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الوعً واالدراك من أهم قواعد بناء مجتمع متماسك وفاعل وقادر علً النهوض والتطور. وٌعد الكتاب أحد االدوات المهمة  

مصدر القراءة، وان القراءة تعد من أهم روافد الثقاف ، والعلم كما هو معروؾ ال ٌةؤتً اال بةالتعلم  لهذا الدور الحضاري وهو

والكتاب وسٌل  اساسٌ  لهذا العلم، وبعد مةا مةرت بةد مدٌنة  الموصةل وجامعة  الموصةل والمكتبة  المركتٌة  مةن قتةل وحةر  

ٌاً، ٌتوجب علٌنةا جمٌعةاً العمةل علةى نتةر وتنمٌة  الةوعً ودمار بسبب ارهاب داعش، وبعد االنتصار على هذا االرهاب مٌدان

للقضةةاء علةةى الجهةةل واالرهةةاب بكافةة  اتةةكالد والوقاٌةة  منةةد فكرٌةةاً. وتجةةاوتاً للةةدور التقلٌةةدي والصةةورة النمطٌةة  للمكتبةة  

ا إلةى كافة  الجامعٌ ، تسعى المكتبة  المركتٌة  فةً جامعة  الموصةل لتكةون بوابة  ٌعبةر مةن ابللهةا البةاحثون والطلبة  لٌصةلو

المتطلبات العلمٌ  واالدبٌة  واالنسةانٌ  وكةذلك كافة  المعلومةات بواسةط  االدارة المنتدمة  الحةدا وسةالل التكنولوجٌةا والتةً 

بسرع  وسهول . وعلٌد، فؤن المكتب  المركتٌ  تسعى الى مد جسور التواصل مع  ستسهم فً بناء الوعً واالدراك للمجتمع

لتركاء واالصدقاء المحلٌٌن والدولٌٌن، سواًء كانوا ناتطٌن او داعمٌن للمساهم  ونتر الوعً الطلب  ومنتسبً الجامع  وا

بدور المكتب  المركتٌ  وما تقدمد وستقدمد من ادمات على نحو ٌواكب مستجدات العصر، والتطورات التةً تطةرأ فةً تةتى 

دعم بةالمواد والتةدرٌب وكةذلك المصةادر الرصةٌن . المجاالت، سواء كانت فةً المجةاالت البحثٌة  او التكنولوجٌة  مةن اةبلل الة

وبالتةالً تةةدعم تحقٌةه االهةةداؾ واالرتقةاء بمكتبةةات جامعة  الموصةةل كونهةا منةةارة للعلةم والمعرفةة  ورمةتاً مةةن رمةوت جامعةة  

  .الموصل

 

Cognition and awareness are one of the most important bases of building a cohesive and 

active society capable of advancement and development. Book is one of the important tools 

for this civilized role and is the source of reading which is one of the most important 

tributaries of culture, and science as it is known comes only by learning and book is a 

means to this science. After the killing, burning and destruction caused by ISIS and 

suffered by the City of Mosul, the University of Mosul and the Central Library, and after 

the victory over this terrorism on the ground, we must all work to spread and develop 

awareness to eliminate all kinds of ignorance and terrorism and prevent them 

intellectually. Beyond the traditional role and stereotyped images of the University library, 

the Central Library at Mosul University seeks to be a gateway through which researchers 

and students cross to reach all scientific, literary and human requirements as well as all 

sorts of information by the organized management of the latest technology means that 

contribute to the rapid and easy building of society consciousness and awareness. 

Accordingly, the Central Library seeks to provide bridges of communication with students, 

university members, partners and local and international friends, whether they are 

activists or supporters to contribute and raise awareness of the role of the Central Library 

and its services in an up-to-date way. A way that goes hand in hand with the latest 

contemporary developments in different fields, whether in research or technological fields 

through support with materials and training as well as reliable sources. Thus, it supports 

the achievements of the goals and the upgrading of the libraries of the University of Mosul 

as edifices of science and knowledge and symbols of the university. 
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 أسنان  بط

 The Effects of Hydrogen peroxide and  األطروح  :  عنوان نادٌد حمٌد حسن اسم الطالب : 

Citric acid Solutions on Surface Conditioning of 

Different Zirconia Based Restorations Bonding to Resin 

Cement (An invitro Study)    

  العبلج التحفدً القسم :   طب اسنانالكلٌ  :  الجامع  : الموصل

 التهادة :  دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗرقم االستمارة : 

 فلسف  فً علوُم طب األسنان / العبلج التحفدًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  7تارٌخ المناقت   : 

 ناٌؾمعن موفه اسم المترؾ : د. 
 : د . عامر عبد الرحمن طاقد                

 مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ
 : استاذ                    

 التهادة : دكتوراه
 : دكتوراه          

 العبلج التحفدًالقسم : 
 : العلوم األساسٌ        

 ترمٌم األسنان / فلسف  فً طب األسنان االاتصاص العام / الدقٌه : 
 كٌمٌاء األسنان    / الكٌمٌاءفلسف  فً علوُم    :                              

 

 
Abstract 

 

    Aim of the study: was to determine the effect of a chemically conditioning of the intaglio 

zirconia surface with a different chemical solutions on micro-shear bond strength of a dual 

cure resin cement that bonded to the four types of Y-TZP ceramics and the effect of such 

conditioning on the mechanical, chemical structure, and surface topographical properties. 

Materials and methods: 276 zirconia specimens prepared from ((Framework Blank-

UPCERA HT White, China), (Full Dental Zirconia Blank-BruxZir® Solid Zirconia, USA 

and Copran® Zr-I Monolith Symphony, White-peaks Multilayer, Germany )) and milled 

by a Computer-Aided Design/Computer-Aided Manufacture system, sintered, then 

randomly divided into three groups. One as a control  group while the intaglio surface of 

the two other groups conditioning either by a 30% Hydrogen peroxide (5 min.) or 30% 

Citric acid (10 min.). Microshear bond strength test used to measuring the RelyX Unicem 

Maxicap Self-Adhesive Resin Cement (3M ESPE, USA) / zirconia adherence force using the 

universal testing machine. Flexural strength, microhardness, Fourier Transform Infra- Red 

Spectroscopy (FTIR), Atomic Force Microscope, and Scanning Electron Microscope(SEM) 

tests were performed to evaluate mechanical, chemical structure and topographical 

properties of the zirconia materials respectively. All data were analyzed using one-way 

ANOVA at p value ≤ 0.05 followed by Duncan’s Multiple Range Test. Results: conditioning 

of the zirconia intaglio surface either by a Hydrogen Peroxide or Citric acid solutions 

showed a significantly increasing in cement/zirconia bonding strength with a highest 

cement adhesion value for UPCERA and BruxZir colored (6.9 Mpa) with 

Hydrogen Peroxide and for BruxZir colored (9.05 Mpa) with Citric acid conditioning 
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respectively compared to other zirconia.  Conditioning the zirconia with Hydrogen 

Peroxide showed a significant decreasing of their Flexural Strength values but with Citric 

acid a significant Flexural Strength increasing for both BruxZir non-colored and UPCERA 

(617.5, 841.292 Mpa) comparing to their control values. A significantly decreasing in 

Microhardness value for BruxZir colored and non-colored zirconia with Hydrogen 

peroxide(1369.14 Mpa) and Citric acid(1503.5 Mpa) conditioning comparing to their 

control values (1923.7, 1991.6 Mpa) while a significantly increasing in Microhardness value 

for UPCERA (1634.2, 1504.5) and Copran® Zr-I (1954.65, 1753.2 Mpa) after either 

Hydrogen peroxide and Citric acid conditioning respectively comparing to their control 

values. A significantly lowest root mean square surface roughness value for Copran® Zr-I 

(38.04) with Hydrogen peroxide conditioning in comparing to its control and other zirconia 

groups but with Citric acid the root mean square surface roughness value of Copran® Zr-I 

showed a highest value in comparing to its control and other zirconia groups. With FTIR 

analysis, a new bands formation appeared at (1637 cm-1, and 3352 cm-1) with Hydrogen 

Peroxide, and at (630 cm-1, and 1663 cm-1) with Citric acid for all zirconia tested. With 

SEM analysis, evidence of a new lines, scratches, surface dissociation in conditioned groups 

comparing to a control one for the tested zirconia materials. Conclusion: Within the 

limitation of this in vitro study, both Hydrogen peroxide and Citric acid conditioning 

solution improve cement/ zirconia adhesion but Citric acid better with an evidence of a 

different changes (increase or decrease) in the zirconia mechanical properties (flexural 

strength and microhardness) and topographical with chemical structure alteration for 

zirconia materials after conditioning. 
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 طب أسنان 

 Influence of Adding                        :  لرسال  عنوان ا تٌنب عصام جاسم الاٌاط اسم الطالب : 
Silver and Titanium Dioxide Nanoparticles on 
Shear and Tensile Bond Strengths of Heliosit 
Orthodontic Adhesive    

األطفال والتقوٌم وطب القسم :  طب اسنانالكلٌ  :  الجامع  : الموصل
 األطفال الوقالً

 التهادة : ماجستٌر  البحا : اكادٌمًطبٌع   8ٖرقم االستمارة : 

 / تقوٌم األسنان االاتصاص العام / الدقٌه : علوم طب األسنان  9ٕٔٓ/  7/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ أفراح اتعل تهاب اسم المترؾ : د. 

 / تقوٌم األسنان علوم طب األسنان االاتصاص العام / الدقٌه :  وقالًالقسم : األطفال والتقوٌم وطب األطفال ال

 

Abstract 

 

     Aims of the Study: The current study aims to evaluate the influence of adding Silver and 

Titanium dioxide nanoparticles alone or in combination at three different concentrations 

(0.02%, 0.04% and 0.08%) on shear and tensile bond strengths of Heliosit orthodontic 

adhesive system, and to detect the site of bond failure after debonding. 

Materials and Methods: One hundred freshly extracted human upper and lower premolar 

teeth were used. The teeth were divided equally into two main groups, one group for the 

shear bond strength test and the other for the tensile bond strength test. Each group was 

further divided into four groups: the Control group, Silver nanoparticles group, Titanium 

dioxide nanoparticles group, and Silver nanoparticles mixed with Titanium dioxide 

nanoparticles group. The three later groups were further subdivided into three sub-groups 

according to the concentration of the additives which were (0.02%, 0.04% and 0.08%). The 

buccal surface of each tooth was cleaned with fluoride free pumice and water, etched with 

37% phosphoric acid, rinsed and dried. The Heliosit orthodontic adhesive or the modified 

adhesive placed on the bracket’s mesh and bonded to the etched enamel. Universal testing 

machine (SANS, China) was used to debond the brackets with a knife edge blade at cross 

head speed 0.5 mm/min. for the shear bond strength, and 0.010 inch stainless steel ligature 

wire was used for debonding in tensile bond strength test. The bond strengths were 

measured in Mega Pascal, and the adhesive remnant was examined with stereomicroscope 

using 10X. Statistical analysis was done using SPSS Statistics, V19. 

Results: The Shear bond strength of the Control group was statistically higher than the 

groups of the modified adhesives with nanoparticles. While in tensile bond strength, the 

modified adhesive with mixed Silver and Titanium dioxide nanoparticles 0.02% was 

significantly the highest. 

Conclusion: Generally, the addition of Silver nanoparticles and Titanium dioxide 

nanoparticles together at 0.02% improved the tensile bond strength of the orthodontic 



 

8 
  

adhesive, while the shear bond strength was reduced in all concentrations. 

 طب أسنان 

 Study The Effects of Ketoprofen and        :عنوان الرسال   فوت نجمان ٌاسٌن اسم الطالب : 
Paracetamol Drugs on Mandibular Bone Healing in 
Rabbits (A Comparative Study 

 القسم : العلوم األساسٌ  الكلٌ  : طب اسنان الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٖرقم االستمارة : 

 / أدوٌ  الفم واألسنان  االاتصاص العام / الدقٌه : علم األدوٌ   9ٕٔٓ/  7/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د. ؼادة عبدالرحمن طاق 

 طب وجراح  بٌطرٌ  / أدوٌ  بٌطرٌ     االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : العلوم األساسٌ 

 

Abstract 

 

      Nonsteroidal anti‐inflammatory drugs (NSAIDs) and paracetamol are popular and most 

commonly prescribed medication worldwide. They are commonly used to reduce pain in 

orthopaedic patients but may inhibit bone healing and decrease bone mineral density 

(BMD). 

     The aim of the present study is to evaluate the effects of ketoprofen (non-selective COX-

inhibitor) and paracetamol on serum biochemical bone markers bone alkaline phosphatase 

(BALP) and N- telopeptides of Type I Collagen (NTX), on Bone Mineral Density (BMD) 

and to assess histopathological changes  in rabbits, when given the drug in therapeutic 

doses for three different follow-up periods (15,30,45) days  postoperatively, and to compare 

these effects.  

      Twenty seven white New Zealand healthy male rabbits with almost same age ,weight 

and circumstances were chosen for this study . All rabbits were subjected to operation in 

which bone defect with 2mm diameter and 6mm length in mandibular bone was created. 

Rabbits were divided into three groups (Control, Ketoprofen and Paracetamol), each group 

contain 9 rabbits. Ketoprofen group received  4mg/kg  IV. of ketoprofen for 15,30, 45 days 

respectively. Paracetamol group received 35 mg/kg IV. of paracetamol for 15,30,45 days 

respectively. Control group received no treatment over these periods. 

     Bone biomarkers, bone mineral density were measured after 15,30,45 days 

postoperatively for all rabbits  by using bone biomarker kits, densitometric software 

analysis respectively. After animals were slaughtered, bone specimens were chopped from 

jaw bones of each group and prepared for histopathological examination. 

     Statistical analysis of this study represent non-significant differences in serum level of 

BALP and NTX during almost follow-up study periods.  Significant differences between 

groups in BMD, ketoprofen group (42.00±1.00) (70.33±0.58) (96.66±0.57) and paracetamol 
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group (80.33±0.57) (84.66±0.57) (144.33±0.52) decrease BMD compare to control group 

(118.0±01.15) (119.33±0.58) (131.00±1.00) after 15, 30 ,45 days of treatment respectively. 

Ketoprofen groups (42.00±1.00) (70.33±0.58) (96.66±0.57) showed more decline over time in 

BMD than paracetamol groups (80.33±0.57) (84.66±0.57) (144.33±0.52). 

Histopathological Results showed decrease in areolar tissue deposition, osteoblast & osteon 

matrix density in ketoprofen and paracetamol groups at 30 and 45 days of treatment  

compared to control groups. Ketoprofen groups showed more decrease over 15 and 30 days 

of treatment in these parameters than paracetamol groups. 

This study concluded that ketoprofen groups showed negative effect on bone 

formation compared to paracetamol and control groups, and paracetamol groups showed 

negative effect on bone formation compared to control groups but this negativity is less 

than that of ketoprofen group.  

In comparing between parameters the researcher recorded that the utility of bone 

biomarkers (BMs) in monitoring drug therapy are unconvincing evidence of treatment 

effect and have several limitation. While bone mineral density (BMD) remains the main 

criterion to monitor treatment and their effects on bone. 
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 طب أسنان 

 ,Oral Health Status                          :  عنوان الرسال  رٌم رعد علً حسٌن اسم الطالب : 
Treatment Needs and Hematological Features 
in β-Thalassemic Major Patients in Mosul City 

االطفال والتقوٌم وطب القسم :  الكلٌ  : طب اسنان الجامع  : الموصل
 األسنان الوقالً

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖرقم االستمارة : 

 / طب األسنان الوقالً   علوم طب األسناناالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  رٌا جاسم دمحم النعٌمًاسم المترؾ : د. 

 / طب األسنان الوقالً   سنانعلوم طب األاالاتصاص العام / الدقٌه :  األطفال والتقوٌم وطب األسنان الوقالًالقسم : 

 

Abstract 

 

    The study was conducted to determine the oral health status, dental treatment needs in 

β-Thalassemic major patients in comparison with healthy individuals. The relation of 

hemoglobin percentage, blood groups with dental caries in β-Thalassemic major patients 

was studied. Moreover, oral hygiene and gingival condition of β-Thalassemic major 

patients in comparison with healthy individual’s ones were studied also. 

 Materials and Methods: The sample consisted of (802) individuals (401) for β-Thalassemic 

major patients and (401) for healthy individuals. The ages of the both samples were divided 

according to their age into 6 age groups, the clinical examination for the dentition status 

was performed as recommended by the World Health Organization (2013), while the dental 

treatment needs were assessed according to World Health Organization (1997). Dental 

plaque, dental calculus and   gingival condition was measured according to previous 

authorized methods.  

 Results: β-Thalassemic major patients tended to have a worse oral health status compared 

to healthy ones with significant difference of dental caries experience and higher treatment 

needs. A weak inverse correlation existed between hemoglobin percentage and dental 

caries, highest mean of DMFT values were in blood group B followed by O, A and least 

mean DMFT was found in type AB, also plaque and calculus in addition to gingivitis were 

greater in β-Thalassemic major patients compared to the healthy individuals  
Conclusions: Oral health status of β-Thalassemic major patients had a worse condition 

compared with the healthy individuals, β-Thalassemic major patients need more aggressive 

dental treatment needs thus affecting their life quality. 
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 طب أسنان 

 Preparation and evaluation               :    األطروح  عنوان حسٌن مها أنور اسم الطالب : 
of new self adhesive resin cement with nano 

Hydroxyapatite(An in vitro study) 

 القسم : العبلج التحفدً  الكلٌ  : طب اسنان الجامع  : الموصل

 دكتوراه التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٗرقم االستمارة : 

    طب األسنان / العبلج التحفدً  فلسف  فً علومُ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  8تارٌخ المناقت   : 

 اسم المترؾ : د. معن موفه ناٌؾ
 : د. عامر عبد الرحمن طاق                 

 الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد
 : أستاذ                   

 التهادة : دكتوراه    
     :  دكتوراه          

 القسم : العبلج التحفدً
 العلوم األساسٌ    :       

 ترمٌم األسنان  / فلسف  فً طب األسنان االاتصاص العام / الدقٌه : 
 كٌمٌاء األسنان        / الكٌمٌاءفلسف  فً علوُم  :                              

 

Abstract 

 

      Aims of the study: The objectives of this study are to evaluate the incorporation of 

natural and synthetic nano sized Hydroxyapatite particles at  different concentrations 

(0,2%,4%,6%)wt within Self Adhesive Resin Cement .Materials and Methods: All 

specimens were   prepared in this study from Self adhesive resin cement with addition of 

two types of Hydroxyapatite(Natural and Synthetic) at four 

concentrations(0%,2%,4%,6%) wt. Two techniques of curing {chemical and light)followed 

for specimens preparation. The resin cement specimens were evaluated for(140 specimens 

for shear bond strength, 70 specimens for flexural strength, 35 specimens for working and 

setting time , 70 specimens for microhardness,70 specimens for  degree of conversion ,60 

specimens for color properties,35 specimens for  each  film thickness and flow rate, 35 

specimens for pH measurement ,mode of failure for all specimens after debonding were 

evaluated by camera digital microscope and Scan electron microscope. specimens for 

structure characterization of Self adhesive resin cement with Hydroxyapatite for both types 

was estimated by Transmission electron microscope analysis(3 specimens) and X-ray 

Diffraction analysis(3 specimens)). The results of this study were analyzed statistically 

by(ANOVA ,Duncan’s multiple range tests and independent paired-Sample T).Results :Self 

adhesive resin cement  with natural Hydroxyapatite additive shows  significantly higher 

Shear Bond Strength  than Self adhesive resin cement with  synthetic Hydroxyapatite. The 

Self adhesive resin cement  with natural Hydroxyapatite increases with the increases of the 

percentage of natural Hydroxyapatite at(4%)wt for both curing modes. Shear bond 

strength of Self adhesive resin cement with natural Hydroxyapatite decreases as an increase 

of the percentage of natural Hydroxyapatite at(6%)wt for both curing modes, while the 

Shear bond strength of Self adhesive resin cement with Synthetic Hydroxyapatite shows 
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significantly higher value at the percentage(2%)wt than (4%and6%)wt for both curing 

modes. Flexural strength of Self adhesive resin cement  with both types of Hydroxyapatite 

shows no significant changing in the value of   Flexural strength at ( 2% and 4%)wt for 

(chemical mode),while specimens cured by light show the difference clearly than the 

chemical mode. The (2% and 4%) wt for(light mode) for both types of additive show 

significantly better than control and (6%)wt. The Flexural strength  of Self adhesive resin 

cement  was decreased as the percentage of Hydroxyapatite was increased. Hydroxyapatite 

for both types has no effect on the setting and working time for the chemical mode of Self 

adhesive resin cement. The incorporation of both types of Hydroxyapatite leads to improve 

degree of conversion ,microhardness and pH of Self adhesive resin cement and no effect on 

Film thickness and flow rate for  Self adhesive resin cement  . Also the results showed an 

acceptable color change for  Self adhesive resin cement with natural Hydroxyapatite  for 

(chemical mode) at (2%)wt, while  there were an unacceptable color changes for Self 

adhesive resin cement  with Hydroxyapatite for other concentrations and with two curing 

modes. Scan electron microscope showed that the Hydroxyapatite might  be distributed 

uniformly and try to agglomerated as the increase of Hydroxyapatite concentration, 

Transmission electron microscope and X-Ray Diffraction revealed  the size, form and 

homogenous distribution of the particles.Conclusion:Self-adhesive resin cement with 

(4%)wt natural Hydroxyapatite  and with (2%)wt synthetic Hydroxyapatite are effective 

for enhancement shear bond strength and improvement of  mechanical properties of Self 

adhesive resin cement. 
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 طب أسنان 

 Preparation and evaluation of         :  األطروح  عنوان اترؾ سالم قاسم اسم الطالب : 
new intra canal medicaments (mixture of coconut 
oil and calcium based materials) 

 القسم : العبلج التحفدً  الكلٌ  : طب اسنان الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٗرقم االستمارة : 

فلسف  فً علوُم  طب األسنان / العبلج االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  ٘تارٌخ المناقت   : 
    التحفدً

 مقداد نجٌب جقماقجًاسم المترؾ : د. 
 : د. عامر عبد الرحمن طاقد                

 الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد
 : أستاذ                  

 التهادة : دكتوراه    
 :  دكتوراه              

 القسم : العبلج التحفدً
 : العلوم األساسٌ          

 األسنان معالج  فلسف  فً طب األسنان / االاتصاص العام / الدقٌه : 
 كٌمٌاء األسنان       / الكٌمٌاء : فلسف  فً علوُم                               

 

Abstract 

 

Aims: To prepare two new calcium's based intracanal medicaments from egg and sea shell 

powder in nano sized particles mixed with pure coconut oil then evaluate their: 

biocompatibility, antibacterial activity, removal from root canal, effectiveness of smear 

layer removal, apical seal, FTIR test, surface tension test and pH measurement. The results 

were compared with Metapex intracanal medicament.  

Methods: Calcium based intracanal medicaments were prepared from local egg shell and 

from seashell (Cowrie) in a form of a nano calcium oxide powder, each powder was mixed 

separately with locally made pure coconut oil to form two experimental materials, Metapex 

was used as control.  

Biocompatibility:Twenty four Albino rabbits were utilized; for each rabbit skin specimens 

were placed subcutaneously on the dorsal surface and for bone specimens, materials were 

placed on mandiblular bone, then sacrificed at different intervals. Each skin and bone 

specimen was evaluated histopathologically. 

Antimicrobial activity: One hundred sterilized discs were prepared from filtering paper 

and twenty plates of Enterococcus agar media were utilized, on each plate Enterococcus 

Faecalis broth was spread. Two discs of each tested material and one from Metapex 

(control) were placed on the surface of the media and incubated for 24 hours at 37 º C. 

Inhibition zones were measured. 

Removal of intra canal medicaments: 

Forty extracted lower premolars with single straight root were selected for this study. All 

samples were prepared using WaveOne Gold large file to full working length then samples 

were randomly divided into 4 groups: Group I: Experimental material 1 (Egg shell powder 

mixed with coconut oil) inserted inside roots (n=10). Group II: Experimental material 2 
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(Sea shell powder mixed with coconut oil) inserted inside roots (n=10). Group III: Control 

(Metapex) inserted inside roots (n=10). Group IV: Roots left empty without medicaments 

(negative control). 

All the samples were stored at 37ºC and 100% relative humidity for 7 days then intra canal 

materials were removed and samples were sectioned longtudinally for remnant evaluation 

in each third of root using digital images and scoring system. 

Smear Layer Removal Test (SEM study) 

Fourty freshly extracted sound human, single rooted teeth were collected,  prepared and 

divided randomly into 4 groups and the materials insertion, removal and root sectioning 

were done the same as in the intra canal medicaments removal part. Smear layer removal 

was evaluated at three parts of root , cervical, middle and apical part of each half of roots 

using Scaning Electron Microscope. 

Apical microleakage: 

Forty extracted lower premolars with single straight root were prepared and divided into 4 

groups same as in intra canal medicaments removal part and then medicamets were 

removed and samples were obturated with guttapercha and AH plus sealer and immersed 

in 2% methyline blue for 48 hours, each root was sectioned longitudinally for dye 

penetration measurement. 

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) Analysis, surface tension and pH 

analysis  

Analysis for FTIR was established on each experimental materials immediatly and after 1 

week and control for evaluation and comparison. 

Results: Biocompatibility: In this study results of skin samples revealed that at 24 hours 

period all tested materials showed sever inflammatory reaction but with time inflammatory 

reaction reduced and at 21 days period all the tested materials showed low inflammatory 

cells infiltration with no significant difference. 

Results of biocompatibility for bone samples revealed that after 24 hours all tested 

materials showed sever inflammation. Within 7 days period, Metapex showed significant 

difference from other groups. But at 14 and 21 days period all tested materials showed 

reduction in inflammatory cells with no significant difference with negative control. 

Antimicrobial activity: Results showed that the experimental material 1 and 2 have larger 

bacterial inhibition zones compared to Metapex. 

Removal of intra canal medicaments: at the apical third all tested materials showed 

scattered remnants with no significant difference, at the middle third experimental material 

2 showed significant difference with least amount of remnants, while at cevical third 

Metapex showed the highest amount of remnants with significant difference. 
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Smear Layer Removal Test (SEM study) 

Results revealed no significant difference between experimental materials and negative 

control while Metapex showed the highest amount of smear layer with significant difference 

from negative control.  

Apical microleakage: Experimental material 2 showed the least microleakage  followed by 

experimental material 1 and finally Metapex which showed the highest amount of 

microleakage eith significant difference compared to other groups. 

Surfacetension: Experimental materials showed lower surface tension when compared to 

deionized water and Metapex.  pH: Both experimental materials showed an acceptable pH 

that is close to pH of Metapex. FTIR: Experimental material showed shifting of peeks after 

a period of 1 week due to coordination between Ca
+2

 and carboxyl groups of coconut oil. 

Conclusions: both of experimental materials with Metapex showed good biocompatibility 

with an acceptable inflammatory reaction with higher antibacterial effect against 

Enterococcus faecalis compared to Metapex with significant difference. Experimental 

material 2 showed less remnant at middle third with significant difference from other 

groups and both of experimental materials showed less remnants at cervical third with 

significant difference from Metapex and these remnants did not have a negative effect on 

sealing efficiency which showed that both experimental materials had a significant 

difference with lower microleakage compared to Metapex. Both of experimental materials 

showed pH value ranged from 11.97 to 12.06 at a period of one week that could eliminates 

most of microorganisms. Both of experimental materials showed lower surface tension 

compared to deionized water and Metapex. Accordingly both of experimental materials 

offered better properties as an intracanal medicament when compared to Metapex. 
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 صٌدل 

 Osteoporosis Knowledge and                            :  عنواى الرسالت هبت هوفق عطاش حسياسن الطالب : 

Osteoprotective Behavior among Female Patients 

Attending DXA Clinic in Mosul 

 الظيذلت السريريتالقسن :  الظيذلت الكليت :  الجاهعت : الووطل

 الشهادة : هاجستير  طبيعت البحج : اكاديوي 9رقن االستوارة : 

 طيذلت سريريت /  طيذلت االختظاص العام / الذقيق :   9109/  7/  8تاريخ الوناقشت  : 

 الشهادة : دكتوراه          هذرشالذرجت العلويت :  حارث خالذ القسازاسن الوشرف : د. 

 طيذلت سريريت /  طيذلت  االختظاص العام / الذقيق :  الظيذلت السريريتالقسن : 

 

Abstract 

 

    Osteoporosis is a preventable disease affecting millions of individuals. It causes a 

substantial individual and social impact with increase in the onus on health care services.  

The objectives of the current study were to validate and tests the reliability of an 

instrument, which is used to measure the osteoporosis knowledge among female patients 

attending Dual-Energy X-ray Absorptiometry (DXA) clinic. In addition, it aims at 

determining female patient's knowledge about and beliefs to osteoporosis and its 

prevention, and to evaluate the risk of osteoporosis in the sample population by means of 

DXA measurements. This study was a cross sectional study design with a convenience 

sampling method. It was conducted among (202) female patients attending DXA clinic in 

Mosul (Iraq) from November 2017 to February 2018. The assessment was performed using 

a structured questionnaire including Osteoporosis Knowledge Assessment Tool (OKAT), 

concern about osteoporosis and Osteoporosis Health Belief Scale (OHBS).  The Cronbach’s 

alpha coefficient was used to assess the reliability of the scale.  OHBS and OKAT were 

translated into Arabic by a standard ‘forward– backward’ procedure.  Bone mineral 

density (BMD) measurements were carried out by DXA. Univariant and Logistic regression 

was used in the statistical analysis. For the fifteen items in OHBS, Cronbach's alpha test of 

internal consistency was 0.788, and 0.881 for the nineteen items in OKAT.   The mean age 

of the participants was 56.18± 11.4 years. Mean patients’ osteoporosis knowledge was (9.96 

± 3.40) and the total belief mean scores (34.84 ± 5.96) were intermediate. Around half of the 

females (49.0%, n = 99) had an intermediate score (9 to 13) of knowledge, while 43.6% (n = 

88) had a low score (< 8). Significant correlation between age and osteoporosis knowledge 

was found. Nevertheless, insignificant relation between osteoporosis knowledge with 

education and income was found. Moreover, only 41.6% had a normal BMD (low risk of 

abnormal BMD), whereas osteoporosis and osteopenia (considered as high risk of abnormal 

BMD) were 11.4% and, 47.0% respectively. The translated OKAT and OHBS were reliable 
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and valid instruments for assessing knowledge and health belief toward osteoporosis in 

females.  Additionally, the tools were suitable to recognize the patients requiring bone 

health-promoting intervention concerning modifications of the lifestyle behavior in a 

clinical setting. The results also denoted that female patients attended the DXA clinic 

exposed an intermediate level of knowledge and perceived susceptibility to osteoporosis. 

The study results revealed a high risk of osteoporosis (as more than half of participants had 

abnormal bone density scan) and might consequently benefit from health education about 

the significance of physical activity and dietary calcium on the osteoporosis avoidance.   
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 صٌدل 

: تؤثٌر الجنكوباٌلوبا كدواء اضافً الى الفالتارتان على  عنوان الرسال  الٌل اسم الطالب : لمى مإٌد سعد هللا
 ضؽط الدم وبعض الفحوص الكٌمٌالٌ  الحٌوٌ  لمرضى فرط ضؽط الدم

 القسم : الصٌدل  السرٌرٌ  الكلٌ  : الصٌدل   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : صٌدل  / صٌدل  سرٌرٌ   9ٕٔٓ/  7/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ  الدرج  العلمٌ  : . عماد عبد الجبار ذنون اسم المترؾ : د

 طب / ادوٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : فرع االدوٌ 

 

Abstract 

 

     Ginkgo biloba (GB) is a herbal remedy that is commonly employed for the management 

of Alzheimer disease and dementia. However, accumulative data also suggest its 

cardioprotective effects through its vasodialatory, antioxidant, inhibition of platelet 

aggregation,  and its lipid lowering effect. This study was conducted to evaluate the effect of 

GB on blood pressure (BP), serum lipid profile, fasting serum glucose (FSG), glycoselated 

hemoglobin (HbA1c), and serum uric acid when used as add- on therapy to valsartan 

mono-therapy in hypertensive patients . 

      Hypertensive patients who used valsartan mono-therapy were selected   from Private 

Clinics in Mosul.  The duration of this study was six months from 15 October, 2017 to 15 

April, 2018 . Single group of fifty hypertensive patients who used valsartan 80 or 160 mg 

daily for at least six months were received  GB 80 mg twice daily and followed up for two 

months duration. Their BP was measured at baseline level and every two weeks interval  

for two months duration. At the same time, the number of the unused GB pills left in the 

container  were calculated to determine the degree of patient adherence. The other 

parameters were measured at baseline level and after two months from intervention . 

     There was a significant reduction in both systolic and diastolic BP after two months 

which might be due to the addition of GB. Ginkgo biloba also caused significant reduction  

in serum total cholesterol,  triglycerides (TG), and very low density lipoprotein (VLDL), 

while high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL), and atherogenic index 

(AI) showed no significant changes after the addition of GB. Serum uric acid was also 

reduced significantly after adding GB, while HbA1c and FSG showed  no  significant 

changes after intervention  . 

     In conclusion,  GB had natural, smooth, and relatively safe  effects in reducing blood 

pressure, serum total cholesterol, TG , as well as uric acid when used as add-on therapy to 

the other antihypertensive drugs. 
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 ل صٌد

 ASSOCIATION OF SERUM LEPTIN      :  عنوان الرسال  اسم الطالب : تٌنب دمحم محمود التماع
AND HIGH SENSITIVITY C-REACTIVE PROTEIN IN 
WOMEN WITH BREAST CANCER 

 القسم : الصٌدل  السرٌرٌ  الكلٌ  : الصٌدل   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  اكادٌمًطبٌع  البحا :  ٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : صٌدل  / صٌدل  سرٌرٌ   9ٕٔٓ/  9/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . فارس عبدالموجود احمد

 صٌدل   / ادوٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : متقاعد

 

Abstract 

 

     Breast cancer is the most common malignant disease affecting women all over the world. 

It is highly heterogonous with extensive biological, pathological and clinical characteristics. 

Leptin is a fat cells-derived hormone, which is essential for the development of mammary 

gland, but it is also thought to be responsible for mammary tumorigenesis. C-Reactive 

protein is produced in the liver, predominantly under the transcriptional control of the 

cytokine interleukin-6 originating from the site of pathology. It acts as a classical acute-

phase protein displaying rapid and prominent rise of its plasma concentration in response 

to acute inflammation, infection and tissue damage. Many studies have reported that 

elevated C-reactive levels may be associated with poor prognosis of several types of solid 

cancers. 

This study was designed to explore the association of serum leptin and high-

sensitivity C-reactive protein in women with breast cancer with the evaluation of receptor 

status (human epidermal growth factor 2/neu, estrogen and progesterone receptors) and 

serum cancer antigen 15-3 to achieve the desired target. A case-control study was adopted. 

The study included 45 patients with breast cancer and 42 patients with benign breast mass 

considered as positive controls for comparison. Blood samples were taken from patient and 

positive control groups and analyzed for serum leptin, high-sensitivity C-reactive protein 

and cancer antigen 15-3. Body mass index was calculated for both patient and positive 

control groups . 

Serum leptin and high-sensitivity C-reactive protein were significantly higher (p < 

0.05) in breast cancer patients than controls. However, no significant difference in serum 

leptin, high-sensitivity C-reactive protein and cancer antigen 15-3  was observed between 

patients with positive estrogen and positive progesterone and patients with negative 

estrogen and negative progesterone receptors. There was no significant difference in serum 

leptin level in patients with HER2/neu positive and negative patients, while cancer antigen 
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15-3 was significantly higher (p < 0.05) in patients with human epidermal growth factor 

2/neu positive than in patients with human epidermal growth factor 2/neu negative. Serum 

leptin was significantly correlated with body mass index in benign breast patients. 

However, such relationship was not found in breast cancer patients. 

