التنمٌة من خالل بٌان أهم المإشارات السالبٌة مان االنتماادات الموجهاة للبنان الادولً واآلثاار السالبٌة لاه، كماا نباٌن أهام 

 المإشرات اإلٌجابٌة للبنن الدولً من خالل أهم ننجزاته واآلثار اإلٌجابٌة للبنن.
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 الحموق

: أثر النزاعات المسلحة فً حك اإلنسان فً بٌبة مالبمة " عنوان الرسالة  زهراء رٌاض علً :  اسم الطالب 
 العراق ننموذجاً "

 حموق االنسانالمسم :   الكلٌة :  الحموق    الجامعة : الموصل

  ماجستٌر الشهادة  :  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔ٘رلم االستمارة : 

 المانون الدولً اإلنسانً:  الدلٌك /   حموق االنسان/ االختصاص العام   2ٕٔٓ/  ٘/ ٖٓتارٌخ المنالشة : 

 الشهادة : دكتوراه استاذ مساعدالدرجة العلمٌة :   خلؾ رمضان دمحماسم المشرؾ : د. 

 المانون العام / المانون الدولً العام    الدلٌك  :  االختصاص العام /  حموق االنسانالمسم :  

 

 المستخلص

 

إلنسان األساسٌة، أثناء النزاعات المسلحة هو أمر فً ؼاٌة الصعوبة علاى الارؼم مان  نن حماٌة البٌبة كحك من حموق ا     

أنه فً أعلى درجات األهمٌة، ونن تعرض البٌبة)الطبٌعٌة والمشٌدة( لالستهداؾ والتدمٌر واإلفساد أثنااء النزاعاات المسالحة 

ن شااؤنه المساااس باؤعظم حااك ماان حمااوق مان شااؤنه المساااس بحاك اإلنسااان فااً العاٌف فااً بٌبااة سالٌمة ومالبمااة، والااذي ما

اإلنسااان وهااو الحااك فااً الحٌاااة، فضااالً عاان الحااك فااً الصااحة والسااالمة البدنٌااة والطمؤنٌنااة والشااعور باألمااان، نن مشااكلة 

اإلضرار بالبٌبة تظهر جلٌاً أولات النزاعات المسلحة حٌث ٌتم االعتداء المتعمد على البٌبة بوصفها هدفاً عساكرٌاً مباشاراً أو 

ستخدامها سالحاً لمحاربة العدو ونلحااق الخساابر باه، وفاً كال األحاوال ال تَسالم البٌباة الطبٌعٌاة مان الضارر فاً أي نازاع با

مسالح سااواء كااان بشااكل مباشاار أو ؼٌار مباشاار. ولمااد بااذل المجتمااع الاادولً مماثالً بالاادول والمنظمااات الدولٌااة وؼٌرهااا ماان 

رار البٌبٌاة عناد التخطاٌط والتنفٌاذ للعملٌاات العساكرٌة وذلان بموازناة تحمٌاك الكٌانات، جهوداً كبٌرة من أجل الحاد مان األضا

األهداؾ العسكرٌة ممابل تجنب المخاطر البٌبٌة المتولعة عند التعامل مع هذه األهداؾ وتدمٌرها أو عند استخدام أسلحة ذات 

عملٌاات العساكرٌة هاو واجاب علاى أطاراؾ تؤثٌرات جانبٌاة خطٌارة علاى عناصار البٌبٌاة، وأن التاوازن باٌن حماٌاة البٌباة وال

النزاع. ومن خالل استمراء لواعد المانون الدولً العام نجد أنه لم تبرم اتفالٌة دولٌة لحماٌة البٌباة أثنااء النزاعاات المسالحة 

ألي م، عند نبارام اتفالٌاة حظار اساتخدام تمنٌاات التؽٌٌار فاً البٌباة ألؼاراض عساكرٌة أو 24ٙٔبصورة مباشرة نال فً عام 

(علاى حظار اساتخدام ٖ٘م، الذي نص فً المادة)244ٔأؼراض عدابٌة أخرى، ثم تالها نص البروتوكول اإلضافً األول لعام

وسابل أو أسالٌب للمتال ٌمصد بها أو لد ٌتولع منها أن تلحك بالبٌبة الطبٌعٌة أضراراً بالؽة واسعة االنتشار وطوٌلاة المادى، 

ألساسً على نلرار حماٌة البٌبة الطبٌعٌة أثنااء النزاعاات المسالحة، وعلاى الارؼم مان م، نص نظام روما ا221ٔثم فً عام 

هذه النصوص نال أن الحماٌة الدولٌة للبٌبة أثناء النزاعات المسلحة تعد ؼٌر كافٌاة وال تؽطاً حجام الادمار الاذي تتعارض لاه 

ثار مان باٌن ضاحاٌا الحاروب والنزاعاات خاصاة البٌبة الطبٌعٌاة فاً شاتى بمااع األرض كونهاا الخاسار األول  والمتضارر األك

م، الخاااص بالنزاعااات 244ٔالنزاعااات ؼٌاار الدولٌااة األكثاار انتشاااراً حالٌاااً، هااذا مااع خلااو البروتوكااول اإلضااافً الثااانً لعااام

المسلحة ذي الطابع ؼٌر الدولً من ناص صارٌح علاى تحارٌم اساتهداؾ البٌباة اثنااء النازاع. وٌفارض الماانون الادولً علاى 

الدولً مسبب الضرر البٌبً، تحمل المسإولٌة الدولٌة بشمٌها)الجنابٌة والمدنٌة(وٌعد العراق من أكثار بلادان العاالم  الشخص

تضرراً على الصعٌد البٌبً، نتٌجة حروب طاحناة متكاررة اساتمرت سانوات طوٌلاة طالات كال المرافاك الحٌوٌاة للبٌباة ساواء 

 ءات الوالعة والمثبتة ظاهراً ومستمراً الى ٌومنا هذا.الطبٌعٌة أو المشٌدة، ومازال أثر هذه االعتدا
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  اآلداب

تمٌٌم نتمان المتعلمٌن العرالٌٌن لمواعد اللؽة االنكلٌزٌة عنوان الرسالة :  اسم الطالب :  هدٌل حسٌن عباس
 بوصفها لؽة اجنبٌة فً مرحلة ما لبل الجامعة

 اللؽة األنكلٌزٌةالمسم  :   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٔٔرلم االستمارة : 

 اللؽة االنكلٌزٌة / علم اللؽة االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٕ/  4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  اسم المشرؾ : د. باسم ٌحٌى جاسم

 علم اللؽة التطبٌمً اللؽة االنكلٌزٌة / الدلٌك  : االختصاص العام /   اللؽة األنكلٌزٌة   المسم :

 

Abstract 

 

       Grammar is one of the basic components of language that works together with words 

of the vocabulary, pronunciation and other language skills to enable an individual to 

convey meaning which leads to communication .Real life communication is one of the 

functions of language and the core objective of the current course Iraq Opportunities series 

which is, though communicatively-based, yet, grammar is heavily emphasized. 

      The present study has been set up to assess Iraqi EFL learners’   manipulation of the 

basic grammatical notions and structures. It primarily investigates: 1) whether our learners 

achieve a considerable mastery of the basic grammatical notions and structures, 2) whether 

there is a difference in the achievement of students in producing and recognizing different 

grammatical constructions, and 3) whether some grammatical areas and their sub-

categories are acquired better than others.  

      The hypotheses of the present study state that: Iraqi EFL learners have achieved a 

considerable command of the basic areas of English grammar; there is no difference in the 

overall ability of learners in the  recognition and the production of basic English 

grammatical structures and, that, various areas of grammar have been equally mastered .  

      A test was conducted to verify the hypotheses posed in this study. The test was taken by 

a group of randomly selected 200 fifth year secondary school students who were sorted out 

in three groups according to their level of achievement that they are known for: higher, 

moderate and low achievers. 

 The findings obtained reject all the hypotheses posed through the present study concluding 

that there is a general weakness in the achievement of Iraqi EFL learners in acquiring the 

basic English grammatical notions, structures and constructions. The study ends up with 

conclusions, recommendations and suggestions for further researches. 
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 اآلداب 

 العوامل المجتمعٌة لمظاهر العنؾ لدى طلبة االعدادٌةعنوان الرسالة :  لطانروعة رمزي ساسم الطالب :  

 علم األجتماع المسم  :   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 11ٔرلم االستمارة : 

 علم االجتماع / علم االجتماع التربوي :   االختصاص العام  /  الدلٌك 2ٕٔٓ/  ٔ/  4ٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة : دكتوراه مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ  شالل حمٌد سلٌماناسم المشرؾ : د. 

 علم االجتماع / الفكر االجتماعً الدلٌك  : االختصاص العام /    علم األجتماع المسم :  

 

 المستخلص

 

لهاا الباحثاة فاً مالحظاة وجاود مظااهر عناؾ فاً مدارسانا والساٌما فاً المادارس تكمن مشكلة الدراساة التاً تتصادى       

اإلعدادٌااة، التااً شااهدت انفتاحاااً وضااعفاً فااً المواعااد والمااوانٌن فااً المإسسااة التعلٌمٌااة وضااعؾ مإسسااات المجتمااع كافااة 

وماا  ساة التربوٌاة والتعلٌمٌاة،كالمإسسة األسرٌة والمإسسة األمنٌة وتدهور الحالة االلتصادٌة وعدم االلتزام بمواعد المإس

نذ  مرت به المدٌنة مان ظاروؾ وماإثرات انعكسات علاى المجتماع فاً الجواناب االجتماعٌاة وااللتصاادٌة وبناٌاات المادارسا

تسااعى الباحثااة نلااى معرفااة مظاااهر العنااؾ األكثاار انتشاااراً فااً الماادارس وتشااخٌص أهاام العواماال المإدٌااة نلااى انتشااار هااذه 

لتصادٌة، والتعلٌمٌة، والمدرسٌة( مٌدانٌاً مع عٌنة من طلبة المدارس اإلعدادٌة، وهاذا ماا تهادؾ نلٌاه المظاهر)األسرٌة، واال

( مان الاذكور 2ٕٓ( طالبااً فاً مدٌناة الموصال، ولسامت العٌناة نلاى )4٘ٗالدراسة معتمادة فاً ذلان علاى عٌناة تتاؤلؾ مان )

ى طبمااات واختٌاارت الماادارس بالطرٌمااة العشااوابٌة. ( ماان اإلناااث واختٌاارت العٌنااة معتماادة علااى تمسااٌم المناااطك نلاا1٘ٔ)

( سإاالً لسمت نلى البٌانات األساسٌة، والبٌاناات ٕٙمستخدمة أسلوب االستمارة االستبٌانٌة والممابلة. وتضمنت االستمارة )

والعوامل المتعلمة  المتعلمة بالمظاهر المنتشرة والعوامل المإدٌة لمظاهر العنؾ هذه ومنها العوامل المتعلمة بالجانب األسري

بالجانب التعلٌمً والجانب االلتصادي وأخٌراً العوامل المتعلمة بجوانب البٌبة المدرسٌة من مدرسٌن وندارة وطلباة ومنهااج، 

(، وحللت مخرجات نجابات الطلبة بوسابل نحصابٌة)التكرار، 7ٓٔٓ( عند مستوى الثمة )714ٓوكانت نسبة ثبات االستمارة )

، والوسط الحسابً، واالنحراؾ المعٌاري، والوساٌط، والاوزن المباوي، والمتوساط، ومرباع كااي( وتوصالت والنسبة المبوٌة

الدراسة نلى وجاود اخاتالؾ ذات داللاة نحصاابٌة باٌن نجاباات المبحاوثٌن حساب الجانس، وأثبتات الدراساة وجاود فاروق ذات 

فروق ذات داللة نحصابٌة بٌن نوع السكن وعابدٌاة  داللة نحصابٌة بٌن ترتٌب الطالب فً أسرته وبٌن مظاهر العنؾ، وتوجد

السكن ومظاهر العنؾ المنتشرة، وعلى نمٌض ذلن لم توجد أٌاة فاروق ذات داللاة نحصاابٌة باٌن التحصاٌل الدراساً والحالاة 

ة االجتماعٌاة، وعمومااً كاناات نجاباات الطلبااة بوجاود بعااض مظااهر العنااؾ المنتشارة فااً المادارس وتؤثرهااا بالعوامال األساارٌ

 وااللتصادٌة والمدرسٌة ووضعت الدراسة بعض التوصٌات والممترحات.
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 اآلداب 

دراسة مٌدانٌة فً المشكالت  –:  أسواق مدٌنة الموصل  عنوان الرسالة اسم الطالب :  علً صبحً دمحم علً عبدهللا
 سوق النبً ٌونس "علٌه السالم" ننموذجا –الحضرٌة 

 المسم  :  علم األجتماع  االداب      الكلٌة : الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٓٔرلم االستمارة : 

 علم االجتماع الحضري /   علم االجتماع االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٘ٔتارٌخ المنالشة  : 

 ماجستٌر الشهادة :  اعدالدرجة العلمٌة :  استاذ مس اسم المشرؾ : ٌوسؾ حامد دمحم

 علم االجتماع الحضري /   خطٌط حضريت الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  علم األجتماع  

 

 المستخلص

 

تناولت الدراسة المشكالت الحضرٌة فً سوق النباً ٌونس)علٌاه الساالم( بوصافه الحمال االجتمااعً والبٌباة التاً ٌجاد       

معاشٌة سواء أكانت الؽذابٌاة أم االساتعمالٌة ، وتنوعات هاذه المشاكالت واختلفات تبعاا للمتؽٌارات التاً فٌها الفرد متطلباته ال

أنتجتهااا طبٌعااة الظااروؾ الداخلٌااة للسااوق )الباعااة، الزبااابن، بٌبااة السااوق( فضااالً عاان الخارجٌة)المنطمااة السااكنٌة، بلدٌااة 

تشرة تمرٌبا على مختلؾ مناطمها وأحٌابها السكنٌة والتجارٌة، المدٌنة(، فمدٌنة الموصل التً تمٌزت باألسواق التجارٌة المن

شكلت البنٌة التحتٌة التً ٌستند علٌها الفرد الموصلً، وتعرضت األسواق التجارٌة فً الجانب األٌمن نلى الدمار خالل حرب 

لان المنااطك مماا ، فشاكلت مشاكلة اجتماعٌاة والتصاادٌة كبٌارة طالات تٕٙٔٓالتحرٌار مان داعاف فاً مدٌناة الموصال سانة 

دفعهم نحو الجانب األٌسر الذي أصبح الملجا الوحٌد سواء لباعة اَسواق الجانب األٌمان أو لاروادهم مان المنااطك الساكنٌة، 

نذ كانت النمطة األلرب لهم هً منطمة سوق النباً ٌاونس، المنطماة التاً تحتاوي علاى الساوق المركازي فاً الجاناب األٌسار 

بٌة الحتٌاجاتهم المتنوعة، نال أن األعداد الكبٌرة والحاجات األكبر التً بات ٌمدمها الساوق ساببت الذي ضم كل هذه األعداد تل

له مشكالت حضرٌة مختلفة على المستوٌات االلتصادٌة واالجتماعٌة والبٌبة، فكان ال بد من ان ٌسلط الضاوء علٌهاا، والتاً 

ً المشاكالت الحضارٌة "ساوق النباً ٌاونس )علٌاه الساالم( دراساة مٌدانٌاة فا/أتت على أثرها دراسة أسواق مدٌنة الموصال

 انموذجاً".   