In conclusion, this study suggests the prognostic value of serum leptin as a 

biomarker in breast cancer. Serum leptin was not different between human epidermal 

growth factor 2/neu positive from human epidermal growth factor 2/neu negative in breast 

cancer patients.  
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 طب بٌطري  

مانانٌت , البلٌتولٌسثٌن  -دراس  مقارن  لتؤثٌر بٌتا : عنوان االطروح    اسم الطالب : هدٌل دمحم حمٌد
( فً Coturnix coturnixوالمعتت الحٌوي إلى علٌق  طالر السلوى ) 

 األداء الفسلجً واإلنتاجً

 القسم : الفسلج   الكلٌ  : طب بٌطري  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕرقم االستمارة : 

 : فسلج  بٌطرٌ  الدقٌه االاتصاص العام  / طب وجراح  بٌطرٌ  /  9ٕٔٓ/  9/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 اسم المترؾ : د.فدوى االد توفٌه
 :  د. صالب ٌونً عبد الرحمن                

 الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ                 

 التهادة : دكتوراه 
 : دكتوراه          

 القسم : الفسلج  
 : انتاج حٌوانً       

 طب وجراح  بٌطرٌ  / فسلج  بٌطرٌ   االاتصاص العام / الدقٌه : 
 فسلج  دواجن                                 /  طب وجراح  بٌطرٌ   :                              

 

 الوستخلض 

 
أجرٌت التجارب الحقلٌ  والتحلٌبلت الماتبرٌ  لهذه الدراس  فً بٌت الحٌوانات والماتبرات التابع  لكلٌ  الطب البٌطري     

طةالر مةن طٌةور السةلوى بعمةر  ٓٓٙ, استادم فً هةذه الدراسة   8ٕٔٓ/9/ٔولؽاٌ   8ٕٔٓ/ٗ/ٔ/ جامع  الموصل بداً من 

ماصةب مةةن كلٌة  التراعةة  والؽابةةات / جامعة  الموصةةل. صةةممت  ( أسةبوع, تةةم الحصةول علٌهةةا عةةن طرٌةه تفقةةٌس بةةٌضٔ)

مانانٌت والبلٌتولٌسةثٌن والمعةتت الحٌةوي فةً بعةض المعةاٌٌر الفسةلجٌ  واإلنتاجٌة  -معامبلت الدراس  لدراس  تؤثٌر أنتٌم بٌتا

ثبلا مكةررات  طالر /مجموع ( ووتعت الى ٓٙلطالر السلوى . قسمت الطٌور بصورة عتوالٌ  الى عترة مجامٌع بواقع )

( أسةبوع . ٖٔ-ٔ( أسةبوع ,)ٖٔ-7( أسةبوع , )7-ٔطالر/مكرر(. تملت معامبلت الدراس  ثبلا مراحةل عمرٌة ) ٕٓبواقع )

المجموع  االولى) السٌطرة(: أعطٌت علٌق  قٌاسةٌ  , المجموعة  الثانٌة : أعطٌةت علٌقة   -وكانت معامبلت الدراس  كاآلتً :

( أسةبوع , المجموعة  الثالثة : اعطٌةت علٌقة  7-ٔؼم/كؽةم علةؾ للفتةرة) ٘.ٓمانةانٌت بتركٌةت -قٌاسٌ  مضافاً إلٌها أنتٌم بٌتةا

( أسةبوع , المجموعة  الرابعة : اعطٌةت علٌقة  ٖٔ-7ؼم/كؽم علةؾ للفتةرة)٘.ٓمانانٌت بتركٌت -قٌاسٌ  مضافاً إلٌها أنتٌم بٌتا

( أسةبوع ,المجموعة  الاامسة : أعطٌةت علٌقة  ٖٔ-ٔة)ؼم/كؽم علؾ للفتر٘.ٓمانانٌت بتركٌت -قٌاسٌ  مضافاً إلٌها أنتٌم بٌتا

( أسةبوع ,المجموعةة  السادسة : أعطٌةت علٌقةة  7-ٔؼم/كؽةم علةةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسةٌ  مضةافاً إلٌهةا البلٌتولٌسةةثٌن بتركٌةت 

  ( أسةبوع ,المجموعة  السةابع : أعطٌةت علٌقةٖٔ-7ؼم/كؽةم علةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسٌ  مضافاً إلٌهةا البلٌتولٌسةثٌن بتركٌةت 

( أسةةبوع ,المجموعةة  الثامنة : أعطٌةةت علٌقةة  ٖٔ-ٔؼم/كؽةم علةةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسةٌ  مضةةافاً إلٌهةا البلٌتولٌسةةثٌن بتركٌةةت 

( أسةبوع ,المجموعة  التاسةع : أعطٌةت علٌقة  7-ٔؼم/كؽةم علةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسٌ  مضافاً إلٌهةا المعةتت الحٌةوي بتركٌةت 

( أسةبوع ,المجموعة  العاتةرة: أعطٌةت علٌقة  ٖٔ-7ؼم/كؽم علةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسٌ  مضافاً إلٌها المعتت الحٌوي بتركٌت 

( أسةبوع. ذبحةت الطٌةور فةً نهاٌة  كةل تجربة  ٖٔ-ٔؼم/كؽم علةؾ للفتةرة ) ٘.ٓقٌاسٌ  مضافاً إلٌها المعتت الحٌوي بتركٌت 

فحوصةات الماتبرٌة  وتةم طالر/مجموع ( لؽرض الحصول على عٌنةات الةدم إلجةراء الٙوذلك بقطع الورٌد الوداجً وبواقع )

إجراء الصف  التترٌحٌ  لكل طالر وأاذت عٌنات من نسٌج األمعاء لؽرض إجراء المقاطع النسٌجٌ . أدهرت نتةالج الدراسة  

مانانٌت البلٌتولٌسثٌن والمعتت الحٌوي أدت الى حدوا ارتفاعاً معنوٌاً فً وتن الجسم النهالً , ومعةدل -إن اضاف  أنتٌم بٌتا

( أسةةابٌع مقارنةة  مةةع مجموعةة  السةةٌطرة. ٖٔ-7( و)7-ٔتنٌةة  الكلٌةة  وكمٌةة  العلةةؾ المسةةتهلك  الكلٌةة  للفتةةرتٌن )التٌةةادة الو

%مةن االنتةاج ٓ٘بالنسب  للصفات اإلنتاجٌ  ادت المعامبلت الثبلث  الى التبكٌر فً عمر البلوغ الجنسةً وعمةر الوصةول الةى 

كمً ,معدل وتن البٌضة , عةدد البةٌض التراكمةً, اسةتهبلك العلةؾ , مع تٌادة معنوٌ  فً وتن أول بٌض  , وتن البٌض الترا

, معةةدل كتلةة  البةةٌض مةةع انافاض)تحسةةن( معنةةوي فةةً معامةةل التحوٌةةل الؽةةذالً إلنتةةاج البةةٌض  %H.Dمعةةدل إنتةةاج البةةٌض 

وتحسةناً  مقارن  مع مجموع  السٌطرة . فضبلً عن ذلك ادهرت المعةامبلت الثبلثة  تٌةادة معنوٌة  فةً صةفات البةٌض النوعٌة 
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معنوٌاً فً دلٌل التكل والصفار مقارن  مع مجموع  السٌطرة .إضاف  الى ذلةك سةببت المعةامبلت الثبلثة  ارتفاعةاً معنةوي فةً 

وتن الجسم قبل الذبح ووتن الذبٌح  ونسب  التصةافً مقارنة  مةع مجموعة  السةٌطرة . وفٌمةا ٌاةص الصةفات التناسةلٌ  فقةد 

لمإترات التناسلٌ  والمتمثل  بتٌادة نسب  البةٌض الماصةب ونسةب  الفقةس مةن الكلةً مةع أدهرت النتالج تٌادة معنوٌ  فً ا

انافاض معنوي فً نسب  الهبلكات الجنٌنٌ  ونسب  البٌض ؼٌر الماصب وتٌةادة وتن الفةرا الفةاقس والتعجٌةل فةً تسلسةل 

النتةالج ارتفاعةاً معنوٌةاً فةةً وتن  الفقةس فةً المعةامبلت الثبلثة  مقارنة  مةع مجموعة  السةٌطرة .فضةةبلً عةن ذلةك فقةد أدهةرت

الجهات التناسلً األنثوي والمتمثةل بتٌةادة وتن المبةٌض وقنةاة البةٌض وطةول قنةاة البةٌض اضةاف  الةى تٌةادة عةدد الجرٌبةات 

النامٌ  والناضج  ووتن أكبر جرٌب فةً المعةامبلت الثبلثة  مقارنة  مةع مجموعة  السةٌطرة .وأدهةرت نتةالج دراسة  المعةاٌٌر 

والكٌموحٌوٌة  تٌةادة معنوٌةة  فةً النسةب  الملوٌة  للابلٌةةا اللمفاوٌة  مةع نقصةان معنةةوي فةً النسةب  الملوٌة  للابلٌةةا الدموٌة  

للمعةامبلت الثبلثة  مقارنة  مةع  H/Lالمتؽاٌرة , وحٌدة النواة, الابلٌا الحمض  والابلٌا القعةدة مةع انافةاض فةً دلٌةل الكةرب 

لنتةةةالج ارتفاعةةةاً معنوٌةةةاً فةةةً مسةةةتوى الكلوكةةةوت والكولٌسةةةترول الكلةةةً مجموعةةة  السةةةٌطرة. فضةةةبلً عةةةن ذلةةةك فقةةةد أدهةةةرت ا

مانةانٌت مقارنة  مةع السةٌطرة وكةذلك مةع -لمجموعة  أنةتٌم بٌتةا HDL-Cو VLDL-Cو  LDL-Cوالكلٌسٌرٌدات الثبلثٌ  و

البلٌتولٌسةةثٌن والمعةةتت الحٌةةوي , بٌنمةةا أدهةةرت مجموعتةةا البلٌتولٌسةةثٌن والمعةةتت الحٌةةوي انافاضةةاً معنوٌةةاً فةةً مسةةتوى 

وٌةةاً فةةً ودلٌةةل التعصةةد مةةع ارتفاعةةاً معن VLDL-Cو  LDL-Cالكلوكةةوت والكولٌسةةترول الكلةةً والكلٌسةةٌرٌدات الثبلثٌةة  و

 مقارن  مع السٌطرة.  HDL-Cمستوى 

مانةةانٌت البلٌتولٌسةةثٌن والمعةةتت الحٌةةوي فةةً البٌلةة  الداالٌةة  لؤلمعةةاء فقةةد لةةوحد  حصةةول -أمةةا فٌمةةا ٌاةةص تةةؤثٌر أنةةتٌم بٌتةةا

وعة  انافاض معنوي  فً أعداد بكتٌرٌا اإلٌترٌتٌ  القولونٌ  مع ارتفاع معنوي  فً أعداد العصٌات اللبنٌ  مقارن  مةع مجم

 السٌطرة.

من ناحٌ  أارى فقد أثرت المعامبلت الثبلثة  فةً مسةتوى  الهرمونةات ومضةادات األكسةدة قٌةد الدراسة  وقةد ادهةرت النتةالج 

وهرمةةون اللبتةةٌن والهرمةةون المحفةةت لنمةةو الجرٌبةةات و  ٔ-ارتفاعةةاً معنوٌةةاً فةةً مسةةتوى عامةةل النمةةو المتةةابد لؤلنسةةولٌن 

والسع  الكلٌ  لمضادات األكسدة مع انافاض معنوي فً مستوى المالونداٌالدٌهاٌةد مقارنة   الهرمون اللوتٌنً و الكلوتاثاٌون

 مع مجموع  السٌطرة.

أدهر فحةص المقةاطع النسةجٌ  تٌةادة معنوٌة  فةً طةول التؼابةات وعةرض التؼابةات والمسةاح  السةطحٌ  الداهرٌة  وعمةه 

رتفاعاً دهارة األمعاء فً المعامبلت الثبلثة  مقارنة  مةع مجموعة  الاباٌا  وعرض الاباٌا والنسب  الملوٌ  للابلٌا الكؤسٌ  وا

 السٌطرة . 

مانانٌت والبلٌتولٌسثٌن والمعتت الحٌةوي كةل علةى حةدة  أدت الةى تحسةن فةً –نستنتج من هذه الدراس  إن اضاف  أنتٌم بٌتا 

 الٌ  ألمعاء طالر السلوى ن البٌل  الداالصفات الفسلجٌ  واإلنتاجٌ  مع تعجٌل البلوغ الجنسً وتقلٌل الكرب التؤكسدي وتحس
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 طب بٌطري 

ذات الرل  المتسبب  عن فاٌروس دراس  وبالٌ  وجتٌلٌ  لـ:  عنوان االطروح  اسم الطالب : اضر جاسم حسٌن
 المالوي التنفسً البقري فً ابقار محافد  نٌنوى

 القسم : الطب الباطنً والوقالً  الكلٌ  : طب بٌطري  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕرقم االستمارة : 

 الطب الباطنً والوقالً /  االاتصاص العام  / الدقٌه : طب وجراح  بٌطرٌ   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه  الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د. مآب ابراهٌم احمد

 الطب الباطنً والوقالً /  طب وجراح  بٌطرٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الطب الباطنً والوقالً

 

 الوستخلض 

 
الكتةةؾ عةةن نسةةب  اصةةاب  الفٌةةروس المالةةوي التنفسةةً البقةةري باسةةتادام ااتبةةار المقاٌسةة  المناعٌةة  هةةدفت الدراسةة        

ؼٌةةر المباتةةر فةةً عٌنةةات مصةةل الةةدم فةةً األبقةةار والعجةةول فةةً محافدةة  نٌنةةوى و دراسةة  عوامةةل اطةةورة المرتبطةة  بةةاألنتٌم 

المرض كالعمر والجنس والموسم وندم التربٌ  وأصول الحٌوانات والمنطق  الجؽرافٌ  ودورهةا فةً انتتةار المةرض وتحدٌةد 

مالةةوي التنفسةةً البقةةري و تتةةاٌص الفٌةةروس ودراسةة  العبلمةةات السةةرٌرٌ  المترافقةة  مةةع اصةةاب  الحٌوانةةات بةةالفٌروس ال

المالوي التنفسً البقري باستادام ااتبار المقاٌسة  المناعٌة  المرتبطة  بةاألنتٌم المباتةر وااتبةار تفاعةل البلمةرة المتسلسةل 

ؤكٌةةد فةةً عٌنةةات المسةةح االنفٌةة  والمقارنةة  بةةٌن االاتبةةارٌن و اجةةراء ااتبةةار البلمةةرة المتسلسةةل المعكةةوس المتةةداال لتٌةةادة ت

للفٌةةروس المالةةوي التنفسةةً البقةةري  Gوتةةم إجةةراء التسلسةةل الجٌنةةً  للجةةٌن  تتةةاٌص الفٌةةروس المالةةوي التنفسةةً. كمةةا

وإنتةةاء تةةجرة التطةةور الجٌنةةً للجةةٌن لمعرفةة  درجةة  التتةةابد والقرابةة  بةةٌن العةةتالت المدروسةة  والعةةتالت الموجةةودة فةةً 

عاً من األبقةار المتواجةدة فةً محافدة  نٌنةوى بماتلةؾ األعمةار وبةندم قطٌ ٕٙحٌواناً مثلت  ٓ٘ٗأجرٌت الدراس  على العالم.

و تةةم اجةةراء الفحةةص السةةرٌري  8ٕٔٓالةةى اٌلةةول  7ٕٔٓتربٌةة  ماتلفةة  وؼٌةةر محصةةن  ضةةد المةةرض  وللمةةدة مةةن اٌلةةول 

للمةرض و  للحٌوانات قٌد الدراس  وسجلت البٌانات فً استمارات ااص  عند تٌارة الحقةول وتةم تسةجٌل المعلومةات الوبالٌة 

تم جمع عٌنات من الحٌوانات الموجودة فً الحقل والتً تضمنت عٌنةات مصةل الةدم و عٌنةات المسةح األنفٌة   وتمةت دراسة  

نسب االصاب  المةرض باسةتادام ااتبةار المقاٌسة  المناعٌة  المرتبطة  بةاألنتٌم ؼٌةر المباتةر والكتةؾ عةن تواجةد الفٌةروس 

مرتبطةةة  بةةةاألنتٌم المباتةةةر وااتبةةةار تفاعةةةل البلمةةةرة المتسلسةةةل واسةةةتعمل تسلسةةةل باسةةةتعمال ااتبةةةار المقاٌسةةة  المناعٌةةة  ال

تحلٌةل التنةوع الجٌنةً  ولؽةرض إنتةاء تةجرة لفٌروس المالةوي التنفسةً البقةري ل G الجٌنً  لجٌن النٌوكلوتٌدات الجتلً 

 Clustal Omega  and ااصة  لةذلك  بةرامج بإسةتعمال Neighbor-joining( .NJالنتةوء  والتطةور نةوع   ) 

NCBI BLAST. و  ٔٔ.8ٖأدهرت نتالج  الدراس  ان نسب  االصاب  الكلٌ  لفٌروس المالةوي التنفسةً البقةري بلؽةت %

المقاٌسةة  المناعٌةة  ؼٌةةر المباتةةر و ااتبةةار المقاٌسةة  المناعٌةة  المرتبطةة  بةةاألنتٌم % باسةةتادام ااتبةةار ٖ.7ٖ% و 89.ٖٓ

علةةى التةةوالً Nested RT-PCR البلمةةرة المعكةةوس المتسلسةةل المتةةداال المباتةةر و تقانةة  تفاعةةل  المرتبطةة  بةةاألنتٌم

المباتةر وااتبةار تفاعةل البلمةرة المتسلسةل  المقاٌسة  المناعٌة  المرتبطة  بةاألنتٌموأدهرت الدراس  وجود توافه بٌن ااتبار 

التةً  Kappa value المعكوس المتداال  فً تتاٌص االصاب  بفٌروس المالوي التنفسةً البقةري  باسةتادام قٌمة  كابةا

ؼٌر المباتر .أدهرت نتةالج الدراسة  وجةود  المقاٌس  المناعٌ  المرتبط  باألنتٌم( .باالعتماد على نتالج ااتبار 8ٙ.ٓكانت )

( فً نسب  االصاب  المرض فً ما ٌتعله بعامل العمر اذ كانت نسب  االصةاب  أعلةى معنوٌةاً فةً الفلة  P<0.05فر  معنوي )

(  مقارنة  مةع  ٙٙ.ٕ -9ٙ.ٔمةرة وبدرجة  ثقة  ) (RR =2.12)سةن ( بعامةل اطةورة  ٘.ٔ –اتةهر  7ن العمرٌ   )أكبر مة

( فةةً نسةةب  اصةةاب  المةةرض فٌمةةا ٌتعلةةه بعامةةل أصةةول الحٌوانةةات اذ P<0.05بةةاقً الفلةةات العمرٌةة  و وجةةود فةةر  معنةةوي )

مةةرة  (RR =1.17)عامةةل اطةةورة سةةجلت نسةةب  اصةةاب  أعلةةى معنوٌةةاً للمةةرض فةةً الحٌوانةةات ذوات األصةةول المسةةتوردة  ب
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( عند مقارنتها مع الحٌوانات ذوات األصول المحلٌ  اذ كانت القطعان الكبٌرة أعلى نسب  اصاب   9ٕ.ٔ -7ٓ.ٔوبدرج  ثق  )

( .ولم ٌسجل فً هذه الدراسة  فرقةاً  ٘ٙ.ٔ -ٖٖ.ٔمرة وبدرج  ثق  ) (RR =1.48)من القطعان الصؽٌرة و بعامل اطورة 

اصاب  الفٌروس وعامل الاطورة بٌن الذكور واالناا لحٌوانات الدراسة . كانةت المنطقة  التةمالٌ  لمحافدة   معنوٌاً فً نسب 

( عنةةد مقارنتةةد مةةع بةةاقً  ٘ٙ.ٔ -ٖٖ.ٔمةةرة وبدرجةة  ثقةة  ) (RR =1.33)نٌنةةوى أعلةةى نسةةب  اصةةاب  و بعامةةل اطةةورة 

 ً ( فةً نسةب  اصةاب  المةرض حسةب P<0.05معنوٌةاً ) المناطه الجؽرافٌ  للمحافد  وبٌنت نتالج الدراس  الحالٌ  وجةود فرقةا

مةةرة وبدرجةة  ثقةة   (RR =1.23)%( و بعامةةل اطةةورة  8ٙفصةةول السةةن  اذ كةةان أعلةةى نسةةب  اصةةاب  فةةً فصةةل التةةتاء )

% ( علةى التةوالً   ٘.7ٓ% و  ٔ.8ٖ% و 8٘( مقارن  مع باقً فصول السن  الربٌع والصٌؾ والارٌؾ ) ٔٗ.ٔ- ٘ٓ.ٔ)

لمصاب  بفٌروس المالوي التنفسً البقري من عبلمات الحمى والسعال واالفراتات األنفٌ  والعٌنٌة  التةً . عانت الحٌوانات ا

تراوحت بٌن المصلً المااطً الى مااطً قٌحً ودهور الامةول علةى الحٌوانةات المصةاب  وفقةدان التةهٌ  وقلة  فةً انتةاج 

هةور اصةوات تنفسةٌ  ؼٌةر طبٌعٌة  تةملت اتدٌةاد الحلٌب  واتون  التةعر وسةرع  التةنفس  وصةعوبتد مةع تةنفس بطنةً ود

التذمر الحوٌصلً والاتات  الرلوٌ  وفتح الفم ومد الرقب  اثناء التنفس.   تم توثٌه االصاب  بالفٌروس المالةوي التنفسةً 

ودهةرت  Gواسةتادام الجةٌن  Nested RT-PCRالبقري باسةتادام تقانة  تفاعةل البلمةرة المتسلسةل المعكةوس المتةداال 

( للتفاعةل الثةانً (bpتوجاً قاعةدٌاً  7ٕٖ( للتفاعل االول و (bpتوجاً قاعدٌاً  ٖٓٙلتضاعؾ على  وسط الترحٌل عند حتم ا

لفٌروس المالوي التنفسً البقري العتل  المحلٌة  فةً قاعةدة  G.أدهرت عملٌ  محاذه التسلسل النٌوكلوتٌدي الجتٌلً لجٌن 

% .بٌنةةت تةةجرة النتةةوء الجٌنةةً بعةةد إجةةراء إعةةادة تتةةكٌل  ٓٓٔ-8ٗالبٌانةةات مةةع العةةتالت العالمٌةة  نسةةب  تتةةابد تراوحةةت  

الةوي التنفسةً التسلسبلت النٌوكلوتٌدٌ  وجود عبلق   تطورٌ  عالٌ   بٌن العتل  المحلٌة  مةع العةتالت االاةرى لفٌةروس الم

 البقري والمعتول   فً كرواتٌا  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 
  

 طب بٌطري 

تقٌٌم ترعات ماتلف  إلصبلح األذى للقصب  الهوالٌ  فً  : نوان االطروح ع اسم الطالب : أسام  حاتم إسماعٌل الؾ

 Evaluation of Different Implants for Repairing ofالكبلب

Tracheal Defect in Dogs 

 القسم : الجراح  وعلم تناسل الحٌوان الكلٌ  : طب بٌطري  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕرقم االستمارة : 

 جراح  بٌطرٌ  /  االاتصاص العام  / الدقٌه : طب وجراح  بٌطرٌ   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  7ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه  الدرج  العلمٌ  : استاذ  الحلٌم مولود صالحاسم المترؾ : د. عبد 

 جراح  بٌطرٌ  /  طب وجراح  بٌطرٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الجراح  وعلم تناسل الحٌوان

 

 المستالص 

 
صةةممت الدراسةة  مةةن اجةةل تقٌةةٌم إمكانٌةة  إصةةبلح األذى المسةةتحدا تجرٌبٌةةا فةةً ؼضةةروؾ القصةةب  الهوالٌةة  مةةن اةةبلل       

مةن الكةبلب المحلٌة  ومةن كةبل الجنسةٌن, قسةمت إلةى أربةع  ٖٙاستادام مواد ماتلف  فً الكبلب. استادمت فً هذه الدراس  

جمٌع العملٌات تحت تؤثٌر التاةدٌر العةام باسةتادام مةتٌج مجامٌع متساوٌ , ضمت كل مجموع  على تسع  حٌوانات. أجرٌت 

ملؽم / كؽم حٌا حقنةت فةً عضةل  الفاةذ. تةم اسةتحداا أذى فةً الجةتء العنقةً مةن  ٘ملؽم / كؽم والتاٌبلتٌن  ٘ٔالكٌتامٌن 

مةع بعضةها  القصب  الهوالٌ  على تكل نافذة وذلك من ابلل إتالة  ثبلثة  حلقةات ؼضةروفٌ  مةع األربطة  التةً تةربط الحلقةات

                                                                    -البعض. تم ؼله األذى من ابلل استادام مواد باٌولجٌ  وصناعٌ   وحسب كل مجموع  كالتالً :

 المجموع  األولى : تبك  البولً بروباٌلٌن مع مادة اسمنت العدم . 

 بروباٌلٌن ونااع العدم المتروع ذاتٌا.المجموع  الثانٌ  : تبك  البولً 

 المجموع  الثالث  : الترقٌع الذاتً بقطع  صؽٌرة من ؼضروؾ األذن .

 المجموع  الرابع  : الترقٌع المؽاٌر بتامور العجول .

وااصة  المعاٌٌرالتً استادمت لتقٌٌم النتالج هً مبلحدة  العبلمةات السةرٌرٌ  لكةل حٌةوان بعةد إجةراء العملٌة  الجراحٌة      

حدوا حال  النفاا الهوالً فً منطق  العملٌ  إضاف  إلى دراس  التؽٌرات العٌانٌ   والنسجٌ  المرضٌ  لكل المجامٌع ولؤلٌةام 

                                                                   التوالً وإجراء التحلٌل اإلحصالً للدرجات النسجٌ .                  على  ٘ٔ,ٖٓ,ٓٙ

لةم تسةةجل أي مضةةاعفات سةةرٌرٌ  بعةةد إجةةراء العملٌةة  فةةً كةةل الحٌوانةات اةةبلل فتةةرة التجربةة  مةةا عةةدا أربعةة  حٌوانةةات فةةً    

المجموع  الثانٌ  التً دهر فٌها النفاا الهوالً تحت الجلد فً موقع العملٌ  والذي ااتفى بعد أٌام قلٌل  وكانت كل حٌوانةات 

الماء والؽذاء بتكل طبٌعً باإلضاف  إلى استمرار عمل القصب  الهوالٌ  فً نقل التجرب  بوضع صحً جٌد وااص  استهبلك 

الهواء إلى الرلتٌن وتنفس الحٌوان بتكل طبٌعً دون حةدوا أي مضةاعفات جانبٌة  أاةرى. أدهةرت النتةالج العٌانٌة  انسةداد 

بع  حٌةا كةان بتةكل أسةرع وأفضةل مةن وااتفاء األذى فً القصب  الهوالٌ  فً كل المجامٌع وااص  المجموع  الثالث  والرا

المجموع  األولى والثانٌ  .كان اندماج وارتبةاط المةواد المتروعة  مةع نسةٌج القصةب  الهوالٌة  بتةكل جٌةد فةً كةل المجةامٌع 

وااص  فً المجموع  الثالث  والرابع  وبتكل عام تم تكون التصاقات طفٌف  مابٌن منطق  الترع واألنسج  المجاورة فً كل 

نات عند نهاٌ  التجرب  باإلضاف  إلى عدم مبلحد  أي نمو لؤلنسج  فً قناة القصب  الهوالٌ  . تمثلةت النتةالج النسةجٌ  الحٌوا

فً كل المجامٌع إلى حدوا تنار وتنكس فً ؼضروؾ القصب  الهوالٌ  مع ارتتاح للابلٌا االلتهابٌة  وتكةوٌن نسةٌج حبٌبةً 

علةى التةوالً  ٖٓ, ٖٓ, ٌ٘ٔ  فً المجوع  الثالثة  والثانٌة  والرابعة  ولؤلٌةام جدٌد كما لوحد تجدد لابلٌا الؽضروؾ التجاج

ادهةر التحلٌةل اإلحصةةالً بعةد جةراء العملٌة  بٌنمةا لةم ٌدهةر أي تكةوٌن لابلٌةةا الؽضةروؾ التجاجٌة  فةً المجموعة  األولةى . 

  الثالث  من ابلل تكوٌن نسةٌج للمجموع ٘ٓ.ٓلنتالج الدرجات النسجٌ  ولكل المجامٌع إلى وجود فر  معنوي عند مستوى 

                                حبٌبً جدٌد سمٌك, أوعٌ  دموٌ , ابلٌا ؼضروفٌ  تجاجٌ  جدٌدة.                                                

وبنجاح إلصبلح وؼلةه األذى نستنتج من هذه الدراس  إلى إمكانٌ  استادام المواد فً المجموع  الثانٌ  والثالث  والرابع     

                                                                                                                                    فً القصب  الهوالٌ  مع األفضلٌ  للترقٌع الذاتً بؽضروؾ األذن .                                                                 
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 طب بٌطري 

عنوان األطروح  : تقٌٌم تؤثٌر السقاالت الحٌوٌ  الذاتٌ  فً التلام القطع  اسم الطالب : اسماء حسٌن عبلوي
 العرضً التجرٌبً لوتر العرقوب فً الكبلب

Evaluation of the effect of autologous bioscaffolds 
on the healing of experimentally induced Achilles 
tendon transaction in dogs 

 القسم : الجراح  وعلم تناسل الحٌوان الكلٌ  : طب بٌطري  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٓرقم االستمارة : 

 جراح  بٌطرٌ  /  وجراح  بٌطرٌ االاتصاص العام  / الدقٌه : طب   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه  الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د. لٌا محمود داإد

 جراح   /  طب وجراح  بٌطرٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الجراح  وعلم تناسل الحٌوان

 

 المستالص 

 
التلةةام وتةةر العرقةةوب المقطةةوع تجرٌبٌةةاً فةةً الكةةبلب المعامةةل بةةؤنواع ماتلفةة  مةةن السةةقاالت  هةةذه الدراسةة  لتقٌةةٌمأجرٌةةت       

( حٌواناً من الكةبلب المحلٌة  البالؽة  والسةلٌم  مةن األمةراض والتةً تةم تقسةٌمها عتةوالٌاً إلةى ٖٙالحٌوٌ  الذاتٌ . استعمل )

ات ألتجرب  بعدها تم اصةبلح القطةع كةاألتً .أجرٌةت أربع مجامٌع. تم إجراء قطع عرضً كامل لوتر العرقوب فً جمٌع حٌوان

 ٙحٌوانةةات( اٌاطةة  الةةوتر وذلةةك باسةةتعمال تقنٌةة  كٌسةةلر ألمحةةورة أمةةا فةةً المجموعةة  الثانٌةة  )ٙفةةً مجموعةة  السةةٌطرة ) 

حٌةةوان( تةةم تقسةةٌمها الةةى ٕٔحٌوانةةات( تةةم اٌاطةة  الةةوتر وإضةةاف  الببلتمةةا الؽنٌةة  بالصةةفٌحات ألدموٌةة  المجموعةة  الثالثةة  )

 ٙحٌوانات( تم فٌها اٌاط  الوتر وإحاطتد بسقال  الورٌد الوداجً الذاتٌ  ومجموع  ثانوٌة  ثانٌة  ) ٙمجموع  ثانوٌ  أولى )

حٌوانات( تم فٌها اٌاط  الوتر وإحاطتد بسقال  الورٌد الذاتٌ  وإضةاف  الببلتمةا الؽنٌة  بالصةفٌحات الدموٌة  ،أمةا  المجموعة  

حٌوانةةات( تةةم فٌهةةا اٌاطةة  الةةوتر وإحاطتةةد بسةةقال  الالةةب  ٙا الةةى مجموعةة  ثانوٌةة  أولةةى )حٌةةوان( تةةم تقسةةٌمه ٕٔالرابعةة  )

حٌوانةات( تةم فٌهةا اٌاطة  الةوتر وإحاطتةد بسةقال  الالةب الذاتٌة  وإضةاف  الببلتمةا الؽنٌة   ٙالذاتٌ  ومجموع  ثانوٌ  ثانٌة  )

اً وتةم إجةراء الفحةص العٌةانً، النسةجً المرضةً و ٌومة ٓٙبالصفٌحات الدموٌ . تمت متابع  عملٌة  االلتلةام سةرٌرٌاً  اةبلل 

ٌةوم بعةد العملٌة . ادهةرت النتةالج أن اسةتعمال السةقاالت  ٓٙو ٖٓ، ٘ٔالفحص باألمواج فو  الصوتٌ  للوتر المعالج للمدد 

ل فرط تنسةج ، الورٌد والالب( قد اسهم فً تسرٌع عملٌ  التلام الوتر وتحسٌنها من ابل بالصفٌحات الدموٌ )الببلتما الؽنٌ  

بالصفٌحات الدموٌة  سةواء لوحةدها االرومات اللٌفٌ ، تقلٌل االلتصاقات وتحسٌن األداء الودٌفً وان استادام الببلتما الؽنٌ  

الورٌد والالب قد اسهم فً االسراع من عملٌ  التلام الوتر وتحسٌنها بصورة افضةل مقارنة  بالمجةامٌع الؽٌةر  او مع سقاالت

ؽنٌةة  بلصةةفٌحات الدموٌةة  وذلةةك مةةن اةةبلل سةةرع  تحمةةل وتن الجسةةم وسةةرع   تحسةةن نضةةج االلٌةةاؾ معاملةة  بالببلتمةةا ال

الكوالجٌنٌ  وانتدامها من ابلل الفحص النسجً المرضً والفحص باالمواج فو  الصوتٌ  فً المجموع  المعامل  بسقاالت 

صةوتٌ  فةً المجموعة  المعاملة  بسةقاالت االلٌاؾ ابلل الفحةص بةاألمواج فةو  ال صدى نسهالالب والببلتما، وتحسن تردد 

الورٌد والببلتما الؽنٌ  بالصفٌحات الدموٌ  وكذلك المعامل  بسقاالت الببلتما الؽنٌ  بالصفٌحات الدموٌ  لوحدها. نستنتج مةن 

أو مةع  وكذلك الورٌةد والالةب سةواء وحةدهما بالصفٌحات الدموٌ ذلك ان هذه الدراس  تدعم استعمال سقاالت الببلتما الؽنٌ  

 الببلتما الؽنٌ  بالصفٌحات لعبلج قطع وتر العرقوب فً الكبلب.
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 هندس 

: دراس  ماتبرٌ  لنمط ابتبلل ثبلثً البعد تحت السطحً  عنوان الرسال  ضٌاء دمحم طداسم الطالب : 
 باستادام ثقب مملوء بالحصى بواسط  منقط سطحً

 السدود والموارد المالٌ القسم :  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖ٘ٔرقم االستمارة : 

 ري وبتل االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  ٌونس دمحم حسناسم المترؾ : د . 

 ري وبتل  االاتصاص العام / الدقٌه :  والموارد المالٌ القسم : السدود 

 

 الوستخلض 

 
ٌعد الري بالتنقٌط تحت السطحً من أكفؤ طراله الري وذلك لكوند ٌجهت النبات بالماء مباترة فً المنطق  الجذرٌة ، إال     

ٌكةون التً  وال سٌما الترب الناعم فً الترب  عند فتح  المنقط أن من مساإى هذه الطرٌق  هو الضؽط الموجب الذي ٌتكون 

والذي بدوره ٌإدي الى نقصةان فةً التصةرٌؾ المجهةت للنبةات عةن  فٌها تصرٌؾ المنقط اكبر من قابلٌ  الترب  على االرتتاح

التصرٌؾ التصمٌمً لكون الضةؽط الناتةس سةوؾ ٌقلةل مةن الضةؽط التتةؽٌلً للمةنقط فضةبل عةن انسةداد فتحة  المةنقط نتٌجة  

وجتٌلات الترب  بداالها. لؽرض تجةاوت هةاتٌن المتةكلتٌن تةم اسةتادام ثقةب مملةوء بالحصةى ٌمتةد مةن سةطح لداول الجذور 

الترب  الى النقط  المراد اٌصال الماء الٌهةا، حٌةا ٌجهةت الثقةب بالمةاء علةى سةطحد العلةوي عةن طرٌةه مةنقط ٌقةع فةً اعلةى 

الترب  من مركت الثقب الى كاف  االتجاهات، حٌةا ٌتسةرب سطح الثقب. ان هدؾ البحا هو مراقب  حرك  جبه  االبتبلل داال 

الماء من المنقط الموجود فً اعلى الثقب الى قاعد من ابلل الحصةى ومةن ثةم الةى التربة  المحٌطة  بالثقةب، ودراسة  توتٌةع 

  الرطوب  اثناء عملٌ  الري واعادة التوتٌع بعد اٌقاؾ تتوٌد الترب  بالماء.

تجربة  لمتابعة  تقةدم جبهة  االبةتبلل عنةد اتمنة  ماتلفة  فضةبل عةن قٌةاس المحتةوى الرطةوبً تم إجةراء احةدى وعتةرون     

بفواصةةل موقعٌةة  مناسةةب  لؽةةرض رسةةم اطةةوط تسةةاوي الرطوبةة  اةةبلل طةةور الترطٌةةب وطةةور اعةةادة توتٌةةع الرطوبةة ، ولةةذلك 

م( ذات وجهةٌن تةفافٌن سة 7ٓسةم  ٓ٘سةم   ٓ٘الؽرض تم استادام حاوٌة  للتربة  علةى تةكل متةواتي مسةتطٌبلت بابعةاد )

 ٗٓ.ٔو  ٘.ٓ%( مةع تجهٌةت مةالً بتصةرٌؾ )ٙ% و ٖولنوعٌن من الترب، ترب  متٌجٌ  رملٌ  بمحتوى رطوبً ابتدالً )

( ٗٓ.ٕو  8ٓ.ٔو  ٗ٘.ٓ%( وبتصرٌؾ )٘.8% و ٘( لتر/ساع ، وترب  طٌنٌ  ؼرٌنٌ  بمحتوى رطوبً ابتدالً )ٗٔ.ٕو 

سم، تحتوي حاوٌ  الحصى على  ٕٓ( سم وبعمه ٓٔو  ٘اوٌ  للحصى بنصؾ قطر )لتر/ساع . لكلتا التربتٌن تم استادام ح

لتةر. تةم اعةداد مقةد التربة  دااةل  ٘.ٗسم لاروج المةاء، وكةان حجةم المةاء المعطةى ٘ثقوب من االسفل ومن الجانب بارتفاع 

 الحاوٌ  باالعتماد على الكثاف  الداهرٌ  المقاس  حقلٌا لكلتا التربتٌن.

لدراس  امكانٌ  تسلٌط تصارٌؾ تفو  قدرة الترب  على ارتتاحها بدون تولد ضؽط موجب ٌإثر على تصرٌؾ ادهرت ا      

المنقط حٌا ٌمكن اتن الماء التالد عن قدرة الترب  على ارتتاحد فً حاوٌ  الحصى بتكل مإقت، كما قدمت الدراس  

ر اعادة توتٌع الرطوب ، كما تم استنباط نموذج نموذج رٌاضٌاتً لتامٌن تكل بصل  االبتبلل ابلل طوري الترطٌب وطو

حجم الماء رٌاضٌاتً لتامٌن تمن تتبع الترب  المحٌط  وبدء تجمع الماء فً حاوٌ  الحصى المقترح  ومعادل  لحساب 

  .المرتتح بعد ذلك التمن
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 : دراس  اصالص الجرٌان فً القنوات المركب  المتنادرة عنوان الرسال  اسم الطالب : أوس ٌونس حامد

 القسم : السدود والموارد المالٌ  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٙٔرقم االستمارة : 

 والموارد المالٌ  / هٌدرولٌكاالاتصاص العام / الدقٌه : هندس  السدود   9ٕٔٓ/  8/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد موفه ٌونس دمحماسم المترؾ : د . 

 هندس  السدود والموارد المالٌ  / هٌدرولٌك االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : السدود والموارد المالٌ 

 

 المستالص 

 

 8ٌٔتناول هذا البحا دراس  ماتبرٌ  لتؤثٌر تاتٌن مطؽى الفٌضان فً القنوات المركبة  المتنةادرة )قنةاة رلٌسة  بعةرض    

  ( مسةةةاوٌاً لةةةـD50سةةةم مةةةن الجهتةةةٌن(، واُسةةةتادام حصةةةى بؤربعةةة  احجةةةام ماتلفةةة  ) ٖٓسةةةم ومطؽةةةى فٌضةةةان بعةةةرض 

(6.8,16.8,24,47 mm) ى ؼٌةر الماتةن و حالة  تاتةٌن المطؽةى مةن جهة  لتاتةٌن المطؽةى مضةافا إلٌهةا حالة  المطؽة

 30.9،  37.3من جه  الٌسار، وأاذت امس  تصةارٌؾ لكةل حالة  ) D50=47 mm و  D50=6.8 mmالٌمٌن باتون  

 ثا.\( لتر9.87،  14.3،  22، 

مودٌة  علةى تمت الدراس  بإجراء تجارب ماتبرٌ  لقٌاس سرع  الجرٌان، وذلك بتقسٌم منطق  الدراس  علةى ثةبلا مقةاطع ع

اتجاه الجرٌان وقسم كل منها على سبع  مقاطع اربع  منها فً المطؽى وثبلث  مقةاطع فةً القنةاة الرلٌسة ، اسةتادمت انبوبة  

لقٌاس عمه الجرٌان، اتضح من اةبلل ذلةك أن  point gageبٌتوت االستاتٌكٌ  لقٌاس السرع  النقطٌ  والمقٌاس النقطً 

% عةن السةرع  فةً حالة  عةدم تاتةٌن المطؽةى،  7ٓ-ٓٗ( تقل إلى حةدود D50=47 mmالسرع  فو  المطؽى الماتن )

كما لوحد من ابلل ذلك أن قٌاسات السرع  فً القناة الرلٌس  تتداد تٌادة ملحودة  عنةد تٌةادة حجةم الحصةى المسةتادم فةً 

فً القنوات المركبة  وااصة  تاتٌن المطؽى وذلك لتحقٌه معادل  االستمرارٌ . وأتارت القٌاسات إلى وجود إعاق  للجرٌان 

فً المطؽى، وهذا بدوره ٌإثر فً عملٌ  تصرٌؾ موجة  الفٌضةان بالسةرع  المطلوبة ، واسةتنباط معادلة  وضةعٌ  تةربط بةٌن 

 ( مع المتؽٌرات األارى التً تإثر على اواص الجرٌان. nمعامل االعاق  )

 من ابلل تطبٌه البرنامج الرٌاضةً  ((Computational Fluid Dynamic (CFDتملت الدراس  اٌضاً إستادام )

كنموذج لبلضطراب. ومن ثم قورنت النتالج العملٌة  والندرٌة  وكانةت نتٌجة  التطةابه جٌةدة  K-εوااتٌار  Ansysالتحلٌلً ِ 

 .% 7وبمعدل نسب  اطؤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
  

 هندس 

ابلل ثبلا بوابات دراس  ماتبرٌ  لاصالص الجرٌان :  عنوان الرسال  اسم الطالب : ضحى علً ٌونس
   كسح متتالٌ 

 القسم : السدود والموارد المالٌ  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 ٌكاالاتصاص العام / الدقٌه : هندس  السدود والموارد المالٌ  / هٌدرول  9ٕٔٓ/  8/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : ماجستٌر           الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد هناء عبد المجٌد حٌاوياسم المترؾ : 

 هندس  السدود والموارد المالٌ  / هٌدرولٌك االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : السدود والموارد المالٌ 

 

 المستالص 

 

تم فً هذه الرسال  دراس  اصةالص الجرٌةان ماتبرٌةا لةثبلا بوابةات كسةح متتالٌة   ومقارنتهةا مةع عمةل بوابة  مفةردة،      

م(. ٘ٗ.ٓم( وارتفةةاع )ٖ.ٓ(م( وذات مقطةةع مسةةتطٌل بعةةرض ٓٔحٌةةا اجرٌةةت جمٌةةع التجةةارب فةةً قنةةاة ماتبرٌةة  بطةةول )

سةم( وكانةت ٖٓسةم( وعةرض )ٔ( إذ كانةت بسةمك )fibber classونموذج البوابةات المسةتادم مةن مةادة الفةاٌبر كةبلس )

( سم على التوالً. فقد تةم اعتمةاد حةالتٌن للتجةارب أالولةى القنةاة أفقٌة  ٘ٔ,ٕ٘,ٖٓأطوال البوابات األولى والثانٌ  والثالث  )

بةٌن البوابةات م. إذ تم استادام ثبلا بوابات متتالٌ  بامس فتحةات ماتلفة  ومسةاف  \( م7٘ٓٓ.ٓوالثانٌ  القناة مالل  بمٌل )

تتؽٌر ثبلا مرات، وأٌضا استادمت بواب  مفردة بنفس الفتحات السابق  لؽرض إجراء المقارن  ومعرف  الفر  بةٌن اسةتادام 

 ( سم. ٘.ٖٔ-٘.ٖٔبواب  مفردة وثبلا بوابات وفً كل تجرب  تم تؽٌٌر تحنات الجرٌان مقدم البوابات بٌن )

القناة األفقٌ  ٌكون أكبر مما هو علٌد فً حالة  كةون القنةاة ماللة . وأن الفتحةات أدهرت الدراس  أن معامل التصرٌؾ فً     

 ضمن دروؾ البحا الحالً. Cd ( سم للبوابات المتتالٌ  تعطً أفضل قٌم لمعامل التصرٌؾ ٖ.ٖ,٘.ٖ,ٗ)

الً إذ إن قٌمة  ٌةتداد بتٌةادة المسةاف  بةٌن البوابةات ضةمن محةددات البحةا الحة Cdأدهرت الدراس  أن معامل التصةرٌؾ    

 سم بٌن البوابات تعطً أكبر قٌم  لمعامل التصرٌؾ.5 معامل التصرٌؾ تتداد كلما اتدادت المساف  بٌن البوابات، والمساف  

فإند ٌةتداد كلمةا قل ةت المسةاف  بةٌن البوابةات، إذ إن قةٌم معامةل الةتقلص تكةون أعلةى مةا ٌمكةن عنةدما  Ccأما معامل التقلص 

 سم.  2 لبوابات تكون المساف  بٌن ا

من ابلل مقارن  عمل البواب  المفردة مع البوابات المتتالٌ  تبٌن أند عندما تكون البواب  األولى هً المسٌطرة على الجرٌةان 

فإنها تعمل عمل البواب  المفردة ولكن عندما تتحكم البواب  الثانٌ  والثالث  فإن التصرٌؾ المار للحصةول علةى منسةوب معةٌن 

 ا هو فً حال  البواب  المفردة إذ تكون البوابات المؽمورة عالقا ٌإدي إلى رفع منسوب الجرٌان مقدم البوابات.ٌكون أقل مم

لؽةةةرض عمةةةل محاكةةةاة للنمةةةوذج الحقٌقةةةً ومقارنةةة  النتةةةالج الحقٌقٌةةة  مةةةع النتةةةالج  FLOW-3Dكمةةةا تةةةم اسةةةتادام بةةةرامج 

المستحصل  من النموذج الرٌاضً لمعرف  مدى قابلٌ  هذا النموذج الرٌاضً فً تمثٌل اصالص الجرٌان ابلل بوابات كسةح 

 حصول علٌها من النموذج الرٌاضً. متتالٌ  بٌنت النتالج ان هناك تتطابه جٌد بٌن النتالج الماتبرٌ  والنتالج التً تم ال
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: تصةةةنٌع ونمذجةةة  قالةةةب معةةةدنً إلنتةةةاج المسةةةننات ذوات  عنةةةوان الرسةةةال  تٌنب دمحم طاهر رتٌداسم الطالب : 
  االسنان المستقٌم 

 القسم : مٌكانٌك  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٙٔرقم االستمارة : 

 / انتاج ومعادن االاتصاص العام / الدقٌه : مٌكانٌك  9ٕٔٓ/  8/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : مدرس د. دمحم نجٌب عبدهللااسم المترؾ : 

 تتكٌل معادن / انتاج ومعادن  مٌكانٌك االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : مٌكانٌك

 

 المستالص 

 

بتةكل عةام مةن العملٌةات المهمة  واالساسةٌ  فةً مجةةال  (Metal deformation) تتةكٌل المعةادن تعتبةر عملٌة        

الصناع  العالمٌ ، حٌا أنها تمثل نسب  كبٌرة من عملٌات التصنٌع التً تستادم التتوٌد اللدن لتؽٌر تكل القطعة  المعدنٌة . 

للمعةةادن تحسةةن مةةن المقاومةة  المٌكانٌكٌةة  للتةةؽل  نتٌجةة  لنعومةة   (Bulk deformation)عملٌةة  التتةةكٌل الحجمةةً إن 

(، فضةبلً عةن ذلةك فةإن األجةتاء المتةكل  Continuous flow of metalالحبٌبةات وكةذلك الجرٌةان المسةتمر للمعةدن )

قوى ضؽط والتً ٌتم تسلٌطها مةن اةبلل مكةابس عةادة ( والتً فٌها ٌتم تتكٌل القطع  عن طرٌه Forgingبعملٌ  الحدادة)

 تكون بدون حفر ومسامات.

( مةن Spur gearلتتةكٌل مسةنن ذوات االسةنان المسةتقٌم  ) إن الهدؾ من هةذا البحةا هةو تصةمٌم وتصةنٌع قالةب معةدنً

الناتج  عةن عملٌة  ( وذلك لؽرض دراس  احمال التتكٌل، اإلجهادات Numerical Simulationابلل النمذج  العددٌ  )

التتكٌل، سرع  انسٌاب المعدن المتةكل، الحصةول علةى معةدل انسةٌاب أفضةل للمعةدن دااةل تجوٌةؾ القالةب، والةتالص مةن 

العٌةوب المحتمةةل دهورهةا اثنةةاء عملٌة  التتةةكٌل علةى البةةارد للقطةع الناتجةة ، فضةبل عةةن دراسة  صةةبلدة المسةننات الناتجةة  و 

ٌةاً علةى البةارد باسةتادام ماكٌنة  الكةبس الهٌدرولٌكٌة  وعلةى السةاان باسةتادام ماكٌنة  اجراء عملٌات تتةكٌل المسةننات عمل

 الطر  والتعرؾ على االحمال الناتج  عن عملٌ  التتكٌل.

لقد تم فً هذا البحا إجراء تصمٌم هندسً لقالب معدنً متكامل لتصنٌع المسنن ذوات االسنان المستقٌم  من ابلل االعتماد 

ول اساسٌ  لتصةمٌم القوالةب. عملٌة  تتةكٌل المعةدن تمةت ندرٌةاً مةن اةبلل النمذجة  العددٌة  عةن طرٌةه على ماططات وجدا

(، وعملٌةاً مةن Finite Element Method( بطرٌقة  تحلٌةل العناصةر المحةددة )DEFORM 3Dاسةتادام برنةامج )

التتكٌل على البارد لمعةدن الرصةاص  ابلل تصنٌع قالب معدنً كامل ومن ثم إجراء التجارب العملٌ  لتصنٌع المسنن بطرٌق 

( وطرٌق  التتكٌل علةى السةاان لمعةدن الصةلب Hydraulic press machineباستادام ماكٌن  الكبس الهٌدرولٌكٌ  )

 (.  Upsettingالكربونً باستادام ماكٌن  الكبس بالطر )

فةةات فةةً اإلجهةةادات واالنفعةةاالت وسةةرع أتةةارت النتةةالج التةةً تةةم الحصةةول علٌهةةا مةةن اةةبلل النمذجةة  العددٌةة  أن هنالةةك ااتبل

االنسٌاب ألتكال ماتلف  من قطةع العمةل فضةبل عةن االاتبلفةات فةً احمةال التتةكٌل. كمةا واتةارت النتةالج التةً تةم الحصةول 

علٌها عملٌا مدى التباٌن الواضح فً صبلدة المسةننات فةً مواقةع ماتلفة . وأاٌةراً لةوحد توافةه بالنتةالج العملٌة  مةع نتةالج 

 ذج  العددٌ  ألحمال التتكٌل.النم
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تؤثٌر المجةال المؽناطٌسةً علةى الحمةل الماةتلط فةً وسةط : عنوان الرسال   اسم الطالب : اٌهاب عبد العتٌت حمته
 متراكب من مالع نانوي و طبق  مسامٌ  داال تجوٌؾ ذو ؼطاء متحرك

 القسم : مٌكانٌك  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٙٔاالستمارة : رقم 

 موالع و حرارٌات /مٌكانٌك االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : مدرس عباس سعٌد حسٌن د. اسم المترؾ : 

 مٌكانٌك / قوى حرارٌ    االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : مٌكانٌك

 

 المستالص

 

أجرٌت فً هذا البحا دراس  عددٌ  لمعرف  تؤثٌر المجال المؽناطٌسً فً الحمل الماةتلط فةً حٌةت مربةع ثنةالً االبعةاد         

وكةبل الجةداران األٌمةن و  ماء( ووسط مسامً متبع بنفس المالع النانوي, -ذي ؼطاء متحرك مكون من مالع نانوي )نحاس

االٌسر معتوالن حرارٌآ و الجةدار االسةفل ذو درجة  حةرارة ثابتةد وسةاان  و الجةدار العلةوي ذو درجة  حةرارة ثابتةد بةاردة و 

 ٌتحرك بسرع  ثابت  نحو الٌمٌن.

ادالت حاكمةة  اسةةتادمت معةةادالت االسةةتمرارٌ  و حفةةد الةةتام و حفةةد الطاقةة  للوسةةط المسةةامً و المةةالع النةةانوي كمعةة      

ولتحوٌةةل المعةةادالت الحاكمةة  الةةى الصةةٌؽ  البلبعدٌةة  اسةةتادمت طرٌقةة  الفةةرو  المحةةددة للحةةل العةةددي ,قةةد اسةةتادمت طرٌقةة  

(upwind scheme) حد االنتتار و الحد االضةافً . اسةتادمت تحوٌل حد الحمل و الفرو  المحددة المتوسط  ل حوٌللت

ت حفةةةد الطاقةةة , و معةةةادالت الدالةةة  الدوامٌةةة , و كمةةةا اسةةةتادمت طرٌقةةة  طرٌقةةة  كةةةاوس سةةةاٌدل التكرارٌةةة  لحةةةل معةةةادال

((successive over relaxation  ًلحل معادالت دال  االنسٌاب . تم فً هذا البحا دراس  تؤثٌر المتؽٌرات اآلنٌة  فة

و  0.03و  (0.01و النسةةب  الحجمٌةة  للجسةةٌمات النانوٌةة   60) ىالةة (0انتقةةال الحةةرارة بالحمةةل الماةةتلط: عةةدد هارتمةةان 

 (0.7,0.5,0.3)و سمك الطبق  المسامٌ   (3-4,10-5,10-10)و عدد دارسً  (5 , 1 , (0.1و عدد رٌتتاردسون  (0.05

 . (Pr=6.24)و عدد برنتدل عند  (Re=100)و بثبوت عدد رٌنولد عند 

ُمثَلَت النتالج بدالل  اطوط االنسٌاب واطوط ثبوت درج  الحرارة لبٌان طرٌق  انسٌاب المالع وتوتٌةع درجةات الحةرارة       

, فضبل عن عرض رسوم بٌانٌ  تمثل تؽٌر عدد نسلت مع عدد هارتمان و للمعامبلت المدروس  كلهةا.  بٌنةت النتةالج ان لعةدد 

لع و انتقال الحرارة الممثل بعدد نسلت ضةمن الحةدود المدروسة  فةً هةذا البحةا و ٌقةل هارتمان تؤثٌر سلبً على جرٌان الما

 0مةن  عةدد هارتمةان بتؽٌةرهذا التؤثٌر بتٌادة سمك الطبق  المسامٌ  و نقصان عدد دارسً اذا ان انافاض عدد نسلت ٌتؤثٌر 

فةً حةٌن أن  ( علةى الترتٌةب ,(0.3,0.5,0.7عنةد سةمك الطبقة  المسةامٌ   (72.15,%77.94,%79.88)ٌكون  60الى 

تٌادة عدد رٌتتاردسون تعمل على تعتٌت جرٌان المالع و انتقال الحرارة , كما أن تٌادة النسب  الحجمٌ  للجسةٌمات النانوٌة  

تحسن مةن انتقةال الحةرارة . لةوحد أن معةدل انتقةال الحةرارة ٌةتداد كلمةا قةل سةمك الطبقة  المسةامٌ  فةً حةٌن ان تٌةادة عةدد 

 وحد ان انتقال الحرارة ٌتداد كلما تاد سمك الطبق  المسامٌ  .هارتمان ل
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: حةةل معادلةة  الجرٌةةان المتؽٌةةر ورسةةم مقطةةع سةةطح المةةاء عنةةوان الرسةةال   مصطفى سالم داإداسم الطالب : 
 باستادام برنامج اكسل

 السدود والموارد المالٌدالقسم :  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة :  دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٙٔاالستمارة : رقم 

 االاتصاص العام / الدقٌه : الموارد المالٌد  9ٕٔٓ/  7/  ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  مإٌد سعدهللا الٌلد. اسم المترؾ : 

 الهندس  المدنٌد / هٌدرولٌك االاتصاص العام / الدقٌه :  المالٌدالسدود والموارد القسم : 

 

 المستالص

 

تتضمن الدراسد ، توضٌح لبعض انواع الجرٌةان فةً القنةوات المفتوحةد واصةالص كةل نةوع وعمةل برنةامج حاسةوبً        

لحساب وادهار النتةالج انٌةا وبسةرعد ودقةد  Microsoft Excelلحل معادل  الجرٌان المتؽٌر التدرٌجً باستادام برنامج 

 ااتصارا للوقت.

 Steep and Mildوقد تاصص البرنةامج قةً حةل معادلة  الجرٌةان لنةوعٌن مةن انةواع االنحةدارات ، التةدٌد والبسةٌط    

ورسةم  ولثبلث  اتكال من مقاطع القنوات ، المستطٌل والمثلا وتبد المنحةرؾ. حٌةا ٌةتم فةً البرنةامج تحدٌةد نةوع المنحنةً

 طح الماء.عبلقد تربط بٌن المسافد واالعما  على طول مقطع التؽٌر لتوضٌح تكل س
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  : كفاءة المرسبات األنبوبٌ  فً إتال  العكورة مةن مٌةاه نهةر  عنوان الرسال  اسم الطالب : عبلء الدٌن مٌسر أحمد
 ومقارنتها مع المرسب التقلٌديدجل  

 القسم : المدنً الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٙٔرقم االستمارة : 

 / بٌل  االاتصاص العام / الدقٌه : هندس  مدنٌ    9ٕٔٓ/  9/ ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : ماجستٌر       الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  عبدالمحسن سعدهللا تهاب اسم المترؾ : 

 هندس  مدنٌ  / البٌل  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : مركت بحوا البٌل 

 

 المستالص

 

تعتمد معدم محطات األسال  فً مدٌن  الموصل على أندم  الترسٌب التقلٌدٌة  التةً تعةّد قلٌلة  الكفةاءة فةً التعامةل مةع       

وٌهدؾ البحا الحالً إلةى دراسة  اسةتادام المٌاه ذات العكورة الواطل  والتً تتطلب استادام تقنٌات ترسٌب حدٌث  التالتها. 

الواطلة  مةن مٌةاه نهةر دجلة  فةً مدٌنة  الموصةل وتقٌةٌم أدالهةا، ومقارنة  النتةالج مةع المرسبات األنبوبٌ  فً إتالة  العكةورة 

 المرسب التقلٌدي. 

تم تصمٌم وتصنٌع انموذج ماتبري للمرسب األُنبوبً ألجراء التجارب، ٌتكةون مةن حةوض التاثٌةر والتلبٌةد الةذي ٌةرتبط مةع 

أنابٌةب ترسةٌب ببلسةتٌكٌ   ٗتكون المرسب األُنبوبً مةن حوض تثبٌت المنسوب المؽذي لحوض ماقبل المرسب األُنبوبً، وٌ

سم ، وكانت اطوال وتاوٌة  مٌةل األنابٌةب ذات امسة  مسةتوٌات ماتلفة  لكةل منهمةا، كمةا تةم  ٗ×  ٗذات مقطع مربع بؤبعاد 

جةراء إضاف  التب كماثر وبست  تراكٌت، وفضبلً عن ذلك فقةد تةم تصةمٌم وتصةنٌع انمةوذج للمرسةب التقلٌةدي مةن التجةاج إل

تجارب مواتٌ  للمرسب األُنبوبً ومقارنة  نتالجةد مةع المرسةب األُنبةوبً. وتراوحةت العكةورة األولٌة  لمةاء نهةر دجلة  الاةام 

. تةةم تحلٌةةل النتةةالج إحصةةالٌاً، وأدهةةرت نتةةالج تحلٌةةل التبةةاٌن أّن طةةول األنبةةوب NTU 9ٕ-ٕٓالمسةةتادم فةةً التجةةارب بةةٌن

(، كمةا أن التةداابلت الثنالٌة  والتةداال p≤0.001وي على نسب  إتالة  العكةورة )وجرع  التب وتاوٌ  المٌل ذات تؤثٌر معن

 ( اٌضاً.p≤0.001الثبلثً بٌن هذه المتؽٌرات كانت ذات تؤثٌر معنوي )

لتةر \ملؽم ٘ٔسةم وجرعة  تةب  ٕٓٔعنةد طةول انبةوب  NTU ٔ.٘% مع عكورة اارجة  ٖ٘.8ٓوبلؽت أعلى نسب  إتال  

، o ٖٓلتةر وتاوٌة  مٌةل \سةم وجرعة  تةب صةفر ملؽم ٓٗ، فً حٌن سجلت أوطؤ النتالج عند طول انبوب  oٓٙوتاوٌ  مٌل 

لتةر. بٌنةت النتةالج تٌةادة نسةب  إتالة  العكةورة \ملؽم ٕٓ% عند جرع  تبٓ٘وكانت أعلى نسب  إتال  فً المرسب التقلٌدي 

سةةم.  ٕٓٔكانةةت أفضةل النتةةالج عنةةد طةةول أنبةةوب مةع تٌةةادة طةةول األنبةةوب ولمسةةتوٌات تاوٌة  المٌةةل وجرعةة  التةةب كافّةة ، و

لتةر ثةم تبةدأ نسةب  \ملؽم ٘ٔولوحد تٌادة نسب  إتال  العكورة مع تٌادة جرع  التب لحٌن الوصول إلى جرع  التب المثلةى 

تاوٌة  اإلتال  باإلنافاض بعد ذلك ولمستوٌات طول األنبوب وتاوٌ  المٌل كافّ . وكان هنالك قمتان فً منحنٌةات العبلقة  بةٌن 

 فً كثٌر من األحٌان. o ٓٙمع تفو  تاوٌ  المٌل  oٓٙو  oٓٗمٌل األنبوب ونسب  إتال  العكورة عند تاوٌتً مٌل 

 NTU 9ٕ-ٕٓ% فةً إتالة  العكةورة الواطلة  ضةمن المةدى ٖٓ-ٕٓوتؽلب المرسب األُنبوبً على المرسب التقلٌدي بنسب  

ؽٌرات تؤثٌرا على كفاءة المرسب األُنبوبً ٌلٌد جرع  التب بٌنمةا كانةت من مٌاه نهر دجل ، وكان طول األنبوب هو أكثر المت

 .تاوٌ  المٌل أقل المتؽٌرات تاثٌرا على كفاءة المرسب األُنبوبً

للمرسب األُنبوبً فً متروع ماء االٌسر القدٌم الاتٌار  Pilot Plantوتوصً الدراس  الحالٌ  بعمل متروع ماء تجرٌبً 

، كةةذلك دراسةة  تةةؤثٌر معةةدل الحمةةل السةةطحً ومسةةاح  مقطةةع المرسةةب األُنبةةوبً علةةى نسةةب  إتالةة  أفضةةل تولٌفةة  للمتؽٌةةرات

 راً مساعداً مع التب فً الدراس .العكورة، فضبلً عن دراس  إمكانٌ  استادام البولٌمرات الصناعٌ  ماث
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الفضةالً لمؽٌةر مصةدر تضمٌن عرض النبض  ذو المتجد  : عنوان الرسال   اسم الطالب : دمحم بتار صدٌه
 فولتٌ  متعدد االطوار

 القسم : الكهرباء الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔرقم االستمارة : 

 الكترونٌات القدرة / االاتصاص العام / الدقٌه : قدرة ومكالن  9ٕٔٓ/  9/ ٖٕتارٌخ المناقت   : 

      دكتوراهالتهادة :  الدرج  العلمٌ  : مدرس   ٌاسر دمحم ٌونس د.اسم المترؾ : 

 / القدرة والمكالن هندس  الكهرباء االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الكهرباء

 

 المستالص

 

أصبحت المؽٌرات متعددة األطوار محوراً جاذباً الهتمام الباحثٌن بعد التطور الكبٌةر فةً تصةنٌع نبةالط الكترونٌةات القةدرة      

التً أصبحت أكثر وثوقٌ ً وأقل كلف ً، إذ أصبح من الممكن إنتاج مصادر فولتٌ  متناوب  بعةدد أطةوار أكثةر مةن ثبلثة . وتمتةات 

الثبلثٌةة  الطةةور بمجموعةة  مةةن الاصةةالص تجعلهةةا مفضةةل  ومرؼوبةة  والسةةٌما فةةً التطبٌقةةات هةةذه المسةةوقات مةةن ندٌراتهةةا 

الحدٌث  للمكالن الكهربالٌ  ومسوقاتها. فً هذه الرسال  تمت محاكاة المؽٌرٌن الثبلثً الطور والاماسً الطور المبنٌان علةى 

عمال المتحكم الدقٌه. وتمت دراس  المؽٌةر وبنالهما وتحقٌقهماعملٌاً باست MATLABباستادام برنامج  SVPWMتقانات 

ذات الامسة   SVPWMذات السبع  أجتاء وتقانة   SVPWMوهما تقان   SVPWMثبلثً الطور مع اثنتٌن من تقانات 

وهةً تقانة   SVPWMأجتاء مع الحمل المقةاومً والحمةل الحثةً. وتمةت دراسة  المؽٌةر اماسةً الطةور مةع ثةبلا تقانةات 

SVPWM ة وتقانةةة ذات السةةةع  الكبٌةةةرSVPWM    ذات السةةةع  المتوسةةةط  وتقانةةةSVPWM  ذات السةةةع  الكبٌةةةرة

والمتوسةةط  مةةع الحمةةل المقةةاومً والحمةةل الحثةةً. وادهةةرت نتةةالج المحاكةةاة والنتةةالج العملٌةة  للمؽٌةةر ثبلثةةً الطةةور أن تقانةة  

SVPWM  ًذات السبع  أجتاء لها تتوه تةوافقً كلة THD)  أقةل مةن تقانة )SVPWM تاء. وأدهةرت ذات الامسة  أجة

ذات السةع  الكبٌةرة تةوفر نسةب  انتفةاع أعلةى مةن  SVPWMنتالج محاكاة والنتالج العملٌ  للمؽٌر اماسً الطةور أن تقانة  

ذات السةع  المتوسةط   SVPWMفولتٌ  مصدر المستمر مقارن  مع التقانةات األُاةر. فةً حةٌن أدهةرت نتةالج تطبٌةه تقانة  

نسةب  االنتفةاع مةن فولتٌة  المصةدر المسةتمر مقارنة  مةع ؼٌرهةا. وأدهةرت النتةالج أسوء من حٌةا المحتةوى التةوافقً وأقةل 

فدهةةرت موجةة   ذات السةةع  الكبٌةرة والمتوسةةط  SVPWMإمكانٌة  إلؽةةاء التوافقٌةات ذات الرتبةة  الواطلةة  باسةتعمال تقانةة  

بالمقارنة   %14.6بنسةب   تمر أقلنسب  االنتفاع من فولتٌ  المصدر المس اإلاراج قرٌب  من الموج  الجٌبٌ  النقٌ , ودهرت

 ذات السع  الكبٌرة.     SVPWMمع تقان  
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: نمذج  كتؾ وتجنب هجوم انتحال التاصٌ  فً بٌل   عنوان الرسال  اسم الطالب : هدى باسم حامد سعٌد
 الحوسب  السحابٌ 

 القسم : هندس  الحاسوب  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔاالستمارة :  رقم

 / هندس  الحاسوب  االاتصاص العام / الدقٌه : هندس  الحاسوب  9ٕٔٓ/  7/  9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  توركان احمد الٌلاسم المترؾ : د . 

 / تبكات حاسوبٌ  علوم حاسوب االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : هندس  الحاسوب

 

 الوستخلض 

 

ادمةة  تحةط رحالهةةا فةةً أجهةةتة حاسةوبٌ  نالٌةة  عةةن الُمسةةتادم بعكةةس  (Cloud Computing)الحوسةب  السةةحابٌ     

التطبٌقات التقلٌدٌ  التً تُاّتن فً أجهتة المستادم ذاتها. تعتمةد الحوسةب  السةحابٌ  علةى اإلنترنةت بتةكل أساسةً مةن أجةل 

 ، فضةبلً عةن تةولّى مقةدموا نقل البٌانات، الوصول الٌها والتعامل معها؛ مقابل دفع مادي تهٌد لكل عملٌ  وصول إلةى السةحاب

الحوسب  السحابٌ  توفٌر البرامج، الترااٌص، التحدٌثات، مساحات التاتٌن، والبنى التحتٌة  نةتوالً عنةد طلةب التبةون. علةى 

الرؼم من محاسن الحوسب  السحابٌ ، إال إنها سترا عٌوب اإلنترنت نفسها، ومنها كونهةا بٌلة  ُمتةترك  بةٌن الُمسةتادمٌن، 

 (Service Level Agreement-SLA)ٌن إنترنةةت مسةةتمر بةةدون إنقطةةاع، و تحدٌةةد مسةةتوى الادمةة وصةةعوب  تةةؤم

 . IPv4المقبول ، فضبلً عن الثؽرات األمنٌ ، والهجمات التً تطرأ على بروتوكول اإلنترنت

؛ (Spoofing Attack)عالجت هذه الدراس  أبرت تلك الهجمات وأاطرها على السحاب  اال وهو هجةوم إنتحةال التاصةٌ 

الُمسّجل لدى السحاب  وإستؽبلل جمٌع صبلحٌاتد من أجل مهاجمتد بصةورة  IPوالذي ٌنطله من الحصول على عنوان العمٌل

مباترة، أو مهاجم  السحاب  وإستهداؾ بٌانات العمبلء وبالتالً إسةقاط سةمع  المجّهةتٌن السةحابٌٌن. وتسةلٌط الضةوء علةى 

)هذان الهجومان (Distributed DoS)، أو إنكار الادم  الموتع (Denial of Service-DoS)هجوم إنكار الادم 

 ؼالباً ما ٌكونان مبطنان لهجوم انتحال التاصٌ (؛ إذ ٌتم إرسال فٌضاً من الحتم المتٌف  العنوان الى الوجه .

متكاملة   (Attack Tool)ولمعالج  ما ٌتم تنفٌةذه مةن هجمةات انتحةال التاصةٌ  حاولةت هةذه الرسةال  تكةوٌن أداة للهجةوم

وااصةة  لسةةرق  عنةةوان العمٌل)الضةةحٌ (، ومةةن ثةةم انتةةاء حةةتم تحمةةل عنةةوان الضةةحٌ  فةةً عقةةدة المهةةاجم وارسةةالها الةةى 

 .(IPv4 Auto-assigned Addresses)الهدؾ)الوجه (؛ هذا ٌعنً ان أداة الهجوم تتعامل مع العناوٌٌن

 ، (Identification Number-Improved Hop Count Filtering-ID_IHCF)وقةد أُقتُرحةت اوارتمٌة 

 والتً تُعالج الحتم الُمستلم  من ابلل المرحلتٌن اآلتٌتٌن:

، (Identification Number-ID_Cloud)االولةى: ٌةتم فٌهةا تسةجٌل كةل عمٌةل لةدى السةحاب  بإسةتادام رقةم تعرٌفةً

فةةً حالة  الةةو الحتمةة  مةن هةةذا الةةرقم  ٌُعَطةً لكةةل عمٌةل وٌجةةب أن ٌُضةةّمن هةذا الةةرقم مةةع الحتمة  الُمرسةةل  مةةن قبةل العمٌةةل.

 التعرٌفً تُهمل الحتم  مباترة وتُعّد بؤنها حتم  ضارة و المرسل بؤنّد مهاجم. 

الثانٌة : تطةوٌر وتحسةٌن اوارتمٌة  كتةؾ ومنةع هجةوم انتحةال التاصةٌ  قالمة  علةى مبةدا إسةتابلص الةبعض مةن الحقةول 

نةةةوان الفٌتٌةةالً آلاةةر عقةةدة موّجهةة  للحتم)لؽةةرض تحدٌةةةد ، والعIP Headerالُمضةةّمن  فةةً رأس بروتوكةةول االنترنةةت

)بحسب التطبٌه المستادم(؛ وتُاّتن هذه القٌم فةً UDPأوTCP، ورقم منفذ البروتوكولPhysical Addressالمسار(

قبةل وصةولها الةى الاةادم.  (Packet Filtering)مةن أجةل عملٌة  تصةفٌ  الحةتم (Add2HC)السحاب  فةً جةدول ٌةدعى

 .(Improved Hop Count Filtering-IHCF)ٌ  تصفٌ  عدد القفتات المحّسن وسمٌت باوارتم

ألؼراض  (OPNET Modeler 14.5A)تمت المحاكاة بإستادام برنامج المحاكاة للتبكات واالندم  الموتع  "أوبنت" 

، وتطبٌةةه أنةةواع هجمةةات اإلنتحةةال)هجوم التافةةً ID_IHCFتقٌةٌم وفحةةص أداء التةةبك  الُمقترحةة  بعةةد تطبٌةةه الاوارتمٌةة  

Hidingاإلنعكةاس ،Reflection وإنتحةال الهوٌة ،Impersonation Attack فةً حةاالت هجةوم )DoS،DDoS .

فضةةةبلً عةةةن مقارنتهةةةا مةةةع االسةةةالٌب التقلٌدٌةةة  للكتةةةؾ عةةةن هجةةةوم األنتحةةةال بإسةةةتادام الجةةةدران النارٌةةة  وأمةةةن بروتوكةةةول 

. أثبتةت النتةالج قةدرة الاوارتمٌة  الُمقترحة  علةى كتةؾ IPv6توكول اإلنترنت اإلصدار السةادس، وأٌضاً برIPsecاإلنترنت

 .ن  النتالج بالسٌنارٌوهات االارىممكن  عند مقار هجوم اإلنتحال ومنعد، وبؤفضل إستجاب 
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 الوستخلض 

 

الُمتحسسةةات اعتمةةاداً علةةى القةةٌم الُمَامنةة   فةةً هةةذه الدراسةة  تةةم بنةةاء و محاكةة  َمندومةة  سةةو  المحةةرك الحثةةً َعدٌمةة      

 للفٌض والسرع  للمحرك فضبلً عن تامٌن تٌار الساكن لد باستادام ُمَرِتح كالمن الُممتد والمضؽوط .

اذ تمت نمذج  وتمثٌل النموذج البلاطً ذي الُرتب  الاامس  للمحرك الحثً ذو القفةص السةنجابً ثبلثةً الطةور مةع موجةد  

لةةدوار باالضةةاف  الةةى مضةةمن عةةرض نبضةة  متجةةد الفضةةاء واوارتمٌةة  مرتةةح كةةالمن الممتةةد والمضةةؽوط الفةةٌض المباتةةر ل

 (.MATLAB-2017aباستادام برنامج )

كمةةا تمةةت ِدراسةة  تةةؤثٌر تَؽٌَُةةر الحمةةل المسةةلط  علةةى مندومةة  سةةو  المحةةرك وكةةذلك علةةى ُمَرِتةةح كةةالمن الممتةةد والمضةةؽوط  

دراس  تؤثٌر ارتفاع  قٌم مقاومات المحرك على عملٌة  التامةٌن بواسةط  ُمَرِتةح  لتامٌن قٌم الفٌض والسرع  .  فضبلً عن

 كالمن الممتد والمضؽوط عند الحمل التام و عند أحمال ماتلف  أٌضاً. 

أثبتت نتالج المحاكاة المتعددة دق  وفعالٌ  ونجاح كٍلّ ِمن ُمَرِتح كالمن الممتد و المضؽوط  وكذلك مندومة  سةو  المحةرك  

 ً عند الحمل التام  وعند أحمال ماتلف .الحث

وبٌنت النتالج أٌضاً َمقدرة ونجاح ُمَرِتح كالمن الممتد و المضةؽوط  علةى التعامةل مةع االضةطرابات الناتجة  ِمةن تَؽٌٌةر قةٌم  

 مقاومات المحرك عند الحمل التام وكذلك عند تسلٌط احمال ماتلف  عند فترات متعاقب  على المحرك الحثً .
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Abstract 

 

       Sulphur hexafluoride gas (SF6) as an insulating medium in electrical power industry is 

of particular technological interest. This is because it has dielectric strength of three times 

greater than air and its exceptional capability of self-healing if it is decomposing into 

different species under the influence of arcing or corona discharge. With improved 

understanding of the gas under the corona discharge system, there is potential to improve 

its performance in high voltage systems. In this thesis, a one-dimensional simulation model 

was constructed to represent the negative corona discharge in sulfur hexafluoride (SF6) gas 

between electrodes on a coaxial geometry configuration. The software used is the 

commercial program COMSOL Multiphysics that based on the Finite Elements Analysis 

(FEA).  
The simulation starts with an initial model based on the physical and chemical behaviour of 

three types of charged particles: electrons, positive ions and negative ions. These particles 

formed as a result of corona discharge in sulfur hexafluoride gas. The simulation included 

a number of steps that represent the physical behaviour of these particles such as their 

generation, motion and then their dissipation and the electrical effect represented by 

temporal and spatial distribution of the electric field. 