أما أهمٌة الدراسة فتبرز بمدى مصدالٌة الظااهرة المدروساة وأحمٌتهاا بالبحاث ، نذ باتات األساواق التجارٌاة تؤخاذ حٌازا مان 

تاؤثر باه، فضاالً عان أن النشااط الدراسات االجتماعٌة والحضرٌة، ألنها البإرة التً تإثر فاً النشااط البشاري المحاٌط بهاا وت

االلتصادي للمدٌنة ٌعتمد اعتمادا كلٌا على هذه االساواق، فمدٌناة الموصال بماا تعرضات لاه مان ظاروؾ خاالل الحارب بارزت 

فٌها دور االسواق التجارٌة فً احٌاء المدٌناة وأعاادت لهاا نظامهاا ودٌمومتٌهاا، نذ أّن األضارار التاً لحمات بؤساواق جانبهاا 

ضؽطا سكانٌا وتضخمات التصادٌة ومشكالت اجتماعٌة وبٌبٌة فً أسواق الجانب االٌسر والساٌما ساوق النباً  األٌمن سببت

 ٌونس، وهذا كله اعطى للدراسة أهمٌة ودورا مهما للبحث عن هذه المشكالت التً اصابت سوق النبً ٌونس)علٌه السالم(.

شكالت الحضرٌة التً تواجه العاملٌن فاً ساوق النباً ٌاونس ومع أن األهداؾ التً رسمتها الدراسة تركزت على دراسة الم

 كهدؾ اساسً، فؤن هنان اهدافا فرعٌة للدراسة هً:

 .تحدٌد المفاهٌم النظرٌة لألسواق .0

 .تحدٌد العملٌات االجتماعٌة والحضرٌة التً تحدث داخل السوق .2

 التعرؾ على اهم االسواق فً مدٌنة الموصل.  .0

ج علمٌة هً منهج المسح االجتماعً والمنهج التارٌخً ، فضالً عن االدوات )) االساتمارة واعتمدت الدراسة على عدة مناه
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( إلجاراء العملٌاات s.p.s.sألاة الكاامٌرا ( ، مساتخدمة الحمٌباة االحصاابٌة برناامج ) –الممابلاة  –المالحظاة  –اإلستبٌانٌة 

 ن باعة سوق النبً ٌونس كعٌنة عشوابٌة.( مبحوث مٕٓٓالخاصة بتبوٌب البٌانات، كما تكونت عٌنة الدراسة من )

 ولد خرجت الدراسة أخٌراً بمجموعة من النتابج أهمها هً:

نن سااوق النبااً ٌونس)علٌااه السااالم(  كونااه أصاابح سااوق المدٌنااة المركاازي بعااد دمااار باااب الطااوب مركااز المدٌنااة  .0

كال ماا ٌحتااج مان مؤكال ومشارب وملابس  السابك، جعل منه سولاً شامالً لمختلؾ البضابع والحرؾ التً ٌجاد فٌهاا المتبضاع

 وأدوات منزلٌة ، كل ذلن شكل ضؽطاً علٌه سبب له العدٌد من المشكالت الحضرٌة. 

كان للعاللات االجتماعٌة فً سوق النبً ٌونس دورا فعاال فً حركة السوق التجارٌة فمد كانت العاللات على الرؼم  .2

ا عبرت عن كونه لد عملت بشكل كبٌر على تمادٌم الخادمات لمدٌناة الموصال من جدٌتها فً العمل بالصورة التنافسٌة  نال أنه

 بالشكل الذي ٌرفع من الوضع الحالً للمدٌنة وٌدفع به نحو االفضل مبتعدا عن لٌم االحتكار والؽالء والصراع. 

ٌاه ٌكااد شكلت البسطات التً انتشرت فً سوق النبً ٌونس مشكلة حضرٌة بعد طؽٌانها على السوق بشكل مبالػ ف .0

ال تجد متنفساا فٌاه، علاى الارؼم مان دورهاا االٌجاابً فاً تشاؽٌل الشاباب العاطال عان العمال وال ساٌما الماادمٌن مان الجاناب 

األٌماان، نالّ أنهااا كاناات ماان األسااباب لحاادوث ظاااهرة االزدحااام فمااد توسااطت تمرٌبااا سااوق النبااً ٌااونس ممااا اعالاات طرٌااك 

 المتبضعٌن. 
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 اآلداب 

 -أبنٌة المصادر فً دٌوان ذي اإلصبَع العدوانً :  عنوان الرسالة اسم الطالب :  بشٌر جاسم أحمد لدو
 دراسة داللٌة

 المسم  :  اللؽة العربٌة   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٙٔٔرلم االستمارة : 

 صرؾ وداللة االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  اسم المشرؾ : د. فراس عبد العزٌز عبد المادر

 / النحو والداللة اللؽة العربٌة الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  اللؽة العربٌة 

 

 المستخلص

 

دراسة داللٌة"، تتنااول دراساة أبنٌاة المصاادر  –ومة بـ " أبنٌة المصادر فً دٌوان ذي اإلصبع العدوانً الرسالة الموس     

فً شعر ذي اإلصبع دراسة صرفٌة داللٌة وٌبٌّن طرٌمته فً استعمالها فً عصر الفصاحة، ومتاناة اللؽاة العربٌاة، والشااعر 

 بل الهجرة النبوٌة الشرٌفة(.ل ٕ٘أو  ٕٕذو اإلصبع من الشعراء الجاهلٌٌن توفً نحو: )

وجااءت تماساٌم أفصال البحاث محكومااة بماا ٌمتضاٌه ماا رصاادناه مان أمثلاة تلان األبنٌااة المصادرٌة، فماد أفردناا الفصاال األول 

بحاث لـمصادر األفعال الثالثٌة المجاردة ذوات األبنٌاة المجاردة مان الزٌاادة، مثال: )فَْعاٍل، وفَعَال،ٍ وفُْعاٍل، وفِعَاٍل، فِْعاٍل(، وضام ال

 نحصابٌة لألمثلة التً استعملها فً دٌوان شعره.

أما الفصل الثانً فكان عنوانه: مصادر األفعال الثالثٌة ذوات األبنٌة المزٌد فً دٌواناه ُضاّم فاً مبحثاٌن األول ألبنٌاة مصاادر 

عٌال....(، والثاانً لألبنٌاة ذوات األفعال الثالثٌة المجردة ذوات األبنٌة المصدرٌة المزٌدة بحرؾ واحد مثل: )فَعَال، وفُعُول، وف

 الزٌادة بحرفٌن، مثل: )فَْعالء، وفَْعالن....(.

والفصاال الثالااث خصصااناه للمصااادر ذوات الاادالالت المخصوصااة مثاال: )المصاادر المٌمااً(، و)مصاادر الماارة(، و) المصاادر 

 الصناعً(.

اَعلَة، وتَفَعٍُّل....(، وضم مبحثٌن األول مصادر األفعاال وانعمد الفصل الرابع لمصادر األفعال الثالثٌة المزٌدة مثل: )نفعاٍل، وُمف

الثالثٌة المزٌدة بحرؾ واحد، والثاانً مصاادر األفعاال الثالثٌاة المزٌادة بحارفٌن، ولاد اعتمادت هاذه األفصال علاى نحصاابٌات 

بنٌاة المصاادر، وجانبااً تحلٌلٌااً دلٌمة لألمثلة التً استعملها ذو اإلصبع العادوانً، كماا ضامت جانبااً تمعٌادٌاً تنظٌرٌااً صارفٌاً أل

داللٌاااً للمصااادر الااواردة فااً دٌوانااه، متمٌاادٌن بالسااٌاق، والظااروؾ المحااٌط بااالنص بؽٌااة الوصااول نلااى الداللااة الدلٌمااة ماان 

 ممصودة .

م نلاى ولم ٌخُل البحث من كالم تنظٌري عام لمفهوم )المصدر( فً العربٌة، وارتباطه بداللته على الحدث والمعنى، ثام االحتكاا

الولابع اللؽوٌة المستعملة عند شاعرنا ذي اإلصبع فً شعره داخل سٌالات لؽوٌة شتى، وموضوعات عاماة متنوعاة وصافت 

 حالته النفسٌة، وجانباً من حٌاته االجتماعٌة  مع لبٌلته.
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 اآلداب 

ركة الفكرٌة فاً العاراق فاً :  علماء الحنابلة ودورهم فً الح عنوان الرسالة ألك باسل نبراهٌم اسم الطالب :
 المرنٌن الثالث والرابع الهجرٌٌن / التاسع والعاشر المٌالدٌٌن

 المسم  :  التارٌخ   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٗٔرلم االستمارة : 

 تارٌخ اسالمً  تارٌخ /  /  الدلٌك  :  االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٗٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد عبدالمادر أحمد ٌونساسم المشرؾ : د. 

 تارٌخ اسالمً /  تارٌخ  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  التارٌخ

 

 المستخلص

 

الحركة الفكرٌة فً العاراق خاالل المارنٌن الثالاث والراباع الهجاري / بعد دراسة موضوع علماء الحنابلة ودورهم فً          

التاسع والعاشر الماٌالدي ، والتاً تعتبار مان أهام الموضاوعات التاً ٌتعاٌن دراساتها ، لادورهم فاً الحركاة الفكرٌاة ، ألنهام 

دٌنٌة واإلدارٌاة ، فاً مجاال شاركوا فً جمٌع مجاالت العلوم والمعرفة ، حٌث لام معظمهم بدورهم فً العدٌد من الوظابؾ ال

العلوم ، كان هنان لراء ومترجمون ولانونٌون وعلماء فً اللؽة العربٌة وآدابها وتارٌخها والالهاوت و الصاوفٌة ، كماا كاان 

لدٌهم منشورات فً بعض هذه العلوم ، وكذلن ، درسوا سلون الحنبلً وكانوا مثالٌٌن ونشروه فً العراق ، حٌاث لاام العدٌاد 

اء الذٌن لادموا نلاى العاراق مان جمٌاع أنحااء العاالم اإلساالمً ونشاره فاً جمٌاع البلادان والمادن. كماا لااموا بتمادٌم من العلم

تفسااٌرات وملخصااات لشاارحها للعلماااء والناااس ، باإلضااافة نلااى أن بعااض علماااء الحنابلااة لااد عملااوا مثاال الفتااوى والمضاااء 

 شر هذا السلون بٌن طالبً المعرفة.والتعلٌم فً المساجد والمساجد والمدارس وشاركوا فً ن

السابب وراء اختٌااار هااذا الموضاوع أننااً لاام أجااد دراساة أكادٌمٌااة لهااذه الفتارة فااً العااراق والتااً تفسار دورهااا فااً الحركااة 

الفكرٌة ، وربما هنان دراسات حول الحركة الفكرٌة فً العراق والتً لد تتعامل مع بعض هإالء العلماء فاً أي كاان الهادؾ 

الدراسة هو جمع علماء الحنابلة فً مكانهم لجعل المارئ ٌعرؾ دوره فً الحركة الفكرٌة. تضمنت الدراساة الحالٌاة من هذه 

 ممدمة وثالثة فصول:

تناولت الممدمة حٌاة اإلمام أحمد بن حنبال ونساله وشاٌوخه وأتباعاه ومٌزاتاه ومنشاوراته وأصال سالون الحنبلاً وانتشااره. 