The spatial-temporal distribution of the charged particles and the electric field resulting 

from the appearance of a negative corona leads to formation of very sharp current pulses in 

the circuit called Trichel pulses, which rises to the peak in a very short time and then 

returns to the bottom in a longer time and for a short period of time. 

The first model was developed to examine the effect of macroscopic parameters that control 

the initiation of the corona 

discharge and its severity. These parameters include the applied voltages and its rise time 

and the radius of the corona electrode 

curvature on which the corona appears in addition to pressure and temperature of the gas. 
The effect of the presence of contaminants within the gas, such as oxygen, has a part in this 

study. Long-term by-products resulting from interaction of the gas fragments with oxygen 

under the effect of corona discharge were used as an early detection method of the partial 
discharges within the gas. Finally, the results obtained from the simulation are in 
conformity with the available practical results. 
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حٌةةا تقةةدم تقنٌةة  التةةبك  المعرفةة  برمجٌةةاً تةةبك  تتمتةةع بمرونةة  البرمجةة  وقابلٌتهةةا، كمةةا إنهةةا سةةهل  الةةتحكم واإلدارة،       

الةتحكم  مسةتوى ، وذلك عن طرٌه نقةلٌستطٌع مسإول التبك  إدارة التبك  بطرٌق  مجردة بعٌداً عن معرف  تفاصٌل التبك 

إن التٌةادة الهاللة  والمتسةارع  بكمٌة  البٌانةات .  التةبك تتةؽٌل ندةام والذي ٌعد) متحكمال(تسمى اارجٌ  وحدة إلى واإلدارة

جعلةت  واالستادام المتتاٌد لادمات االنترنٌت وكثرة األجهتة واألتااص المرتبطة  باالنترنٌةت التقنً التطور وتٌرة وتسارع

التبكات الواسع  ؼٌر كفوء بسةبب كثةرة الطلبةات وعةدم قدرتةد علةى تحمةل هةذه استادام متحكم منفرد واحد إلدارة مثل هذه 

التوسع  من الطلبات واالجاب  علٌها جمٌعها وقد ٌنهةار وٌفتةل هةذا المةتحكم وٌةإدي الةى إنهٌةار كةل التةبك . فكانةت التةبك  

عةدة متحكمةات هجٌنة  او ؼٌةر هجٌنة . المعرف  برمجٌاً الموتع  الحل المثالً. تتكون التبكات المعرف  برمجٌاً الموتع  من 

تعمل المتحكمات المتعددة ؼٌر الهجٌن  مع بعضها بعٍض لتضمن استمرار العمةل عنةد فتةل إحةداها. أمةا المتحكمةات المتعةددة 

الهجٌن  فتعمل  بتكل مستقل وبصورة منفصةل  فةً إدارة التةبك . وقةد تةم فةً هةذه الرسةال  دراسة  معمقة  للتةبك  المعّرفة  

الموتعةةة  بنوعٌهةةةا الهجٌنةةة  وؼٌةةةر الهجٌنةةة  وطرٌقةةة  تطبٌةةةه كةةةل منهمةةةا وتمثٌلهةةةا باسةةةتادام برنةةةامج المحاكةةةاة برمجٌةةةاً 

(Mininet إذ تم بناء احجام ماتلف  من الطبوؼرافٌات الماتلف  األنواع عن طرٌه هذا المحاكً وبؤسةتادام أربعة  أنةواع .)

( والتةً تعمةل جمٌعةاً ضةمن بٌلة  ندةام التتةؽٌل Floodlight, Ryu, POX, Flowvisorمةن المتحكمةات البرمجٌة  )

(. أدهرت النتالج المستحصل  مةن األدوات المسةتادم  لتحلٌةل وتقٌةٌم األداء ان التةبك  المعّرفة  برمجٌةاً (Ubuntuاوبنتو 

( أبةةدت تحسةةناً ملحودةةاً فةةً األداء بالمقارنةة  مةةع (Floodlightالموتعةة  ؼٌةةر هجٌنةة  والمتكونةة  مةةن متحكمةةٌن مةةن نةةوع  

التةةبك  ذات المةةتحكم المنفةةرد المركةةتي وٌةةتداد هةةذا التحسةةن بؤتدٌةةاد الحمةةل المةةروري. كمةةا أبةةدى اسةةتادام التةةبك  ذات 

-Fault( أداًء افضل بالمقارن  مع نمةط تبلفةً الفتةل ) Scaling configuration modeالمتحكمٌن بنمط التوسع )

tolerant modeرافٌةة ، فقةةد اسةةتطاعت التةةبك  ذات المتحكمةةٌن بةةنمط ( وٌةةتداد هةةذا التحسةةن مةةع اتدٌةةاد حجةةم الطبوؼ

% مقارن ً مع التبك  المنفردة المتحكم، وذلك فةً ٕٖ% وحسنت كفاءة النقل بنسب  ٕٙالتوسع  تقلٌل معدل التؤاٌر بمقدار 

سةنت % كمةا ح8٘(. بٌنما قللت التبك  ذات المتحكمةٌن بةنمط تبلفةً الفتةل معةدل التةؤاٌر بمقةدار50k pkt/sحال  الحمل )

(. كمةا تمةت دراسة  تةؤثٌر 50k pkt/s% مقارن ً مع التبك  المنفردة المتحكم وذلك فً حال  الحمل )ٖٕكفاءة النقل بنسب  

نوع الطبوؼرافٌ  المستادم  علةى األداء، فقةد أدهةرت النتةالج ان طبوؼرافٌة  التةجرة الثنالٌة  حسةنت األداء بتةكل ملحةود 

% مقارن ً مع الطبوؼرافٌ  الاطٌ .تم فً ٖ٘( بمقدار RTTللت تمن الذهاب واإلٌاب )مقارن ً مع الطبوؼرافٌ  الاطٌ ، اذ ق

( POXهذه الرسال  اٌضةاً تحلٌةل أداء التةبك  المعّرفة  برمجٌةاً االفتراضةٌ   الهجٌنة  وتقٌٌمهةا، والمتكونة  مةن المتحكمةٌن )

( استطاع تقلٌةل تمةن Ryuالمتحكم ) (. أوضحت النتالج انFlowvisor( فضبلً عن المتحكم الماصص الودٌف  )Ryuو)

(RTTبمقدار )ٖٔ( مقارن ً مع المتحكم %POX كما ُدرس تؤثٌر عامل التؤاٌر على  هذه الطبوؼرافٌات وتبٌن ان اتدٌةاد .)

أدى الةى  (Flowvisor)االفتراضةٌ  والمسةٌطر علٌهةا عبةر المسةٌطر  SDNعدد المبدالت المتترك  بٌن تةرٌحتً تةبك  

 أكثر أثراً. جعل عامل التؤاٌر
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 المستالص

 

ٌعد تعوٌض القدرة المتفاعل  ضرورٌاً جداً لدعم فولتٌ  العمومٌات وتثبٌها ضةمن الحةدود المسةموح بهةا. تقسةم معضةل        

تعوٌض القدرة المتفاعل  الى ثبلث  أجتاء فرعٌ  وهً التاطٌط, والتوسع, والسٌطرة. ٌقصةد بةالتاطٌط تحدٌةد موقةع مصةادر 

المتفاعل  فً المندومات الكهربالٌ  وقٌمتها, وٌقصد بالتوسةع متابعة  التؽٌةر فةً احتٌاجةات القةدرة المتفاعلة  تعوٌض القدرة 

 بمرور الوقت, أما السٌطرة فٌقصد بها طرٌق  السٌطرة على التتؽٌل لتحقٌه أفضل المواصفات.

ات المؽذٌة  لمدٌنة  الموصةل باسةتادام تناول المتروع حل معضةل  تحدٌةد قٌمة  تعةوٌض القةدرة المتفاعلة  فةً حلقة  العمومٌة

تقنٌ  الاوارتمٌ  الجٌنٌ  .فً هذا المتروع تم استادام الاوارتمٌ  الجٌنٌة  المسةتمرة لتحدٌةد قةٌم التعةوٌض المثلةى للقةدرة 

قتةران المتفاعل  عند حاالت التحمٌل الماتلف  للمندوم  الكهربالٌ , وتم أٌضاً استادام برنامج سرٌان الحمل بطرٌق  فصل اال

 السرٌع  لحساب سرٌان القدرة فً الاطوط وقٌم الفولتٌات واسالر القدرة.

, وكةان الموقةع المناسةب للتعةوٌض هةو العمةومً 2013طبقت الدراس  على حلق  العمومٌةات المؽذٌة  لمدٌنة  الموصةل للعةام

للمندومة  الكهربالٌة  تتةراوح بةةٌن  )التحرٌةر( . تةم اٌجةاد قةٌم التعةوٌض المثلةةى للقةدرة المتفاعلة  عنةد حةاالت تحمٌةةل ماتلفة 

( من قٌم الحمل األساس. تمةت مقارنة  فولتٌة  العمومٌةات واسةالر المندومة  قبةل التعةوٌض وبعةده لحةاالت 130%-70%)

 . التحمٌل المذكورة
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Abstract 

 

       One of the major problems in electrical power systems is voltage stability. Increasing 

load demand more than generating and transmission lines  capacity may lead to a complete 

voltage collapse in power system. Voltage stability indices(VSIs) have been used to ensure 

an appropriate stability margin. These indices can be used to estimate the appropriate 

reactive power value for reactive power compensators. 

     Different system variables based VSIs, which depend on system variables like voltage 

and line admittance, had been used in this work to enhance voltage stability by determining 

the weakest bus and critical lines of IEEE 30 bus standard system. The weakest bus is the 

best location for reactive power shunt compensation device. These indices are classified in 

to two groups: 1.Bus voltage indices, 2. Line stability indices. In addition to what had been 

done in previous works, VSIs had been used to determine the value of reactive power 

compensation for real loading cases(The loading is in both active and reactive powers). 

      Results show that Ratio Index (bus index) gives the correct state for voltage stability 

margin and the values of reactive power compensation which are  needed for each loading 

case. The line indices are effective in determining the weakest bus.  

      To assure a proper voltage stability margin, the data, which have been collected from all 

tests, are applied on a suitable intelligent ways, which is Artificial Neural Network (ANN), 

to determine the suitable value of reactive power compensation for any actual loading case. 
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أحد أهم أندم  الري التً تقلل من فواقد التالل العمٌه والتبار بسبب كونةد ٌسةلط المةاء لحجةم معةٌن  ٌعد الري بالتنقٌط     

من التربة ، ومعرفة  هةذا الحجةم مطلةب ضةروري للتصةمٌم االمثةل وإدارة أندمة  الةري بةالتنقٌط. لؽةرض تامةٌن أبعةاد التربة  

فحصةاً لمتابعة  تقةدم جبهة  االبةتبلل  ٕٔرٌ  التً تم اجراإهةا المبتل  تحت الري بالتنقٌط ثنالً البعد تملت الفحوصات الماتب

فً أتمن  مناسب  ابلل طوري الترطٌب واعادة توتٌع الرطوب  نتٌج  إضاف  الماء من مصدر تنقةٌط اطةً مفةرد و مصةدري 

وذلةك سةم بةٌن مصةدري تنقةٌط اطٌةٌن  ٓٗو  ٕٓ/دقٌق /سم وبفواصةل ٖسم ٓ.ٕو ٕ.ٔتنقٌط اطٌٌن بمعدلٌن إلضاف  الماء 

 إلى مقد الترب  بنسجتٌن متٌجٌ  رملٌ  وطٌنٌ  ؼرٌنٌ . 

واسةتاراج االحةداثٌات  تةم اسةتاراج االحةداثٌات القطبٌة  للعدٌةد مةن نقةاط نمةط االبةتبلل النةاتج مةن مصةدر تنقةٌط اطةً مفةرد

التةً تةم تثبٌتهةا اةبلل  عند كل من أتمنة  القٌةاسالقطبٌ  للعدٌد من نقاط نمط االبتبلل الناتج من مصدري تنقٌط اطٌٌن وذلك 

بٌانةات تتةمل معةدل إضةاف  المةاء  فضةبل عةن ،الفحوصات الماتبرٌ  لتقدم جبه  االبتبلل باعتبار مصدر التنقٌط نقطة  االصةل

والفاصةل  بةٌن  لمصدر التنقٌط وتمةن إضةاف  المةاء ومعةدل االرتتةاح االسةاس للتربة  والةتمن الكلةً منةذ بداٌة  إضةاف  المةاء

، تةةم اٌجةاد معةةادالت تجرٌبٌةة  SPSS)باسةةتادام طرٌقة  االنحةةدار البلاطةةً علةى البرنةةامج االحصةالً ) . ثةممصةدري التنقةةٌط

لتامٌن نمط االبتبلل الناتج من مصدري تنقةٌط اطٌةٌن وذلةك اةبلل لتامٌن نمط االبتبلل الناتج من مصدر تنقٌط اطً مفرد و

 طوري الترطٌب وإعادة توتٌع الرطوب .

  ً كمةا بٌنةت أن الجةتء الاةارجً  .كبٌراً بٌن نمط االبتبلل المقاس والمامةن مةن المعةادالت التجرٌبٌة  وقد بٌنت الدراس  تطابقا

من نمط االبتبلل ٌتداد بنقصان الفاصل  بٌن مصدري التنقٌط، وهذه التٌادة منتدم  على امتداد جبهة  االبةتبلل أو محةٌط نمةط 

مط االبةتبلل فةً التربة  المتٌجٌة  الرملٌة  أكبةر بكثٌةر ممةا فةً التربة  االبتبلل، وأن هذه التٌادة تكون فةً االتجةاه العمةودي لةن

الطٌنٌ  الؽرٌنٌ   والعكس صحٌح فً االتجاه االفقً وذلك عند المقارن   بٌن أنماط االبتبلل عند انتهةاء طةور الترطٌةب وطةور 

 ساع . 7ٕإعادة توتٌع الرطوب  بتمن كلً  
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التحلٌل ؼٌر الاطً بطرٌق  العناصر المحددة للسقوؾ  :  نوان الرسال ع ٌاسٌناسم الطالب : احمد اسعد 
 الارسانٌ  اللٌفٌ  المسلح  عالٌ  المقاوم 

 القسم : المدنً  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : الهندس  المدنٌ   / هندس  انتاءات   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد اٌاد امجد عبدالرتا اسم المترؾ : د . 

 الهندس  المدنٌ   / هندس  انتاءات  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : المدنً 

 

 المستالص

 

بصورة عام  ٌمكةن تقسةٌم البحةا إلةى ثبلثة  مراحةل رلٌسة , المرحلة  األولةى تضةمنت دراسة  تةامل  للارسةان  عالٌة        

المقاوم  والمسلح  بؤلٌاؾ فوالذٌ  بكاف  اصالصها، حٌا تمت االسةتعان  بنتةالج العدٌةد مةن البحةوا العملٌة  المنتةورة فةً 

و  MATLABاجةراء التحلٌةل التراجعةً لهةذه النتةالج باسةتادام برنةامجً مجبلت عالمٌ  وتم اقتراح العبلقات التكوٌنٌ  بعد 

SPSS من أهم العبلقةات التكوٌنٌة  المقترحة  فةً هةذا البحةا هةً: عبلقة  نسةب  األلٌةاؾ مةع مقاومة  االنضةؽاط المحةوري .

تةم اقتةراح  الثالةا.ومقاومة  التةد المحةوري ومعامةل المرونة  وؼٌرهةا مةن المعةادالت التةً سةٌتم التطةر  إلٌهةا فةً الفصةل 

معادالت جدٌدة لتمثٌل صبلب  التد و معامل القص المتتقه وتم مقارن  هذه المعادالت مع المعادالت المستادم  فً البحةوا 

 السابق  وقد تم الحصول على توافه جٌد بٌن المعادالت المقترح  والمعادالت السابق  كما مبٌن فً الفصل الثالا.

تطةةوٌر البرنةةامج الاةةاص لتحلٌةةل الببلطةةات وإسةةتادام العبلقةةات التكوٌنٌةة  المقترحةة  فةةً التحلٌةةل. تتضةةمن المرحلةة  الثانٌةة   

استادم فً هذه الدراس  برنامج ااص للتحلٌل ؼٌر الاطً باستادام طرٌق  العناصر المحددة، تم برمج  هةذا البرنةامج بلؽة  

ً هةذه الدراسة  عنصةر إنحنةاء الببلطة  ذو ثمانٌة  عقةد اسةتادم فةفورتران وتم اداال المعادالت المتةتق  فةً هةذه الدراسة . 

. مثلةت الارسةان  بتقسةٌم سةمك العناصةر إلةى (w , θx and θy)درجات لحرٌ  الحركة   ٖوالتً تحتوي فً كل عقدة على 

 تم االستعان  بنتالج فً داال طبقات الارسان . (Smeared layer)طبقات أما حدٌد التسلٌح فقد مثل بطبق  منتترة  ٓٔ

فحص الببلطات فً العدٌد من البحوا المنتورة فً مجبلت عالمٌ  وبعض رسالل الماجستٌر, حٌا تم نمذج  هةذه الببلطةات 

إتاح  و مةن  –وتحلٌلها وتم الحصول على توافه جٌد بٌن نتالج الدراس  الحالٌ  والنتالج الماتبرٌ  من حٌا منحنً الحمل 

،  (S8, S11, S16, S3, S5 and S42)تً تم تحلٌلهةا فةً هةذا البحةا هةً حٌا نمط التتقه فً الببلط ، الببلطات ال

جمٌع الببلطات المسةتادم  فةً هةذا البحةا هةً بسةٌط  االسةناد مةن جمٌةع الجهةات مةع حمةل مركةت فةً المنتصةؾ باسةتثناء 

تتةراوح مقاومة   فانها بسٌط  االسناد من جهتٌن متقابلتٌن مع حمل اطً مركت فً المنتصؾ ومواتي للمساند. S5الببلط  

% مةن حجةم ٕ.ٔ% إلةى ٘.ٓمٌكاباسةكال ونسةب  األلٌةاؾ المضةاف  مةن  7ٔإلةى  ٔٗانضؽاط الارسان  للببلطات أعةبله مةن 

دراس  نتالج التحلٌل أن النمةاذج المقترحة  للمعةادالت التكوٌنٌة  للارسةان  اللٌفٌة  عالٌة  المقاومة  جٌةدة تبٌن من  الارسان .

تحلٌةل الببلطةات الارسةانٌ  اللٌفٌة  عالٌة  المقاومة ، وأن تةؤثٌر نمةوذج صةبلب  التةد ٌةإثر علةى جداً وصالح  لئلسةتادام فةً 

النتالج أكثر من نموذج اسةتبقاء القةص, أمةا بالنسةب  لمعةامبلت التقةوس لكةل مةن النمةوذج المقتةرح لصةبلب  التةد و لنمةوذج 

أثبتت كفاءتها فةً تحلٌةل  BC1مع النموذج  (TS2 (Bt =0.005-0.5), Bg=0.001-0.05)استبقاء القص, فان القٌم 

جمٌع الببلطات الارسانٌ  اللٌفٌ  المسلح  عالٌ  المقاوم  و أن هناك تداال بٌن نموذج صبلب  التد ونموذج استبقاء القص 

 إتاح  المبٌن  فً الفصل الرابع. -وٌتبٌن هذا التداال من ابلل منحنٌات الحمل

  حدودٌ  للعدٌد من العوامل المهم  التً تإثر على تحمل الببلط ، حٌا أدهةرت الدراسة  أما المرحل  الثالث  فتتضمن دراس 

% وتٌةادة الحمةل ٓٙٔمٌكاباسكال ٌإدي إلى تٌادة حمل التتقه بمقدار  ٕٓٔإلى  ٓٗأن تؽٌٌر مقاوم  انضؽاط الببلط  من 

ٌةاؾ إلةى الارسةان  ٌحسةن مةن مطٌلٌتهةا %، وان إضةاف  األل7ٙ.ٕ٘% وتٌادة االتاحة  العدمةى بمقةدار ٖٙاألقصى بمقدار 

% 9ٕ.9ٔ% ٌةإدي إلةى تٌةادة الحمةل األقصةى بمقةدار ٕ% إلةى ٓوٌتٌد قوة تحمل الببلطة ، فعنةد تٌةادة نسةب  األلٌةاؾ مةن 

 .مٌكاباسكال ٘.8٘%( عند مقاوم  انضؽاط قدرها ٗٙ.ٖٓوتٌادة فً اإلتاح  العدمى بمقدار )
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حجم أنبوب الرش على تناسه توتٌع الماء والكلف  : تؤثٌر  عنوان الرسال  ٌماسم الطالب : أحمد ثامر إبراه

 السنوٌ  ألندم  الرش التبكٌ  المنقول 

 القسم : هندس  السدود والموارد المالٌ  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٔٔرقم االستمارة : 

االاتصاص العام / الدقٌه : هندس  السدود والموارد المالٌ  / هندس  الري   9ٕٔٓ/  ٕٔ/ ٕتارٌخ المناقت   : 
 والبتل

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . حقً إسماعٌل ٌاسٌن

هندس  السدود والموارد المالٌ  / هندس  الري  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : هندس  السدود والموارد المالٌ 
 والبتل

 

 المستالص

 

إن االاتبلؾ فً تحن  الضؽط على امتداد أنبوب الرش ٌإثر فً ااتٌار حجم األنبوب فكلما تاد االاتبلؾ المعتمد كلمةا        

قل حجم األنبوب، وهذا ٌإدي إلى تٌادة تحن  الضؽط البلتم  فً بداٌة  أنبةوب الةرش الةذي بةدوره ٌتٌةد مةن الطاقة  البلتمة  

تةةً تعمةةل بتةةحنات ضةةؽط متباٌنةة  سةةوؾ ٌاتلةةؾ طبقةةاً لةةذلك، وقةةد ٌةةإدي إلةةى للضةةخ، وإّن نمةةط توتٌةةع المةةاء مةةن المرتةةات ال

ااتبلؾ فً تناسه اإلرواء على امتداد أنبوب الرش. الهدؾ من الدراس  بٌان تؤثٌر تباٌن تةحن  الضةؽط علةى تناسةه توتٌةع 

حن  الضةةؽط التتةةؽٌلٌ  المةاء علةةى امتةةداد أنبةةوب الةرش وذلةةك باعتمةةاد قةةٌم ماتلفة  للتةةحن  الضةةالع  باالحتكةةاك مةن معةةدل تةة

وتداال ذلك مع الفواصل بةٌن المرتةات وترتٌةب المرتةات، فضةبلً عةن المقارنة  بةٌن تٌةادة كلفة  طاقة  الضةخ لتةؤمٌن تةحن  

الضؽط الناتج  فً بداٌ  األنبوب نتٌج  تٌادة نسب  التحن  الضةالع  باالحتكةاك والنقصةان فةً كلفة  األنبةوب طبقةاً لةذلك. فقةد 

صول على نمط توتٌع الماء لمرت  مفردة تحت تحنات ضؽط متباٌن  ولامسة  مرتةات ماتلفة  النةوع فحصاً للح 8ٔأجري 

لؽةرض اسةتنباط معةادالت  EXCELL SOLVERوبرنةامج  SPSSوتةم اسةتادام هةذه البٌانةات فةً البرنةامج االحصةالً 

قد التحن  الضالع  باالحتكاك فً تامن نمط توتٌع الماء لمرت  مفردة كدال  للبعد عن المرش وتحن  الضؽط. واعتمدت فوا

أنبوب الرش بنسب ماتلف  من معدل تحن  الضؽط التتؽٌلٌ  للمرش، كما أعةد برنةامج حاسةوبً إلٌجةاد تةحن  الضةؽط عنةد 

كل مرش ونمط التوتٌع الحقلً لمندوم  الةرش التةبكٌ  المنقولة  وبعةدة فواصةل للمرتةات وبةثبلا مسةتوٌات لمعةدل تةحن  

لتحن  الضالع  باالحتكاك وإٌجاد معامل تناسه توتٌع المةاء للمندومة . فضةبلً عةن المواتنة  بةٌن تةؤثٌر الضؽط وذلك لفواقد ا

%( مةن معةةدل ٓ٘%، ٓٗ%، ٖٓ%، ٕٓ%، ٓٔكةل مةن قطةر األنبةةوب وطاقة  الضةخ اقتصةادٌا باعتمةةاد النسةب الماتلفة  )

 تحن  ضؽط التتؽٌلٌ .

العملٌةة  لامسةة  أنةةواع مةةن رإوس المرتةةات المسةةتادم  فةةً  قةةدمت الدراسةة  معةةادالت تجرٌبٌةة  مسةةتنبط  مةةن الفحوصةةات

الدراس  وذلك للتعبٌر عن معدل اإلرواء كدال  للبعد عن رأس المرش وتةحن  الضةؽط عنةد رأس المرتة . بٌنةت الدراسة  أن 

عنةد  معامل تناسه اإلرواء لمندوم  تبكٌ  منقول  تستادم أنبوب رش واحد ال ٌاتلةؾ عةن معامةل تناسةه اإلرواء لمرتةات

معدل تحن  الضؽط التصمٌمٌ  للفواصل الماتلف  بٌن المرتات وبترتٌب المرتات الرباعً والثبلثةً، وذلةك لحةاالت ماتلفة  

من تؽٌر تحن  الضةؽط علةى امتةداد أنبةوب الةرش نتٌجة  اعتمةاد نسةب ماتلفة  للتةحن  الضةالع  باالحتكةاك أعةبله مةن معةدل 

الطاق  عالٌ  نسةبٌا" مقارنة  بكلفة  أنبةوب الةرش لةذا ٌفضةل اقتصةادٌاً تٌةادة قطةر تحن  الضؽط التتؽٌلٌ . كما بٌنت أن كلف  

أنبوب الرش إلى أقصى قطةر مناسةب للتةبك  المنقولة ، أي تقلٌةل كلفة  الطاقة  باسةتادام أقةل نسةب  ممكنة  مةن معةدل تةحن  

 الضؽط التتؽٌلٌ  كفواقد احتكاك.
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باستادام  IDS:  دراس  وتصمٌم ندام لكتؾ المتطفلٌن  الرسال عنوان  حنٌن رافد محموداسم الطالب : 

 اوارتمٌ  تعلم اآلل 

 الكهرباء القسم :  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 79ٔرقم االستمارة : 

 هندس  كهرباءاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرس الدرج  العلمٌ  :  دمحم ٌونس ذنإناسم المترؾ : د . 

 هندس  االتصاالت /الكترونٌك و اتصاالت  االاتصاص العام / الدقٌه :  الكهرباء القسم : 

 

 المستالص

 

أدى النمو الواسع لئلنترنت وتٌادة حجم البٌانات المرسل  والمستلم  إلةى دهةور أتةااص متطفلةٌن ٌهةدفون إلةى القٌةام       

التةةركات العمبلقةة . وقةةد تاسةةر بسةةرق  البٌانةةات ومنةةع المسةةتادمٌن الحقٌقةةٌن مةةن الةةداول إلةةى موقةةع معةةٌن، إذ ٌسةةتهدفون 

 Distributed Denial of Service ؾ عةن العمةل بسةبب هجةومالتركات مبلٌٌن أو ملٌارات الدوالرات نتٌجة  للتوقة

DDoS)attack ( ،  ً  .وقد ٌاسر أصحاب األعمال الصؽٌرة الكثٌر أٌضا

من هنا دهرت الحاج  إلى أندم  كتؾ تطفل، وٌهدؾ هذا المتروع إلى تصةمٌم وبنةاء ندةام كتةؾ تطفةل، ٌكتةؾ  

 Recursive Feature حةةذؾ المٌةةتات المتكةةررةهجمةةات المتطفلةةٌن وتصةةنٌفها إلةةى أربعةة  أنةةواع باسةةتادام طرٌقةة  

Elimination (RFE)     ن المٌتات، وتوصل المتروع إلى اند من التً تقوم بحذؾ المٌتات إلى ان ٌستادم أقل عدد م

 مٌتة تكون كافٌ  لكتؾ الهجمات بؤنواعها األربع  وكما ٌؤتً: 41الممكن ااتٌار عدد من المٌتات من مجموع 

 R2L Remote to)مٌةتة لهجمةات  13( ، probe)مٌةتة لهجةوم مةن نةوع DOS ،  15))مٌتة لهجوم من نوع  12 

Local ، )11مٌتة لهجمات( (U2R User to root . 

التةةً تتكةةون مةةن مجمةةوعتٌن )بٌانةةات التةةدرٌب واالاتبةةار( الاتبةةار  NSL-KDD datasetواسةةتادمت بٌانةةات  

أجرٌةت كفاءة النموذج. وبنً النموذج باستادام اوارتمٌة  تعلةم اآللة  )اوارتمٌة  تةجرة القةرار(، باسةتادام لؽة  بةاٌثون، و

النمةةوذج، وقةةد توصةةل المتةةروع إلةةى أن اسةةتادام طرٌقةة  حةةذؾ المٌةةتات المتكةةررة مجموعةة  مةةن االاتبةةارات الاتبةةار كفةةاءة 

RFE .تدهر تحسنا فً أداء التصمٌم 
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: تحقٌه اقصى استفادة من مصدر التٌار المستمر فً دالرة عنوان الرسال   اسم الطالب : فراس سالم حامد

 العاكس  باستادام تقنٌ  تضمٌن عرض النبض 

 القسم : الكهرباء  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً 78ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : هندس  كهرباء / كهرباء   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  ٌاسر دمحم ٌونساسم المترؾ : د . 

 / هندس  القدرة والمكالن هندس  كهرباء االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكهرباء 

 

 المستالص

 

 ,ذات التردد والقدرة العالٌٌن فةً العقةدٌن الماضةٌٌن نبالط أتباه الموصبلتإن التطور المتسارع الذي حصل فً تصنٌع       

أدى إلى تٌادة استادامها فً تطبٌقات مؽٌرات القةدرة عامة  وتطبٌقةات  العاكسةات ااصة . وقةد رافةه ذلةك اسةتحداا تقانةات 

ن ٌجدٌدة للتحكم فً تولٌد نبضات القدح كان هدفها الةرلٌس مةع العاكسةات الةتحكم فةً فولتٌة  ااراجهةا بفعالٌة  وجةودة عةالٌت

اراج والتقلٌل من التوافقٌةات المرافقة  لهةا. لةذلك ٌتنةاول هةذا البحةا بعضةاً مةن بوساط  تٌادة المركب  األساس فً موج  اال

 هذه التقانات المستادم  مع العاكسات.

 (Pulse Width Modulation) وقد تم فً هذا البحا دراس  ثبلث  أنواع ماتلفة  مةن تقنٌةات تضةمٌن عةرض النبضة 

و تقنٌة  تضةمٌن عةرض النبضة  ذي التوافقٌة  الثالثة   (Sinusoidal PWMهةً تقنٌة  تضةمٌن عةرض النبضة  الجٌبةً )

 Space( و تقنٌ  تضمٌن عةرض النبضة  ذي المتجةد الفضةالً )Third Harmonic Injection PWMالمحقون  )

Vector PWM ( مع مؽٌر مصدر فولتٌ  ثبلثً الطور )العاكس ( , والمقارنة  فٌمةا بٌنهةا مةن حٌةا امكانٌة  تٌةادة االنتفةاع

ٌة  االداةةال المسةتمرة, أو بتعبٌةةر ااةةر تٌةادة مقةةدار المركبة  األسةةاس فةةً موجة  االاةةراج عنةد ثبةةوت فولتٌةة  مةن مصةةدر فولت

 االداال.

( وقةد أكةدت حصةول تٌةادة مقةدارها MATLAB/Simulinkتضمنت الدراس  محاكةاة التقانةات الثبلثة  باسةتادام برنةامج )

( مقارن  مع اسةتادام THIPWMو   SVPWMم تقانتً )( فً عامل االنتفاع من المصدر المستمر عند استادا15.4%)

 (.SPWMتقان  )

( عملٌةاً فةً الماتبةر بوسةاط  SVPWMكذلك تضمنت الدراسة  تحقٌقةاً عملٌةاً لةبعض نتةالج المحاكةاة, إذ تةم تحقٌةه تقانة  )

( واسةتادامها فةً سةو  Arduino Uno ATmega 328تولٌد نبضةات القةدح عةن طرٌةه برمجة  مةتحكم دقٌةه نةوع )

( وقد ادهرت النتالج العملٌ  توافقاً كبٌراً مةع Infineonالمقدم من ترك  )  (7ED020E12-FI-W2وتتؽٌل العاكس  )

 نتالج المحاكاة.
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فً تقٌٌم كفاءة المعالج   ASM2d: استادام النموذج الرٌاضً عنوان الرسال   اسم الطالب : سجى عبد الرتا  دمحم

 المنتط ( فً إتال  المؽذٌات من مٌاه الفضبلت المدنٌ البٌولوجٌ  )الحمؤة 

 القسم : المدنً  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔرقم االستمارة : 

 / بٌل  االاتصاص العام / الدقٌه : مدنً  9ٕٔٓ/  ٔٔ/ ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  عمار ثامر حمداسم المترؾ : د . 

 / بٌل  مدنً االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : المدنً

 

 المستالص

 

 A2Oتم فً هذه الدراس  تصمٌم وإنتاء وتتؽٌل محط  معالجة  بٌولوجٌة  ااتبارٌة  تعمةل بندةام الحمةؤة المنتةط  الةـ       

(Anaerobic-Anoxic-Aerobic لؽةةةرض )  ٌدراسةةة  كفةةةاءة المندومةةة  فةةةً إتالةةة  المركبةةةات العضةةةوٌ  والفسةةةفور

فضةبل عةن تةوفٌر قاعةدة البٌانةات والنتروجٌنٌ ، ودراس  تؤثٌر تؽاٌر نسب التدوٌر الداالٌة  والاارجٌة  علةى إداء المندومة ، 

فةةً إتالةة  المؽةةذٌات مةةن مٌةةاه الفضةةبلت المدنٌةة  باسةةتادام  A2Oالضةةرورٌ  لدراسةة  محاكةةاة الحالةة  المسةةتقرة لمندومةة  الةةـ 

 ASIM( وباالسةتعان  بتطبٌةه المحاكةاة Activated Sludge Modeling No .2d) ASM2dالنمةوذج الرٌاضةً 

(Activated Sludge Simulation ومقارنة  نتةالج المحاكةاة مةع نتةالج المندومة  االاتبارٌة  فةً إتالة  المركبةات )

)البلهوالٌة  وقلٌلة  التهوٌة  والهوالٌة ( للجةوالت التتةؽٌلٌ   جٌنٌ  والفسفورٌ  ابلل مراحل المعالج  الثبلاالعضوٌ  والنترو

 التسع.

( لتةر ٗ.ٙ، ٘ٙ.8، ٕٔ.7ٔتؤلفت المحط  الماتبرٌ  من ثبلا مفاعبلت بٌولوجٌ : الهوالٌ ، قلٌل  التهوٌ ، وهوالٌ  بسع  )

وم  اارجٌة  لترجٌةع الحمةؤة مةن حةوض الترسةٌب إلةى المفاعةل البلهةوالً، على التوالً، وحوض ترسٌب ثانوي متود بمند

كما تحتوي المحط  االاتبارٌ  على مندوم  داالٌ  لترجٌع المتٌج السالل من المفاعةل قلٌةل التهوٌة  إلةى المفاعةل الهةوالً. 

 8ٗاتبارٌة  بمعةدل دفةه مقةداره استادمت مٌاه الفضبلت المدنٌ  الاام الاارج  من قسم هندس  البٌل  لتجهٌةت المندومة  اال

 ٌوم. ٕٔ( تقدر بـ SRTلتر/ٌوم وفترة مكوا للحمؤة )

%(، ٓٙ%، ٓٗ%، ٕٓتم تقسٌم برنامج تتؽٌل المحط  االاتبارٌ  إلى ثبلا مراحل تتؽٌلٌ  )ثةبلا نسةب تةدوٌر اارجٌة : 

 %(.ٖٓٓ%، ٕٓٓ%، ٓٓٔتتؤلؾ كل منها من ثبلا جوالت تتؽٌلٌ  )ثبلا نسب تدوٌر داالٌ : 

والفسةفورٌ   CODاالاتبارٌ  فً إتال  المةواد العضةوٌ  المتمثلة  بالةـ  A2Oبٌنت نتالج البحا ان معدل كفاءة مندوم  الـ 

% علةى التةوالً، ملبٌة  بةذلك دفةه مٌةاه اةارج ٗ.9ٕ%، و٘.9ٖ%، و 8٘.7المتمثل  بالفوسفات األحادٌة  واألمونٌةا بلةػ: 

 الفضبلت إلى األنهار لجمٌع المركبات العضوٌ  والفسفورٌ  والنتروجٌنٌ .مطابه للمعاٌر العراقٌ  لتصرٌؾ مٌاه 

أدهرت النتالج تؽاٌراً فً تركٌت النترات والفسفور فً دفه المٌاه الاةارج عنةد تؽةاٌر نسةب التةدوٌر الةداالً والاةارجً، كما 

فةً دفةه المٌةاه الاةارج COD (Chemical Oxygen Demeaned )فً حٌن لم تتؤثر تراكٌت كبل مةن األمونٌةا والةـ 

 ضمن الدروؾ التتؽٌلٌ  المعتمدة فً الدراس  الحالٌ . بتؽاٌر نسبتً التدوٌر الداالً والاارجً

ونتةةالج المندومةة   ASM2dكمةةا أدهةةرت نتةةالج الدراسةة  توافقةةاً كبٌةةراً بةةٌن نتةةالج المحاكةةاة بواسةةط  النمةةوذج الرٌاضةةً 

نٌةة  والفسةةفورٌ  فةةً مراحةةل المعالجةة  الثبلثةة  )البلهوالٌةة  وقلٌلةة  التهوٌةة  االاتبارٌةة  التالةة  المركبةةات العضةةوٌ  والنتروجٌ

والهوالٌ ( فً دل الحال  المستقرة ممةا ٌإكةد قةدرة النمةوذج الرٌاضةً علةى التنبةإ بقةٌم تلةك المركبةات فةً مراحةل المعالجة  

 الثبلث  وفقاً للدروؾ التتؽٌلٌ  المعتمدة فً هذه الدراس  وبدرج  عالٌ  من الدق . 
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 : تصمٌم ومحاكاة مرتحات االتع  تحت الحمراءعنوان الرسال   اسم الطالب : ٌونس عبد االلد ٌونس

 القسم : الكهرباء  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : كهرباء / كهرباء   9ٕٔٓ/  ٕٔ/ 7ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  االد الٌل دمحماسم المترؾ : د . 