آن بؤجزاء من تالوات العلوم وعلوم التفسٌر ، كما تناول الحدٌث ، حٌث اعتنى كثٌر من علمااء تناول الفصل األول علوم المر

الحنبلٌااة بااتالوات وعلااوم التفسااٌر ، فااً حااٌن أن الحاادٌث ، كثٌاار ماانهم اهااتم برواٌاتااه ، لااذلن كتبنااا حااول هااإالء العلماااء ، 

ل الثاانً الفماه والالهاوت والزهاد والصاوفٌة ، حٌاث أن والمٌزات ، والرحالت ، والشاٌوخ ، واألتبااع والفباات. ٌتنااول الفصا

العدٌااد ماانهم ماان الفمهاااء ، لااذلن أظهرنااا دورهاام فااً هااذا العلاام وذكرنااا أساامابهم ومٌاازاتهم وشااٌوخهم وأتباااعهم وفباااتهم 

دورهام  ورحالتهم باإلضافة نلى دور بعضهم فً نشر السلون الحنبلً والمٌام بوظاابؾ مثال المضااء والتعلاٌم والفتاوى. كاذلن

فً الالهوت حٌث اعتنى بعضاهم بهاذا العلام وصانفوه ، حٌاث ٌادافع عان السالون اإلساالمً. كاذلن ، بارع بعضاهم فاً الزهاد 

والصوفٌة الذي ٌهدؾ نلى التوصٌة بالروح ، حٌث أشرنا نلى هإالء العلماء وكتبنا عنها. فً حٌن تناول الفصل الثالاث اللؽاة 

ن بعضهم من علماء اللؽاة العربٌاة والمواعاد واألدب ، وكاان بعضاهم مان الشاعراء. لاذلن العربٌة وآدابها وتارٌخها ، حٌث كا

 كتبنا عن سٌرهم الذاتٌة وذكرنا شٌوخهم وأتباعهم وفباتهم. بٌنما فً التارٌخ ، وجدنا أن بعضهم اهتم بهذا العلم وصنفه.

 اشتملت الدراسة على استنتاج ٌتكون من أهم النتابج:

ء المتباع فاً هاذه الدراساة ، لمناا بتمساٌم األطروحاة وفمًاا للعلاوم وبادأنا باالعلوم الدٌنٌاة: الاتالوة وعلااوم فٌماا ٌتعلاك بااإلجرا

التفسٌر ، األحادٌث ، الفمه ، الالهوت والصوفٌة ، ثم اللؽة العربٌة وآدابها وتارٌخها ، وكتبنا عن الساٌرة الذاتٌاة لكال باحاث 

 تعلمة بهذا العلم.ودوره فً علمه ، وركزنا على المعلومات الم

ال شن أن هذا الموضوع ال ٌخلو من الصعوبات ألن المعلوماات المتعلماة باه منتشارة فاً الكتاب التارٌخٌاة واألدبٌاة والعلمٌاة 

والدٌنٌة ، لذلن ٌتعٌن على الباحث التحمك منها. واجه الباحث العدٌد من المشاكل والصعوبات مثل اإلشارة نلاى المراجاع نلاى 

 ها ؼٌر معروفة ، سواء أكانت من العراق أم ال ، مما جعلنً أعود نلى المراجع لشرح ذلن.المناطك أو أن
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 اآلداب 

بالؼة االشارة النفسٌة فً الحادٌث النباوي الشارٌؾ ـ دراساة :  االطروحة عنوان اسم الطالب :  فضٌلة أحمد سعٌد
 تحلٌلٌة فً الكتب الستة

 لمسم  :  اللؽة العربٌة ا االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه  طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٕٔرلم االستمارة : 

 البالؼة العربٌة األدب العربً /  االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٖتارٌخ المنالشة  : 

 دكتوراه الشهادة :  الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد أسماء سعود ندهاماسم المشرؾ : د. 

 البالؼة العربٌة اللؽة العربٌة  /  الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  اللؽة العربٌة

 

 المستخلص

  

هذه األطروحة تدرس األحادٌث النبوٌة التً تتحادث عان الجاناب النفساً مان الوجهاة البالؼٌاة، وتتكاون الدراساة مان        

فً آثار المدامى وجهود المحادثٌن  رٌن: المحور األول ٌدرس بالؼة الرسول تمهٌد وفصلٌن وخاتمة، التمهٌد ٌمع فً محو

بالتفصااٌل والفاااً عناادها بالتعمٌااب والتحلٌاال والموازنااة، والمحااور الثااانً ٌااتكلّم علااى مفهااوم اإلشااارة النفسااٌة فااً المجاااالت 

ن الجانب النفساً، وأشاارت الدراساة المعرفٌة التً ٌتسع لها المصطلح، ثم ٌمؾ ولفة لصٌرة عند اهتمام الحدٌث بالكشؾ ع

نلى أن البٌان النبوي ٌستلهم هذه الحمابك مان الاوحً االلهاً الاذي ٌمثاّل المارآن الكارٌم أهامَّ مصاادره، وباالجمع باٌن المارآن 

الكاارٌم والحاادٌث النبااوي فااً هااذا المجااال، أي مجااال الحاادٌث عاان الاانفس وانفعاالتهااا، والملااب وحاالتااه، نحصاال علااى نظرٌااة 

 لة لالسالم فً النظر نلى النفس نظرة والعٌة ونظرة دلٌمة.متكام

أما الفصل األول فُخَصص للحدٌث عن أناواع الصاورة الفنٌاة وآلٌاات تشاكٌلها فاً محاورٌن، أحادهما ٌبساط الماول فاً أنمااط 

ة، والمحاور اآلخار الصورة الفنٌة، فوجدها فً : الصورة التمثٌلٌبة، والصورة الحركٌة، والصورة المسافٌة، والصورة اللونٌ

ٌوجز المول فً وسابل التشكٌل البٌانً للصاورة، وهاً عباارة عان التشابٌه واالساتعارة والكناٌاة، وفاً المحاورٌن تامَّ تحلٌال 

األحادٌث تحلٌالً بالؼٌاً مان الجواناب جمٌعااً، مان أجال نضااءة الجاناب الماراد دراساته، وٌُادَعم نن أمكان التحلٌاُل البالؼاً بماا 

اال الٌااه ع لاام الاانفس الحاادٌث ماان طروحااات ونتااابج تتفااك فااً بعااض جوانبااه مااع رإٌااة االسااالم فااً التعاماال مااع الاانفس توصَّ

 االنسانٌة. 

والفصل الثانً ٌبحث عن ظواهر جمالٌة وأدبٌة ُوِجَدت فً األحادٌث النبوٌة التً تحدَّثت عن األحاسٌس النفسٌة، وأبرز هاذه 

تكرار، ولؽة الجسد، والتنااؼم الموساٌمً، وفاً صادر كاّل مبحاث كتبناا كالمااً الظواهر كانت عبارة عن التضاد، والجناس، وال

مختصراً عن مفهوم تلن الظاهرة فً البالؼة واالدب والنمد، ثم جاء فً عمبه تحلٌل النصوص من الوجهة البالؼٌة تحلاٌالً ال 

ألول جاءت خاتماة البحاث تلّخاص أهامَّ ماا ٌختلؾ كثٌراً عن الطرٌمة التً سلكتها الدراسة فً الفصل األول، وفً نثر الفصل ا

 من نتابج وتوصٌات وطروحات. أسفرت عنه الدراسة

واستعانت هذه األطروحاة بالمصاادر والمراجاع المتنوعاة فاً مجااالت مختلفاة إلؼنااء البحاث ونثراباه، نذ جمعات باٌن الكتاب 

لى كتب علم النفس، بٌَد أن اساس هذه الدراسة كتاب البالؼٌة والكتب االدبٌة والكتب النمدٌة والمصادر االسلوبٌة، باالضافة ن

االحادٌاث الساتة، وهاً: صاحٌح البخاااري، وصاحٌح مسالم، وسانن الترماذي، وساانن اباً داود، وسانن النّساابً، وسانن اباان 

 ماجة.
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 اآلداب 

حتااى نهاٌااة العصاار  نساااء األنصااار ودورهاانَّ فااً الحٌاااة العامااة :  عنااوان الرسااالة كرامة وعدهللا جارهللااسم الطالب :  
 الراشدي

 لتارٌخالمسم  :  ا االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر الشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٕٔرلم االستمارة : 

 / سٌرة نبوٌة وخالفة راشدة تارٌخ نسالمً االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٕ/  ٕٓتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  ناٌؾ دمحم شبٌبرؾ : د. اسم المش

 / تارٌخ الفكر اإلسالمً تارٌخ نسالمً الدلٌك  : االختصاص العام /   لتارٌخالمسم :  ا

 

 المستخلص

  

نهاٌااة العصاار  تناولاات هااذه الرسااالة موضااوعاً حٌوٌاااً ٌتعلااك بااـ: "نساااء األنصااار ودورهاانَّ فااً الحٌاااة العامااة حتااى      

الراشدي" والذي تم اختٌاره إلظهار مكانة المرأة فً اإلسالم وتسلٌط الضوء على فبة معٌنة من نساء المسالمٌن وهام نسااء 

 األنصار، ولد التضت الحاجة نلى تمسٌم الرسالة نلى أربعة فصول، وشملت ما ٌؤتً: 

ونت منها لبابل األوس والخزرج والطبٌعة الجؽرافٌاة لمولاع تناول الفصل األول أصول األنصار ونسبهم وأهم البطون التً تك

 المدٌنة ومولؾ األنصار من الدعوة اإلسالمٌة. 

أما الفصل الثانً فتكّون مان محاورٌن هماا: األول: السٌاساً، وشامل أول مشااركة سٌاساٌة لنسااء األنصاار فاً بٌعاة العمباة 

ألنصار. أما المحاور الثاانً: وهاو العساكري، وشامل مشااركة المارأة ( فً المدٌنة وبٌعة نساء االثانٌة واستمبال الرسول )

( ومشااركتها فاً الفتوحاات العربٌاة اإلساالمٌة فاً األنصارٌة فً ساحات المتال فً الؽزوات التً جرت فً عهد الرسول )

 عهد الخلفاء الراشدٌن )رضً هللا عنهم(. 

االجتمااعً والاذي شامل بادوره العدٌاد مان المحااور الباارزة التاً  أما الفصل الثالث، فمد شمل محورٌن أٌضااً، هماا: المحاور

(، ومكانااة تخااص الحٌاااة االجتماعٌااة لنساااء األنصااار، وكااان ماان أبرزهااا الموآخاااة ومكانااة نساااء األنصااار عنااد الرسااول )

لمحاور الثاانً: ( عند نساء األنصار، وشمل أهام التفاصاٌل التاً تخاص الحٌااة االجتماعٌاة لنسااء األنصاار، أماا االرسول )

االلتصادي، وشامل مشااركة المارأة األنصاارٌة فاً الحٌااة االلتصاادٌة فاً المدٌناة، فماد عملات بالتجاارة والزراعاة والحسابة 

 والشرطة والؽزل والنسٌج والرضاعة والطب وؼٌرها من األمور االلتصادٌة. 

ي الشارٌؾ، ولاد كاان لهانَّ دوٌر واضاح فاً هاذا أما الفصل الرابع، وهو الفصل الخاص برواٌاة نسااء األنصاار للحادٌث النباو

(، وتّم عمل جدول فً نهاٌة الفصل ( أو عن طرٌك من روى عن الرسول )المجال سواء على نحٍو مباشر عن الرسول )

 لتوضٌح كل واحدة من اللواتً روٌنًّ الحدٌث ومن روى عنها، وأهم األحادٌث التً دونت.
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 اآلداب 

 Cosmopolitanism in V.S.Naipaul's      :   عنوان الرسالة اعل فارس صالحمشاسم الطالب :  
Latest Novels 

 للؽة األنكلٌزٌة المسم  :  ا االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 4ٕٔرلم االستمارة : 

 / رواٌة ادب انكلٌزي  لعام  /  الدلٌك  : االختصاص ا 2ٕٔٓ/  ٖ/  ٓٔتارٌخ المنالشة  :

 اجستٌرمالشهادة :   مساعدالدرجة العلمٌة :  استاذ  كنعان عبد هللا العبٌدي اسم المشرؾ : 

 / مسرح أدب انكلٌزي الدلٌك  : االختصاص العام /   اللؽة األنكلٌزٌة المسم :  

 

Abstract 

 

     The purpose of this study is to examine the most recent novels of V.S. Naipaul, Half a 

Life (2001) and Magic Seeds (2004). The study exposes how the protagonist of the two 

novels develops and changes his attitudes and outlook to the world and its history, and to 

the societies and individuals in order to become another person. This new person has his 

own identity after being lost among colonial, postcolonial and globalized societies. At last, 

he can identify himself as a cosmopolitan figure who can accept himself and others. 

      The study falls into four chapters. Chapter one is an introduction and it is devoted to 

the concept of cosmopolitanism which has evoked a wide interest in the past two or three 

decades in cultural studies, sociology and anthropology. Cosmopolitanism is used to analyze 

the two novels. 

       It is argued that these novels expose a desire for a convivial culture and a non-

fragmented world that can be achieved through adopting a new way of living that can 

release the individual from the burden of history and give him a space in the increasingly 

globalized world. Naipaul's two last novels are examined chronologically. 

      Chapter two tackles the main themes of the novels. Transnational, homelessness and 

rootlessness character is explored; tackling his situation as a consequence of the colonial, 

postcolonial and globalized experience. 

      Chapter three is devoted to Half a Life. Particular factors are manifested in this novel 

that lead to cosmopolitanism. The protagonist stays a passive person. In spite of his 

mobility through three different countries and cultures, he does not show any cosmopolitan 

action. He stays an outsider. Being so makes him a lost person with no stable identity. Willie 

fails to reconcile with himself and the world because he cannot get rid of his historical and 

psychological problems.  

      In Magic Seeds, which marks the fourth chapter, a significant shift in the protagonist's 
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views is observed clearly. Naipaul produces Willie Chandran as a cosmopolitan figure. He 

participates, shares, cares and criticizes others. His sister's criticism, his experience with 

the revolutionaries, his mistakes and misleading change him. He composes a whole vision 

about his world, the Marxist revolution in India and the social revolution in England. 

Reading both societies well, he discovers that there are not much differences between the 

two. The poor in both worlds are in the same situation and people like him have to strive to 

survive.  

      The feasibility of cosmopolitanism is questioned by Naipaul, leading him finally, along 

with his protagonist, to embrace a cosmopolitan lifestyle and identity.  
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 اآلداب 

: مولاااؾ الوالٌاااات المتحااادة األمرٌكٌاااة فاااً االنمسااااام عناااوان األطروحاااة  دمحم أحمد خلؾ الجبورياسم الطالب :  
 م4ٕٓٓ-241ٔالفلسطٌنً وتؤثٌره على المضٌة الفلسطٌنٌة 

  التارٌخالمسم  :   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  دكتوراه طبٌعة البحث : اكادٌمً ٕٙٔرلم االستمارة : 

 تارٌخ حدٌث الدلٌك  :   /التارٌخ  االختصاص العام  /  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٔٔتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة :  دكتوراه مساعدالعلمٌة :  استاذ  الدرجة هاشم عبدالرزاق صالحاسم المشرؾ : د. 

 تارٌخ حدٌث الدلٌك  :  /التارٌخ    االختصاص العام /   التارٌخالمسم :  

 

 اٌّسزخٍص

 

ٌعد الصراع الفلساطٌنً اإلسارابٌلً ، الاذي ال ٌازال مساتمراً حتاى ٌومناا هاذا ، أحاد أطاول الصاراعات فاً تاارٌخ العاالم       

أخطر النزاعات ، لٌس فمط فً الشرق األوسط ، ولكن أًٌضا فً العالم نتٌجة السٌاساات التاً تتبعهاا الحدٌث ، وهو واحد من 

الوالٌات المتحدة فاً ندارة هاذا الصاراع فاً الشارق األوساط ، شاهد هاذا الصاراع العدٌاد مان التحاوالت الهٌكلٌاة والسٌاساٌة 

ٌنٌات ، شهدت الساحة الفلسطٌنٌة نمو الموى الفلسطٌنٌة العاملة نتٌجة لتدخل الموى الدولٌة واإلللٌمٌة فً ندارتها. فً الثمان

خارج منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ورفع شعار ننشاء الدولة اإلساالمٌة كاساتراتٌجٌة واضاحة لسٌاساتها ، والتاً تتناالض ماع 

ة الداخلٌاة فاً السااحة سٌاسة المنظمة التً تتمٌز بالعلمانٌة هاذه الماوى ، بحٌاث تصابح العاللاة باٌن الطارفٌن جاوهر المضاٌ

السٌاسٌة الفلسطٌنٌة. ومن هنا جاء اختٌاار موضاوع الدراساة )مولاؾ الوالٌاات المتحادة األمرٌكٌاة مان االنمساام الفلساطٌنً 

( مان أجال تحدٌاد جاوهر السٌاساة األمرٌكٌاة التاً ساعت نلاى تعزٌاز االنمساام 4ٕٓٓ-214ٔوأثره على المضاٌة الفلساطٌنٌة 

جاد حل عادل ودابم للصراع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً. تضمنت الدراسة ممدمة وثالثة فصول. تناولات والتطورات. الجدٌة فً نٌ

، والاذي كااان ملخًصااا للسٌاساة األمرٌكٌااة تجاااه المضااٌة  214ٔ-2ٗ1ٔالممدماة المولااؾ األمرٌكااً مان المضااٌة الفلسااطٌنٌة 

. تنااول الموضاوع األول ٕٕٓٓ-214ٔلفلساطٌنٌة الفلسطٌنٌة. تناول الفصل األول من الدراسة ثالثاة تطاورات فاً المضاٌة ا

وبداٌااة ظهااور  2.14ظهاور وتؤسااٌس حركتاً فااتح وحماااس وأهاداؾ ومبااادئ كال منهمااا. تناااول الموضاوع الثااانً انتفاضاة 

حماس كموة فاعلة فً الساحة الفلساطٌنٌة. تنااول الموضاوع الثالاث المفاوضاات الفلساطٌنٌة )اإلسارابٌلٌة( واالتفالٌاات التاً 

نها بٌن الطرفٌن ، والتً انعكست على العاللة بٌن فتح وحماس. فً الفصال الثاانً مان الدراساة ، تطاورات المضاٌة نتجت ع

، وكٌاؾ وحادت  ٕٓٓٓ، والتً تضمنت ثالثة موضوعات ، األول هو انتفاضة األلصى فاً عاام  ٕٓٓٓالفلسطٌنٌة بعد عام 

، فاً المسام الثالاث ، الاذي  ٕٔٓٓسابتمبر  ٔٔلثاانً أحاداث الفصابل الفلسطٌنٌة ، وخاصة فتح وحماس. تناول الموضوع ا

تناول الرإٌة األمرٌكٌة لحل الصراع الفلسطٌنً اإلسرابٌلً ، والتً أثارها الربٌس األمرٌكً بوف حول حل الدولتٌن بموجب 

اء الجدار الفاصل وخطة خرٌطة الطرٌك. ٌتناول الفصل األول السٌاسة اإلسرابٌلٌة تجاه األراضً الفلسطٌنٌة ، بما فً ذلن بن

. والموضاوع الثاانً ٌتنااول التطاورات السٌاساٌة واالنتخاباات التشارٌعٌة لعاام ٕٓٓٓفن االرتباط واالنساحاب مان ؼازة عاام 

واالنمسااام الفلسااطٌنً. التااً تلاات. تاام التعاماال مااع المولااؾ األمرٌكااً ماان خااالل االنمسااام الفلسااطٌنً ، حٌااث وضااعت  2ٕٓٓ

. استندت الدراسة نلى عدد من المصادر ، بما فً ذلن الوثابك واألفالم الوثابمٌة المنشورة ، بما فً اإلدارة األمرٌكٌة خططها

ذلن الكتاب السنوي للمضٌة الفلسطٌنٌة وسجالت الكونؽرس ، وكذلن كتب المذكرات الشخصٌة وعدد من الرسابل والمذكرات 

واد الودٌاة. اللاوبً اإلسارابٌلً والسٌاساة الخارجٌاة األمرٌكٌاة ، وكذلن العربٌة والعربٌة الكتب ، بما فاً ذلان كتااب أحماد جا

بمٌااادة سااتٌفن والاات وجااو ماااٌر وكتااب أخاارى باإلضااافة نلااى عاادد ماان األبحاااث والمماااالت المنشااورة فااً المجااالت العربٌااة 
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 والدولٌة. ولد توصلت الدراسة نلى عدد من االستنتاجات، منها:

جاه حل المضٌة الفلسطٌنٌة تجاد أنهاا تساوٌؾ سٌاساً وتساوٌؾ وخاداع للعارب عموًماا أوالً، نن السٌاسة األمرٌكٌة المتبعة ت

وللفلسطٌنٌٌن بشكل خاص ، وتحاول كسب المزٌاد مان الولات لتعزٌاز لاوة نسارابٌل وتؤثٌرهاا علاى حسااب مان الفلساطٌنٌٌن. 

ٌساً: االحاتالل اإلسارابٌلً لألراضاً جمٌع الحلول التً لدمتها اإلدارات األمرٌكٌة هً حلول مإلتاة ال عاللاة لهاا بالحال الرب

 الفلسطٌنٌة.

ثانٌاً، لم ٌستفد الجانب الفلسطٌنً من االتفالٌات التً ولّعتها منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة مع نسرابٌل باستثناء الشًء الملٌال. 

ات موجااودة لاام ٌؽٌاار شااٌبًا. االحااتالل موجااود علااى األرض والمسااتوطن 22ٙٔنن نعااالن تشااكٌل الساالطة الفلسااطٌنٌة عااام 

وتتوسع وتبتلع المزٌد من األراضً الفلسطٌنٌة. لٌس للسلطة سوى تنفٌذ االلتزامات المفروضة علٌها ، ال ساٌما فٌماا ٌتعلاك 

، الذي شعرت حماس بؤنه موجاه ضاده ، مماا أربان المشاهد الفلساطٌنً لتعزٌاز االنمساام والصاراع باٌن فاتح بالجانب األمنً 

 وحماس.

هر التراحات الربٌس األمرٌكً بوف بشؤن حل الدولتٌن رداً من نسرابٌل ، التً ترفض رفًضا لاطعًا ننشااء ثالثًا، لم ٌتلمى جو

دولة فلساطٌنٌة ، بؽاض النظار عان حجمهاا وشاكلها، منزوعاة الساالح وذات ساٌادة ، ننهاا تهدٌاد لوجاودهم مان وجهاة نظار 

 ا ، والتً تم تنفٌذها بواسطة اللوبً الٌهودي.العامٌة اإلسرابٌلٌة. لم تمبل خطة خارطة الطرٌك حتى تم تعدٌله
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 اآلداب

:  الااـ جناابالط ودورهاام السٌاسااً فااً جباال لبنااان حتااى عااام عنااوان الرسااالة  اسم الطالب :  ٌسرى حٌدر كاظم
ٔ1ٙٔ 

 المسم  :  التارٌخ  االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر الشهادة  :   بحث : اكادٌمًطبٌعة ال 1ٕٔرلم االستمارة : 

 تارٌخ حدٌث / وطن عربً حدٌث الدلٌك  :  االختصاص العام  /   2ٕٔٓ/  ٘/  ٕٔتارٌخ المنالشة  :

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ مساعد حمود صالح سعٌدماسم المشرؾ : د. 

 ارٌخ حدٌث / تارٌخ وطن عربً حدٌثت الدلٌك  : االختصاص العام /    المسم :  التارٌخ 

 

 المستخلص

 

ٌمثل تؤرٌخ األسر العربٌة ودورهاا السٌاساً واحادة مان أبارز الجواناب التاً تسالط الضاوء علاى التاارٌخ االجتمااعً          

صااادٌاً للااوطن العربااً ، ولمااا كاناات األساارة الجنبالطٌااة تمثاال واحاادة ماان أباارز األساار العربٌااة التااً أدت دوراً سٌاسااٌاً والت

واجتماعٌاً مهماً لٌس فً لبنان فحسب ، بل وفً األطار االللٌمً والدولً لما أدته هذه االسرة من عاللات مع مختلؾ الماوى 

المحلٌة واالللٌمٌة والدولٌة . ومن هذا المنطلك ٌؤتً موضوع الرسالة لٌسلط الضوء على الادور السٌاساً لهاذه األسارة مان 

م وهو العام الذي ظهر فٌه نظام المتصارفٌة فاً جبال 1ٙٔٔتها السٌاسٌة وااللطاعٌة حتى سنة خالل الدور الذي أدته زعاما

لبنان بعد االحداث الدموٌة التً شهدتها . ولد تم تمسٌم الرسالة الى ممدمة واربعة فصول وخاتمة . تناولات الممدماة  اهمٌاة 

 التارٌخٌة التً اعتمد علٌها البحث . والموضوع واسباب اختٌاره وطبٌعته وتمسٌماته ونظرة فً المصادر 

أمااا الفصاال األول فمااد تناااول : نسااب آل جناابالط  وبااداٌات ظهااورهم علااى مساارح التااارٌخ وبداٌااة اعتنااالهم للمااذهب )        

الدرزي ( ، ولد وضعنا كلمة ) الدرزي ( بٌن لوسٌن ألن الدروز انفسهم ال ٌحبذونها بال ٌحباذون كلماة الموحادون الادروز ، 

ن الاادرزي نساابة الااى داعٍ ٌصاافونه بالضااال والمضاال ، لكاان كثاارة اسااتخدام هااذه الكلمااة جعلهااا اكثاار شااٌوعة ماان كلمااة وأل

الموحدون ، لاذلن فإنناا ساوؾ نساتخدم كلماة درزي اشاارة الاٌهم بسابب رواج وشاٌوع هاذه التسامٌة بادالً مان التسامٌة التاً 

الؾ اؼلاب البااحثٌن حاول ذلان فاً هاذه المساؤلة ولاد مالات ٌحبذونها . ولاد تطارق  الفصال لموضاوع نساب آل جنابالط واخات

الرسالة الى االدلة التً ٌمدمها بعض الباحثٌن لالشاارة الاى اصالهم العرباً ماع عادم اؼفالناا لالدلاة التاً اشاارت نلاى اصالهم 

لسٌاسٌة . فمد تنااول الكوردي .      وفً الفصل الثانً الذي كان عنوانه : هجرة آل جنبالط نلى جبل لبنان وبروز زعامتهم ا

أوضاع االسرة لبال هجارتهم فاً مطلاع المارن الساابع عشار للماٌالد الاى لبناان ، ونجااحهم فاً الترلاً االلطااعً باٌن االسار 

االلطاعٌة التً كانت موجودة من لبال ، وطبٌعاة عاللاة االسارة ماع الدولاة العثمانٌاة وتمارد االمٌار علاً جنابالط ، والمضااء 

د ذلن من هجرة الى لبنان ، ونجاحهم فً صٌاؼة تحالفات جدٌدة فً لبناان سارعان ماا اضاحوا أحاد علٌه وما تمخض عنه بع

الطابها الربٌسٌٌن فً لبنان عبر ما اصطلح علٌاه باٌن البااحثٌن اسام ) الؽرضاٌة الجنبالطٌاة والؽرضاٌة الٌزبكٌاة ( ، فبارزت 

جنابالط وعلاً بان ربااح جنابالط الاذي مثلاوا مرحلاة  زعامات جنبالطٌة مهمة فً هذه الحمباة تمثلات بزعاماة الشاٌخ جنابالط

التاسٌس للوجود الجنبالطً فً لبناان . وفاً الفصال الثالاث فماد تمات عنونتاه : ال جنابالط وصاراعهم ماع االماارة الشاهابٌة 

م . فمد كان من الفصول التً سلطت الرسالة الضوء فٌها على طبٌعة الصاراع السٌاساً الاذي بلاػ اوجاه فاً 1ٕ٘ٔ-44٘ٔ