 كهرباء / الكترونٌك االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكهرباء

 

 المستالص

 

الوقت الحالً ، اذ تتجد بعض أندمد االتصاالت الٌوم نحو هذه األطوال تادت أهمٌ  مرتحات األتع  تحت الحمراء فً       

 الموجٌد فضبلً عن امكانٌ  استادامها فً عده تطبٌقات.

 ( فةةً هةةذا العمةةل تةةم إجةةراء دراسةة  مكثفةة  ومصةةمم  لمحاكةةاة انةةواع ماتلفةة  مةةن مرتةةحات األتةةع  تحةةت الحمةةراء مثةةل

GaAs_Al2O3 ( ( وASI_KClوؼٌرهةا، تسةةتادم جمٌةة ) مةةاٌكرو  ٓٓ٘ع المرتةحات ركٌةةتة السةةٌلٌكون البلورٌة  بسةةمك

 ومرسب علٌها عده طبقات من مادتٌن بالتناوب. <100>متر و توجٌهٌد 

( مةةع 8-ٗٔ)μmتةةم الحصةةول علةةى ثمانٌةة  تصةةامٌم مةةن مرتةةح األتةةع  تحةةت الحمةةراء متعةةدد الطبقةةات فةةً المنطقةة  البعٌةةدة 

,  Al2O3  ,a-Siباسةتادام أنةواع كثٌةرة مةن المةواد مثةل  6μmل بطةو (FWHM)العرض الكامل فً نصؾ الحد األقصى 

SiO  ,Ge  ,ZnS  ,KCL  ,BaF2  وMgF2. 

 تم دراس  الاصالص البصرٌ  لهذه األنواع الماتلف  من أتباه الموصبلت والمواد العاتل .

والسةٌلٌكون ؼٌةر المتبلةور ( GaAs( وأرسةنٌد الكةالٌوم )Al2O3( وأوكسةٌد األلومنٌةوم )BaF2ٌستادم فلورٌةد البةارٌوم )

(ASI( إلنتةاج مرتةح األؼتةٌ  الرقٌقة  متعةدد الطبقةات مثةل )GaAs- Al2O3 ٌعمةل فةً المةدى )μm (14-8 ٌسةتادم .)

ٌسةتادم بسةبب انافةاض معامةل االنكسةار. تةم الحصةول  Al2O3أرسنٌد الكالٌوم بسبب مإتر االنكسار العالً ، فً حةٌن أن 

طبقةد  ٖٗو  8ٕ, ٙٔ( ٌتكةون مةن GaAs- Al2O3تحت الحمراء متعدد الطبقات نوع ) على ثبلا نتالج من مرتح األتع 

 على التوالً.

( للتحقٌةه فةً تصةامٌم مرتةح األتةع  تحةت الحمةراء ، والتةً TF Calcتم استادام برنامج محاكاة فً الكومبٌوتر ٌسمى )

 حت الحمراء.هً واحدة من البرامج الحدٌث  المستادم  لمحاكاة وتحلٌل مرتحات األتع  ت

طبقة   ٙٔ( مةع GaAs- Al2O3تبٌَن نتةالج المحاكةاة التةً تةم الحصةول علٌهةا ، أن نفاذٌة  مرتةح األتةع  تحةت الحمةراء )

،  μm(ٕٔ.٘ -8.٘)للطةول المةوجً    9ٔطبق  حوالً : 8ٕ( ومع ٘.8-ٔٔ)μmللطول الموجً   88تصل إلى حوالً :

طبقة  , نبلحةد اتدٌةاد النفاذٌة  دااةل المةدى المطلةوب  ٖٗ( مةع 9-ٖٔ)μm( للطول الموجً 9ٓ-9٘فً حٌن أند حوالً :)

بتٌادة الطبقات ولذلك الن تٌادة عدد الطبقات تحجب االطوال الموجٌ  اارج المدى المطلوب ممةا تةإثر اٌجابةا علةى اسةتجاب  

 المرتح.
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الُمؽٌَر ُمتعِدْد المستوٌات الُمَحّور مع مفاتٌح السٌطرة على  : عنوان الرسال   اسم الطالب : إبراهٌم احمد دمحم

 ثُنالٌ  االتجاه

 القسم : الكهرباء  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔرقم االستمارة : 

 الكترونٌات القدرة/ االاتصاص العام / الدقٌه : قدرة ومكالن   9ٕٔٓ/  ٕٔ/ ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس   اسم المترؾ : د . دمحم ناطه عبدالقادر

 / مسوقات كهربالٌ هندس  كهربالٌ   االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكهرباء

 

 المستالص

 

اهتمةةت العدٌةةد مةةن الدراسةةات بتقةةدٌم تصةةامٌم بدٌلةة  لةةدوالر الُمؽٌَةةر الُمتعةةِدْد المسةةتوٌات تهةةدؾ الةةى تقلٌةةل عةةدد عناصةةر        

الدالرة، كما تناولةت دراسةات أاةرى تصةمٌم طرالةه عةدة للسةٌطرة علةى الُمؽٌَةرات الُمتعةِدْدة المسةتوٌات وٌتنةاول هةذا البحةا 

 ّور، ودراس  السٌطرة على الُمؽٌَر بطرٌق  الحذؾ التوافقٌات االنتقالً.دراس  الُمؽٌَر ثبلثً المستوٌات الُمحَ 

اُقتةةرح الُمؽٌَةةر ثبلثةةً المسةةتوٌات الُمَحةةّور ذو المفةةاتٌح التسةةع  وباسةةتادام ثةةبلا مفةةاتٌح ثُنالٌةة  االتجةةاه كةةدالرة بدٌلةة         

الثُنالٌة  التوصةٌل، كمةا تحةرت تطبٌةه طرٌقة   للتصامٌم التقلٌدٌ ، وأستهدفت هذه الدراسة  اسةتادام تركٌةب ماتلةؾ للمفةاتٌح

 الحذؾ التوافقٌات االنتقالً للسٌطرة على الُمؽٌَر ولعدد متؽٌر من تواٌا القدح األساسٌ .

ُدِرَسةةت إمكانٌةة  تطبٌةةه تصةةمٌم بةةدٌل للمفةةاتٌح ثُنالٌةة  التوصةةٌل، ولؽةةرض تطبٌةةه طرٌقةة  الحةةذؾ التوافقٌةةات االنتقةةالً،        

 واٌا القدح األساسٌ  على مدى تؽٌٌر مإتر تضمٌن وتمثٌل عمل الُمؽٌَر عند عدة تواٌا قدح أساسٌ .احتسبنا فً البدء ت

وادهرت نتالج النمذج  أن طرٌق  الحذؾ التوافقٌات االنتقالً تحقه كفاءة أعلى كون عةدد حةاالت القةدح قلٌلة  مقارنة         

% مقارنة  بطرٌقة  ٙلتةوافقً الكلةً لفولتٌة  الَطةور بنسةب  بطرٌق  عرض النبض  الجٌبةً، وكةذلك دهةر تحسةن فةً التتةوه ا

 ( ولعدد مساويٍ من التوافقٌات المحذوف .MI=1تضمٌن عرض النبض  الجٌبً عند نفس قٌم  مإتر التضمٌن )

صممت الدالرة ماتبرٌا وااتبرت باستادام السٌطرة بطرٌق  الحةذؾ التوافقٌةات االنتقةالً لحمةل مقةاومً وحمةل عةالً        

لحثٌ  ولحاالت تواٌا القدح الثبلا واألربع والامس، حٌا تم حذؾ التوافقٌات ذات الرتب  المنافض  فً كل حال  والسٌطرة ا

% عنةد 9ٖعلى المركب  األساسٌ  لفولتٌ  الَطور، وتبٌن إن الكفاءة تتناسب مع قٌم مإتر التضةمٌن حٌةا تةتداد لتصةل إلةى 

كما إن التتوه التوافقً الكلً للفولتٌ  ٌنافض مع تٌادة قٌمة  مإتةر التضةمٌن (، MI = 1.1قٌم  مإتر التضمٌن األعلى )

% عنةد قٌمة  مإتةر التضةمٌن ذاتهةا، وأثبتةت النتةالج الندرٌة  والعملٌة  فعالٌة  المندومة  المقترحة  ٖٓلتصل إلى ما ٌقارب 

 كُمؽٌَر ثبلثً المستوٌات ٌوفر تٌار قلٌل التتوه مع اسالر تتؽٌل قلٌل .
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 هندس  

 Design, Simulation and Characterization ألطروح  :عنوان ا اسم الطالب : عبدالعلٌم عبدالفتاح رتٌد

of Integrated Antenna-Diode for Energy Collection 

 القسم : الكهرباء  الكلٌ  : هندس   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔرقم االستمارة : 

 / حال  صلب  االاتصاص العام / الدقٌه : هندس  كهربالٌ  / الكترونٌك  9ٕٔٓ/  ٕٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   : 

 اسم المترؾ : د . االد الٌل دمحم
 :د.الٌل حسن سٌد مرعً                  

 الدرج  العلمٌ  : استاذ
 : استاذ                  

 ه  التهادة : دكتورا
 : دكتوراه                 

 القسم : الكهرباء 
 اتصاالت-االلكترونٌات :       

 هندس  كهربالٌ  / الكترونٌك / حال  صلب  االاتصاص العام / الدقٌه : 
 : هندس  كهربالٌ  / اتصاالت                              

 

Abstract 
 

     The surface Plasmons (SPs) are quantized charge density oscillations that occur when 

incident electromagnetic field interacts with the free electrons in the dispersive metals at 

the interface between a metal and a dielectric. The excellent merits of SP allow localized 

field enhancement that can be utilized to concentrate light into a confined region achieving 

more jumps in solar cells and photodetectors performance. In the past decade, several 

theoretical and experimental works of (SPs) have been reported to develop optical devices         

Among all plasmonic photodetectors, the Schottky diode, composed of nanoantennas with 

Gallium Arsenide (GaAs) ( metal/semiconductor interface), has attractive features due to 

its simple structure and high speed. For example, the Metal Insulator Metal (MIM) with 

nanoantenna plasmonic structure interacts with the incident light wavelength, where the 

Schottky plasmonic structure, which depends on the localized surface plasmon, interacts 

with subwavelength that allows potentially higher speed than other plasmonic 

photodetectors                                                                

    Elliptical nanoantennas (ENAs) using Gallium Arsenide (GaAs) substrate are studied to 

tune the optical response to match the Near Infrared (NIR) band. The resonance 

wavelength, bandwidth of plasmonic resonance, and normal field enhancement, are tailored 

by controlling the size and aspect ratio of the elliptical patches. The obtained results are 

compared with those for other shapes such as circular nanodisk and ring nanoparticle 

antennas. The use of Silver and gold metals in nanoantennas are also studied aiming to 

enhance the electric field, where the Lorentz-Drude model of metals are considered. The 

surfaces plasmon is demonstrated by comparing with the case of perfect electric conductor 

version of silver and gold nanoantennas. The obtained results showed that the designed 

nanoantennas could offer good enhancement in the performance of photodetectors and 

solar cells. A nanostructure formed of an array whose elements are in the form of a 3X3 
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cluster of metal rings having the same outer diameter but with various inner diameters is 

proposed. Thus, each ring size resonates at a certain wavelength and the result of the 

cluster arrangement is staggered responses that possess larger bandwidth. In addition, 

different plasmonic metals of gold, aluminum, and perfect electric conductor (PEC) of ring 

nanoantennas are analyzed to investigate the metal type effect on localized field 

enhancement. Simulations using the periodic unit cell approach by the CST microwave 

studio suite showed that the average absorbed power in an amorphous silicon layer has 

been improved compared to that without rings. In addition, the obtained response covers 

the wavelength range from 800nm to 1500 nm                                                                                   

Several new structures of nanoantennas are proposed, where various forms and sizes of 

nanoantennas structures are investigated in order to obtain wide bandwidth and to tailor 

the structure absorption response to match the irradiance spectrum of the sun in the region 

of NIR spectrum. For each type of the suggested structures, the sizes of nanoantenna 

elements have been engineered and the nanoantennas are arranged in order to produce 

higher localized field enhancement which results in better harvesting of the incident power. 

At the same time, the resonance wavelength of each nanoantenna is adjusted to control the 

structure response at the required region of the NIR spectrum and then the enhancement of 

the absorbed power in the a-Si (photoactive layer of the solar cells) is accomplished. Also, 

the silver and gold plasmonic metals are investigated to understand which one has the best 

performance, especially at the NIR region.  
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 علوم 

: تؤثٌر النواتج الطبٌعٌ  لنبات ذنب الاٌل على أنتٌم  عنوان الرسال  هب  رافد كمالاسم الطالب : 
البلٌبوأوكسٌجٌنٌت المنقى جتلٌآ من مرٌض ربو ودراس  بعض المتؽٌرات 

 الكٌموحٌوٌ 

 القسم : الكٌمٌاء الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗٔرقم االستمارة : 

 حٌاتٌ  / كٌمٌاءاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  دمحم بحري حسن عبد اسم المترؾ : د . 

 حٌاتٌ  / كٌمٌاء االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكٌمٌاء

 

 المستالص

 

و دراسة  تةاص مصةاب بةالربو القصةبً تضمنت هذه الرسال  عتل و تنقٌة  إنةتٌم البلٌبواوكسةٌجٌنٌت مةن مصةل الةدم ل      

تةم عتلهةا مةن  عدد من العوامل المإثرة على فعالٌتد فضةبلً عةن تحدٌةد وتنةد الجتٌلةً ثةم درس تةؤثٌر النةواتج الطبٌعٌة  التةً

حٌةا عةتل اإلنةتٌم باسةتادام تقنٌةات عدٌةدة ماتلفة  و تةم  نبات ذنب الاٌل على فعالٌ  اإلنتٌم  المنقى جتلٌاً من مصل الةدم.

فعالٌة  عالٌة   Aالحصول على اثنتٌن من الحةتم باسةتادام تقنٌة  كروموتوكرافٌةا التبةادل األٌةونً, وأدهةرت  الحتمة  األولةى 

فكانةت  B( مرة أما  الحتمة  الثانٌة  ٖٓ.ٓٔ( و عدد مرات التنقٌ  كانت )U/mg ٕ.ٙ8عالٌ  النوعٌ  )لئلنتٌم , إذ بلؽت الف

فةً تحدٌةد الةوتن  A( مرة و تم االعتماد على الحتم  األولةى 8ٖ.٘( و عدد مرات التنقٌ  )U/mg ٔ.ٖ8الفعالٌ  النوعٌ  )

 ( دالتون تقرٌبا.9ٓٓٓٙوالذي بلػ ) SDS-PAGEالجتٌلً لئلنتٌم  بتقنٌ  الهجرة الكهربالٌ  باستادام 
ثم درست الدروؾ المثلى لفعالٌ  اإلنتٌم المنقى جتلٌا , و أدهرت  النتالج إن اعلى فعالٌ  كانت عند الدقٌق  الاامس  , دالة  

ملةً مةول/ لتةر( للمةادة األسةاس )حةامض اللٌنولٌةك(و أن  ٘.ٓم( , تركٌةت )°ٓٗ( , درج  الحرارة )pH = 8حامضٌ  عند )

( بتطبٌةه معادلة  مٌكةٌلس منةتن ومعادلة  الٌنةوٌفر بٌرك Kmوحةدة / لتةر( وان قٌمة  ) 8ٙٔ( بلػ )Vmaxالسرع  القصوى)

( ملً موالري على التوالً. أما  تركٌت اإلنتٌم فةؤدهرت النتةالج بؤنةد كلمةا ٌةتداد حجةم االنةتٌم تةتداد ٗٔ.ٓ( و)ٖٔ.ٓبلؽت )

تؤثٌر األدوٌ  المضادة لبللتهابات الااص  بمرض الربو على فعالٌ  اإلنةتٌم و دهةرت فعالٌ  اإلنتٌم, و كذلك تضمنت الدراس  

ا النتالج أن دواء المونتٌلوكاست ثبط إنتٌم البلٌبواوكسٌجٌنٌت تثبٌطا ؼٌر تنافسٌا و أٌضا ادهر اعلى نسب  تثبةٌط لئلنةتٌم, أمة

ونتٌلوكاسةت و كةان التثبةٌط تنافسةٌا فةً حةٌن دواء اقةل مةن دواء الم   Liopoxygenaseدواء االمٌنوفٌللٌن فثبط إنةتٌم 

مةن نبةات ذنةب السالبوتامول فثةبط إنةتٌم البلٌبواوكسةٌجٌنٌت تثبٌطةا ال تنافسةٌا. كمةا تضةمنت الدراسة  عةتل النةواتج الطبٌعٌة  

بتقنٌةةة   )الفبلفونوٌةةةدات و التٌةةةوت( بواسةةةط  جهةةةات السكسةةةولٌت باسةةةتادام مةةةذٌبات ماتلفةةة , ثةةةم تاصةةةت التٌةةةوت الاٌةةةل

. و أدهةرت النتةالج HPLCو تاصت الفبلفونوٌدات بتقنٌ  كروموتوكرافٌا السةالل العةالً األداء  GC كروموتوكرافٌا الؽات

تمٌةت بوجةود أربعة  حةتم تعةود  HPLCحامض اللورٌك فً حٌن كرموتوؼرام  تعود لحامض االندوكانوٌك و بوجود حتمتان

التٌةوت( فضةبل عةن  –( ثةم درس تةؤثٌر هةذه النةواتج )الفبلفونوٌةدات الةروتٌن لـ)كاتتٌن ، كٌورسةتٌن ، حةامض الفٌرولٌةك و

مةن الصابونٌن على فعالٌ  اإلنتٌم المنقى جتلٌاً من مصل الدم حٌا اذ الفبلفونوٌدات نسب  تثبٌط اعلةى , تلٌهةا الصةابونٌن و 

 .تٌم( من مستالص الفبلفونوٌد ٌإدي إلى حصول تثبٌط تام إلن(ppm 7000ثم التٌوت, فعند تركٌت

( متؽٌةةراً مةةن ٖٔكةةذلك تضةةمنت الدراسةة  تةةؤثٌر الكةةرب التؤكسةةدي علةةى مرضةةى الربةةو ومقارنتةةد باألصةةحاء مةةن اةةبلل قٌةةاس )

( نموذجةةاً مةةن المرضةةى و 60متؽٌةةرات األكسةةدة  و مضةةادات األكسةةدة  و كةةذلك قٌةةاس فعالٌةة  اإلنةةتٌم والتةةً أجرٌةةت علةةى )

،  LOX( فةةً )فعالٌةة  إنةةتٌم  p ≤ 0.05عنةةد مسةةتوى االحتمالٌةة  )االصةةحاء  , و أدهةةرت النتةةالج وجةةود ارتفةةاع معنةةوي 

المالون دٌالدٌهاٌد ، سكر الكلوكوت ، حامض الٌورٌك( مقارن  مع األتااص األصحاء. كما أوضحت النتالج  وجود انافةاض 
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 -األلبةومٌن  – البٌلٌةروبٌن- Eفٌتةامٌن  – Cفٌتةامٌن  – Aمعنوي لدى مرضى الربو فً جمٌع مضادات األكسةدة  )فٌتةامٌن 

الحدٌد( مقارن  مع األصحاء نتٌجة  تٌةادة الكةرب التؤكسةدي .فضةبلً عةن ذلةك  –الكلوتاثاٌون  –الكلوبٌولٌن  –البروتٌن الكلً 

فقد تمت دراس  تؤثٌر الجنس ، العمر ، السمن  و فصٌل  الدم على المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  المقاس  و أدهرت  النتةالج وجةود 

و المةالون دٌالدٌهاٌةد فةً اإلنةاا المرضةى و السةٌطرة مقارنة   Liopoxygenaseتركٌت فعالٌة  إنةتٌم ارتفاع معنوي فً 

بةةذكور المرضةةى و األصةةحاء . وكةةذلك انافةةاض جمٌةةع مضةةادات األكسةةدة فةةً إنةةاا و ذكةةور المرضةةى مقارنةة  مةةع األتةةااص 

مقارنةة  بةةذكور المرضةةى فةةً كةةل مةةن األصةةحاء. وأدهةةرت النتةةالج أٌضةةا انةةد لةةم ٌكةةن هنةةاك فةةر  معنةةوي فةةً إنةةاا المرضةةى 

, الكلوتاثةاٌون فهةً  E, فٌتةامٌن  C، البٌلٌةروبٌن( , أمةا  فٌتةامٌن  A)البروتٌن الكلةً ، األلبةومٌن ، الكلوبٌةولٌن ، فٌتةامٌن 

مرتفعةة  قلةةٌبل فةةً اإلنةةاا المرضةةى اكثةةر ممةةا هةةً علٌةةد فةةً الةةذكور المرضةةى . أمةةا  سةةكر الكلوكةةوت ، الحدٌةةد ، و المةةالون 

وجةود  ٌهاٌد, فقد دهرت اقل فً اإلناا المرضى مقارن  بالذكور المرضى. أما  دراس  تؤثٌر العمر فؤدهرت النتالج أٌضةادٌالد

عبلقة  عكسةٌ  بةٌن العمةةر و مضةادات األكسةدة  اذ انافضةت مضةةادات األكسةدة  مةع تٌةادة العمةةر و كةذلك تادت فعالٌة  إنةةتٌم 

LOX  حةةامض الٌورٌةةك بالنسةةب  للمرضةةى مقارنةة  باألصةةحاء , وكةةذلك بالنسةةب  و المةةالون دٌالدٌهاٌةةد و سةةكر الكلوكةةوت و

أما  تةؤثٌر السةمن  فقةد بٌنةت النتةالج بةؤن لهةا تةؤثٌرا واضةحا .للمرضى ذو الفلات العمرٌ  األكثر مقارند بالفلات العمرٌ  األقل 

لون دٌالدٌهاٌةةد فةةً المرضةةى سةةكر الكلوكةةوت ، حةةامض الٌورٌةةك ، المةةا ، LOXعلةةى مرضةةى الربةةو اذ اتدادت فعالٌةة  إنةةتٌم 

أمةا  فصةٌل  الةدم مقارنة  باألتةااص  األصةحاء .( مع انافاض معنوي فً جمٌع مضةادات األكسةدة  ٖٓ≤ BMIالبدٌنٌن ذو)

ثةم  A + ، ABثم تلٌها + Oفؤدهرت النتالج إلى ان اكثر األتااص المصابٌن بمرض الربو تكون فصٌل  دمهم من النوع +

+B. 
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 علوم 

-دراس  رسوبٌ  لتكوٌن ناوكلٌكان " االكسفوردٌان المتؤار  : عنوان الرسال  اسم الطالب : تٌنب جمال سلمان
 كامٌرٌجٌان المبكر" لمقاطع سطحٌ  ماتارة فً تمال ترقً العرا 

 : علوم أرض  القسم  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  : اكادٌمًطبٌع  البحا  ٔ٘ٔرقم االستمارة : 

 / رسوبٌات االاتصاص العام / الدقٌه : علوم األرض  9ٕٔٓ/  8/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  :  اسم المترؾ : د . رافع ابراهٌم عبدهللا

 / رسوبٌات األرضعلوم  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : علوم أرض 

 

 المستالص

 

ماتةارة، وهةً الكامٌرٌجٌان المبكر( فً ثبلث  مكاتةؾ صةارٌ  -)االكسفوردٌان المتؤار ناوكلٌكانتتابعات تكوٌن  درست     

تعاقبات نحٌف  مةن الحجةر إذ تتؤلؾ صاور التكوٌن من . راوندوت ورانٌد وساركلو, فً األجتاء التمالٌ  الترقٌ  من العرا 

عةرو  مةن الكالسةاٌت وعقةد صةوانٌ  الجٌري والحجر الجٌري الةدولوماٌتً والسةجٌل االسةود البتٌةومٌنً, فضةبل عةن تةوارد 

وتراكٌةةةب  واطةةةوط اإلذابةةة  )السةةةتاٌلوالٌت( الممتللةةة  بةةةالمواد البتٌومٌنٌةةة . كةةةذلك تواجةةةد اثةةةار طبعةةةات متحجةةةر األموناٌةةةت

 المستوي )المتطبه( والمتموج والقببً. الستروماتوالٌت من النوع 

بٌنةةت الدراسةة  البتروؼرافٌةة  ان صةةاور التكةةوٌن تحتةةوي علةةى مكونةةات بتروؼرافٌةة  متنوعةة  اتةةتملت علةةى أصةةداؾ وحطةةام 

األموناٌةةت وفؤسةةٌ  القةةدم وبطنٌةة  القةةدم والكةةرات الكلسةةٌ  والفةةورامنٌفرا الطافٌةة  والقاعٌةة  واألوسةةتراكود والسةةتروماتوالٌت 

والرٌا والبراٌوتوا والدماله والفتاتات الداالٌ ، فضبل عن تواجد األرضٌ  التً تتؤلؾ مةن المكراٌةت والسةبار الةدقٌه. والرادٌ

تؤثرت صاور التكوٌن بتدة بواسط  العدٌد من العملٌات التحوٌرٌة  السةٌما عملٌة  الدلمتة . وتعةد عملٌة  الدلمتة  واحةدة مةن 

هةر تؤثٌرهةا بتةكل واضةح علةى الصةفات النسةٌجٌ  لهةذه الصةاور. تمثلةت العملٌةات أهم العملٌةات التحوٌرٌة  الممٌةتة التةً د

التحوٌرٌ  االارى بعملٌةات االنضةؽاط والمكرتة  والتعكةرات الحٌاتٌة  والمعةادن الموضةعٌ  النتةؤة والسةمنت  والتتةكل الجدٌةد 

 واإلذاب  والكسور والعرو  والسلكت  واالحبلل والدٌدلمت .

لسحنً الدقٌه أن تتابعات التكوٌن تتؤلؾ من تعاقب ثبلا سحنات دقٌق  أساسةٌ  وسةحنتان صةاارٌتان أدهرت نتالج التحلٌل ا

أساسٌتان. تتؤلؾ السحنات الرلٌس  الدقٌق  من سحن  الحجر الجٌري الطٌنً وسةحن  الحجةر الجٌةري الةواكً وسةحن  الحجةر 

ثانوٌةة  مجهرٌةة . بٌنمةةا تتكةةون السةةحنات  الجٌةةري المرصةةوص. و قسةةمت هةةذه السةةحنات بةةدورها الةةى ثمةةان سةةحنات دقٌقةة 

الصةاارٌ  مةن سةحن  الحجةر الجٌةةري الصةاري وسةحن  السةجٌل الصةاري. اذ قسةةمت سةحن  الحجةر الجٌةري الصةاري الةةى 

تكوٌن قد ترسبت فةً من ابلل جمٌع المواصفات التً تمتلكها هذه السحنات تبٌن ان تتابعات السحنتٌن صاارٌتٌن ثانوٌتٌن. 

. األولى تمثلت بالبٌل  البحرٌ  تحت المدٌ  فً التتابعةات السةفلى والعلٌةا مةن التكةوٌن. أمةا البٌلة  الثانٌة  فقةد بٌلتٌن ماتلفتٌن

 تمثلت ببٌل  الرصٌؾ الاارجً التً تتكل الجتء االوسط من التكوٌن. 
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 علوم 

دراس  رسوبٌ  لتكوٌن بارسرٌن " كمرٌجٌان المتؤار"   :عنوان الرسال   موج علً حسٌناسم الطالب : 
 لمقاطع سطحٌ  ماتارة فً تمال ترقً العرا 

 القسم  : علوم أرض  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓ٘ٔرقم االستمارة : 

 الدقٌه : علوم األرض / رسوبٌاتاالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  8/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعد الدرج  العلمٌ  :  اسم المترؾ : د . رافع ابراهٌم عبدهللا

 علوم األرض / رسوبٌات االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : علوم أرض 

 

 المستالص

 

 )الكمرٌجٌان المتةؤار( فةً ثبلثة  مكاتةؾ صةارٌ  األعلى تحدٌدا بعمربارسرٌن بعمر الجوراسً تتابعات تكوٌن  درست      

ماتارة فً األجتاء التمالٌ  الترقٌ  من العرا ، )مقطع راونةدوت ٌمثةل المقطةع النمةوذجً، مقطةع سةاركلو، مقطةع رانٌة (. 

فضةبل عةن تةٌوع   .وقد اتصفت صةاور التكةوٌن بالصةبلدة العالٌة  والمإلفة  مةن الحجةر الجٌةري والحجةر الجٌةري المتةدلمت

تراكٌةةب السةةتروماتوالٌت بؤنواعهةةا المتمةةوج والمسةةتوي والقببةةً والمتطبةةه فةةً صةةاور التكةةوٌن قٌةةد الدراسةة . أتةةارة الةةى 

وتواجدها فً مقطع صاور بارسرٌن فةؤن  Nautiloculinaتتاٌص أنواع من الفورامنٌفرا القاعٌ  التً تعود الى جنس 

وٌعد تكوٌن بارسرٌن مةن التكةاوٌن الكاربوناتٌة  التةدٌدة التةؤثر بعملٌة  الدلمتة  بحٌةا  عمر التكوٌن هو الكمرٌجٌان المتؤار.

إتالت أو أافت المعالم االصلٌ  للصاور. ٌتصؾ سطح التماس السفلً للتكوٌن بكوند متدرج ومتوافه مع تكةوٌن ناوكلٌكةان 

تكةوٌنً ناوكلٌكةان وجٌاكةارا علةى التةوالً.  فً مقاطع الدراس  الحالٌ . ٌعةد سةطحً التمةاس العلةوي والسةفلً متةوافقٌن مةع

بتروؼرافٌاً، أدهرت الدراس  البتروؼرافٌ  ان صاور التكوٌن تتؤلؾ من الحبٌبات الهٌكلٌ  وؼٌر الهٌكلٌة  اتةتملت الحبٌبةات 

د الراوٌةات الهٌكلٌ  على وجود الفورامنٌفرا القاعٌة  والمتمثلة  )بعاللة  الناوتٌلكٌولنٌةدي وعاللة  الملٌولٌةد( فضةبل عةن وجةو

والبراٌةةوتوا والطحالةةب، بٌنمةةا المكونةةات ؼٌةةر الهٌكلٌةة  فقةةد اتةةتملت علةةى الةةدماله والفتاتةةات الصةةارٌ  بنوعٌهةةا )الفتةةات 

الصةةةارٌ  الداالٌةةة  والاارجٌةةة (. فضةةةبل عةةةن األرضةةةٌ  التةةةً ٌسةةةودها الطةةةٌن الكاربونةةةاتً )المكراٌةةةت(. تةةةؤثرت الرواسةةةب 

ٌةات التحوٌرٌة  المتمثلة  بعملٌةات الدلمتة  والسةمنت  واالذابة  واالنضةؽاط، وتعةد عملٌة  الكاربوناتٌ  للتكوٌن بالعدٌد مةن العمل

الدلمت  من أكثر العملٌات التحوٌرٌ  التً أثرت فً التكوٌن.سحنٌاً، أدهرت الدراس  الرسوبٌ  المفصل  للتكوٌن بوجةود أربةع 

سةحن  الحجةر الةواكً، سةحن  الحجةر الطٌنةً، سحنات مجهرٌ  وأربع سحنات صاارٌ    اتتملت السحنات المجهرٌة  علةى: 

 وسحن  الحجر المرصوص، سحن  الحجر الجٌري المترابط. وقسمت هذه السحنات بةدورها الةى سةت سةحنات دقٌقة  ثانوٌة .

اما عن السحنات الصاارٌ  التً تم تتاٌصها حقلٌا وهً السحن  الصاارٌ  للستروماتوالٌت المستوي والسةحن  الصةاارٌ  

ٌت القببةةةً والسةةةحن  الصةةةاارٌ  للسةةةتروماتوالٌت المتطبةةةه والسةةةحن  الصةةةاارٌ  للسةةةتروماتوالٌت المتمةةةوج للسةةةتروماتوال

والسحن  الصاارٌ  للسجٌل.  مةن اةبلل جمةع المواصةفات التةً تمتلكهةا السةحنات المجهرٌة  والسةحنات الصةاارٌ  تبةٌن ان 

البٌل  البحرٌ  تحت مدٌ  الضحل  مرورا بالبٌلة  بةٌن  تكوٌن بارسرٌن قد ترسب ضمن البٌلات البحرٌ  الضحل  التً تمتد من

 المدٌ  ومن ثم الى البٌل  فو  المدٌ .
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 علوم 

تحوٌر المواصفات الرٌولوجٌ   لؤلسفلت العراقً ببولٌمر : "   عنوان الرسال  اسم الطالب : ضحى نضال سعد
بولٌمر  -ستاٌرٌن بٌوتاداٌٌن ستاٌرٌن ودراس  توافقٌ  متالج أسفلت  

 "  المحضرة

 القسم  : الكٌمٌاء   الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 كٌمٌاء صناعٌ  / االاتصاص العام / الدقٌه : الكٌمٌاء  9ٕٔٓ/  8/  ٕٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  اٌمان اسماعٌل احمداسم المترؾ : د . 

 الصناعٌ  / الكٌمٌاء االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكٌمٌاء  

 

 المستالص

 

اكتسةبت المةواد االسةفلتٌ  المحةّورة بةالبولٌمرات اهمٌة  ااصة  اةةبلل السةنوات االاٌةرة وذلةك لمةا تإدٌةد مةن تؽٌٌةر فةةً       

الرٌولوجٌ  لئلسفلت عند اضافتها بكمٌات قلٌل  , من هذا المنطلةه تركةتت دراسةتنا حةول تةؤثٌر البةولٌمر  المتةترك الاواص 

قٌةارة( ومةن ثةم دراسة  التوافةه بةٌن   /على الاواص الرٌولوجٌ  إلسفلت )ّدورة SBSستاٌرٌن ( –بٌوتاداٌٌن  –)ستاٌرٌن 

 تلاصت الاطوات التً تمت فً دراستنا هذه بما ٌؤتً : نسب البولٌمر المضاف  مع االسفلت المستادم , وقد

بنسةةةةةةب  Styrene Butadiene Styrene) )SBSتحةةةةةةوٌر أسةةةةةةفلت الةةةةةةدورة مةةةةةةع البةةةةةةولٌمر .0

( وتناً واجرٌةت القٌاسةات الفٌتٌالٌة  لهةذه النمةاذج المحضةرة , وبعةد ذلةك تةم دراسة  تةؤثٌر نسةب (%1,%2,%3,%5,%7

ج المحضةرة ,  وذلةك للتؽلةب علةى متةكل  انفصةال الطةور التةً تحةدا بةٌن ( وتناً علةى النمةاذ(0.5%,%3%,7%الكبرٌت 

, القٌاسةةات الفٌتٌالٌةة  التةةً تةةم قٌاسةةها لجمٌةةع النمةةاذج  (%0.5)االسةةفلت والبةةولٌمر وكانةةت افضةةل نسةةب  للكبرٌةةت هةةً عنةةد 

اسةةتقرارٌ  التاةةتٌن و  المحضةرة ألسةةفلت )الةةَدورة + القٌةارة( هةةً درجةة  اللٌونةة  ودرجة  النفاذٌةة  وقٌةةاس االسةتطال  واٌضةةا

 حساب قٌم دلٌل االاترا  واٌضا مبلحد  التوافقٌ  من ابلل الفحص المجهري للنماذج المحضرة. 

( بنسةةةةب SBS –( علةةةةى مةةةةتالج )اسةةةةفلت الةةةةّدورة (1BSA%. دراسةةةة  تةةةةؤثٌر اضةةةةاف  حةةةةامض البنةةةةتٌن السةةةةلفونً  2

, وكانةت  (SBS%2.5)ن افضةل نمةوذج عنةد ( وتناً وتؤثٌرها على التوافقٌة  ,وكةا(%0.5,%1.0,%1.5,%2.0,%2.5

 النتالج تدل على  استقرارٌ  النموذج  من ابلل عدم حدوا انفصال بالطور فضبلً عن الصفات الرٌولوجٌ  الجٌدة.

( بنسةةةةةب SBS –( وتنةةةةةاً علةةةةةى مةةةةةتالج )اسةةةةةفلت الةةةةةّدورة (0.1PPA%اضةةةةةاف   حةةةةةامض البةةةةةولً فوسةةةةةفورٌك .ٖ

اذ كةةةةةان افضةةةةةل نمةةةةةوذج   SBSالتوافقٌةةةةة  لئلسةةةةةفلت المحةةةةةور ب (  ودراسةةةةة  تؤثٌرهةةةةةا علةةةةةى (%1,%1.5,%2,%3

اذ اعطت اوص رٌولوجٌ  ممٌتة فضبل عن التوافقٌ  من  ابلل  عدم حصول انفصال بةالطور اثنةاء قٌةاس  (SBS%3)عند

 استقرارٌ  التاتٌن.

وتناً المتةته مةن التكسةٌر الحةراري لفضةبلت االسةماك  (3Bio Oil%) . اٌضا ُدرس تؤثٌر اضاف  التٌت الحٌوي بنسب   ٗ

( وذلةةك , لكونةةد صةةعب االمتةةتاج وحصةةول دةةاهرة انفصةةال (5%( ذي النسةةب  العالٌةة  SBS –علةةى مةةتٌج )اسةةفلت الةةّدورة 

تحسةةٌن ملحةةود فةةً التوافقٌةة   واسةةتقرارٌد الاةةتن   Bio Oilالطةةور, وقةةد اعطةةت النتةةالج باسةةتادام التٌةةت الحٌةةوي  

(Storage Stability)   

علةى مكونةات اسةفلت الةّدورة مةن اةبلل  SBS. الاطوة التً أعقبت كل تلةك االضةافات كانةت حةول دراسة  تةؤثٌر البةولٌمر ٘

 Saturates)وهةةً  SARA( الةةى مكوناتةةد االساسةةٌ  (SBS 2%فصةةل االسةةفلت قبةةل التحةةوٌر وبعةةد التحةةوٌر بنسةةب  

,Aromatics ,Resins , Asphaltenes)   وتةةم الفصةةل باسةةتادام تقنٌةة  كروماتوؼرافٌةةا العمةةود , واٌضةةا تةةم

 لؽرض تحدٌد طبٌع  االسفلت .FT.IR    تتاٌصها بواسط  طٌؾ االتع  تحت الحمراء 
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( وكانةةت  نتالجةةد متذبذبةة  ,  لةةذلك (SBS %3,%2,%1,%0.5.اٌضةةا تةةم مةةتج اسةةفلت القٌةةارة مةةع  نسةةب ماتلفةة  مةةن ٙ

 لمضافات االتٌ  :اتجهت دراستنا الى استادام ا

( بنسةةب محةةددة (LDPE+WEOاسةةتادام كةةل مةةن البةةولً اثلةةٌن واطةةس الكثافةة  مةةع تٌةةوت التتٌٌةةت المسةةتهلك     -

وذلةةك لتحسةةٌن  SBS( وتنةةاً مةةن (1%,1.5%,2%,2.5%,3%ودراسةة  تؤثٌرهةةا علةةى اسةةفلت القٌةةارة المحةةور بنسةةب 

ٌن الصفات الفٌتٌالٌ  لئلسفلت منها قٌم االستطال  وكانةت ( فضبل عن تحسSBS –التوافقٌ  بٌن متالج      )اسفلت القٌارة 

 النتالج جٌدة .

( بنسةةةب SBS –( علةةى مةةتالج )اسةةفلت القٌةةارة (1BSA%دراسةة  تةةؤثٌر اضةةاف  حةةامض البنةةتٌن السةةةلفونً   -

 ( وتؤثٌرها على التوافقٌ  وكانت النتالج جٌدة.(%1,%1.5,%2,%3,%4

( وتنةةاً  ودراسةة  (1%,1.5%,2%,3%( بنسةةب SBS –( علةةى مةةتالج )اسةةفلت قٌةةارة (0.1PPA%اضةةاف   -

 وكان هناك تحسناً فً التوافقٌ    والصفات الفٌتٌالٌ  للنماذج المحضرة . SBSتؤثٌرها على التوافقٌ  لئلسفلت المحور ب 

( SBS –علةى مةتالج )اسةفلت القٌةارة   (3%) بنسةب    Bio Oilاٌضةا تةم دراسة  تةؤثٌر اضةاف  التٌةت الحٌةوي  -

وتناً , وذلك لهدؾ تحسٌن التوافقٌ  بةٌن اإلسةفلت والبةولٌمر وكانةت هنةاك (1.0%,1.5%,2.0%,2.5%)  ذوات  النسب 

 تجانسٌ  جٌدة للنماذج المحضرة .

علةى مكونةات اسةفلت  SBS( ُدرس تؤثٌر SBS –بعد االنتهاء من دراس  تؤثٌر هذه المضافات على متالج )اسفلت قٌارة  -

 .5)اها فً النقط  )القٌارة كما ذكرن
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 علوم 

: تؤثٌر عصٌري الرمةان واللٌمةون الحةامض فةً بعةض المعةاٌٌر  عنوان الرسال  رٌم مروان موسى :اسم الطالب  

 الكٌموحٌوٌ  والنسجٌ  فً ذكرو االرانب المحلٌ  المصاب  بالتحصً المستحدا

 علوم حٌاة القسم  :  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘٘ٔرقم االستمارة : 

 علوم حٌاة / حٌواناالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  منى حسٌن علًاسم المترؾ : د . 

 علوم حٌاة / كٌمٌاء حٌاتٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :   علوم حٌاة القسم : 

 

 المستالص

 

ولؽاٌة   2017اجرٌت الدراس  الحالٌ  فً قسم علوم الحٌةاة / كلٌة  العلةوم / جامعة  الموصةل للمةدة مةن تتةرٌن األول        

وعصةٌر  Punica granatum, هةدفت هةذه الدراسة  إلةى معرفة  الةدور الوقةالً لكةل مةن عصةٌر الرمةان 2018نٌسةان 

المسةةةتحا بوسةةةاط  االٌثلةةةٌن كبلٌكةةةول  Kidney stoneفةةةً منةةةع تكةةةون حصةةةى الكلةةةى  Citrus limonاللٌمةةةون 

Ethylene glycol  ) وأحةد المةدررات الحلقٌة  )العروٌةLoop diuretic  كعقةار البٌومٌتانٌةدBumetanide  ًفة

. معبراَ عند بمتابع  ودالؾ الكلى عن طرٌه تقدٌر تراكٌةت كةل مةن Oryctolagus cumiculusذكور االرانب المحلٌ  

البةةروتٌن الكلةةً, االلبةةومٌن, الكلوبٌةةولٌن, الٌورٌةةا, الكرٌةةاتنٌن, حةةامض الٌورٌةةك وبعةةض الكهةةارل )الكالسةةٌوم والمؽنٌسةةٌوم 

انةتٌم ناقةل امةٌن االلنةٌن [الؾ الكبد عن طرٌه تقدٌر فعالٌة  بعةض االنتٌمةات الناقلة  لؤلمةٌن والبوتاسٌوم(, كما تم متابع  ود

Alanine AminoTransferase(ALT وانةتٌم ناقةل امةٌن االسةبارتٌت )Aspartate AminoTransferase 

(AST) [    وفعالٌ  انتٌم الفوسفاتٌت القاعديAlkaline Phosphatase (ALP) الجهاد التؤكسةدي . ودراس  تؤثٌر ا

 Glutathioneالمسةةتحدا بةةاالٌثلٌن كبلٌكةةول والمةةدرر بٌومٌتانٌةةد, معبةةرا عنةةد بتقةةدٌر مسةةتوٌات كةةل مةةن الكلوتةةاثٌون 

(GSH)  والمالون ثنالً االلدٌهاٌدMalondialdehyde (MDA)  فً مصةل دم ذكةور االرانةب المعاملة , بؤالضةاف  إلةى

( (8-10ذكراَ من االرانب المحلٌ ، بؤعمار تتراوح ما بٌن  45الدراس  الحالٌ   الفحص المجهري لنسٌج الكلٌ  . استادم فً

ارنب/مجموعة , تةم تربٌتهةا فةً اقفةاص مفصةول  عةن  5مجةامٌع, بواقةع  9(ؼم, وتعةت إلةى ٕٓٓٓ-ٓٓ٘ٔأتهر وبوتن )

ولةى: اعطٌةت المةاء ٌومةاً وبواقةع جةرعتٌن ٌومٌةاً صةباحا ومسةاًء كمةا ٌلةً:  المجموعة  اال ٖٓبعضها بعض وجرعةت لمةدة 

مةةل/كؽم مةةن وتن  1والؽةذاء االعتٌةةادي وعةةدت كمجموعةة  السةةٌطرة ، المجموعةة  الثانٌة : جرعةةت بةةاالٌثلٌن كبلٌكةةول بتركٌةةت 

مل/كؽم من وتن الجسم، المجموع  الرابع : جرعةت بعصةٌر  1الجسم، المجموع  الثالث : جرعت بالمدرر بٌومٌتانٌد بتركٌت 

مةةل/كؽم مةةن وتن الجسةةم،  4وتن الجسةةم، المجموعةة  الاامسةة : جرعةةت بعصةةٌر اللٌمةةون مةةل/كؽم مةةن  6الرمةةان بتركٌةةت 

مل/كؽم  6مل/كؽم من وتن الجسم اضاف  إلى عصٌر الرمان بتركٌت  1المجموع  السادس : جرعت باالٌثلٌن كبلٌكول بتركٌت 

الجسم اضاف  إلى عصٌر اللٌمةون  مل/كؽم من وتن 1من وتن الجسم، المجموع  السابع : جرعت باالٌثلٌن كبلٌكول بتركٌت 

مةل/كؽم مةن وتن الجسةم عصةٌر  1مل/كؽم من وتن الجسم، المجموع  الثامن : جرعت بالمدرر بٌومٌتانٌد بتركٌت  4بتركٌت 

مل/كؽم مةن وتن الجسةم  1مل/كؽم من وتن الجسم, المجموع  التاسع : جرعت بالمدرر بٌومٌتانٌد بتركٌت  6الرمان بتركٌت 

مل/كؽم من وتن الجسم. أدهرت نتالج هذه الدراس  ان تكوٌن الحصى المستحدا باالٌثلٌن كبلٌكةول  4بتركٌت عصٌر اللٌمون

ومدرر البٌومٌتانٌد فً ذكور االرانب المحلٌ  أدى إلى تؤثٌرات سلبٌ  فً المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ , تمثلت بارتفاع معنوي عنةد 
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, المؽنٌسةٌوم والبوتاسةٌوم MDAٌةا, الكرٌةاتنٌن, حةامض الٌورٌةك, ( فةً تركٌةت كةل مةن الٌور(P≤ 0.05مستوى احتمالٌة  

والكالسٌوم فعالٌة   GSHبٌنما ادت إلى إنافاض تركٌت كل من البروتٌن الكلً, االلبومٌن, الكلوبٌولٌن,  ALTوفعالٌ  انتٌم 

رر بٌومٌتانٌةد إلةى حةدوا عند المعامل  باالٌثلٌن كبلٌكةول مقارنة  مةع السةٌطرة, وادت المعاملة  بالمةد ASTو ALPانتٌمً 

بٌنمةةا أدى إلةةى إنافةةاض تركٌةةت البةةروتٌن الكلةةً,  MDA  ,ALTارتفاعةةا معنوٌةةا فةةً تركٌةةت كةةل مةةن الٌورٌةةا, الكرٌةةاتنٌن, 

بٌنما لم ٌإثر فً تركٌت كل من الكلوبٌةولٌن, حةامض الٌورٌةك,  ASTو ALPوالكالسٌوم وفعالٌ  انتٌمً  GSHااللبومٌن, 

المؽنٌسةٌوم والبوتاسةٌوم فةً مصةل الةدم مقارنة  مةع السةةٌطرة, وادهةرت المقةاطع النسةجٌ  للكلٌة  ترسةب بلةورات اوكةةتاالت 

وتةنكس وتوسةع  الكالسٌوم فً النسج الكلوٌ  بتكل واضح وتضرر النسٌج الطبللً المبطن للنبٌبات الكلوٌ  مع حةدوا تناةر

فً االنبٌبات الكلوٌ  نتٌج  ترسب هذه البلورات. ادت معامل  ذكور األرانةب المحلٌة  بعصةٌر الرمةان واللٌمةون كةبلً علةى حةدا 

الى حدوا تؤثٌرات اٌجابٌ  فً عدد من المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  لودالؾ الكلى وودالؾ الكبةد, كمةا ادهةرت النتةالج إنافةاض 

فةةً مصةةل الةةدم مقارنةة  مةةع السةةٌطرة, وادت  MDAكلوتةةاثٌون وإنافاضةةاَ معنوٌةةا فةةً مسةةتوى ؼٌةةر معنةةوي فةةً مسةةتوى ال

المعامل  باالٌثلٌن كبلٌكول مع عصٌر الرمان واللٌمون كبل على حدى إلى إنافاض تركٌت كل من الٌورٌا, الكرٌاتنٌن, حةامض 

بٌنمةةا ادت إلةةى ارتفةةاع  ASTو ALTو ALP, المؽنٌسةةٌوم والبوتاسةةٌوم وإنافةةاض فعالٌةة  كةةل مةةن انةةتٌم  MDAالٌورٌةةك, 

والكالسةٌوم فةً مصةل دم ذكةور االرانةب المعاملة .  GSHتركٌت كل من البروتٌن الكلً, االلبومٌن, الكلوبٌولٌن, الكلوتاثٌون 

ادت المعامل  بالمدرر بٌومٌتانٌد مع عصٌر الرمان واللٌمون كبل علةى حةدا إلةى إنافةاض تركٌةت كةل مةن الٌورٌةا, الكرٌةاتنٌن, 

, فةً مصةل الةدم بٌنمةا ادت إلةى المحافدة  ASTو ALTو ALP, وإنافاض فعالٌ  كةل مةن انةتٌم  MDAحامض الٌورٌك, 

, الكالسةةٌوم, المؽنٌسةةٌوم GSHعلةةى المسةةتوى الطبٌعةةً تقرٌبةةاَ لتركٌةةت كةةل مةةن البةةروتٌن الكلةةً, االلبةةومٌن, الكلوبٌةةولٌن, 

عامل  االرانب باالٌثلٌن كبلٌكول مع عصٌر الرمان واللٌمون كبل علةى والبوتاسٌوم . كما ادهرت المقاطع النسجٌ  للكلٌ  ان م

احةةدا والمعاملةة  بالمةةدرر بٌومٌتانٌةةد مةةع عصةةٌر الرمةةان واللٌمةةون كةةبل علةةى حةةدى إلةةى التقلٌةةل مةةن ترسةةب بلةةورات اوكةةتاالت 

 ها بالنسٌج الطبللً المبطن لها. الكالسٌوم فً النبٌبات الكلوٌ  واالضرار التً سببت
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 علوم 

االطروحةة  : تصةةمٌم وتصةةنٌع مندومةة  حةةرؾ و تبلٌةةر مؽناطٌسةةٌ   عنةوان مروة ثامر محمود :اسم الطالب  
   للحتم  االلكترونٌ   

 القسم  : الفٌتٌاء   الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل
 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙ٘ٔرقم االستمارة : 

 / البصرٌات االلكترونٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  الفٌتٌاء  9ٕٔٓ/  8/ ٕ٘تارٌخ المناقت   : 
 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . منى عبدالكرٌم محمود أحمد

 االلكترونٌ / البصرٌات  الفٌتٌاء  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الفٌتٌاء   

 

 المستالص

 

من األجتاء الرلٌس  والُمهم  فً العدٌد من األجهتة اإللكترونٌ ، وتتكون هةذه المندومــةـ   تُعد مندوم  الَحرؾ والتبلٌر     

من عدســـ  تٌلٌ  مؽناطــٌـــســٌــ  لتبلٌر الحتم  اإللكترونٌ  لتولٌد مجــــس الكترونً دقٌه وملفات َحةرؾ لتوجٌةد الحتمة  

 اإللكترونٌ . 

المؽناطٌسةةٌ  التةةٌلٌ  البلمتنةةادرة، النمةةوذج األول ٌسةةمى عدسةة  الثقةةب تةةم تصةةمٌم ودراسةة  نمةةوذجٌن مةةن العدسةةات      

(Pinhole lens) واآلاةر ٌسةةمى عدسة  سةةنوركل ،(Snorkel lens) تمةت المقارنةة  بةٌن النمةةوذجٌن باسةتادام أحةةد .

والةذي ٌسةتادم طرٌقة  العناصةر المحةددة،  (Electron Optical Design) (EOD) برامج المحاكةاة والمعةروؾ باسةم

 (. تةم دراسة  النمةوذج األمثةلNI = 2000 A-tلتحلٌةل كثافة  االفةٌض المؽناطٌسةً والاةواص البصةرٌ  عنةد تهةٌج ثابةت )

)عدس  سنوركل( والذي حقه أفضل الاواص المتوافق  مع أؼراض البحا بالتفصٌل، كتؽٌٌر الفجوة الهوالٌ  فضبل عةن قطةر 

لمؽناطٌسةٌ . ٌُسةتادم هةذا النةوع مةن العدسةات فةً المجهةر اإللكترونةً الفتح  المحورٌ  للقطب على األداء البصري للعدس  ا

 ( ذي الطاقات الواطل ، والتً تُحقه أدنى قٌم لمعامبلت التٌوغ عند مساف  تؽل لمدٌات واسع .SEMالماسح )

ادام البصةةرٌ ، وباسةةت كمةةا تةةم تصةةمٌم حةةارؾ مؽناطٌسةةً نةةوع السةةرج ودراسةة  تةةؤثٌر المعلمةةات الهندسةةٌ  علةةى اواصةةد    

البرنامج ذاتد، اذ وجد أن لتؽٌٌر كٍل من قطر الفتح  المحورٌ  وطول الحارؾ تؤثٌراً كبٌراً على اواصد البصرٌ  وعلى مقةدار 

على تلك الاواص. كذلك تمت دراس  تؤثٌر التاوٌة   سمك الحارؾ ضلٌبلً جداً  االنحراؾ المؽناطٌسً، فً حٌن كان تؤثٌر تؽٌٌر

وتةةم  .تهةةٌج ووجةةد أن لهةةذٌن المعلمةةٌن تةةؤثٌراً مباتةةراً علةةى مقةةدار االنحةةراؾ المؽناطٌسةةً فقةةطالنصةةفٌ  للحةةارؾ ومقةةدار ال

تــصــنٌــع حــارؾ مـــؽناطــــــٌـــــسةـً نةوع السةرج بمواصةفات هندسةٌ  فُضةلى واوضةحت النتةالج التةً تةم الحصةول علٌهةا 

 ؾ المؽناطٌسً المصمم ندرٌاً وعملٌاً.للحار (Bz)وجود تتابد بٌن توتٌع كثاف  الفٌض المؽناطٌسً المحوري 

كذلك تةم تصةمٌم مندومة  َحةرؾ وتبلٌةر مؽناطٌسةٌ  للحتمة  اإللكترونٌة  وتتكةون مةن العدسة  التةٌلٌ  المفضةل  المسةماة      

بعدس  سنوركل ومندوم  َحرؾ مؽناطٌسٌ  بؤبعاد هندسٌ  تبُللم الحٌت الُماصص لها فً العدسة  التةٌلٌ ، )وتتةؤلؾ مندومة  

رؾ مةةن حةةارفٌٌن مؽناطٌسةةٌٌن نةةوع السـةةـرج، اذ ٌوضةةعان مةةع بعضةةهما علةةى التةةوالً. وتةةم احتسةةاب الاةةواص البصةةرٌ  الَحةة

للمندوم  المصمم ( وتبٌن أن تتؽٌل الحارفٌن  بتهٌجٌن ماتلفٌن مقداراً واتجاهاً قد حقةه نجاحةاً بةالتحكم فةً مسةار الحتمة  

الك قــٌـــــمـةـ   ُمثلةى لنســـةـب  تـهـــٌـةـج  الةـحارؾ الـعـلـةـوي الةى تـهـــٌـةـج  اإللكترونٌ  على سطح العٌنة ، ووجـــةـد أن هنــةـ

وعنةد هةةذه النسةب  حققةت مندومة  الَحةةرؾ والتبلٌةر المؽناطٌسةٌ  علةى أفضةةل  (ER = 0.6)الحةارؾ الــســـــةـفلً عــنــةـد  

  بالحتم  االلكترونٌ  باتجةاه محةور معةٌن ٌةتم اواص بصرٌ  متمثل  بمعامبلت تٌوغ واطل . وألجل اجراء عملٌ  مسح العٌن

  معاٌره مندوم  الحرؾ بتاوٌ  معٌن  والتً تتؽٌر تبعاً لتصمٌم مندوم  الحرؾ والتبلٌر واالتجاه المطلوب لعملٌ  المسح.
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 علوم 

 مروة نتار عبد الفتاح :اسم الطالب  
الثاٌروكسةٌن االطروحة  : دراسة  ندرٌة  وكهروكٌمٌالٌة  لهرمةون  نعنةوا

وتداابلتد مع بعض المركبةات باسةتادام أقطةاب محةورة ماتلفة  , محاولة  
 لعمل متحسس هرمونً حٌوي

   الكٌمٌاء القسم  :  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل
 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗ٘ٔرقم االستمارة : 

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  9/ ٘تارٌخ المناقت   : 
 اسم المترؾ : د . سعد هللا توفٌه سلٌمان

 هٌثم عبد الوهاب الوهب: د.                 
 الدرج  العلمٌ  : استاذ 

 : استاذ مساعد                   
 التهادة : دكتوراه 

         : دكتوراه           
    الكٌمٌاء  القسم :
 : الكٌمٌاء        

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ    االاتصاص العام / الدقٌه : 
        الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ :                               

 

 المستالص

 

 الجتء االول : 

وذلك باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري  (L-Thyroxine)دراس  السلوك الكهروكٌمٌالً لهرمون الؽدة الدرقٌ  الثاٌروكسٌن      

وقطةةب الكرافٌةةت الصةةلب وضةةمن المةةدى مةةن التراكٌةةت  (HMDE)الموجةة  المربعةة  علةةى قطةةب التلبةةه ذي القطةةرة المعلقةة  

(1.99610-7M–19.6110-7M)  و(3.9810-7M – 2.9110-6M)  مةةةوالري بالتعاقةةةب باسةةةتادام محلةةةول

( حٌةا اعطةى الثاٌروكسةٌن مةوجتً ااتةتال عنةد الجهةود (pH7.0الفوسفات المندم كالكترولٌةت مسةاعد عنةد دالة  حامضةٌ  

( فولةت علةى قطةب 9٘ٗ.ٓ( و )78ٓ.ٓوموجتً اكسدة عند الجهةود )  (HMDE)( فولت على قطب -ٔٓ.ٔ( و )-9ٖ٘.ٓ)

(. دراس  حاسوبٌ  للثاٌروكسةٌن وحسةاب Ag/AgCl/Sat. KClع الفض /كلورٌد الفض  )الكرافٌت الصلب ضد قطب المرج

باسةتادام  Mulliken charge)( وحسةاب تةحن  مةولكن )force field) MM2قٌمة  طاقة  االعاقة  الفراؼٌة  بطرٌقة  

 سٌن.( للثاٌروكELUMOو ) EHOMO)( فضبلً عن حساب )(GAMMES( كلٌهما فً برنامج (PM3( و (AM1طرٌقتً 

 الجتء الثانً :

وذلةك باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري الموجة  المربعة  علةى قطةب  (Thiourea)دراس  السلوك الكهروكٌمٌةالً للثاٌوٌورٌةا     

( حٌةةا اعطةةى (pH7.0مةةوالري عنةةد دالةة  حامضةةٌ   (9.910-4 – 7.4110-3)الكرافٌةةت وضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت 

( فولةةةةةةةت ضةةةةةةةد قطةةةةةةةب المرجةةةةةةةع ٖٖ.ٔ( و )0.97( و )8ٖ.ٓ)الثاٌوٌورٌةةةةةةةا ثةةةةةةةبلا موجةةةةةةةات اكسةةةةةةةدة عنةةةةةةةد الجهةةةةةةةود 

(Ag/AgCl/Sat.KCl )  كمةةا قُةةدر الثاٌروكسةةٌن بالطرٌقةة  ؼٌةةر المباتةةرة باسةةتادام الثاٌوٌورٌةةا ضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت

(1.4110-6–6.2510-6) سةةةٌن وذلةةةك مةةةن اةةةبلل البلمةةةرة الكهربالٌةةة  مةةةوالري, كمةةةا ُحضةةةر متحسةةةس حٌةةةوي للثاٌروك

 (1.9910-8–1.7610-7)للثاٌوٌورٌةةا وتقةةدٌر الثاٌروكسةةٌن باسةةتادام البةةولً ثاٌوٌورٌةةا عنةةد المةةدى االول مةةن التراكٌةةت 

 موالري.

لبةه ذي كما ُدرس التداال ما بةٌن الثاٌروكسةٌن والثاٌوٌورٌةا باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري الموجة  المربعة  علةى قطةب الت     

 (Kb)( درجةة  مطلقةة  وُحسةةبت قةةٌم ثابةةت التةةرابط ٖٖٓ, 98ٕ, 9ٕ٘, 88ٕ)بةةدرجات حرارٌةة   (HMDE)القطةةرة المعلقةة  

كما اُجرٌت دراس  حاسوبٌ  لبلقتران الجتٌلةً مةا بةٌن الثاٌروكسةٌن (. ΔH, ΔG ΔS ,وكذلك ُحسبت القٌم الثرموداٌنمكٌ  )

 ثاٌوٌورٌا .والثاٌوٌورٌا و ما بٌن الثاٌروكسٌن والبولً 

 الجتء الثالا :

دراس  السلوك الكهروكٌمٌالً للٌوراسٌل وذلك باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري الموجة  المربعة  علةى قطةب الكرافٌةت وضةمن     

( حٌا اعطةى الٌوراسةٌل مةوجتً اكسةدة (pH7.0موالري عند دال  حامضٌ   (3.3810-4–9.510-4)مدى من التراكٌت 
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, كمةا قُةدر الثاٌروكسةٌن بالطرٌقة  ( Ag/AgCl/Sat.KCl( فولت ضةد قطةب المرجةع )ٖ٘.ٔ) ( و7ٕٓٓٓ.ٓ)عند الجهود 

 موالري. (3.610-7–1.310-6)ؼٌر المباترة باستادام الٌوراسٌل ضمن مدى من التراكٌت 

كمةا ُدرس التةةداال مةةا بةةٌن الثاٌروكسةةٌن والٌوراسةةٌل باسةةتادام تقنٌة  فولتةةامتري الموجةة  المربعةة  علةةى قطةةب التلبةةه ذي     

( درجةة  مطلقةة  و ُحسةةبت قةةٌم ثابةةت التةةرابط 8ٖٓ, ٖٖٓ, 98ٕ, 9ٕ٘, 88ٕ)بةةدرجات حرارٌةة   (HMDE)القطةةرة المعلقةة  

(K) (  وكةةذلك ُحسةةبت القةةٌم الثرموداٌنمكٌةة, ΔH, ΔG ΔS.)  كمةةا اُجرٌةةت دراسةة  حاسةةوبٌ  لبلقتةةران الجتٌلةةً مةةا بةةٌن

 الثاٌروكسٌن والٌوراسٌل و ما بٌن الثاٌروكسٌن والبولً ٌوراسٌل .

 الجتء الرابع : 

دراس  السلوك الكهروكٌمٌالً للتاٌرامٌن وذلك باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري الموجة  المربعة  علةى قطةب الكرافٌةت وضةمن     

( حٌةا اعطةى التةاٌرامٌن مةوجتً (pH7.0مةوالري عنةد دالة  حامضةٌ   (4.9810-6 – 6.5410-5)مةدى مةن التراكٌةت 

, كمةا قُةدر بالطرٌقة  ؼٌةةر ( Ag/AgCl/Sat.KCl( فولةت ضةد قطةةب المرجةع )8ٖٙ.ٓ( و )778ٓ.ٓ)اكسةدة عنةد الجهةود 

مةةوالري,  (1.8710-8–2.19410-7)المباتةةرة باسةةتادام التةةاٌرامٌن كةةل مةةن الثاٌروكسةةٌن ضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت 

مةةةوالري وكةةةذلك الثاٌوٌورٌةةةا ضةةةمن مةةةن التراكٌةةةت  (4.5610-7–5.7310-6)الٌوراسةةةٌل ضةةةمن المةةةدى مةةةن التراكٌةةةت 

(4.5610-7–3.1710-6)  موالري, كما ُحضر متحسس حٌوي للثاٌروكسٌن وذلك من ابلل البلمرة الكهربالٌ  للتاٌرامٌن

مةوالري. كمةا ُدرس  (9.9910-9–1.6710-7)تاٌرامٌن ضمن المدى مةن التراكٌةت وتقدٌر الثاٌروكسٌن باستادام البولً 

التداال ما بٌن الثاٌروكسٌن والتةاٌرامٌن باسةتادام تقنٌة  فولتةامتري الموجة  المربعة  علةى قطةب التلبةه ذي القطةرة المعلقة  

(HMDE)   ٌبط ( درج  مطلق  وُحسبت قٌم ثابت التةرآٖٖ, 98ٕ, 9ٕ٘, 88ٕ)بدرجات حرار(Kb)  وكةذلك ُحسةبت القةٌم

  (.ΔH, ΔG ΔS ,الثرموداٌنمكٌ  )

 الثاٌروكسٌن والبولً تاٌرامٌن . كما اُجرٌت دراس  حاسوبٌ  لبلقتران الجتٌلً ما بٌن الثاٌروكسٌن والتاٌرامٌن و ما بٌن   
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 علوم 

 Microsporidia sp:  دراس  تتاٌصٌ  وتصنٌفٌ  لطفٌلً  عنوان الرسال  نرمٌن طار  فاضلاسم الطالب : 
 من األتااص المصابٌن باإلسهال فً مدٌن  الموصل

  الحٌاةالقسم  : علوم  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٙٔرقم االستمارة : 

 / علم الحٌوان  علوم الحٌاةاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٓٔ/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد سٌناء عبدهللا علًاسم المترؾ : د . 

 / علم الحٌوان علوم الحٌاة  االاتصاص العام / الدقٌه :  حٌاةالقسم : علوم 

 

 المستالص

 

التحري عن نسب  انتتار األبواغ الدقٌق  فً المصابٌن باإلسهال فً مدٌن  الموصةل، وتحدٌةد العوامةل استهدفت الدراس       

المساهم  فً انتتارها، وتحدٌد أنواعها المسبب  لئلصاب  البترٌ ، وكذلك عمدت الدراسة  إجةراء محةاالت عةدة فةً تصةنٌؾ 

 الطفٌلً.

للكتةؾ المدهةري للطفٌلةً فةً الؽةالط، وتةم  Ryan blue stainاسةتادمت المسةحات المصةبوؼ  بصةبؽ  راٌةن الترقةاء 

التقلٌةةدي عبةةر اسةةتعمال العةةدة الااصةة   P.C.Rمتاصصةة  للكتةةؾ عةةن األنةةواع باسةةتادام  primersاسةةتادام بةةواد  

Extraction kit  السةةتابلصDNA  مةةن الطفٌلةةً الؽةةالط وإجةةراء الترحٌةةل الكهربةةالً علةةى هةةبلم االكةةاروت، وأاٌةةرا تةةم

 للحصول على الجٌنات والمعلومات البلتم  إلجراء التصنٌؾ.       PubMedو NCBIنامج االستعان  ببر

 8ٔ%  عةن طرٌةه فحةص 7.ٓٗأدهرت نتالج الدراسة  ان نسةب  انتتةار طفٌلٌةات األبةواغ الدقٌقة  فةً مدٌنة  الموصةل بلةػ 

ه واللةون الةوردي أو األحمةر مةن حٌةا الحجةم الةدقٌ Xٓٓٔعٌن  ؼالط وتمٌت أبواؼها مدهرٌا تحت المجهةر الضةولً بقةوة 

الباهت والتكل المتطاول الى المسةتدٌر ذات نةواة واضةح ، وكتةفت نتةالج الدراسة  ان هنةاك ثبلثة  عوامةل تةإثر فةً انتتةار 

 chi-Squareالطفٌلً فً المدٌن  وهً العمر والحال  الصحٌ  و منطق  السكن بعد تحلٌل البٌانات حسب تحلٌل مربع كاي 

علةى التةوالً. ادهةرت النتةالج ان  ٙٔٓ.ٓ، ٓٓٓ.ٓ، ٗٔٓ.ٓاالحصةالً وبقٌمة  مربةع كةاي ٌسةاوي  SPSSفةً البرنةامج 

% بالمقارنة  مةع الفلةات العمرٌة  االاةرى التةً ٓٓٔسةن  األعلةى فةً نسةب  اإلصةاب   ٖٓ-ٕٔو ٕٓ-ٔٔالفٌلتٌن العمةرٌتٌن 

-7اتةهر؛  ٙ-ات العمرٌ  كالتالً، اقل مةن تةهرتملتهم الدراس  من األطفال بعمر عدة إٌام الى كبار السن، وكان تقسٌم الفل

سن . كان أصحاب العملٌةات  ٔ٘سن ؛ أكبر من  ٓ٘-ٖٔسن ؛  ٕٓ-ٔٔسنوات؛  ٓٔ-ٙسنوات؛  ٘-ٖسن ؛  ٕ-ٔتهر؛  ٕٔ

% مقارن  مةع الحةاالت الصةحٌ  االاةرى مةن مرضةى السةرطان والةذٌن ٌعةانون مةن ٓٓٔالجراحٌ  األعلى فً نسب  اإلصاب  

أتااص اآلارٌن ال ٌعانون أمراض المتمن . أفراد الماٌمات هم األعلى فً نسب  انتتار الطفٌلً بنسةب  أمراض القلب ومن 

% مقارن  مع بقٌ  الدروؾ المعٌتٌ  من الناتحٌن ومن منطق  الرتٌدٌ  ومن أحٌاء الموصل. فً حٌن لم ٌدهر للجنس 8ٓ

 على التوالً.     9ٗٙ.ٓو 0.917ونوع الرضاع  تؤثٌر على نسب  االنتتار بقٌم  مربع كاي ٌساوي 

عةن وجةود  P.C.Rوإجراء  EBIEF1/EBIER1كتفت نتالج الترحٌل الكهربالً على هبلم االكاروت بعد استادام الباد  

لةم ٌكتةؾ عةن  SINTF1/SINTRتوج قاعدي، فً حٌن الباد   7ٓٙبحجم  Enterocytozoon bieneusiالنوع 

توج قاعةدي، وإنمةا أدهةرت  ٕٓ٘فةً العٌنةات المفحوصة  جتٌلٌةا بحجةم  Encephalitozoon intestinalisالنةوع 

توج قاعةدي ولهةذا تطلةب األمةر إجةراء السةكونس للتؤكةد مةن الطفٌلةً، ولكةن صةعوب  تضةاٌم القطعة   9ٖٓحجمٌن أحدهما 

ً السةكونس وعدم إعطاء حتم ناتج التفاعل فً السكونس حال دون الكتؾ عن نوع الطفٌلً، ولم نتمكن من إكمال العمةل فة

 ندرا لضٌه وقت البحا. 

صةةنفت األبةةواغ الدقٌقةة  فةةً الدراسةة  الحالٌةة  كفطرٌةةات بعةةد مقارنةة  نٌوكلوتٌةةدات جٌنةةات انتٌمةةات وبروتٌنةةات معٌنةة  لهةةا مةةع 

 PubMedباإلضةةاف  الةةى االسةةتعان  ببرنةةامج  NCBIفةةً برنةةامج  blastnنٌوكلوتٌةةدات بةةاقً الكالنةةات الحٌةة  وباسةةتادام 

دون المرور بالسكونس، حٌا دهةر ان األبةواغ الدقٌقة  تقةع فةً نفةس التةجرة مةع فطرٌةات،  Gene bankوبنك الجٌنات 

 ونسب  تماثل نٌوكلوتٌداتها عالٌ  بالمقارن  مع باقً الكالنات الحٌ . 

باإلسةهال من الجذٌر بالذكر ان هذه الدراس  تعد األولى فً انتتار األبواغ الدقٌق  وتصنٌفها عن طرٌه األتااص المصةابٌن 

 فً مدٌن  الموصل وٌمكن اعتبار هذه الدراس  بداٌ  لدراسات مستقبلٌ  فً تتاٌص وتصنٌؾ األبواغ الدقٌق .          
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 علوم 

:  دراس  مستوٌات بعض المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  وعتل  االطروح  عنوان اسم الطالب : اٌمان سالم محمود
    لدى النساء الحواملانتٌم امٌنواسٌلٌت من السالل االمنٌونً 

 القسم  : الكٌمٌاء   الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘ٔرقم االستمارة : 

 كٌمٌاء حٌاتٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : كٌمٌاء /  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  الهبللًاسم المترؾ : د . لإي عبد علً 

 كٌمٌاء حٌاتٌ  كٌمٌاء / االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكٌمٌاء 

 

 المستالص
 

تضمنت االطروح  دراس  مستوٌات المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  فً السالل األمنٌةونً للحوامةل المترافقة  مةع فةرط الضةؽط        

( متؽٌةراً تةملت بعةض المعةادن الثقٌلة  واالساسةٌ  والبروتٌنةات 25والوالدة المبكةرة والةوالدة المتةوه  عةن طرٌةه قٌةاس )

الاارصةٌن، الرصاص، الكادمٌوم, الكةروم, االلمنٌةوم, النٌكةل, المؽنٌسةٌوم, الكالسةٌوم، واإلنتٌمات ومضادات األكسدة االتٌ : 

, إنةةتٌم الكتٌةةت 1-إنةةتٌم أمٌنواسةةٌلٌت، Cفٌتةةو بةةروتٌن, السسةةتاتٌن -التفةةاعلً, ألفةةا Cالنحةةاس والمنؽنٌةةت, البةةروتٌن الحدٌةةد، 

حامـض الٌورٌةك، , الكلوتاثاٌون، Cفٌتامٌن دٌهاٌدروجنٌت، إنتٌم اسبارتٌت أمٌنوترانسفٌرٌت، إنتٌم األنٌن أمٌنوترانسفٌرٌت، 

مةن السةالل األمنٌةونً  ( عٌنة 338أجرٌةت هةذه الدراسة  علةى )إذ المالونداٌالدٌهاٌد، الكولٌستٌرول والكلٌسٌرٌدات الثبلثٌة ، 

( عٌنة  مةن السةالل األمنٌةونً مةن النسةاء الحوامةل (78سن  وتوتعت اعداد العٌنات الةى:  (16-45)تراوحت أعمارهم بٌن 

( عٌنة  مةن الحوامةل ذوات 97( عٌنة  مةن الحوامةل لةدٌهن فةرط ضةؽط مترافةه مةع الحمةل, )113ؼٌر مصةابات بةؤمراض، )

( لؽةةرض عةةتل إنةةتٌم أمٌنواسةةٌلٌت مةةن الحوامةةل 15( عٌنةة  مةةن الحوامةةل ذوات الةةوالدة المتةةوه  و)35الةةوالدة المبكةةرة و)

 االصحاء .