لربع االخٌر من المرن الثامن عشر حتى الربع األول من المرن التاساع عشار والاذي دخلات االسارة الجنبالطٌاة مضاطرة فاً ا

خباٌاه بسبب صراع االمراء الشهابٌٌن على كرسً االمارة واضطرار االسرة الجنبالطٌة الى دعم طرؾ على طرؾ آخار وماا 

االسارة الجنبالطٌاة السٌاساً وااللتصاادي ، وكاان لظهاور الشاٌخ بشاٌر تسبب له ذلن من نتابج اٌجابٌة وسالبٌة علاى وضاع 
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لاساام جناابالط األثاار األباارز فااً ترلااً االساارة الجنبالطٌااة فااً السٌاسااة اللبنانٌااة وباتاات الزعامااة السٌاسااٌة فااً لبنااان تمودهااا 

ثرة فاً سٌاساة لبناان ال ساٌما وتدٌرها هذه االسرة بما امتلكته من دهاء وامكانات التصادٌة وعاللات وثٌماة ماع الماوى الماإ

والة صٌدا ودمشك . انتهاءاً بنتابج صعود زعامة الشٌخ بشٌر لاسم جنبالط وصراعه مع االمٌر بشاٌر الشاهابً الثاانً التاً 

انتهت بممتله وتضعضع مكانة االسرة لمدة حتى تعود مجدداً .  وفً الفصال الراباع الاذي كاان عنواناه : الادور السٌاساً آلل 

م  . فمد سلط الضاوء علاى دور األخاوٌٌن نعماان وساعٌد ابنااء 1ٙٔٔ-1ٕ٘ٔعهد االخوٌن نعمان وسعٌد جنبالط  جنبالط فً

الشٌخ بشٌر جنبالط ودورهم فاً اساتعادة مكاناة االسارة السٌاساٌة وااللتصاادٌة واالجتماعٌاة بعادما تعرضاوا لاه مان تصافٌة 

كاانتهم ، عنادما بارز عامال جدٌاد فاً السٌاساة مماثالً بالعامال على ٌاد االمٌار بشاٌر الشاهابً الثاانً ونجااحهم فاً اساتعادة م

الخارجً وهو الدعم البرٌطانً لهذه االسرة مما جعلهام ٌساتعٌدون مكاانتهم التاً فمادوها عبار التحاالؾ ماع الدولاة العثمانٌاة 

نانٌاة ، واالشاارة الاى وبرٌطانٌا فعززت هذه العاللات من مكانة االسرة ووطدت مكانتها بوصفها واحادة مان ألاوى االسار اللب

موالفها ودورها مان مختلاؾ التطاورات السٌاساٌة التاً شاهدتها مماطعاات جبال لبناان بادءاً مان الحكام المصاري لابالد الشاام 

م لٌسادل الساتار عان مرحلاة مهماة مان مراحال 1ٙٔٔووفاة الشٌخ سعٌد جنبالط فً السجن سنة  1ٙٓٔوحتى احداث عام 

 تحدٌات التً شهدتها هذه االسرة .ٌدة مختلفة تماماً فً طبٌعتها وظروفها وطبٌعة البروز هذه االسرة لتبدأ مرحلة جد
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 اآلداب

ِعـنـد ُشــعراء الـعــصــر  :  التــوظـٌـُؾ الـفـنً ِلـذكـِر األنـبـٌــاءعنوان الرسالة  اسم الطالب :  عبادي فرحان دمحم
 األُمـوي

 اللؽة العربٌة المسم  :   االداب     ة : الكلٌ الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٕٔرلم االستمارة : 

 األدب العربً الدلٌك  :  /  اللؽة العربٌة  االختصاص العام  /   2ٕٔٓ/ ٘/  ٕٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه اعدمس  الدرجة العلمٌة :  استاذ . نهى دمحم عمراسم المشرؾ : د

 األدب العربً الدلٌك  :  اللؽة العربٌة  / االختصاص العام /    لؽة العربٌة الالمسم :  

 

 المستخلص

 

ِ ِلااِذكِرِهم جاااءِت الِدراسااةُ ِللَحاادٌِث عاان ِذكااِر األَنبٌاااِء)       ًّ ( فااً نصااوِص الُشااعراء فااً العصااِر األُمااِوّيِ، والتوظٌااُؾ الفناا

 لذي أَثرى النصوَص الشعِرٌَّة بِجماِلٌٍَّة فنٌٍَّة نِبداِعٌَّة،الُمباَرن ا

فانطلمت الدراسة من النصوص الشاعرٌة وبُنٌات علٌهاا، معتمادة المانهج التحلٌلاً الوصافً فاً نباراز الناواحً الفنٌاة         

 والجمالٌة، فكانت الؽاٌةُ منها بٌان لُدرة الشاعر اإلبداعٌة فً تعاملهِ 

 (، ِلما ٌُمثلهُ من مرجعٌة دٌنٌة أثرى بها الشعراُء نصوصهم اإلبداعٌة.وظٌؾ لذكر شخصٌات األنبٌاء )مع الت        

فجاء التوظٌُؾ بذكِر أسماء األنبٌاء المباشر فً النص الشعري، أو بمرٌنة أو نشارة تدل علٌهم، فؤخذنا الكثٌر من              

 وبعض النصوص النصوص التً تحمل التوظٌؾ المباشر ِلذكرهم،

التً تُشٌر نلٌهم  بمرٌنة، نذ لم نستوؾ جمٌع النصوص التً فٌها لرٌنة أو نشارة، نظراً ِلسعتها وكثرتها فً نصاوص         

 الشعراء األموٌٌن.

مٍة وتمهٌٍد وثالثِة أَفُصٍل وخاتِمٍة بٌَّنُت فٌها أَهمَّ نتابِجِ البحث.               وتمُع الِدراسةُ فً ُممّدِ

 وجاَء التمهٌُد للحدٌِث عن التوظٌِؾ لُؽةً واصِطالحاً، ومفهوم النبً والرسول، والتوظٌُؾ وعاللتِه باألَنبٌاء.        

ِ، ونظاراً لملاة التوظٌاؾ لاذكر األنبٌااء)         ًّ ا الفصُل األَوُل فتناوَل التوظٌَؾ الادٌن ( فاً ظال الدٌاناة الٌهودٌاة التصار أَمَّ

 نٌن )النصرانٌة، واإِلسالم(.الفصُل على مبحثٌن اث

ام نِلاى مبحثاٌن )االنتمااُء المَبَلاً، والحاروب والساعً وراء          وفً الفصال الثاانً تحادَّثُت عان التوظٌاِؾ السٌاساً، نِذ لُّسِ

 السلطة(.

اَم نِلاى مبحثاٌن )التاران ذكار األنب         ٌااء بالمكاان، والتاران وفً الفصل الثالث تحدَّثُت عن توظٌؾ الفضااِء الشاعِرّيِ، ولُّسِ

 ذكر األنبٌاء بالزمان(.

نت أَهمَّ نتابِجِ البحث          .ثُمَّ ُختمِت الرسالةُ بخاتِمٍة تضمَّ
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 اآلداب

 :  لرسالةعنوان ا اسم الطالب :  ٌوسؾ لإي خضر
Place and Identity in Toni Morrison's 

 Beloved, Khaled Hosseini's The Kite Runner and Zadie 

Smith's On Beauty: A Thematic Study 

 اللؽة االنكلٌزٌة  المسم  :   االداب     الكلٌة :  الجامعة : الموصل

 ماجستٌر الشهادة  :   طبٌعة البحث : اكادٌمً ٖٓٔرلم االستمارة : 

 الرواٌة /  االختصاص العام  /   الدلٌك :  االدب االنكلٌزي 2ٕٔٓ/ ٘/  2تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد اسم المشرؾ : د. حسن دمحم صالح

 المسرحٌة  / االدب االنكلٌزيالدلٌك : االختصاص العام /    اللؽة االنكلٌزٌة المسم :  

 

Abstract 

 

      Place and identity play a key role in the formative process  of postcolonial literature. 

The aim of this thesis is to examine how place and identity are connected with each other in 

the world novel today. It adopts a thematic  postcolonial approach to three novels by three 

different novelists.  Elements of postcolonial literature appear in each text in a different 

way according to the author's perspective, and each author's experience relates to 

postcolonialism in a different manner. The novels selected in this study are Toni Morrison's 

Beloved (1987), Khaled Hosseini's The Kite Runner(2003), and Zadie Smith's On 

Beauty(2005). 

The thesis consists of four chapters, and a conclusion. Chapter one is a general introduction 

to the theme of postcolonialism in which place and identity are explored along with a 

discussion of the relationship between these two concepts from a postcolonial perspective. It 

also discusses certain phenomena like migration, which is highly frequent in the 

postcolonial discourse and linked to the sense of place and identity. 

              Chapter two investigates the relation  between place and identity in Toni 

Morrison's Beloved. The novel is set in two places and each of them functions as a reminder 

of a certain life experience to the main character and consequently a milieu that manifests 

certain tenets of her identity. African American people and their crisis are always present 

in Morrison's works and Beloved is no exception. As far as African American experience is 

concerned, slavery is tackled from the perspective of its impact on African American 

identity. 

Chapter three discusses Khaled Hosseini’s The Kite Runner. The effort of a writer trying to 

picture his homeland before colonisation wreaked havoc in it is clear in this novel. The 
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relation between place and identity is tackled from the perspective of a migrant who looks 

at his homeland from a distance and implicitly compares the present with the past. Hosseini 

sets his novel in the present, but a considerable part of the novel's events takes place in the 

past and is narrated through flashbacks. The events of the past take place mostly in 

Afghanistan, and show the Afghan postcolonial world and cultural identity. Hosseini has 

the American citizenship, yet his Afghan identity is still present in his works. This appears 

in his awareness of the dilemma of his homeland. 

            Chapter four  is devoted to the treatment of  Zadie Smith's On Beauty, an academic 

novel. Place and identity shape its characters and their mindset. London, Boston and other 

places have much to do in constructing identity. The migration of the Caribbean people to 

the united states was either due to The United States military intervention in their 

countries, or to the labour recruitment to the United States to serve its imperial power and 

industrial growth. Caribbean immigrants live in a postcolonial world. One of the colonial 

strategies is binarism which postcolonialism attempts to defy or at least expose. The binary 

opposition between the coloniser and the colonised can be rearticulated in any text in a 

number of ways, e.g. white vs. black, civilized vs. primitive, beautiful vs. ugly. This 

binarism is clear in the concept of black and white in On Beauty. Another postcolonial 

element in On Beauty is the clash of cultures. Finally, the thesis ends with  a conclusion in 

which the findings of this thesis are mentioned. 
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 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  شهد عادل سعدون حامد 
 

اسااهام ابعاااد تمكااٌن العاااملٌن فااً تعزٌااز مااداخل  : عنااوان الرسااالة 
دراسااة اسااتطالعٌة آلراء عٌنااة ماان العاااملٌن فااً  / االٌصاااء الواسااع

 بؽداد   : لودالشركة العامة لصناعة النسٌج والج

 المسم  :  االدارة الصناعٌة    الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2٘رلم االستمارة : 

 / انتاج وعملٌات  االدارة الصناعٌة االختصاص العام  /  الدلٌك  :  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٖٓتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد م المشرؾ : د. رعد عدنان رإوؾاس

 / ادارة تسوٌك  ادارة اعمال   الدلٌك  : االختصاص العام /   المسم :  االدارة الصناعٌة   

 

 المستخلص

 

الواساع فاً الشاركة العاماة لصاناعة توجه البحث الى دراسة تمكٌن العاملٌن ومدى مساهمته فً تعزٌز ماداخل االٌصااء      

النسااٌج والجلااود/ بؽااداد ماان خااالل تحدٌااد مشااكلة الدراسااة واهمٌتهااا واهاادافها وفرضااٌاتها وحاادودها بطاارح عاادة تساااإالت 

 وكاالتً:

 ما مدى تصور المدٌرٌن فً الشركة لٌد الدراسة عن تمكٌن العاملٌن واالٌصاء الواسع؟-

 تعزٌز مداخل االٌصاء الواسع فً الشركة لٌد الدراسة؟ هل تسهم أبعاد تمكٌن العاملٌن فً -ٕ

 ما طبٌعة العاللة والتؤثٌر بٌن أبعاد تمكٌن العاملٌن ومداخل االٌصاء الواسع فً الشركة لٌد الدراسة؟-ٖ

لصاالحٌات وتناول الفصل الثانً مفهوم تمكٌن العاملٌن بكونه ٌمثل المشاركة بٌن العاملٌن واالدارة العلٌا وتفوٌض العاملٌن ا

الالزمة فٌما ٌتعلك باتخاذ المرارات دون اللجاوء الاى االدارة العلٌاا وتادرٌب العااملٌن بشاكل كفاوء ومناتظم فٌماا ٌحماك فواباد 

 اٌجابٌة لدى الشركة، والتعرؾ على اهمٌته واستراتٌجٌته وابعاده.

م الاذي ٌاربط ناوعٌن مان مفااهٌم االنتااج ووضح الفصل الثالث االٌصاء الواسع من خالل التعرٌاؾ بماهٌتاه بكوناه ذلان النظاا

وهً االنتاج الواسع واالٌصاء اذ ٌسعى االنتاج الواسع الاى تمادٌم منتجاات لٌاساٌة الاى الساوق المفتاوح وبتكاالٌؾ منخفضاة 

بٌنما ٌهادؾ االٌصااء الواساع الاى تلبٌاة احتٌاجاات الزباابن الفردٌاة ماع وجاود كفااءة مماثلاة، والتعارؾ علاى عوامال نجاحاه 

 خله، والعاللة النظرٌة بٌن ابعاد تمكٌن العاملٌن ومداخل االٌصاء الواسع.ومدا

وتخصص الفصل الرابع بوصاؾ مجتماع وعٌناة الدراساة واختباار اداتهاا فماط تام االعتمااد علاى اساتمارة االساتبانة بوصافها 

د الدراساة وتشخٌصاها واختباار االداة الربٌسٌة للدراسة التً تام بناإهاا واختبارهاا وتطبٌمهاا فاً مٌادان البحاث ووصاؾ ابعاا

 الفرضٌات وتفسٌر كافة النتابج الخاصة بالفرضٌات وتحلٌلها مع توظٌؾ العدٌد من االدوات االحصابٌة.

وعالج الفصل الخامس خالصة لما توصلت الٌها الدراسة لالستنتاجات اعتمادا على النتابج النظرٌاة والمٌدانٌاة تمثلات اهمهاا 

كان جٌدا ومع االتجاه االٌجابً مما ٌإكد ان االفراد المبحوثٌن ٌولون اهتماما متزاٌادا بؤبعااد تمكاٌن  ان المعدل العام إلدراكهم

العاملٌن لتحمٌك مداخل االٌصاء الواسع للشركة وان  هنان تباٌن فً اجابات االفراد المبحوثٌن حول كل بعد من ابعااد تمكاٌن 

 العاملٌن. 

هتماام ادارة الشاركة لٌاد الدراساة بؤبعااد تمكاٌن العااملٌن )المهماة، المهاارة، الحرٌاة وفً الممابال، الترحات الدراساة زٌاادة ا

 واالستماللٌة، المشاركة بالمعلومات، الموة( ألهمٌتها فً مختلؾ مجاالت انشطة وعملٌات الشركة.
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 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  حسن كردي عٌسى
 

ة بااٌن عجااز الموازنااة وعجااز الحساااب : لٌاااس العاللااة المتبادلاا عنااوان الرسااالة
    ٕٙٔٓ-21ٓٔدراسة عٌنة من البلدان العربٌة للمدة -الجاري

 المسم  :  العلوم المالٌة والمصرفٌة الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر  طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٗرلم االستمارة : 

 : مالٌة ومصرفٌة   الدلٌك /  العلوم المالٌة والمصرفٌةاالختصاص العام  /   2ٕٔٓ/  ٔ / 1ٕتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد اسم المشرؾ : د. بشار احمد العرالً

 ساتنظرٌة نمدٌة وسٌا:  / الدلٌك االلتصاداالختصاص العام /   المسم :  العلوم المالٌة والمصرفٌة

 

 المستخلص

 

تهدؾ الدراسة نلى تحلٌل العاللاة المتبادلاة باٌن عجازي الموازناة العاماة والحسااب الجااري. وأخاذت عٌناة مان البلادان       

 ولاد(،ٕٙٔٓ-21ٓٔالعربٌة)السعودٌة ،الكوٌت، األردن، مصر، تونس(كحالة تطبٌمٌاة. مساتندة علاى بٌاناات سانوٌة للمادة)

.والمتمثلاة بعارض (Eviews6)من خالل برناامج المٌاسً التحلٌل بطرق  العجزٌنبٌن  عاللةال لٌاس على الدراسة اعتمدت

واختباار اساتمرار الباوالً  Phillips-Perronالرسوم البٌانٌاة للسالسال الزمنٌاة واختباار اساتمرارٌة السالسال الزمنٌاة لاـ

فضالً عن اختبار  Ordinary Least Squares (OLS)وتحلٌل االنحدار المتعدد بطرٌمة المربعات الصؽرى االعتٌادٌة

،وتكون من خالل المشكلة المطروحة بؤن ٌبدأ فً الموازنة العامة الى الحسااب الجااري باافتراض وجاود  Grangerسببٌة 

تؤثٌر متبادل ما بٌن العجز بالموازنة وعجز الحساب الجاري وبعاللة سببٌه مع اخاتالؾ فاً طبٌعاة السٌاساة االلتصاادٌة لكال 

توصلت الدراسة نلى تباٌن تؤثٌر العاللة بٌن عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري ،نذ ٌالحظ أن هنان عاللاات بلد.  و

نٌجابٌة ذات تؤثٌر معنوي بٌن عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري ،وتتفك مع فكرة العجز المزدوج فً السعودٌة والكوٌت 

لاى عادم وجاود عاللاة ذات تاؤثٌر معناوي باٌن عجاز الموازناة العاماة وعجاز ومصر، أما فاً األردن وتاونس فتشاٌر النتاابج ن

الحساب الجاري، ونستنتج من نتابج الدراسة تحمك فرضٌة المكافا الرٌكاردي فاً األردن وتاونس وتحماك فرضاٌة الممتارح 

ري واخااتالؾ الكٌناازي فااً السااعودٌة والكوٌاات ومصاارا نذ ظهاار لعجااز الموازنااة آثاار موجااب معنااوي فااً عجااز الحساااب الجااا

العاللات السببٌة بٌن متؽٌرات الدراسة لبلدان عٌنة الدراسة ااذ ٌالحظ فً السعودٌة أن هناان عاللاات ساببٌة لعجاز الحسااب 

الجاري باتجاه عجز الموازناة العاماة .ومان عجاز الموازناة باتجااه عارض النماد، ومان ساعر الصارؾ باتجااه عجاز الموازناة 

الناااتج المحلااً اإلجمااالً. وماان عاادد السااكان باتجاااه )سااعر الصاارؾ والناااتج المحلااً العامااة، وماان سااعر الصاارؾ باتجاااه 

اإلجمالً(. وتوجد عاللة سببٌة وحٌدة فً الكوٌت من عرض النمد باتجاه التضخم .وهناان عاللاة ساببٌة مان عجاز الموازناة 

ٌوجد اتجاه للساببٌة ٌبادأ من)عارض النماد العامة نلى التضخم، ومن الناتج المحلً اإلجمالً باتجاه سعر الفابدة فً األردن. و

وعدد السكان (باتجاه الناتج المحلاً اإلجماالً. ومان التضاخم باتجااه )عجاز الموازناة العاماة والنااتج المحلاً اإلجماالً( فاً 

وهنان اتجاه للسببٌة مان عجاز الموازناة العاماة باتجااه عارض النماد، ومان عارض النماد باتجاه)ساعر الفابادة والنااتج تونس.

 لمحلً اإلجمالً( فً مصر.ا

 Granger.كلمات مفتاحٌة: عجز الموازنة العامة، عجز الحساب الجاري، أنموذج تصحٌح الخطؤ، سببٌة
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 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  أحمد علً حسٌن
 

مدى تطبٌك بعض ابعاد المواصفة الدولٌة للُمَساَءلة  عنوان األطروحة :

 فً ضوء سلوكٌات المٌادة الخادمة (SA 8000:2014) اإلجتماعٌة

دراسااة تطبٌمٌااة آلراء المالكااات التدرٌسااٌة فااً كلٌتااً الحاادباء الجامعااة والنااور 
 الجامعة األهلٌتٌن فً محافظة نٌنوى

 المسم  :  ادارة اعمال  الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 ادة  :  دكتوراه الشه طبٌعة البحث : اكادٌمً 2ٙرلم االستمارة : 

 :  ندارة االعمال / المنظمة والسلون التنظٌمً/  الدلٌك  االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٔ/  ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد  عالء عبدالسالم ٌحٌىاسم المشرؾ : د. 

 : ندارة االعمال / ندارة التسوٌكاالختصاص العام /  الدلٌك  المسم :  ادارة اعمال 

 

 المستخلص

 

 SA)تهااادؾ الدراساااة الحالٌاااة للتحماااك مااان مااادى تطبٌاااك بعاااض ابعااااد المواصااافة الدولٌاااة للُمَسااااَءلة االجتماعٌاااة       

فً ضوء سلوكٌات المٌادة الخادمة: دراسة تطبٌمٌاة آلراء المالكاات التدرٌساٌة فاً كلٌتاً الحادباء الجامعاة  (8000:2014

ور الجامعة األهلٌتٌن فً محافظة نٌنوى، نذ ٌنظر الى سلوكٌات المٌادة الخادمة على أنها عامل أساسً لتعزٌز أبعااد هاذه والن

 فً هاتٌن الكلٌتٌن.المواصفة الدولٌة 

وجاءت الدراسة على نحو معاصر فٌما ٌتعلك بالدراسات العربٌاة لتاإطر هاذٌن الموضاوعٌن الحٌاوٌٌن ضامن اطاار   

فً محاولة إلختبار التجانس وعاللات اإلرتباط والتؤثٌر المعنوٌة بٌنهما، وبشكل عام حاولت الدراسة اإلجابة  شمولً مشترن

 على مجموعة من التساإالت البحثٌة.

أسلوب استمارة اإلستبانة بوصفها أداة ربٌسة لجمع البٌانات وذلان  فمد اعتمد الباحث الدراسة اهداؾ تحمٌك وبؽٌة    

( تدرٌساٌاً فاً هاااتٌن الكلٌتاٌن، وتام اعاداد أنماوذج فرضااً 4ٓاإلساتمارات علاى مجتمااع الدراساة والباالػ ) مان خاالل توزٌاع

للدراسة ٌعكاس عاللاات اإلرتبااط والتاؤثٌر باٌن أبعادهاا والاذي ننبثاك عناه مجموعاة مان الفرضاٌات الربٌساٌة والفرعٌاة وتام 

جها لباوالً لكال الفرضاٌات الربٌساة والفرعٌاة ماعادا الفرضاٌة اختبارها بإستخدام عدد من األسالٌب اإلحصابٌة، وأظهرت نتاب

 الخامسة واألخٌرة والتً تم رفضها على المستوى الكلً ولبول عدد من فرضٌاتها الفرعٌة.

 كما توصلت الدراسة الى مجموعة من اإلستنتاجات أهمها:  

مل والتاابع( معااً وعلاى المساتوى )المساتثبوت حالة تجانس لاٌم بعادي الدراساة  (Levene)أظهرت نتابج اختبار  .0

االختباار المحساوبة، وهاذا مإشار الكلً والجزبً لدى جمٌع أفراد الدراساة فاً ِكاال الكلٌتاٌن وذلان باإلساتناد الاى لاٌم معلماة 

 .واضح على سالمة لرار الباحث فً اختٌاره لبعدي الدراسة وحتى ألفراد عٌنتها

ة ومتفاوتاة فاً الماٌم باٌن كال مان سالوكٌات المٌاادة الخادماة علاى وجود عاللات ارتباط طردٌة وذات داللة نحصاابٌ .2

مجتمعاةً، وكانات  (SA 8000:2014)المستوى الكلً والجزباً ماع جمٌاع أبعااد المواصافة الدولٌاة للمسااءلة اإلجتماعٌاة 

 لٌمة معامل اإلرتباط فً كلٌة النور اعلى منها فً كلٌة الحدباء.

تباٌناً فً تاؤثٌر سالوكٌات المٌاادة الخادماة علاى بعاض أبعااد المواصافة الدولٌاة أظهرت نتابج اختبار األثر بؤن هنان  .0

علااى مسااتوى كاال كلٌااة ماان الكلٌتااٌن عٌنااة الدراسااة، نذ أن األنمااوذج الااوالعً  (SA 8000:2014)للمساااءلة اإلجتماعٌااة 

ور اظهار اثناان مان السالوكٌات للدراسة فً كلٌة الحدباء اظهر ثالث سلوكٌات منها، فً حاٌن أن ذات األنماوذج فاً كلٌاة النا

 فمط، وهذا مإشر على أن أنموذج الدراسة الفرضً ٌصلح للتطبٌك بشكل اكبر فً بٌبة كلٌة الحدباء اكثر منه فً كلٌة النور.

واعتماااداً علااى اإلسااتنتاجات التااً توصاالت الٌهااا الدراسااة لاادمت مجموعااة ماان الممترحااات المنسااجمة مااع هااذه   
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إلسااتنتاجات والممترحااات والٌااة تنفٌااذ الممترحااات وتماادٌم عاادد ماان اتجاهااات األبحاااث والدراسااات ااإلسااتنتاجات، فضااالً عاان 

 المستمبلٌة ذات الصلة بموضوعات الدراسة الحالٌة.

 

 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  زهراء محمود حامد
 

دور الٌات الحوكمة فً تفعٌل الرلابة على الموازنة فً  عنوان الرسالة :
 / أنموذج ممترح للتطبٌك فً جامعة الموصل عاتالجام

 المسم  :  المحاسبة   الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 24رلم االستمارة : 

 دارٌة:  محاسبة التكالٌؾ واال/  الدلٌك  االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٖ/  ٗتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد اسم المشرؾ : د. لممان دمحم أٌوب الدباغ

 االختصاص العام /  الدلٌك : محاسبة مالٌة وتدلٌك المسم :  المحاسبة 

 

 المستخلص

 

وفرض رلابة فاعلة علاى شاإونها  تمثل الحوكمة دافعاً مهماً إلٌجاد مإسسات مستملة مسإولة عن تحدٌد استراتٌجٌتها      

المالٌااة وخاصااة فٌمااا ٌتعلااك بالرلابااة علااى الموازنااة اإلتحادٌااة، لااذا جاااءت هااذه الدراسااة بهاادؾ  تطبٌااك آلٌااات الحوكمااة فااً 

مإسسااات التعلااٌم العااالً لتخفااٌض مشاااكل الرلابااة علااى الموازنااة فااً الجامعااات، وخلااك اطااار معرفااً ٌوضااح العاللااة بااٌن 

االتحادٌة بإستثمار التجارب العلمٌة فً هذا المجاال واالطاالع علاى مفااهٌم وماهٌاة كال منهماا علاى حادة  الحوكمة والموازنة

ومعرفة الكٌفٌة التً ٌمكن من خاللها دعم عملٌة الرلابة على الموازناة االتحادٌاة فاً الجامعاات بتطبٌاك آلٌاات الحوكماة فاً 

 اساسٌتٌن هما:الجامعة ومبادبها. وتهدؾ الدراسة الى تحمٌك فرضٌتٌن 

 ٌساهم تطبٌك آلٌات الحوكمة فً زٌادة فاعلٌة الرلابة على الموازنة االتحادٌة فً الجامعات. .ٔ

 ٌمكن صٌاؼة أـنموذج آللٌات الحوكمة  ٌتالءم وبٌبة الجامعات العرالٌة. .ٕ

ل واألطااارٌح والاادورٌات ولتحمٌااك هاادؾ الدراسااة تاام نعتماااد الماانهج الوصاافً بعاارض اإلطااار النظااري باإلسااتعانة بااـ)الرساب

والكتااب والموالااع االلكترونٌااة ( ذات العاللااة بموضااوع الدراسااة. وُعاازز هااذا اإلطااار بجانااب تطبٌمااً بهاادؾ وصااؾ الوالااع 

 ونلتراح أنموذج آللٌات الحوكمة ومحاولة تطبٌمه فً جامعة الموصل.