أتارت النتالج الى ان هناك ارتفاعاً معنوٌاً فً مستوٌات المعةادن فةً السةالل األمنٌةونً للحوامةل المترافةه مةع فةرط الضةؽط 

ه  مقارن  مع مجموع  السٌطرة لكل من: الرصاص, الكادمٌوم, الكةروم, االلمنٌةوم والنٌكةل, والوالدة المبكرة والوالدة المتو

, أما الحدٌد والنحاس فقةد لةوحد ان هنةاك ارتفاعةاً معنوٌةاً الاارصٌنوانافاضاً معنوٌاً فً مستوٌات المؽنٌسٌوم, الكالسٌوم و

ٌاتهم لةدى الحوامةل ذوات الةوالدة المبكةرة والةوالدة فً مستوٌاتهم لدى الحوامل المترافةه مةع فةرط الضةؽط وانافةاض مسةتو

المتوه , أما بالنسب  للمنؽنٌت فقد لوحد فٌد انافاض معنوي فً مستواه لدى الحوامل المترافه مع فةرط الضةؽط والحوامةل 

التفةاعلً  Cتٌن ذوات الوالدة المتوه ,كما ادهرت النتالج بؤن هناك ارتفاعاً معنوٌاً فً مستوٌات البروتٌنات لكةل مةن البةرو

فقد اتارت النتالج إلى وجود ارتفاع معنوي فةً مسةتوٌاتد  Cفٌتوبروتٌن ولجمٌع المجامٌع المدروس , اما السستاتٌن -والفا

لةدى الحوامةةل المترافةةه مةةع فةةرط الضةةؽط والةةوالدة المتةةوه . مةةن جانةةب ااةةر، أتةةارت نتةةالج قٌاسةةات اإلنتٌمةةات فةةً السةةالل 

اضةاً معنوٌةاً فةً فعالٌة  إنةتٌم األمٌنواسةٌلٌت وتٌةادة معنوٌة  إلنتٌمةات: الكتٌةت دٌهاٌةدروجٌنٌت، األمنٌونً إلةى ان هنةاك اناف

اسبارتٌت أمٌنوترانسفرٌت واألنٌن أمٌنوترانسفرٌت فً سالل األمنٌونً لكل المجامٌع المدروس  وهذا ٌتٌر إلةى تةؤثر ودةالؾ 

 الكبد. 

فضبلً عن ذلك لوحد بؤن هناك حال  كرب تؤكسدي عاٍل فةً السةالل األمنٌةونً لةدى الحةاالت المرضةٌ  المدروسة  مقارنة  مةع 

 Cمجموعةةة  السةةةٌطرة متمةةةثبلً باالرتفةةةاع المعنةةةوي لمإتةةةر األكسةةةدة المالونداٌالدٌهاٌةةةد وإنافةةةاض معنةةةوي فةةةً فٌتةةةامٌن 

 ً لمستوٌات حامض الٌورٌك لةدى الحوامةل المترافقة  مةع فةرط الضةؽط وفةً  والكلوتاثاٌون، كما لوحد ان هناك ارتفاعاً معنوٌا

الحوامل ذوات الوالدة المتوه . وفً دراس  مسةتوٌات الةدهون أتةارت النتةالج الةى أن هنةاك ارتفاعةاً معنوٌةاً فةً مسةتوٌات 

فةةرط الضةؽط والحوامةةل  الكولٌسةتٌرول والكلٌسةٌرٌدات الثبلثٌةة  فضةبل عةن هورمةةون الكةورتٌتول لةدى الحوامةةل المترافةه مةع

تضمنت الدراسة   ذوات الوالدة المبكرة وانافاض مستوٌاتهم للحوامل ذوات الوالدة المتوه  مقارن  مع مجموع  السٌطرة,

( من السالل األمنٌونً للحوامل االصحاء، إذ تم فصل حتمة  رلٌسة  واحةدة ACY1) ٔ-اٌضا عتالً جتلٌاً إلنتٌم أمٌنواسٌلٌت

للراسةةب البروتٌنةةً النةةاتج عةةن ترسةةٌب  DEAE-celluloseنةةوع  ٌةة  بتقنٌةة  التبةةادل االٌةةونً السةةالبفقةةط ذات فعالٌةة  عال

مةرة، ومةن ثةم  19%( بعةد عملٌة  الفةرت الؽتةالً وبعةدد مةرات تنقٌة  وصةلت 65البروتٌنات باستادام كبرٌتةات االمونٌةوم )

ودهةر أن هنةاك حتمة  واحةدة ذات  G-100س حقنت الحتم  الناتج  فٌما بعد فً عمود الترتٌح الهبلمةً مةن نةوع سةٌفادك

مرة, تم اٌجاد الوتن الجتٌلةً للقمة  ذات الفعالٌة  العالٌة  إلنةتٌم   38ئلنتٌم اذ وصل عدد مرات التنقٌ  للحتم لفعالٌ  عالٌ  

ACY1  دالتون  46698والمعتول  من السالل األمنٌونً باستادام تقنٌ  كروماتوؼرافً الترتٌح الهبلمً وكان بحدود . 
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 علوم 

تقٌٌم دور عدد من المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  فً مصل دم   :  نوان الرسال ع اسم الطالب : نور ماتن عبد الرحمن
 المرضى الذٌن ٌعانون من مرض السٌالٌك فً مدٌن  الموصل وضواحٌها

 القسم  : علوم حٌاة  الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  البحا : اكادٌمًطبٌع   8٘ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم حٌاة / علم الحٌوان  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  انعام احمد حمتةاسم المترؾ : د . 

 حٌاة / علم الحٌوانعلوم  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : علوم حٌاة 

 

 المستالص

 

هدفت الدراس  الحالٌ  إلى تقدٌر بعض المتؽٌرات اإلنتٌمٌ  والكٌموحٌوٌة  المهمة  لودةالؾ الكبةد والكلٌة  لةدى المرضةى      

الذٌن ٌتناولون الكلوتٌن والممتنعٌن عن تناولد ومقارنتهم باألصحاء ورإٌ  مدى فالدة الحمٌ  الؽذالٌة  الاالٌة  مةن الكلةوتٌن 

GFD “Gluten free diet” الة  الصةحٌ  للمرضةى, وإٌجةاد مإتةرات كٌموحٌوٌة  تسةاهم فةً التتةاٌص لتحسةٌن الح

المبكر لمرض السٌلٌاك. أجرٌت الدراس  الحالٌ  فً محافد  نٌنوى على المرضى المتوافدٌن إلى مستتفى السبلم وابن سٌنا 

قنةةً والمرضةةى والانسةةاء وكةةذلك بعةةض الماتبةةرات األهلٌةة  وأٌضةةا بعةةض المرضةةى مةةن طلبةة  جامعةة  الموصةةل والمعهةةد الت

المتوافدٌن إلى عٌادات األطباء األاصالٌٌن وبعض األقضةٌ  والنةواحً وماٌمةات الجدعة  والسةبلمٌ  بعةد التتةاٌص الةدقٌه 

( 2-25بةٌن ) عٌن  من مصل الدم ألتااص من كبل الجنسٌن تتراوح أعمارهم مةا183تم جمع  من قبل األطباء األاصالٌٌن.

وتعةةت العٌنةةات إلةةى ثةةبلا مجةةامٌع,  . 8ٕٔٓإلةةى تةةهر حتٌةةران لعةةام  7ٕٔٓلعةةام  سةةن , وللفتةةرة مةةن تةةهر تتةةرٌن الثةةانً

إناا( , ومجموع  المرضى الممتنعٌن  ٖٔذكور و ٖٔ( عٌن  منها )ٕٙمجموع  المرضى الذٌن ٌتناولون الكلوتٌن وتتمل )

( ٓٙ)السٌطرة( وتتةمل )إناا(, فضبلً عن مجموع  األصحاء  ٖٓذكور و ٖٔ( عٌن  منها )ٔٙعن تناول الكلوتٌن وتتمل )

 إنةاا( . أدهةرت نتةالج الدراسة  الحالٌة  وجةود ارتفةاع معنةوي فةً فعالٌة  كةل مةن اإلنتٌمةات ) ٖٓذكةور و ٖٓعٌن  منهةا )

glutamyl transferase-GGT Gamma وAlanine aminotransferase ALT وAspartate 

aminotransferase AST وAlkaline phosphatase  ALP وAnti tissue transglutaminase 

tTG-IgA للمرضى الذٌن ٌتناولون الكلوتٌن مقارنة  باألصةحاء وعةدم وجةود فةر  معنةوي فةً فعالٌة  هةذه اإلنتٌمةات لةدى )

. كما أدهرت النتالج وجود انافاض معنةوي فةً قٌةاس p ≤ 0.05)مقارن  باألصحاء عند مستوى احتمالٌ  ) GFDمرضى 

 وعةدم وجةود فةر  معنةوي فةً قٌةاس كةل مةن ,  GFDذٌن ٌتناولون الكلوتٌن وكذلك مرضىالالبروتٌن الكلً لدى المرضى 

ووجةود  ,GFDمرضةى ل الةذٌن ٌتنةاولون الكلةوتٌن وكةذلكاأللبومٌن والكرٌاتٌنٌن وحامض الٌورٌك والكلوكوت لدى المرضى 

وجةةود ارتفةةاع  ولون الكلةةوتٌن مةةعالةةذٌن ٌتنةةاارتفةةاع معنةةوي فةةً قٌةةاس البٌلٌةةروبٌن الكلةةً والمباتةةر والٌورٌةةا لةةدى المرضةةى 

 GFDمرضةةى فةةر  معنةةوي فةةً قٌةةاس البٌلٌةةروبٌن المباتةةر والٌورٌةةا ل, وعةةدم وجةةود معنةةوي فةةً قٌةةاس البٌلٌةةروبٌن الكلةةً

 عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى احتمالٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   األصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاءمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع مقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

(  .(p ≤ 0.05 وجةود انافةاض معنةوي فةً عنصةر الحدٌةد كما أدهةرت النتةالجFe+2 النحةاس وCu+2  والكالسةٌومCa+2 

عند مسةتوى احتمالٌة   األصحاءمع مقارن   GFDمرضى لالذٌن ٌتناولون الكلوتٌن وكذلك  لدى المرضى Zn+2والاارصٌن 

((p ≤ 0.05 مرضةى وتنةاولون الكلةوتٌن ٌالةذٌن . وكذلك وجود انافاض معنوي فً قٌاس مإتر كتل  الجسم لةدى المرضةى

GFD مالٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوى احت مقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع األصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحاء 

(.(p ≤ 0.05  تم إجراء النتالج اإلحصالٌ  لمعرف  تؤثٌر الفلات العمرٌ  والجنس على المإتةرات الكٌموحٌوٌة  لةدى كةل مةن

تضةمنت الرسةال  أٌضةا دراسة  بعةض العوامةل األصحاء والمرضى الذٌن ٌتناولون الكلوتٌن والمرضى الممتنعٌن عن تناولةد. 

ستبٌان للمرٌض مثل التةارٌخ العةاللً للمةرض, مسةتوى التعلةٌم, األعةراض السةرٌرٌ  المتعلق  بالمرض من ابلل استمارة اال

 , وهل ٌتناول المكمبلت الؽذالٌ  أم ال؟.؟ للمرض, هل ٌعانً المرٌض من أمراض أارى
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 علوم 

تحضٌر وتتاٌص معقدات جدٌدة لعدد من العناصر   : عنوان االطروح  اسم الطالب : احمد عبد المحسن احمد
 االنتقالٌ  وؼٌر االنتقالٌ  مع لٌكاندات ثنالً الهٌدراتون

 القسم  : الكٌمٌاء الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٙٔرقم االستمارة : 

 العام / الدقٌه : كٌمٌاء / كٌمٌاء العضوٌ  االاتصاص  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اهردعبد الؽنً دمحم الاسم المترؾ : د . 

 كٌمٌاء / كٌمٌاء العضوٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الكٌمٌاء

 

 المستالص

 

( II( والاارصةٌن)II( والنحةاس)II( والنٌكةل)IIسبعٌن معقدا من معقدات الكوبلت)تضمنت االطروح  تحضٌر وتتاٌص       

-Bis( بؤسةةةةتادام عتةةةةرة لٌكانةةةةدات عضةةةةوٌ  مةةةةن نةةةةوع  بس هٌةةةةدراتون )III( والةةةةذهب)II( والببلتةةةةٌن)IIوالببلدٌةةةةوم)

hydrazone: ًوه ) 

HDMBH= 2,5-hexanedion bis(4-methylbenzoyl hydrazone)                 HDPH = 2,5-

hexanedion bis(2-picolinoyl hydrazone)                         HDTH = 2,5-hexanedion 

bis(2-thionyl  hydrazone)                          HDFH = 2,5-hexanedion bis(2-furoyl  

hydrazone)                           DFMBH = 2,6-diformyl pyridine bis(4-methylbenzoyl 

hydrazone)          DFPH = 2,6-diformyl pyridine bis(2-picolinoyl hydrazone)              

    DFTH =2,6-diformyl pyridine bis(2-thionyl hydrazone)                   BNAH = benzil 

bis(acetyl hydrazone)                                          BNPH = benzil bis(2-picolinoyl 

hydrazone)                                  BNTH = benzil bis(2-thionyl hydrazone)    

 وقد صنفت المعقدات الفلتٌ  المحضرة الى ما ٌؤتً :

 ,M=Co(II), Ni(II)]اذ أن  [Ni(BNAH-2H)] و[M(L-2H)(H2O)2] ت الصةٌؽ  العامة  المعقةدات الفلتٌة  ذا 1.

Cu(II), Zn(II)] ( حٌا,L= HDMBH, HDPH, HDTH , HDFH, BNAH,BNPH,BNTH.) 

, حٌةةا [M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)]اذ أن  [M(L-2H)(H2O)]المعقةةدات الفلتٌةة  ذات الصةةٌؽ  العامةة   2.

(L=DFMBH,DFPH,DFTH.) 

, حٌةةةةةةةةةةةةا  [M= Pd(II), Pt(II)]اذ أن  [M(L)Cl2]المعقةةةةةةةةةةةةدات ذات الصةةةةةةةةةةةةٌؽ  العامةةةةةةةةةةةة   3.

L=HDMBH,HDPH,HDTH,HDFH,BNAH,BNPH,BNTH,DFMBH,DFPH,DFTH  

 (L=HDMBH,HDPH,HDTH,HDFH, [Au(L)Cl3]المعقةةةةةةةةةةةةةةدات ذات الصةةةةةةةةةةةةةةٌؽ  العامةةةةةةةةةةةةةة   4.

,BNAH,BNPH,BNTH,DFMBH,DFPH,DFTH) 

والكٌمٌالٌ  والطٌفٌ  للٌكاندات والمعقدات المحضرة بواسط  تقانات قٌاس المحتوى الفلةتي طٌةؾ ُدرست الاواص الفٌتٌالٌ  

-U.V( وطٌؾ األتع  فةو  البنفسةجٌ  والمرلٌة )IR( وطٌؾ األتع  تحت الحمراء)1H.NMRالرنٌن النووي المؽناطٌسً)

Visوالتوصٌلٌ  الموالرٌ  والحساسٌ  المؽناطٌسٌ  والتحلٌل الدقٌه للعنا )(صرC.H.N.S. وقٌاس نسب  الكلورٌد ) 

( تسةةلك سةةلوك رباعٌةة  HDMBH,HDPH,HDTH,HDFH,BNAH,BNPH,BNTHأثبتةةت النتةةالج أن اللٌكانةةدات )

 ,M=Co(II), Ni(II)]( مةع االٌونةات الفلتٌة  األتٌة  Bi-negative tetrtadentateالسةن ثنالٌة  التةحن  السةالب  )

Cu(II), Zn(II)]   وٌحدا التناسه بهٌل ,( األٌنولenol form ًوٌكون التناسه من ابلل ذرتةً النتةروجٌن لمجمةوعت )
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(, أضةاف  الةى ارتبةاط جتٌلتةً مةاء لٌنةتج بنٌة  سداسةٌ  التناسةه N2O2( وذرتً أوكسجٌن االٌنةولٌتٌن )C=Nاألتومٌثاٌن )

ترح هةو ثمةانً السةطوح , والتكل الهندسً المق [M(L-2H)(H2O)2]حول األٌون الفلتي وتكون الصٌؽ  العام  للمعقدات 

(Octahedral ماعةةةدا المعقةةةد ,)[Ni(BNAH-2H)]  فقةةةد بٌنةةةت قٌاسةةةات الحساسةةةٌ  المؽناطٌسةةةٌ  وقٌاسةةةات االطٌةةةاؾ

 . (Square planar)االلكترونٌ  أن لد قٌم  عتم مؽناطٌسً مقارباً للصفر والتكل المقترح لد هو مربع مستٍو 

 Bi-negativeك اماسةةٌ  السةةن ثنالٌةة  التةةحن  السةةالب  )( فتسةةلك سةةلوDFMBH,DFPH,DFTHامةةا اللٌكانةةدات )

pentadentate  ٌمع االٌونات الفلتٌ  الثنالٌ  األت )[M=Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II)]   وٌحدا التناسه بهٌلة ,

( وذرة النتةةروجٌن C=N( وٌكةةون المةةنح مةةن اةةبلل ذرتةةً النتةةروجٌن لمجمةةوعتً األتومٌثةةاٌن )enol formاألٌنةةول )

( , أضةاف  الةى ارتبةاط جتٌلة  مةاء لٌنةتج بنٌة  سداسةٌ  التناسةه حةول األٌةون N3O2رٌدٌن وذرتةً أوكسةجٌن االٌنةولٌتٌن)للب

, وٌكةةةون التةةةةكل المقتةةةةرح هةةةو ثمةةةةانً السةةةةطوح  [M(L-2H)(H2O)]الفلةةةتي وتكةةةةون المعقةةةدات ذات الصةةةةٌؽ  العامةةةة  

(Octahedral. ) 

 =M]( مةةع االٌونةةات الفلتٌةة  األتٌةة  Bidentateالسةةن متعادلةة  التةةحن  )كمةةا  أن جمٌةةع اللٌكانةةدات سةةلكت سةةلوك ثنالٌةة  

Pd(II), Pt(II)] ( وٌحدا التناسه من ابلل ذرتً النتةروجٌن لمجمةوعتً االتومٌثةاٌن ,N,N ًأضةاف  الةى أرتبةاط ذرتة , )

, وٌكةون التةكل  [M(L)Cl2]كلور, لٌنتج بنٌ  رباعٌة  التناسةه حةول األٌةون الفلةتي وتكةون المعقةدات ذات الصةٌؽ  العامة  

 ( .Square planerالمقترح هو مربع مستوي )

(, وٌحةدا التناسةه III( مةع أٌةون الةذهب)Bidentateكما  أن جمٌع اللٌكاندات سلكت سلوك ثنالٌ  السن متعادل  التحن  )

ج بنٌةة  اماسةةٌ  ( , أضةةاف  الةةى أرتبةةاط ثةةبلا ذرات كلةةور, لٌنةةتN,Nمةةن اةةبلل ذرتةةً النتةةروجٌن لمجمةةوعتً االتومٌثةةاٌن )

, وٌكةون التةكل المقتةرح هةو هةرم مربةع  [Au(L)Cl3]التناسه حول األٌون الفلةتي وتكةون المعقةدات ذات الصةٌؽ  العامة  

 ( .Square based pyramidالقاعدة )

( II) ( ومعقداتها مع أٌونات الببلدٌةومHDTH,DFTH,BNTHتم تقٌٌم الفعالٌ  الباٌولوجٌ  )المضادة للبكترٌا( للٌكاندات )

وثبلثة  أنةواع  ( Staphylococcus aureus)( ضد نوع واحد من البكتٌرٌا الموجب  الؽرام  III( والذهب)IIوالببلتٌن)

 Klebsiella)( وPseudomonas acruginosa( و )Escherichia coliمةةن البكترٌةةا السةةالب  الؽةةرام )

pneumoniae)    وذلك باتباع طرٌق(Bauer) االنتتار باألقراصتِد وهً طرٌق  وجماع 
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 علوم 

مصلٌا   Toxoplasmosis: تتاٌص داء المقوسات  عنوان الرسال  اسم الطالب : دالٌا صالح مصطفى
وقٌاس فعالٌ  انتٌم االدٌنوسٌن دي امٌنٌت لعدد من النساء الحوامل فً 

 محافد  نٌنوى

 القسم  : علوم الحٌاة الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحٌاة / علم الحٌوان  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . ساجدة ترٌؾ حسٌن

    علوم الحٌاة / علم الحٌوان )طفٌلٌات( االاتصاص العام / الدقٌه :  الحٌاةالقسم : علوم 

 

 المستالص

 

عٌن  مصل دم لنسةاء حوامةل مراجعةات إلةى مستتةفى السةبلم التعلٌمةً فةً مدٌنة   154تناولت الدراس  الحالٌ  فحص       

الموصل وبعض الماتبرات األهلٌة  والمتةكوك بإصةابتهن بةداء المقوسةات للتحةري عةن األجسةام المضةادة لطفٌلةً المقوسة  

تادام ااتبةار تةبلتن فً محافد  نٌنوى ، وذلك لتحدٌد االنتتةار المصةلً لئلصةاب  باسة Toxoplasma gondiiالكوندٌ  

والتةةً تدهةةر اإلصةةاب  المتمنةة  وااتبةةار االدمصةةاص  IgG( للتحةةري عةةن األجسةةام المضةةادة للطفٌلةةً نةةوع LATالبلتكةةس )

 المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعً المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرتبط بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاألنتٌم 

(Enzyme Linked Immunosorbent Assay - IgM للتحةري عةن األجسةام المضةادة للطفٌلةً نةوع )IgM 

 . 2018الى نهاٌ  تهر اٌار  2017والتً تتٌر إلى اإلصاب  الحادة للفترة منذ بداٌ  تهر نٌسان 

 -15ندمت استمارة استبٌان لكل امرأة قٌد الدراس  للحصول على المعلومات الااص  بها من حٌا العمر )تتراوح أعمارهن 

امعً ، ثانوي ، ابتةدالً فمةا دون ( وفصةل الحمةل عنةد سن ( واالنحدار البٌلً )حضري أو رٌفً( والمستوى التعلٌمً )ج45

 سحب عٌن  الدم لبلاتبار لمعرف  تؤثٌر هذه العوامل على نسب  االنتتار المصلً للداء.

( فً مصل النساء قٌد الدراس  فً محافد  نٌنوى من المصةابات إصةاب  ADAتم تحدٌد فعالٌ  أنتٌم االدٌنوسٌن دي أمٌنٌت )

 عٌن  من نساء حوامل ؼٌر مصابات )مجموع  السٌطرة(. 31  متمن  ومقارن  فعالٌتد فً مصل حادة والمصابات إصاب

%  45.5% فةً نسةةاء حوامةل مةن محافدةة  نٌنةوى توتعةت بةةٌن  53.9أدهةرت نتةالج الدراسةة  الحالٌة  نسةب  إصةةاب  كلٌة  

إلصةابات كانةت فةً فتةرة سةابق  ( مما ٌدل على أن ؼالبٌ  اIgM% إصاب  حادة )وجود  8.4( و IgGإصاب  متمن  )وجود 

سةن  . أمةا اإلصةاب  الحةادة  30-26للحمل وأّن اإلصاب  الحادة أقل بكثٌر. سجلت اعلى نسب  اصاب  متمن  فً الفل  العمرٌة  

سةن  . كمةا أن النسةاء الحوامةل المةدنٌات أدهةرن أعلةى نسةب  إصةاب  مقارنة   35-31فقد أدهةرت أعلةى نسةب  إصةاب  بعمةر 

عند مقارن  نسب  اإلصاب  من حٌا  ل الرٌفٌات مع وجود فر  معنوي عند مستوى احتمالٌ  بالنساء الحوام

االنحدار البٌلً للمصابات . أما بالنسب  للمستوى التعلٌمً فقد أدهرت النساء من ذوات التحصٌل الثانوي أعلى نسب  إصةاب  

 الحمل. فً محافد  نٌنوى وأعلى نسب  إصاب  فً الفصل األول من

أدهرت نتالج قٌاس فعالٌ  أنتٌم االدٌنوسٌن دي أمٌنٌت والتةً عبةر عنهةا بنةانومول مةن االدٌنوسةٌن المةتال منةد األمةٌن لكةل 

دقٌق  لكل ملؽم بروتٌن ارتفاع فً قٌم  فعالٌ  األنةتٌم لةدى النسةاء المصةابات بإصةاب  حةادة أكثةر ممةا فةً النسةاء المصةابات 

النسةةاء الحوامةةل ؼٌرالمصةةابات ، إذ سةةجل معةةدل فعالٌةة  فةةً النسةةاء المصةةابات إصةةاب  حةةادة بإصةةاب  متمنةة  مقارنةة  مةةع 

±  12.290( مقارن  مةع معةدل ) 0.3982±  25.6290( وفً النساء المصابات بإصاب  متمن  )±0.7875  26.267)

الثبلث  لوحدت فروقات معنوٌ   ( فً النساء ؼٌر المصابات. وعند تطبٌه التحلٌل اإلحصالً للنتالج فً المجامٌع   0.383ٓ

 ( .واضح  عند مستوى احتمالٌ   )
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 علوم 

: أوستراكودا تكوٌن الفتح  )الماٌوسٌن االوسط( فً مقطع  عنوان الرسال  اسم الطالب : تاهدة باسم قاسم
 السلٌمانٌ  تمال ترقً العرا -بلتاكٌ , طٌ  باتٌان

 القسم  : علوم األرض الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم األرض / متحجرات وطباقٌ   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . نسرٌن مال هللا عتٌت

 علوم األرض / متحجرات وطباقٌ  :   االاتصاص العام / الدقٌه القسم : علوم األرض

 

 المستالص

 
تمت دراس  االوستراكودا من تكوٌن فتح  )الماٌوسٌن االوسط( ضمن مقطع تاكٌة  علةى الجنةاح الجنةوبً الؽربةً لطٌة        

( جنسةاً كمةا فةً ٖٓ( نوعاً تعود الةى )7ٖباتٌان المحدب  فً منطق  السلٌمانٌ , تمالً تر  العرا ، حٌا امكن تتاٌص )

 األجناس اآلتٌ : 

Actinocythereis ,  Alocopocythere ,  Bythocypris  ,  Callistocythere , Cytherella ,  

Cytherelloidea  , Cytheropteron ,  Dentokrith , Echinocythereis ,  Flexus ,  

Hemicyprideis ,  Hermanites ,  Keijella , Krithe , Leguminocythereis , Leptocythere 

, Loxoconcha ,  Miocyprideis , Neomonoceratina  , Paijenborchellina ,  Parakrith , 

Paracypris , Pontocypris , Propontocypris , Quadracythere , Schneiderella , 

Sulcostocythere , Urolebereis ,  Xestoleberis , Genus A. 

اً مةةن منةةاطه ؼةةرب اسةةٌا ) الهنةةد, ( نوعةةاً موصةةوؾ سةةابقٕٕ( نوعةةاً جدٌةةداً و )٘ٗ( نوعةةاً تةةاص )7ٖمةةن هةةذه االنةةواع )

باكستان, اٌةران, ومنةاطه الةدرع العربةً( ومنةاطه البحةر المتوسةط وجنةوب تركٌةا ومنةاطه تةمال وؼةرب افرٌقٌةا، ومنةاطه 

 ( نوع قد ٌكون متروع لجنس جدٌد.ٔ( أنواع للتسمٌ  المفتوح  لقل  النماذج، اضاف  الى وصؾ )٘اارى فً حٌن تركت )

واتدهار مصنفات االوسةتراكودا وانتتةارها الطبةاقً تةم تقسةٌم المقطةع المةدروس الةى ثبلثة  انطقة  تجمةع اعتماداً على تنوع 

حٌاتٌةة . اكةةدت االوسةةتراكودا عمةةر تكةةوٌن فتحةة  بالماٌوسةةٌن االوسةةط مةةن اةةبلل المقارنةةات والتواجةةدات لبلنةةواع الحالٌةة  مةةع 

 Actinocythereis libyansis , Actinocythereisالدراسةات السةابق  ومةن اهةم االنةواع الدالة  وكمةا ٌةؤتً : 

iraqensis , Cytherelloidea flexicostata , Cytherelloidea  hamrinensis  ,  

Callistocythere hipposideros , Hemicyprideis angulata angulate , Hermanites 

transversicostata , Miocyprideis ovalis ,  Paijenborchellina (Eopaijenborchella)  

iraqensis ,  ,Propontocypris solitaria ,  Loxoconcha hamrinensis 

حددت البٌل  القدٌم  بؤستادام حتود ومصنفات االوستراكودا المدروس  وتمت مناقت  العوامةل البٌلٌة  والتةً تتةمل العمةه 

مةاد علةى تللةك االنةواع واالجنةاس  الموصةوف ، حٌةا البحري، الملوح ، الحرارة، محتةوى االوكسةجٌن، وطبٌعة  القةاع باالعت

ثبةةت ان بٌلةة  التكةةوٌن تمثةةل بٌلةة  الحةةوض الضةةحل المتةةؤثر بالحركةةات التكتونٌةة  التةةً ادت الةةى وجةةود الصةةفات التكرارٌةة  فةةً 

 ن البحةري الترسبات، باالضاف  الى دهور االجناس واالنواع الملساء التً تدل على البٌل  البحرٌة  االعتٌادٌة  نتٌجة  الطؽٌةا

Krithe , Parakrithe ,  Bythocypris واعتمد فً تاكٌد التفسٌر البٌلً القةدٌم للحةوض الترسةًٌٌ علةى العبلفةات .

االحصالٌ  للبٌانات المااوذة من مقطع قٌد الةدرس لتحلٌةل وتمثٌةل العبلقةات بةٌن المتؽٌةرات لةدروع المصةنفات االوسةتراكودا 

د والتتوهات المةدمرة للةدروع والمصةارٌع نتٌجة  التةاثٌر التكتةونً باسةتادام االسةلوب الدال  ومصارٌعها وانواع درج  الحف

( لتامةٌن طبٌعة  دةروؾ الترسةٌب وسةرع  الترسةٌب Simpson indexاالحصالً المبةرمج وحسةاب معامةل سمبسةون )

س  الحالٌة  حٌةا تةم تمٌٌةت للحوض وتدة التٌارات انذاك ورسمها وتمثٌلها كما فً الفصل الرابع مما اعطى دعم لنتالج الدرا

امس  انطق  بٌلٌ  من ابلل ماطط البٌانات االحصالٌ ، ثم دراس  طبٌع  العبلق  االحٌالٌ  واالتصاالت البحرٌ  القدٌم  انذاك 

باعتماد حتود وتنوع مصنفات االوستراكودا المتاص  اذا دهرت العبلق  مع مناطه البحر المتوسةط وجنةوب تركٌةا وؼةرب 

االوسط )اٌران، الهند، الباكستان( وتمال افرٌقٌا ومناطه الدرع العربً مما اعطى دلٌبلً على ان العرا  انةذاك اسٌا والتر  

( والنطةا  Indo- Pasific Provinceالهةادي )-جةتءاً مةن بحةر التٌةثس وانةد متةاثر بالنطةا  االحٌةالً للمحةٌط الهنةدي

 لصف  االقلٌمٌ  لحوض تكوٌن فتح ( وهذا ٌإكد اMeditterraneanاالحٌالً للبحر المتوسط )
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 علوم 

Q (Co Q )االطروحةة  :  دراسةة  كهروكٌمٌالٌةة  لمرافةةه االنةةتٌم  نعنةةوا اسم الطالب : ندى بتٌر ترٌؾ
باستادام أقطاب  صلب  محورة ماتلف  ومحاول  لبناء متحسس مرافه إنتٌمةً 

 حٌوي

 القسم  : الكٌمٌاء الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔاالستمارة :  رقم

 االاتصاص العام / الدقٌه : الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 د. سعدهللا توفٌه سلٌمان اسم المترؾ : 
 : د. قاسم ٌحٌى رحاوي                 

 الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ مساعد                 

 التهادة : دكتوراه         
 : دكتوراه            

 القسم : الكٌمٌاء
 : هندس  النفط والتعدٌن       

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ  / تحلٌل كهربالً االاتصاص العام / الدقٌه : 
 الفٌتٌاوٌ  / حركٌ  تفاعبلت: الكٌمٌاء / الكٌمٌاء                               

 

 المستالص

 

 ٌتضمن البحا ثبلث  أجتاء : 

وذلةةك باسةةتادام تقنٌةة  فولتةةامتري الموجةة  المربعةة   Q0. دراسةة  السةةلوك الكهروكٌمٌةةالً لمرافةةه اإلنةةتٌمٔالجةةتء األول : 

(SWV)  على قطب(HMDE)  وللمدى من التراكٌت(9.0910-6-9.9910-8)  مةوالري , وباسةتادام تقنٌة  فولتةامتري

مةوالري  باسةتادام محلةول  (1.6010-4 - 9.9910-7)   وللمةدى مةن التراكٌةت  (HMDE)علةى قطةب  (CVالحلقةً )

موجة  ااتةتال واضةح   Q0وقةد أعطةى مرافةه اإلنةتٌم(  (pH7.0الفوسفات المندم  كالكترولٌت مساعد عند دالة  حامضةٌ  

(  فولةت وموجة  اكسةدة عكسةٌ  -٘ٓ.ٓ) Epcوموجة  ااتةتال عنةد جهةد  ( SWV)باستادام  ( فولت-٘ٔٗٓ.ٓعند جهد )

. ٕ. (Ag/AgCl/3M KCl)ضةةد القطةةب المرجةةع ( CV)( فولةةت باسةةتادام تقنٌةة  0.0917-) Epaعنةةد جهةةد مقةةداره  

 (HMDE)علةى قطةب  (SWVمع األنٌلٌن والباٌرول باستادام تقنٌة  ) Q0دراس  التداابلت الجتٌلٌ  ما بٌن مرافه اإلنتٌم

لتةةةداال مرافةةةه  (Kb)( درجةةة  مطلقةةة  وحسةةةاب قةةةٌم ثابةةةت التةةةرابط 8ٖٓ, ٖٖٓ, 98ٕ, 9ٖٕ, 89ٕ)بةةةدرجات حرارٌةةة  و

ومنها أستنتج نةوع عملٌة  ( ΔH, ΔG ΔS ,مع كٍل من األنٌلٌن والباٌرول وكذلك حساب القٌم الثرموداٌنمكٌ   ) Q0اإلنتٌم

فانةدرفالت او التةداال  بسةبب قةوة قٌم سالب (  وتبةٌن أنةد قةد ٌكةون  ΔS و ΔH) ٌنواالنٌل Q0ل ما بٌن مساعد االنتٌمالتداا

قةةٌم موجبةة ( فقةةد ٌكةةون تةةداال  ΔS و ΔH)مةةع البةةاٌرول  Q0امةةا التةةداال الثةةانً لمرافةةه االنةةتٌم باواصةةر هٌدروجٌنٌةة  ,

قطةةب الببلتةةٌن الصةةلب علةةى   (SWVباسةةتادام تقنٌةة  ) Q0لمرافةةه اإلنةةتٌم. دراسةة  السةةلوك الكهروكٌمٌةةالً ٖ هٌةةدروفوبً.

مةوالري باسةتادام محلةول الفوسةفات المةندم عنةد دالة  حامضةٌ   (5.9610-6 - 9.9910-7)ضةمن مةدى مةن التراكٌةت 

pH7.0) )وقةةةةد أعطةةةةى مرافةةةةه اإلنةةةةتٌمQ0 ( موجةةةة  ااتةةةةتال عنةةةةد جهةةةةدEp=ٓ.ٓٔٔ9  فولةةةةت ) ضةةةةد القطةةةةب المرجةةةةع

(Ag/AgCl/3M KCl)  . ٗ ًلمرافةه اإلنةتٌم. دراس  السلوك الكهروكٌمٌالQ0 (  باسةتادام تقنٌةSWV)  علةى االقطةاب

ببلتٌن بولً انٌلٌن المتوب بالنحاس وقطب ببلتٌن بولً انٌلةٌن المتةوب  المحورة : قطب ببلتٌن بولً انٌلٌن المحور وقطب

عنةةد دالةة  حامضةةٌ  لفوسةةفات المةةندم ( ووسةةط محلةةول ا ٘.H2SO4  Mٓبالنٌكةةل باسةةتادام وسةةط الحةةامض الكبرٌتٌةةك )

pH7.0)حٌا تتؽٌر مواقع جهود االكسدة لهذه االقطاب بااتبلؾ الوسط حٌا اعطةى مرافةه االنةتٌم ) Q0  تةؤثٌر واضةح مةع

 Q0. تةم تقةدٌر مرافةه اإلنةتٌم٘   هذه االقطاب المحورة فً وسط محلول الفوسةفات المةندم نتٌجة  عملٌة  التةداال الجتٌلةً.