اعلٌة ما بٌن آلٌاات الحوكماة  ومبادبهاا وباٌن وخلصت الدراسة الى مجموعة من االستنتاجات أهمها وجود عاللة تبادلٌة وتف

مباادئ الموازنااة وعملٌاتهااا ونعاادادها وتنفٌااذها، وتعماال هااذه العاللااة علااى تموٌااة الرلابااة علااى الموازنااة وتعزٌزهااا، نذ تنااتج 

ة الشافافٌة فرصااة أكباار للمشاااركة ومان ثاام الوصااول الااى حاك المساااءلة التااً تعااد لاعادة أساسااٌة لتحمٌااك المباادأٌن المشااارك

والشفافٌة، كما توصلت الدراسة نلى أن تطبٌك مبادئ الحوكمة فً الجامعة أثر اٌجابً كبٌر فً أحكاام العملٌاة الرلابٌاة علاى 

الموازنااة االتحادٌااة نتٌجااة االرتباااط بااٌن مبااادئ الحوكمااة ومبااادئ الموازنااة، وأن عملٌااة تفعٌاال آلٌااات الحوكمااة فااً الجامعااة 

حدات التدلٌك الداخلً والخارجً ومختلؾ لجان التدلٌك وتفعٌل الدور الرلاابً لكال آلٌاة ٌتطلب الربط بٌن مجلس الجامعة وو

بما ٌسمح بتحمٌك فاعلٌة الرلابة على الموازنة االتحادٌة فً الجامعة وزٌادتها. وفً ضوء هذه االستنتاجات توصً الدراسة 

ٌك الداخلً والخاارجً ( بتحدٌاد متطلباات الحوكماة بإلزام الوحدات فً الجامعة كافة وخاصة ) مجلس الجامعة ووحدات التدل

والسعً لتطبٌمه والعمل بموجبه، وتفعٌل دور الرلابة على الموازنة فً الجامعة بتفعٌل دور كل من مجلس الجامعة والتدلٌك 

فاً مجاال الداخلً والخارجً ولجنة التدلٌك، وضارورة نخضااع الكاوادر االدارٌاة والمحاسابٌة فاً الجامعاة لادورات تدرٌبٌاة 

الحوكمة الجامعٌة وسبل تفعٌلها لالستفادة مان تطبٌمهاا فاً مجااالت العمال اإلداري والمحاسابً خصوصااً فاً مجاال التادلٌك 

 والرلابة على الموازنة.
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 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  نور زهٌر ٌحٌى صالح
 

ٌااك دور مخرجااات نظااام المعلومااات االسااتراتٌجً فااً تحم:  عنااوان الرسااالة
   / اربٌل  رٌادة االعمال دراسة فً المستشفٌات االهلٌة

 المسم  :  نظم المعلومات االدارٌة الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 22رلم االستمارة : 

 / نظم معلومات ادارٌة :  نظم معلومات ادارٌةٌك /  الدل االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٕ٘تارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد بسام عبد الرحمن ٌوسؾ   اسم المشرؾ : د.

 / نظم معلومات ادارٌة االختصاص العام /  الدلٌك : ندارة اعمال المسم :  نظم المعلومات االدارٌة

 

 المستخلص

 

التنافس بٌن المنظمات من اكبر المحددات التً تواجه عملها، وبؽٌة مواجهة هذه الحالة فمد برزت ظاهرة  ٌعد موضوع      

الرٌادة بوصفها من السبل المعاصرة التً ٌتم اعتمادها لمواجهة الحالة التنافسٌة، ومن اجل تحمٌك الفاعلٌة فٌما سابك ظهار 

مرار بالمعلومات المناسبة فً هذا المجال، واستنادا الى ماسبك تمثلت موضوع نظام المعلومات االستراتٌجً لٌزود متخذي ال

مشكلة الدراسة بانخفاض مستوى جاهزٌة نظاام المعلوماات اإلساتراتٌجً فاً المستشافٌات عٌناة الدراساة لتمادٌم المعلوماات 

خااص، ولاد هادفت الدراساة نلاى على نحو عام والمرارات المتعلمة بالرٌاادة علاى نحاو  الالزمة التخاذ المرارات اإلستراتٌجٌة

تشخٌص المعولات التً تواجه المساتفٌدٌن مان نظاام المعلوماات اإلساتراتٌجً التخااذ المارارات الرٌادٌاة، نذ تساعى الدراساة 

الحالٌة للتعرؾ على عاللة مخرجات نظام المعلومات اإلستراتٌجً فً تحمٌك رٌاادة األعماال، ولاد تاّم اساتخدام لابماة فحاص 

سااتبانة التااً تتضاامن مجموعااة ماان المحاااور المتعلمااة بنظااام المعلومااات اإلسااتراتٌجً ورٌااادة األعمااال، وبؽٌااة واسااتمارة اال

تحمٌك ذلن فمد تم اختٌار المطاع الصحً ممثال بعشر مستشفٌات أهلٌاة، ولاد تام اعتمااد المانهج الوصافً التحلٌلاً للوصاول 

كان من أبرزها اعتماد المستشفٌات على الطرٌمة نصؾ المإتمتاة نلى النتابج، ولد تم التوصل نلى مجموعة من االستنتاجات 

فااً خاازن واسااترجاع المعلومااات، وانخفاااض اعتماااد األبعاااد الرٌادٌااة فااً المستشاافٌات، فضااالً عاان انخفاااض لناعااة بعااض 

ورة اعتمااد المستفٌدٌن بخصابص المعلومات اإلستراتٌجٌة الممدمة لهم عند اتخاذ المرارات الرٌادٌة، وأوصت الدراسة بضار

ندارة المستشفٌات األبعاد الرٌادٌة مثل االبداع واالستبالٌة وتحمل المخااطر وؼٌرهاا، وضارورة تضامٌن المعلوماات المتعلماة 

بالمنافسٌن من حٌث جودة الخدمات الصحٌة واألسعار وؼٌرها فً لاعدة البٌانات والعمل على اساتخدامها فاً اتخااذ لارارات 

ات متمٌزة، فضالً عن محاولة التملٌل من الصعوبات التً تواجاه متخاذ المارار وذلان عان طرٌاك ٌمكن عن طرٌمها تمدٌم خدم

 استخدام نظام المعلومات اإلستراتٌجً فً تزوٌد المعلومات المناسبة لمتخذ المرار عند اتخاذ المرارات اإلستراتٌجٌة.
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 اإلدارة واأللتصاد 

 اسم الطالب :  أحمد نبراهٌم حسٌن
 

لرسالة : لٌاس أثر االساتثمار الخااص )المحلاً واألجنباً( المباشار ن اعنوا
 (   4ٕٔٓ-21٘ٔفً معدالت البطالة لبلدان نامٌة مختارة للمدة )

 االلتصادالمسم  :   الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً 21رلم االستمارة : 

 : التصاد كلً التصاد   /   الدلٌك/   االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٘/  2ٌخ المنالشة  : تار

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد د حمادي حمدونلخا اسم المشرؾ : د.

 سٌاسات التصادٌة : التصاد /   الدلٌكاالختصاص العام /   االلتصادالمسم :  

 

 المستخلص

 

د البطالة مشكلة التصادٌة تعانً منها البلدان كلها المتمدمة والنامٌة بصاورة اساتثنابٌة أكبار، وتختلاؾ حادتها مان بلاد تع     

آلخاار وماان مجتمااع آلخاار. وفااً ظاال ارتفاااع معاادالت النمااو السااكانً، وتاادنً مسااتوٌات اإلنتاااج، واالعتماااد علااى عملٌااات 

كثٌر من البلدان التً ٌنتج عنها انخفاض فارص العمال فاً المطااع العاام  االستٌراد، فضالً عن التحول نلى التصاد السوق فً

وبالتالً تفالم معدالت البطالة، فضالً عن أن االلتناع التام بؤن خطورة تلن المشكلة تكمن فً آثارهاا وانعكاسااتها االلتصاادٌة 

لبشرٌة، وتعمٌك الفمار، واإلخاالل بؤحاد مباادئ واالجتماعٌة والسٌاسٌة، التً تتمثل أساساً بما ٌنجم عنها من نهدار للموارد ا

حموق اإلنسان، وزٌادة حدة التوترات االجتماعٌاة، وتؤثٌرهاا السالبً فاً تاردي معادالت التنمٌاة االلتصاادٌة وضاعؾ معادالت 

االسااتثمار وعاادم كفاااءة نمااط توزٌعهااا، وعلٌااة فإنهااا تاانعكس بمجملهااا علااى االسااتمرار االلتصااادي والسٌاسااً. لااذلن تسااعى 

ومات هذه البلدان جاهدة للتخفٌؾ من آثارهاا علاى المساتوٌات كافاة التصاادٌاً وسٌاساٌاً واجتماعٌااً عان طرٌاك السٌاساات حك

المختلفة. وتهدؾ الدراسة نلى لٌاس أثر االستثمار الخاص واألجنبً المباشر فً معدالت البطالة لبلدان نامٌة مختارة متمثلة 

تم نجراء اختبار جذر الوحدة )االساتمرارٌة(  (EViews10)زمبٌك(، وباستخدام برنامج بـ )األرجنتٌن، العراق، الفلبٌن، مو

فاولر -كخطوة أولٌة لتحدٌد درجاة )رتباة( تكامال المتؽٌارات لؽارض اختٌاار أنماوذج التمادٌر، عان طرٌاك تطبٌاك اختباار دٌكاً

 منهج اختبار الحادود  ، والكشؾ عن وجود تكامل مشترن باستخدام"Augmented Dickey-Fuller Test"المطور

.(Bound Test) وبذلن تم اللجوء نلى أنماوذج االنحادار الاذاتً للفجاوات الزمنٌاة الموزعاة لمٌااس التاؤثٌرات فاً اآلجلاٌن

 الطوٌل والمصٌر.

، وبالنساب المبوٌاة جمٌعهاا، (1985-2017)عامااً للمادة مان  (33)ولد ؼطت الدراسة بٌانات سنوٌة لسلسلة زمنٌة مداها 

، ومااإتمر األماام (IMF)، وصااندوق النمااد الاادولً (WB)اد علااى البٌانااات الرساامٌة الصااادرة ماان لباال البناان الاادولً باالعتماا

، ووزارة التخطٌط العرالٌة. وبشكل عاام توصال البحاث نلاى جملاة مان االساتنتاجات (UNCTAD)المتحدة للتجارة والتنمٌة 

مطاااع الخاااص ال ٌاازال محاادوداً فااً بعااض األحٌااان نال أن هااذه أهمهااا، أوالً: أن دور الحكومااات بشااؤن التشااؽٌل فااً أطااار ال

المجهودات التزال ؼٌر كافٌة من أجل الوصول نلى سٌاسة تشاؽٌلٌة ناجحاة، بِعَاّدِ الدولاة هاً المساإول الوحٌاد عان التخفٌاؾ 

عدالت البطالة، نذا ٌسهم النمو من مشكلة البطالة. ثانٌاً: كان النمو السكانً المتؽٌر األكثر تؤثٌراً بٌن المتؽٌرات المإثرة فً م

السكانً المرتفع فً زٌادة أعداد العاطلٌن عن العمل، والسٌما فً اآلجل الطوٌل، وهذا التؤثٌر كاان سالبً فاً بلادان الدراساة 

ذا جمٌعها باستثناء موزمبٌكا نذ كان التؤثٌر سلبً فً اآلجل المصٌر فمط، أما فً اآلجل الطوٌل فمد كاان التاؤثٌر نٌجاابً، وها

ما ٌتنافى مع النظرٌة االلتصادٌة، وجاء ذلن نتٌجة عامل الهجرة التً ٌنتهجها العمال فاً موزمبٌاك مان أجال الحصاول علاى 

( فاً ٗ-ٖ(، )ٖ-ٖ(، )ٕ-ٖ(، )ٔ-ٖفاً األشاكال ) (FDI)فرص العمل. ثالثاً: ٌستنتج من بٌانات االستثمار األجنباً المباشار 
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ه التدفمات مازالات ضاعٌفة وذات تاؤثٌر سالبً فاً معادالت البطالاة فاً بلادان الدراساة المبحث األول من الفصل الثالث بؤن هذ

جمٌعها باستثناء الفلبٌن. لد ٌرجع ذلان نلاى عادم وجاود بٌباة اساتثمارٌة مالبماة، فضاالً عان أنتشاار الفسااد اإلداري والماالً 

ة، وعاادم موابمااة مخرجااات التعلااٌم مااع بمعاادالت عالٌااة فااً الاادوابر الحكومٌااة وضااعؾ األماان واالسااتمرار السٌاسااً ماان جهاا

 .متطلبات سوق العمل المحلً. ٌضاؾ نلى ذلن ؼٌاب أنشطة البحث والتطوٌر، وضعؾ مجال الخدمات المالٌة والمصرفٌة

 اإلدارة واأللتصاد 

:  اختباار العاللاة باٌن مإشارات كفااءة االداء وابعااد الصاٌرفة  عنوان الرساالة اسم الطالب :  نور نافع حسن
فاً ساوق  خضراء )دراسة تطبٌمٌة فً عدد من المصارؾ التجارٌاة المدرجاةال

 العراق لالوراق المالٌة(

 المسم  :  علوم مالٌة ومصرفٌة الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٓٓٔرلم االستمارة : 

 : علوم مالٌة ومصرفٌة  / مصارؾ/  الدلٌك  االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٗ/  ٖٓتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد بشار ذنون الشكرجً اسم المشرؾ : د.

 علوم مالٌة ومصرفٌة / مصارؾ اسالمٌة الدلٌك :  االختصاص العام /  المسم :  علوم مالٌة ومصرفٌة

 

 المستخلص

      

 (Green Banking)هدؾ البحث نلى تحلٌل ولٌاس الكفاءة المصرفٌة ونمكانٌة تضمٌنها ألبعاد الصٌرفة الخضاراء       

( 2ٔالتاً شاملت ) ٕ٘ٔٓ-ٕٕٔٓللمصارؾ التجارٌاة العرالٌاة الخاصاة المساجلة فاً ساوق العاراق لاألوراق المالٌاة للمادة 

فً اهتمامات السوق المالٌة والمصرفٌة العالمٌاة واإلللٌمٌاة والمحلٌاة، مصرفاً. نذ تُعد الكفاءة المصرفٌة من أبرز المواضٌع 

والمتمثلاة فاً جوهرهاا بضارورة نشاران  ٕٗٓٓوتحدٌداً بعد التوجهات الجدٌدة للسٌاساات االلتصاادٌة فاً العاراق بعاد عاام 

نمٌاة والمساااهمة فاً التنمٌااة المطااع المصارفً العرالااً فاً التنمٌااة االلتصاادٌة واالنتماال بااه مان دور الوساااطة نلاى دور الت

ونعادة اإلعمار، وافترض البحث ان المستوٌات المنخفضة فً الكفاءة المصرفٌة للمصارؾ التجارٌة العرالٌة الخاصة تعكس 

محدودٌاة أنشااطتها والتصاار دورهااا علاى الوساااطة دون التنمٌاة واالسااتثمار،وفً لٌااس الكفاااءة المصارفٌة وتحلٌلهااا باارزت 

 Data)ك والمنااااهج، ولعااال أبرزهاااا وأكثرهاااا شاااٌوعاً وموضاااوعٌةً أسااالوب تحلٌااال مؽلاااؾ البٌاناااات العدٌاااد مااان الطرابااا

Envelopment Analysis (DEA)) وٌشترط األسلوب فً المٌاس التماثل فً األنشطة والمادد الزمنٌاة، وفاً شامها .

لمصاارفً، فااإن البحااث اسااتخدمت الثااانً فمااد تناااول تضاامٌن أبعاااد الصااٌرفة الخضااراء بوصاافها ماادخالً معاصااراً فااً العماال ا

 Five Points)الساتطالع آراء اإلدارات العلٌاا عبار ممٌااس لٌكارت الخماساً  (Questionnaire)استمارة االستبانة 

Likert Scale) لد توصل البحث للعدٌد مان االساتنتاجات ولعال أبرزهاا: انخفااض مساتوٌات كفااءة األداء فاً المصاارؾ .

متؽٌاري البحث)الكفااءة المصارفٌة والمصاارؾ الخضاراء( فاإن البحاث لاد توصال نلاى اساتنتاج المبحوثة، وبهدؾ الربط بٌن 

ربٌس آخر ٌتمثال باؤن االلتازام بمضاامٌن الصاٌرفة الخضاراء ٌُساهم فاً تحساٌن جاودة موجاودات المصارؾ وتعزٌاز كفاءتاه 

 وتحمٌك االستدامة بٌبٌاً والتصادٌاً.
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 اإلدارة واأللتصاد 

: والع األمن الوظٌفً فً عٌنة من المادارس األهلٌاة بمدٌناة عنوان الرسالة  عبٌر سالم دمحم زكً اسم الطالب : 
 الموصل )دراسة مٌدانٌة(

 المسم  :  ادارة اعمال الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 الشهادة  :  ماجستٌر طبٌعة البحث : اكادٌمً ٔٓٔرلم االستمارة : 

 : ادارة اعمال / ادارة الموارد البشرٌة/  الدلٌك  االختصاص العام  2ٕٔٓ/  ٘/ ٕنالشة  : تارٌخ الم

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد االء عبد الموجود العانً اسم المشرؾ : د.

 ادارة اعمال / ادارة المنظمة الدلٌك :  االختصاص العام /  المسم :   ادارة اعمال

 

 المستخلص

      

ٌعد المطاع التربوي الخاص واحداً من أهم المطاعات االنتاجٌة للخدمات فً أي بلد كان، نذ ٌعكس التمدم فً هذا المطااع       

الرلً والتطور الذي ٌشهده المجتماع فاً مجاال التربٌاة والتعلاٌم، ومان هناا جااءت الدراساة لاتعكس مادى االهتماام باالموارد 

فً هذا المطاع وتحدٌداً فً المدارس االبتدابٌة والثانوٌة كون هذه الموارد مسإولة عن جودة ما تمدمه هاذه البشرٌة العاملة 

المدارس من خدمات لشرٌحة الطلبة. لذا كاان علاى ندارة المادارس األهلٌاة ومالكٌهاا أن تهاتم بتلبٌاة الحاجاات اإلنساانٌة لهام 

المدرساة ومؽادرتهاا الاى المادارس المنافساة، وعلٌاه ساعت الدراساة الاى  وتسعى الى توفٌر األمن الوظٌفً كً ال ٌفكر بترن

لٌاس مستوى األمن الوظٌفً فً المدارس األهلٌة بمدٌنة الموصل وتحدٌد درجة توافر أبعااده فٌهاا فضاالً عان بٌاان األهمٌاة 

 منها:النسبٌة لكل بعد من أبعاده ، وعلى هذا األساس تمحورت مشكلة الدراسة بعدد من التساإالت 

 ما مستوى تحمك األمن الوظٌفً فً المدارس األهلٌة المبحوثة؟ 

 ما األبعاد التً تستند الٌها المدارس األهلٌة المبحوثة حٌن سعٌها لتحمٌك األمن الوظٌفً للموارد البشرٌة فٌها؟ 

 هل تتساوى األهمٌة النسبٌة ألبعاد األمن الوظٌفً فً المدارس األهلٌة المبحوثة؟ 

 وى لبول لألمن الوظٌفً فً المدارس األهلٌة المبحوثة؟هل ٌوجد مست 

ولؽاارض تحمٌااك أهااداؾ الدراسااة واإلجابااة عاان التساااإالت المثااارة فااً مشااكلة الدراسااة تاام اعتماااد أنموذجاااً ٌوضااح المتؽٌاار 

عٌاة ، ولاد المستمل )األمن الوظٌفً( وأبعاده الخمسة ، وأنبثمت عنه ست فرضٌات ربٌسة وتخللها العدٌد من الفرضٌات الفر

أُختٌرت عٌنة حصصٌة ؼٌر عشوابٌة من المدارس األهلٌة االبتدابٌة والثانوٌة إلجراء الدراسة وأختبار الفرضٌات، نذ شملت 

( مدرساة 2( مدرسة أبتدابٌة والمدرسٌن العااملٌن فاً )٘ٔ( مدرسة وجمعت البٌانات من المعلمٌن العاملٌن فً )ٕٗالعٌنة )

 ثانوٌة.

الفرضٌات جمعت البٌانات المتعلمة بمتؽٌرات أنموذج الدراسة باعتماد استبانة أُعدت لهذا الؽارض فضاالً وإلختبار صحة هذه 

عن أسلوب الممابالت الشخصاٌة بهادؾ دعام دلاة مفاردات األساتبانة وتوضاٌحها وصاحة تحلٌال النتاابج، ولاد ُحلّلات البٌاناات 

 (.SPSS. V.23ببرامج حاسوبٌة )باستخدام مجموعة من األسالٌب اإلحصابٌة واستخرجت النتابج 

وبناًء على وصؾ متؽٌرات الدراسة وتشخٌصها واالختبارات اإلحصابٌة علاى وفاك ماا أفضاى الٌاه أنماوذج الدراساة، أطارت 

مجموعة من االستنتاجات النظرٌاة والمٌدانٌاة أهمهاا ان مساتوى شاعور التدرٌساٌٌن بااألمن الاوظٌفً كاان جٌاداً نسابٌاً، وان 

 ً األهمٌة النسبٌة لألبعاد المفسرة لألمن الوظٌفً فً المدارس األهلٌة المبحوثة.هنان تباٌناً ف

ولد خرجت الدراسة بعدد من التوصٌات منها دعم التدرٌسٌٌن فً المادارس األهلٌاة مان خاالل االهتماام بالضامان االجتمااعً 
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أللرانهم فاً المادارس الحكومٌاة مثال هوٌاة وتوفٌر الحماٌة والدعم المادي والمعنوي لهم ومنحهم الحموق نفسها الممنوحة 

 نمابااة المعلمااٌن للتمتااع بالمزاٌااا المترتبااة علٌهااا، ودعااوة الباااحثٌن نلااى نجااراء المزٌااد ماان الدراسااات المسااتمبلٌة عاان متؽٌاار
 الدراسة فً مٌادٌن مؽاٌرة.

 

 اإلدارة واأللتصاد 

لشاابكات العصاابٌة فااً تحدٌااد مخاااطر التاادلٌك / : اسااتخدام ا عنااوان الرسااالة اسم الطالب :  انمار هانً دمحم ؼزال
 دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي دراسة حالة فً

 المسم  :  المحاسبة الكلٌة : اإلدارة واأللتصاد     الجامعة : الموصل

 دبلوم عالً  الشهادة  :   طبٌعة البحث : تطبٌمً ٕٓٔرلم االستمارة : 

 : محاسبة /  تدلٌك ومراجعة الحسابات/  الدلٌك  العام االختصاص  2ٕٔٓ/  ٘/ ٖٔتارٌخ المنالشة  : 

 الشهادة :  دكتوراه الدرجة العلمٌة :  استاذ  مساعد وحٌد محمود رمو اسم المشرؾ : د.

 محاسبة / مالٌة وتدلٌك الدلٌك :  االختصاص العام /  المسم :   المحاسبة

 

 المستخلص

      

الى بٌان أهمٌة استخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة فً تحدٌد مخاطر التدلٌك  هدفت هذه الدراسة على نحو ربٌس      

ولتحمٌك ذلن تمت دراسة مخاطر التدلٌك والشبكات العصبٌة من كافة النواحً لٌتكون نطار معرفً حول الهدؾ األساس 

ة من البٌانات التً تم تجمٌعها من لهذه الدراسة حٌث تم االعتماد على المنهجٌن الوصفً والتحلٌلً وذلن من خالل اإلفاد

الوحدة عٌنة الدراسة )دٌوان الرلابة المالٌة االتحادي( واالطالع على البحوث والكتب والرسابل واالطارٌح والدراسات 

 السابمة.

لتمدٌر كما سعت الدراسة الى معالجة مشكلة عدم توفر أسلوب علمً لتحدٌد مخاطر التدلٌك كما ٌتم تحدٌدها باالعتماد على ا

الشخصً لمدلك الحسابات، ولمعالجة هذه المشكلة اشتملت الدراسة على فرضٌة أساسٌة مفادها )ٌإدي اعتماد مدلك 

 الحسابات على الشبكات العصبٌة فً تحدٌد مخاطر التدلٌك الى توفٌر أسلوب علمً دلٌك ٌعزز الثمة بهذه المهنة(.

ى المنهجٌن الوصفً والتحلٌلً، من خالل البحوث والرسابل واالطارٌح ولؽرض الوصول الى اهداؾ الدراسة تم االعتماد عل

( فً تصمٌم برنامج لمخاطر التدلٌك وتم استخدام برنامج )  Excelوالدراسات السابمة واألنترنت، كما تم اعتماد برنامج ) 

Spss .من خالل الشبكات العصبٌة االصطناعٌة لتحدٌد مخاطر التدلٌك ) 

الى خمسة مباحث تناول المبحث األول منهجٌة الدراسة والدراسات السابمة، وخصص المبحث الثانً ولد لسمت الدراسة 

لإلطار العام لمخاطر التدلٌك، فٌما تم تخصٌص المبحث الثالث للمجاالت الشبكات العصبٌة فً مجال التدلٌك حٌث تناول 

 الذي تضمن كالً من النتابج والتوصٌات.المبحث الرابع الجانب العملً، واختتمت الدراسة بالمبحث الخامس و

 وأن أهم النتابج التً توصلت الٌها الدراسة هً:

نن عملٌة تحدٌد مخاطر التدلٌك باستخدام الشبكات العصبٌة االصطناعٌة تساعد المدلك فً انجاز مهام التدلٌك  .0

 الٌة.بشكل سلٌم وكفوء وصوالً الى نبداء الراي الفنً المحاٌد حول عدالة الموابم الم

تفوق طرٌمة الشبكات العصبٌة االصطناعٌة على الطرق التملٌدٌة حٌث ان أسلوب الشبكات العصبٌة تعد من أفضل  .2

 األسالٌب فً استخداماتها فً عملٌة التدلٌك.

 