فةةً محلةةول الفوسةةفات المةةندم ضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت ( علةةى قطةةب ببلتةةٌن بةةولً أنٌلةةٌن المحةةور SWV  )باسةةتادام تقنٌةة

( بعد استقرارٌ  تٌار االنتتةار pH=10)( وpH=7و) (pH=4.8)عند دوال حامضٌ   موالري (10-8×7.39-  10-9×5)

( فولةت علةى  ٔٓٓ.ٓ( و)ٕٕٓ.ٓ( و)ٕ٘ٓ.ٓعنةد جهةود االكسةدة ) دقٌقة  ٘ٗلموج  اكسدة قطب ببلتةٌن بةولً أنٌلةٌن بعةد 

فةً ( علةى قطةب ببلتةٌن بةولً أنٌلةٌن المتةوب بالنحةاس SWVباستادام تقنٌة  ) Q0. كما تم تقدٌر مرافه اإلنتٌمٙ. التوالً
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 (pH=4.8)عنةةد دوال حامضةةٌ  مةةوالري ( 8-10×9.80-  9-10×5)محلةةول الفوسةةفات المةةندم ضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت 

( ٕٔٔ.ٓعنةد جهةود االكسةدة ) دقٌقة  ٓٙ( بعد استقرارٌ  تٌةار االنتتةار لموجة  اكسةدة القطةب بعةد pH=10)( وpH=7و)

( علةةى قطةةب ببلتةةٌن SWVباسةةتادام تقنٌةة  ) Q0. تةةم تقةةدٌر مرافةةه اإلنةةتٌم7. ( فولةةت علةةى التةةوالً 7ٓٓ.ٓ( و)ٓٗٓ.ٓو)

عنةد مةوالري  (8-10×7.39- 9-10×5)ضةمن مةدى مةن التراكٌةتفً محلول الفوسةفات المةندم بولً أنٌلٌن المتوب بالنٌكل 

عنةد  دقٌقة  ٘ٔ( بعد استقرارٌ  تٌار االنتتار لموج  اكسدة القطةب بعةد pH=10)( وpH=7و) (pH=4.8)دوال حامضٌ  

بةةولً انٌلةةٌن مرافةةه  -. اسةةتادم قطةةب الببلتةةٌن8. ( فولةةت علةةى التةةوالً ٔٓٓ.ٓ( و)78ٓ.ٓ( و)7ٗٔ.ٓجهةةود االكسةةدة )

(  ٘.H2SO4  Mٓ( وحامض الكبرٌتٌك )SWVباستادام تقنٌ  ) NADHفً دراس  السلوك الكهروكٌمٌالً ل  Q0ٌماإلنت

. ٔالجتء الثةانً :  موالري.  9-10×9.99 -7-10×1.09)ضمن مدى من التراكٌت ) NADHمساعد حٌا قُدر  كؤلكترولٌت

وللمةةةةدى مةةةةن  (HMDE)علةةةةى قطةةةةب  (SWVباسةةةةتادام تقنٌةةةة  ) Q10ُدرس السةةةةلوك الكهروكٌمٌةةةةالً لمرافةةةةه اإلنةةةةتٌم

موالري باستادام محلول الفوسةفات المةندم  كالكترولٌةت مسةاعد عنةد دالة  حامضةٌ   (3.8510-5–4.9810-6)التراكٌت

pH10)  وقةةد أعطةةى مرافةةه اإلنةةتٌم(  بةةدون اٌثةةانولQ10 ( فولةةت-8ٕٔ.ٓموجةة  ااتةةتال واضةةح  عنةةد جهةةد )   وعنةةد حالةة

موجة   Q10أعطةى مرافةه اإلنةتٌم% اٌثةانول  ٓٗ( بوجةود (pH10ندم  عنةد دالة  حامضةٌ  استادام محلول الفوسةفات المة

ضةد القطةب  مةوالري (6.5410-5 – 4.9810-6)وضةمن مةدى مةن التراكٌةت( فولةت -7ٖٔ.ٓااتتال واضح  عند جهد )

مةةع األنٌلةةٌن والبةةاٌرول  Q10. ُدرسةةت التةةداابلت الجتٌلٌةة  مةةا بةةٌن مرافةةه اإلنةةتٌمٕ. (Ag/AgCl/3M KCl)المرجةةع 

( درجةةة  مطلقةةة  8ٖٓ, ٖٖٓ, 98ٕ, 9ٖٕ, 89ٕ)بةةةدرجات حرارٌةةة  و (HMDE)علةةةى قطةةةب  (SWV)باسةةةتادام تقنٌةةة  

مع كٍل من األنٌلٌن والباٌرول وكذلك حسةاب القةٌم الثرموداٌنمكٌة   Q10لتداال مرافه اإلنتٌم (Kb)وحساب قٌم ثابت الترابط 

(, ΔH, ΔG ΔS ) لمرافةه اإلنةتٌم. ُدرس السةلوك الكهروكٌمٌةالً ٖل. عملٌة  التةدااومنهةا أسةتنتج نةوعQ10  باسةتادام

مةةوالري باسةةتادام  (6.9510-6 - 9.9910-7)قطةةب الببلتةةٌن الصةةلب ضةةمن مةةدى مةةن التراكٌةةت علةةى   (SWVتقنٌةة  )

مةةةةوجتً ااتةةةةتال عنةةةةد  Q10وقةةةةد أعطةةةةى مرافةةةةه اإلنةةةةتٌم( (pH7.0محلةةةةول الفوسةةةةفات المةةةةندم عنةةةةد دالةةةة  حامضةةةةٌ  

(ٔEp=ٓ.ٓٔٔ9(و )ٕEp=ٓ.ٖ9ٕ فولةةةت ) ضةةةد القطةةةب المرجةةةع(Ag/AgCl/3M KCl)  . ٗ كمةةةا ُدرس السةةةلوك .

علةةى االقطةةاب المحةةورة : قطةةب ببلتةةٌن بةةولً انٌلةةٌن المحةةور  (SWVباسةةتادام تقنةةً ) Q10لمرافةةه اإلنةةتٌمالكهروكٌمٌةةالً 

ببلتٌن بولً انٌلٌن المتوب بالنحاس وقطب ببلتٌن بولً انٌلٌن المتةوب بالنٌكةل باسةتادام وسةط الحةامض الكبرٌتٌةك  وقطب

(H2SO4   Mٓ.٘  ووسةط محلةول الفوسةفات المةندم )  ٌعنةد دالة  حامضةpH7.0) . )٘  .تةم تقةدٌر مرافةه اإلنةتٌمQ10 

ر وقطب ببلتٌن بةولً أنٌلةٌن المتةوب بالنحةاس وقطةب ببلتةٌن ( على قطب ببلتٌن بولً أنٌلٌن المحوSWVباستادام تقنٌ  )

 مةوالري (8-10×9.80 -  9-10×5)فةً محلةول الفوسةفات المةندم وضةمن مةدى مةن التراكٌةت بولً أنٌلٌن المتوب بالنٌكل 

. اسةتادم ٙ( بعةد اسةتقرارٌ  تٌةار االنتتةار لموجة  اكسةدة القطةب. pH=10)( وpH=7و) (pH=4.8)عند دوال حامضٌ  

( SWVباسةةتادام تقنٌةة  ) NADHفةةً دراسةة  السةةلوك الكهروكٌمٌةةالً ل  Q10بةةولً انٌلةةٌن مرافةةه اإلنةةتٌم -قطةةب الببلتةةٌن

 -7-10×1.57)ضمن مدى مةن التراكٌةت ) NADHمساعد حٌا قُدر  ( كؤلكترولٌت ٘.H2SO4   Mٓوحامض الكبرٌتٌك )

وطرٌقةة    (AM1)ادام الطرٌقةة  التةةبد التجرٌبٌةة مةةوالري. الجةةتء الثالةةا : اُجرٌةةت دراسةة  حاسةةوبٌ  باسةةت  10-9×9.99

 ( كوسٌل  لمعرف  حصول تداال جتٌلً لمرافه اإلنتٌم Docking( وطرٌق  االقتران الجتٌلً )(MM2المٌكانٌك الجتٌلً 

Q0 و Q10  مع األنٌلٌن و بولٌمر األنٌلٌن وكذلك مع  جتٌل  الباٌرول و بولٌمر الباٌرول حٌا اعطى كبل من مرافه اإلنتٌم 

Q0و    Q10 وتةم االسةتنتاج مةن اةبلل النتةالج  تداابلً جٌداً مع األنٌلٌن والبةولً أنٌلةٌن اقةوى مةن البةاٌرول والبةولً بةاٌرول

 تران الجتٌلً التوافه الجٌد مع النتالج العملٌ  لعمل قطب محور كمتحسس حٌوي. الندرٌ  المستحصل  باستادام طرٌق  االق
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 علوم 

المسةبب   Alternaria :  التحري عن االنواع الماتلفة  لفطةرعنوان الرسال   اسم الطالب : نور احمد تهاب
  لمرض تبقع األورا  فً بعض نباتات التٌن  فً مدٌن  الموصل

 القسم  : علوم الحٌاة الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : نبات / فطرٌات  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

   التهادة : دكتوراه             الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد ورقاء سعٌد قاسمد. اسم المترؾ : 

 نبات / فطرٌات االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : علوم حٌاة 

 

 المستالص

 

تم عتل وتتاٌص وتنقٌ  الفطرٌات الُممرض  المسبب  لتبقع االورا  لعدة أنواع من نباتات التٌن ، إذ تم الحصول على       

إلجراء التجةارب علٌهةا. حٌةا  Alternaria( عتل  فطرٌ  عالدة لعدة أجناس فطرٌ  وانتابت األنواع التابع  لجنس 229)

باإلضاف  إلةى  A. alternata( عتل  للنوع 68و ) Alternaria dianthi( عتل  للنوع الفطري 89تم الحصول على )

. كمةا تمةت دراسة  الصةفات المدهرٌة  المتمثلة   A. radicineوعتل  واحدة للنةوع  A. longipiesثبلا عتالت للنوع 

بؤتكال المستعمرات والتً تعتبر من االدل  فً التصنٌؾ والتتاٌص الفطةري وقةد تراوحةت الةوان المسةتعمرات التابعة  لهةذا 

ً الجنس بةٌن التٌتةونً الؽةامه إلةى التةاحب باإلضةاف  إلةى بعةض الصةفات المدهرٌة  األاةرى كدهةور دةاهرة القطاعةات التة

وقةةد حققةةت العتلةة   Alternariaتمٌةتت بهةةا بعةةض العةتالت الفطرٌةة . كمةةا جةةرى حسةاب ُمعةةدالت أقطةةار مسةةتعمرات الفطةر 

A.dianthi2  ملةم، بٌنمةا تةدرجت بةاقً األنةواع فةً معةدالت أقطارهةا 39.50المعتول من نبات الجربٌةرا أعلةى نمةو قطةري

 .Aملم ووصل معدل قطر العتلة  A. longipies 31.50ملم والعتل  A. alternaria4  34.50حٌا كان قطر العتل  

radicine 29.5 ملم. فضبلً عن اإلستعان  بترٌح  العدHaemocytometer   لحساب عدد األبةواغ وقةد حققةت العتلة

A. alternata5  ارة علةى بةوغ. ولبٌةان تةؤثٌر درجة  الحةر23*410المعتول  من نبات الهاٌدرا أعلى إنتاج لؤلبةواغ إذا بلةػ

النمو الفطري تم دراس  تؤثٌر درجات الحرارة الماتلفة  علةى ُمعةدالت أقطةار المسةتعمرات الفطرٌة  النامٌة ، وتبةٌن أن أفضةل 

أٌةةام مةةن التحضةةٌن إلةةى  7م إذ وصةةل قطةةر المسةةتعمرة بعةةد ( °25±2درجةة  الحةةرارة ) كةةان عنةةد Alternaria نمةةو للفطةةر

م لجمٌةةع العةةتالت المسةةتادم  فةةً °45ا نمةةو فطةةري عنةةد درجةة  الحةةرارة ولةةم ٌحةةد A. dianthi3ملةةم لعتلةة  الفطةةر53.5

علةةى انتةةاج انتٌمةةً البكتٌنٌةةت والسةةلٌولٌت وكانةةت جمٌةةع العةةتالت  Alternariaالتجربةة . كةةذلك قةةدرت كفةةاءة عةةتالت الفطةةر 

 A.dianthi2منتجد لكبل االنتٌمٌن وبدرجات متفاوت  حٌا وصل نصؾ قطر هال  التحلل فةً بعةض العةتالت العالةدة للنةوع 

 .Aلةم للنةوع م8ملةم ألنةتٌم البكتٌنٌةت بٌنمةا تةدرجت فةً األنةواع األاةرى حٌةا وصةلت 8.50ملةم ألنةتٌم السةلٌولٌت و9إلةى 

longipies ملةم ألنةتٌم السةلٌولٌت، وفةً النةوع 5.75ألنتٌم البكتٌنٌت وA. radicine  ملةم ألنةتٌم البكتٌنٌةت و 3.5كانةت

ملم ألنتٌم السلٌولٌت.  7ملم و4.7كان نصؾ قطر الهال  ألنتٌم البكتٌنٌت  A. alternata3ملم ألنتٌم السلٌولٌت وللنوع 2.5

علةةى نسةةب  انبةةات بةةذور الرتةةاد  Alternariaري لةةبعض األنةةواع المدروسةة  والتابعةة  للجةةنس ولبٌةةان تةةؤثٌر الراتةةح الفطةة

Sativum lepidium ( وصةلت نسةب  إنبةات البةذور المعاملة  براتةح 100,50وبإستادام الراتح الفطةري بتركٌةت % )

بٌنما كانت نسب  التثبٌط % 100وبنسب  تثبٌط  A. dianthi3( % فً العتل  100,50الفطر إلى صفر% لكبل التركٌتٌن )

%. كمةةا تةةم دراسةة  النضةةح االلكترولٌتةةً 50% للتركٌةةت 58.9% و100% عنةةد التركٌةةت A. alternata4 96.4للعتلةة  

سةاع  عنةدما  72لؤلورا  النباتٌ  حٌا إستادم نبات األرٌس إلجراء التجرب  وقٌاس النضح وكانت أعلةى قٌمة  للنضةح بعةد 

( سٌمنت/ساع  بالمقارن  مع قٌم  النضةح لةؤلورا  فةً المقارنة  والمعاملة  بالمةاء 9*6-10% هً )100كان تركٌت الراتح 

( سٌمنت/ساع . كذلك قدر محتوى الكلوروفٌل للورق  النباتٌ  ولمعرفة  تةؤثره بالراتةح الفطةري 1*6-10المقطر والتً بلؽت )

% عنةدما 72فقد إذ وصلت النسب  الملوٌ  إلى والكلوروفٌل الكلً وتم حساب النسب  الملوٌ  لل a,bوقدرت نسب  كلوروفٌل 

% عنةد 33.9ملؽم/ؼرام وتن رطب، بٌنما وصلت نسب  الفقد إلى  5.8% وكمٌ  الكلوروفٌل الكلً 100كان تركٌت الراتح 

ملؽم/ؼرام وتن رطةب مقارنة  بتركٌةت الكلوروفٌةل الكلةً للمعاملة  والةذي  13.9% وكان تركٌت الكلوروفٌل الكلً 50التركٌت

ملؽم/ؼم وتن رطب. كما تةم تقةدٌر تةؤثٌر المبٌةدات الفطرٌة  علةى عةتالت الفطةر المدروسة  وذلةك بإسةتادام  21.2إلى  وصل

بةةرو إذ -ثةبلا أنةواع مةن المبٌةدات الفطرٌة  وحسةب تراكٌةت لكةل مبٌةةد وكانةت أعلةى نسةب  تثبةٌط هةً للمبٌةد الفطةري إٌكوتةن

 %.36.7% ثم المبٌد السا وبنسب  تثبٌط 56.6وبنسب  تثبٌط  بلص-% تبله المبٌد لٌنجر81.4وصلت نسب  التثبٌط إلى 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

 : االندم  الدٌنامٌكٌ  تدٌدة االضطراب وتتامنها عنوان الرسال  اسم الطالب : احمد صدٌه دمحم داإود

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / رٌاضٌات تطبٌقٌ  )معادالت تفاضلٌ (  9ٕٔٓ/  7/  ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . سعد فوتي جاسم 

 رٌاضٌات / رٌاضٌات تطبٌقٌ  )معادالت تفاضلٌ ( االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : رٌاضٌات

 

 المستالص

 

ان العمل الذي تناولت فً هذه الرسال  هو دراسة  دةاهرة الفوضةى, والتركٌةت علةى قمةع الفوضةى )معالجتهةا(, اذ تةتم         

 Chaos)وتةةةةتامن الفوضةةةةى, (Chaos control)  ٌن همةةةةا سةةةةٌطرة الفوضةةةةىالمعالجةةةة  بطةةةةرٌقتٌن رلٌسةةةةٌت

synchronization) . 

, لتةتامن الفوضةى, ان هةذه االسةتراتٌجٌ  تتعامةل مةع Nonlinear control)اسةتادمنا اسةتراتٌجٌ  الةتحكم ؼٌةر الاطةً)

, لةةذلك عملنةةا (Control)البةةارامترات المعلومةة  وؼٌةةر المعلومةة , التةةً ال تعتمةةد علةةى قاعةةدة ثابتةة  فةةً تصةةمٌم السةةٌطرة 

حةةا إلتالةة  الؽمةةوض عةةن كٌفٌةة  تحدٌةةد نةةوع البةةارامترات معلومةة  ام ؼٌةةر معلومةة  ووجةةدنا فةةً بحثنةةا هةةذا, أن استقصةةاء وب

( Lyapunovالناتجة  عةةن متةتق  دالةة  لٌبةةانوؾ ) Q)( والمصةةفوف  )Proposed controllerللسةٌطرة المقترحةة  )

أحادٌة    (Q)المعلومة  عنةدما تكةون المصةفوف تلعب دور أساسً فً تحدٌد نوعٌ  البارامترات. اذ تستادم البارامترات ؼٌر 

مصفوف  ؼٌةر قطرٌة  )سةالب   Q)أو قطرٌ  )موجب  التعرٌؾ(, فً حٌن تستادم البارامترات المعلوم   فً حال  المصفوف  )

التعرٌةةؾ(. لقةةةد طبةةه هةةةذا التةةًء علةةةى ندةةامٌن تةةةدٌدي االضةةطراب كةةةل مةةنهم سداسةةةً االبعةةاد وأدهةةةرت النتةةالج صةةةح  

 كفاَءتِها. االستراتٌجٌ  و

 لقد تم التطر  الى أهم الدواهر فً تتامن الفوضى وهم:

         التتامن الكاملComplete synchronization)  ) 

                    عدم التتامنAnti-synchronization)) 

             التتامن الهجٌنHybrid synchronization)) 

 (   ًالتتامن االسقاط(Projective synchronization 

فةةً ماطةةط التةةتامن الكامةةل ركتنةةا علةةى اسةةتراتٌجٌ  الةةتحكم ؼٌةةر الاطةةً, وتةةم اقتةةراح طرٌقةة  ااةةرى وهةةً التقرٌةةب الاطةةً 

(linearization)   لتحقٌه التتامن فضبل عن استادام طرٌق  لٌبانوؾ المعتمدة فً جمٌع األعمال السابق , بهدؾ المقارن

ادهةةرت النتةةالج فضةةل طرٌقةة  التقرٌةةب الاطةةً لتحقٌةةه التةةتامن, إذ إن طرٌقةة  اسةةتقرارٌد والتمحةةٌص بةةٌن الطةةرٌقتٌن, وقةةد 

لٌبانوؾ تحتاج لتكوٌن دال  مساعدة )دال  لٌبانوؾ التربٌعٌ (, كما انها قد تحتاج الى تحدٌا هذه  الدال  احٌانا , وفةً احٌةان 

الطرٌقة , ممةا ٌجعةل فتةل ونجةاح الطرٌقة  معتمةدا اارى ٌصعب علٌنا تكوٌن دال  مساعدة مناسب  مما ٌإدي الةى فتةل هةذه 

, فً حٌن تستؽنً  طرٌق  التقرٌب الاطةً عةن (Control factor)على عامل مساعد اضافً, فضبلً عن عامل السٌطرة  

هذا العامل المساعد االضافً ممةا ٌعطٌهةا قةوة وافضةلٌ  عةن طرٌقة  اسةتقرارٌ  لٌبةانوؾ. كمةا تةم التطةر  لمسةؤل  المعلمةات 

لوم  وؼٌةر المعلومة . أمةا دةاهرة التةتامن االسةقاطً الةذي ٌعةد االتةمل مةن بةٌن الدةواهر فقةد اكتفٌنةا باسةتادام طرٌقة  المع

 لٌبانوؾ فً تحقٌه الداهرة وكانت النتالج جٌدة وسلٌم  فً تحقٌه الداهرة.
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 : دراس  معادل  بٌسل من الرتب  العقدٌ  وتذبذباتها عنوان الرسال  اسم الطالب : عمر داهر تبلل  منصور

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٗرقم االستمارة : 

 بحت االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / رٌاضٌات   9ٕٔٓ/  8/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . ثالر ٌونس ذنون محمود

 رٌاضٌات / )معادالت تفاضلٌ ( االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : رٌاضٌات

 

 المستالص

 

 :تناولت دراستنا حل معادل  بٌسل من الرتب  العقدٌ  والتً تمتلك التكل اآلتً 

 

،  مةةةن النةةةوع األول مةةةن الرتبةةة    إذ إن حلةةةول هةةةذه المعادلةةة  هةةةً دوال بٌسةةةل 

على التوالً. وفً هذه الرسال  تم التعرؾ على بعض الاواص أو الممٌتات لهذه الدوال )الحلول(، كما وتةم  

دراس  تطبٌه لهذه الدوال فً عبلقات المعاودة أو اإلرجاع   و التعامد حٌةا تةم دراسة  التفاضةل والتكامةل لهةذه الةدوال, وتةم 

  التعرؾ على معادل  بٌسل المتطورة .

بمناقت  تذبذب الحلول لمعادلتً بٌسل وبٌسل المتطورة باستادام أنواع ماتلف  من المقاٌٌس . كما وقمنا   

 . (Matlab ) ثم توضٌح نتالج األتكال باستادام ندام 
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 : استادام اوارتمٌ  طالر الوقوا  للتحقه من الهوٌ  عنوان الرسال  اسم الطالب : ٌحٌى عبد الفتاح حمودي

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / حاسوبٌ   9ٕٔٓ/  9/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  اسم المترؾ : د . تذى عبد هللا دمحم

 الرٌاضٌات / التقنٌات الذكالٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : البرمجٌات 

 

 المستالص

 

باإلضاف  الى ااةتبلؾ ااتٌةار تعد االستفادة من الاصالص والمٌتات التً ٌمتلكها أي تاص ضرورٌ  فً تحدٌد الهوٌ ،     

 نوع هذه الااصٌ  تواكب ااتبلؾ الحاج  واالستادامات التً ٌتطلبها اي الندام.

اقترحت هذه الرسةال  اوارتمٌة  هجٌنة فً تحدٌةد هوٌة  األتةااص، حٌةا تضةمن القسةم األول مةن هةذه الرسةال  اسةتعراض 

 مجاالت العملٌ  وتمٌٌت األنماط.تامل عن القٌاسات الحٌوٌ  وانواعها واهم استاداماتها فً ال

وتضمن القسم الثانً ترح مفصل عن المعالج  األولٌة  والمراحةل التةً تةم العمةل بهةا واهةم المرتةحات التةً تةم اسةتادامها 

 باإلضاف  الى استعراض مفصل عن مرتح جابور وكٌفٌ  استادامد.

ادم  فً عملٌ  استابلص المٌتات وتتمل تحوٌل اما فً القسم الثالا تضمن عرض مفصل عن اهم الطر  الرٌاضٌ  المست

( التةً تسةةتادم البٌانةةات الؽٌةةر KPCA( التةةً تسةةتادم للبٌانةات الاطٌةة  ونةةواة تحلٌةل المكةةون األساسةةً )KLTكةارنولوؾ )

 اطٌ .

( المسةتادم  فةً عملٌة  CSاما القسم الرابع فةتم اسةتعراض بتةكل موسةع وتفصةٌلً عةن اوارتمٌة  بحةا طةالر الوقةوا  )

ار المٌةةتات، وتةةم التطةةر  إلةةى تفاصةةٌل الاوارتمٌتٌنالجدٌةةدتٌن حٌةةا تةةم تهجةةٌن اةةوارتمٌتٌن ذكةةالٌتٌن اعتمةةدتا علةةى ااتٌةة

 القٌاسات الحٌوٌ  من ابلل صور الوجد.

 ( من عدة مراحل:CSKPCA1وتتكون الاوارتمٌ  األولى )

 (.ORALالمرحل  األولى: المعالج  األولٌ  لصور الوجد من قاعدة بٌانات )

 ( لتقلٌل مساح  الاتن.CSمرحل  الثانٌ : ااتٌار المٌتات المهم  باستادام اوارتمٌ  بحا طالر الوقوا  )ال

 ( لؽرض التمٌٌت.KPCAالمرحل  الثالث : استابلص المٌتات المطلوب  من ابلل اوارتمٌ  نواة تحلٌل المكون األساسً )

جمٌةةع المراحةةل السةةابق  مةةع اعتمةةاد نةةواة جدٌةةدة فةةً عملٌةة  ( فةةتم تطبٌةةه CSKPCA2امةةا الاوارتمٌةة  المقترحةة  الثانٌةة  )

 (.KPCAاستابلص المٌتات لاوارتمٌ  )

تضمن القسم الاامس مقارن  النتالج لجمٌع الاوارتمٌات المستادم  فةً الرسةال  مةع الاةوارتمٌتٌن الجدٌةدتٌن علةى قاعةدة 

أدهةرت النتةالج فةً تحدٌةد الهوٌة  التاصةٌ  ان ( صةورة وتةم حسةاب دقة  التنفٌةذ، اذ ٓٓٗ( المكون  مةن )ORALبٌانات )

%(. فةةً حةةٌن وصةةلت نسةةب  ٘.98( حققةةت نسةةب  تمٌٌةةت عالٌةة  وصةةلت الةةى )CSKPCA1الاوارتمٌةة  المهجنةة  األولةةى )

 %( التً تمثل اعلى نسب  تمٌٌت فً تحدٌد الهوٌ .7ٙ.99( الى )CSKPCA2التمٌٌت فً الاوارتمٌ  المهجن  الثانٌ  )

مناقت  تفاصٌل العمل مع سرد االستنتاجات التةً تةم الحصةول علٌهةا عملٌةامع اقتةراح لعةدد مةن األعمةال  فً القسم األاٌر تم

 المستقبلٌ .
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 t=2,3,4عندما  {b,t}: الحجم المثالً للمجامٌع القالبٌ   عنوان الرسال  اسم الطالب : تٌماء حلٌم إبراهٌم
      PG(2,q)بإمكانٌ  تطبٌه بحا رٌمان وتقاطع المماسات فً 

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات  بحت  /  هندس  جبرٌ     9ٕٔٓ/  9/  ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . ندى ٌاسٌن قاسم

 الرٌاضٌات / هندس  جبرٌ    االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : الرٌاضٌات

 

 المستالص

 

( إذا كةةةةان كةةةةل اةةةةط فةةةةً المسةةةةتوي االسةةةةقاطً t-blocking setانهةةةةا مجموعةةةة  قالبٌةةةة  ) Sٌقةةةةال للمجموعةةةة       

PG(2,q)  ٌقطةةةةعS  بمةةةةا ال ٌقةةةةل عةةةةنt  وٌوجةةةةد اةةةةط ٌقطةةةةع  مةةةةن النقةةةةاط  حٌةةةةا إنS   بةةةةـt  مةةةةن النقةةةةاط

 .[12][10]بالضبط 

فةةً المسةةتوي   -{ 2, 51}فةةً هةةذه الرسةةال  تَمكنةةا مةةن الحصةةول علةةى الحجةةم المثةةالً للمجموعةة  القالبٌةة  المتدوجةة   

 بحجم مثالً {50,2} -وبالتالً الحصول على مجموع  قالبٌ  متدوج   PG(2,17االسقاطً )

 3q-1 (  2.2.2)، حٌا حصلنا على المبرهن. 

باالعتمةةةاد علةةةى  -{b , 3}جةةةم المثةةةالً للمجموعةةة  القالبٌةةة  الثبلثٌةةة  كمةةةا تضةةةمنت هةةةذه الرسةةةال  الحصةةةول علةةةى الح 

. كةةةذلك إسةةةتطعنا q ≥ 5 عنةةةدما  PG(2,q)( , دون تحسةةةٌن القٌةةةد األدنةةةى للمسةةةتوي االسةةةقاطً 1.4.12المبرهنةةة  )

 .b , 4 } { -( للحصول على الحجم المثالً للمجموع  القالبٌ  الرباعٌ  3.2.2أن نستنتج المبرهن  )

إلحتسةةةةةاب الحجةةةةةم المثةةةةةالً  (3.2.3),(3.2.4),(3.2.5)عامةةةةة  إسةةةةةتطعنا أن نسةةةةةتنتج القواعةةةةةد الهندسةةةةةٌ  وبصةةةةةورٍة 

 .PG(2,q)فً المستوي االسقاطً t =2 , 3 , 4  عندما  {b,t}–للمجامٌع القالبٌ  

الهندسةةةً  وأاٌةةةراً إسةةةتطعنا أن نقةةةارن بةةةٌن طرالةةةه البنةةةاء الهندسةةةً المثةةةالً للمجةةةامٌع القالبٌةةة  المتدوجةةة  وبةةةٌن البنةةةاء

 . وتلاٌصها بعدة نقاط PG(2,q)المثالً للمجامٌع القالبٌ  الثبلثٌ  والرباعٌ  فً المستوي االسقاطً 
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 Hybrid Swarm Algorithm for                   :  االطروح  عنوان اسم الطالب : نعم عبد المنعم عبد المجٌد
Parameters Estimation of the Penalized Support 
Vector Machine)      

 األحصاء والمعلوماتٌ القسم :  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕرقم االستمارة : 

 األحصاء / التقنٌات الذكالٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 د.تكرٌا ٌحٌى الجمالاسم المترؾ : 
 د.عمر صابر قاسم:                 

 الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ مساعد                 

 التهادة : دكتوراه     
     : دكتوراه          

 األحصاء والمعلوماتٌ القسم : 
 : الرٌاضٌات       

 األحصاء / األحصاء التطبٌقً االاتصاص العام / الدقٌه : 
 : الرٌاضٌات / التقنٌات الذكالٌ                                 

 

Abstract  

 

      High dimensional data has become increasingly common in chemometrics and 

bioinformatics where frequently, the number of features (variables) surpasses the number 

of observations. However, the main statistical modeling challenge associated with such data 

is that the design matrix will not have a full rank. Therefore, the conventional statistical 

methods, such as regression modeling, are neither applicable nor suitable. Penalized 

methods have been adapted and have gained popularity as a key for simultaneously 

performing feature selection and classification. Among the most important classification 

methods, support vector machine is considered a powerful discriminative method. 

However, it cannot perform feature selection. Penalized support vector machine (PSVM) 

proved its effectiveness by creating a strong classifier that combines the advantages of the 

support vector machine and the penalization. PSVM with L1-norm and smoothly clipped 

absolute deviation (SCAD) penalty is the most widely used methods. However, the 

efficiency of PSVM with these penalties depends on appropriately choosing the tuning 

parameter which is involved in both penalties. In this thesis, swarm algorithms, particle 

swarm optimization (PSO) and firefly algorithm (FFA) are proposed for effectively 

handling this issue. Furthermore, a new hybrid firefly algorithm and particle swarm 

optimization is proposed to determine the tuning parameter in PSVM. Our proposed 

algorithm can efficiently exploit the strong points of both firefly and particle swarm 

algorithms in finding the most relevant features with high classification performance. The 

effectiveness of the proposed methods is examined through simulation studies and 

applications in the cancer classification and chemometrics real data. The results show that 

the proposed methods outperformed the cross-validation method (CV) in terms of 

classification accuracy and the number of selected features. 
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ذات الحدود الثبلا الطٌفً  حول طراله التدرج المترافه (عنوان الرسال  :  صابرٌن محمود عباساسم الطالب : 
     فً االمثلٌ  ؼٌر الاطٌ ( الهجٌنً الموسع

 القسم : الرٌاضٌات  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 78رقم االستمارة : 

 الحاسوبٌ  / األمثلٌ  العددٌ   االاتصاص العام / الدقٌه : الرٌاضٌات /  9ٕٔٓ/  9/  ٕٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه                  الدرج  العلمٌ  : استاذ د. عباس ٌونس البٌاتًاسم المترؾ : 

                       األمثلٌ  العددٌ   / الحاسوبٌ االاتصاص العام / الدقٌه :  الرٌاضٌات /  القسم   : الرٌاضٌات

 

 المستالص

 

هذه الرسال  قسمت بالتكل التالً تضمن القسم األول منهةا تةم التطةر  إلةى اسةتعراض تةامل ودقٌةه لطرالةه التةدرج         

 تطةةوٌر اوارتمٌةة الجدٌةةدة  العامةة المترافةةه القٌاسةةٌ  والطٌفٌةة  وبكافةة  التفاصةةٌل الندرٌةة  والعملٌةة ، إذ تةةم فةةً الاوارتمٌةة  

HRM ت جدٌةةدة وتةةم دعةةم الاوارتمٌةة  العامةة  الجدٌةةدة بالعمةةل الندةةري واتةةتقا  أربعةة  معلمةةات جدٌةةدة ألربةةع اوارتمٌةةا

وباالعتماد على المعلم  الثالث  مع سرد عدد من االتتقاقات الندرٌ  الااصة  بالتقةارب التةامل واالنحةدار الكةافً وللمعلمةات 

ة الاوارتمٌة  الجدٌةدة االولةى األربع  الجدٌدة فً هذا القسم مع دعمها بنتالج عملٌ  كفوءة ااص  بالمعلمة  الثالثة  تثبةت قةو

 وكفاءتها. 

أما فً القسم الثانً فتم التطر  بتكل موسع وتفصٌلً إلى اوارتمٌات التدرج المترافه الموسع الطٌفً باسةتادام عةدد مةن 

بنقةل منطلةه هةذه على التوالً   (PR( و )(HRM تطوٌر اوارتمٌتًت الجدٌدة اإذ تم فً الاوارتمٌالنماذج ؼٌر التربٌعٌ  

 EPR) و) (EHRM)الاوارتمٌات إلى منطله نموذج نسبً ؼٌر تربٌعً للحصول على اوارتمٌات جدٌدة طٌفٌة  موسةع  

 مع إعطاء عدد من االتتقاقات الندرٌ  الداعم  لهذه الاوارتمٌات الجدٌدة. 

ً الاوارتمٌة  الطٌفٌة  الهجٌنٌة  الموسةع  كذلك فً هذا القسم اٌضا تم التطر  إلى تفاصٌل الاوارتمٌ  الجدٌدة السةابع  وهة

(NC-PR-HRMوالتً تعد )  األكثر استاداماً على نطةا  واسةع، ألنهةا تسةتند إلةى مفهةوِم التركٌةب المحةدب للاةوارتمٌتٌن

PR  وHRM   على تحقٌةه اتجةاه نٌةوتنفً التركٌب المحدب باالعتماد    القٌاسٌتان. فكان من اللتوم إٌجاد معلم  جدٌدة 

وتوسٌعها فً التركٌب المحدب  المستنتج  من ابلل صٌؽ  التدرج المترافه    , إذ تم دمج المعلم  تحقٌه ترط الترافهأو 

مةع إعطةاء عةدد مةن  للحصول على اتجاه البحا الهجةٌن ذات المقادٌر الثبلث  لتحقٌه ترط االنحدار الكافً والتقارب التامل 

  الجدٌدة الطٌفٌ  الهجٌنٌ  الموسع  وإكمال الفصل بسرد مندوم  من النتالج العملٌة  االتتقاقات الندرٌ  الداعم  للاوارتمٌ

 الداعم  للعمل. 

واألاٌةر تةم مناقتة  تفاصةٌل العمةل مةع سةرد االسةتنتاجات التةً تةم الحصةول علٌهةا مةع االقتةراح لعةدد مةن  فً القسةم الثالةا

 األعمال المستقبلٌ .
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عنوان الرسال  : ااتٌار المٌتة باستادام طرٌق  مقترح  بٌن امثل  اسراب  الطالب : مصطفى اٌهم عبد الحافداسم 
 الجسٌمات الثنالٌ  وتقنٌ  المعلومات المتبادل  الضبابٌ .

 القسم : الرٌاضٌات  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  اكادٌمًطبٌع  البحا :  77رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات  حاسوبٌ   / تقنٌات ذكالٌ   9ٕٔٓ/  9/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه                    دمساع الدرج  العلمٌ  : استاذ  عمر صابر قاسمد. اسم المترؾ : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  الرٌاضٌات /  تقنٌات ذكالٌ                      القسم   : الرٌاضٌات

 

 المستالص

 

إن الكم الهالل من المعلومات المستالص  مةن التطبٌقٌة  الماتلفة  )اصوصةا التطبٌقةات الطبٌة  الجتٌلٌة ( ٌحتةاج الةى         

عملٌةةات حسةةابٌ  معقةةدة بسةةبب حجةةم البٌانةةات، لةةذا فّكةةر العلمةةاء بطرٌقةة  اسةةتابلص البٌانةةات المهمةة  واالقتصةةار علٌهةةا فةةً 

. إذ تعُّةةد مسةةؤل  ااتٌةةار المٌةةتات مةةن أهةةم المسةةالل Feature selectionالمعالجةة  مةةن اةةبلل مفةةاهٌم ااتٌةةار المٌةةتة 

 Evolutionaryالمسةةةتادم  فةةةً تحسةةةٌن عملٌةةة  تصةةةنٌؾ البٌانةةةات، واذ ٌوجةةةد العدٌةةةد مةةةن الاوارتمٌةةةات التطورٌةةة  

algorithms التةةةً تسةةةتادم لهةةةذا الؽةةةرض، مثةةةل اوارتمٌةةة  تحسةةةٌن أسةةةراب الجسةةةٌماتParticle swarm 

optimization (PSO)تحوٌلهةةا مةن الفضةةاء المسةتمر  ، بعةدContinuous  إلةةى الفضةاء المتقطةةعDiscrete  مةةن

الٌة  عملهةا مةن اوارتمٌة   BPSO. إذ تستمد اوارتمٌ  تحسةٌن سةرب الجسةٌمات الثنالٌة  Binary PSOابلل مفهوم 

PSO  اوارتمٌة  االعتٌادٌ  ولكن فً مساح  بحا متقطع  ثنالٌ . فً هذه الدراس ، تم اقتراح طرٌق  مهجن  بةٌنBPSO 

للحصول علةى مجموعةات فرعٌة  مةن   Fuzzy mutual information (FMI)مع تقنٌ  المعلومات المتبادل  الضبابٌ 

والتةةً ٌةةتم مةةن  FMIالمٌةةتات مةةن اةةبلل مةةرحلتٌن اساسةةٌتٌن: تتمثةةل األولةةى باسةةتادام تقنٌةة  المعلومةةات المتبادلةة  الضةةبابٌ  

ةا المرحلة  الثانٌة ، فٌةتم مةن ابللهةا تحدٌةد ااةر ابللها ترتٌب المٌتات بتكل تناتلً وفه  ألهمٌتها وتؤثٌرها فً التصةنٌؾ، أم 

التةةً تعتمةةد علةةى دالةة  لٌاقةة   BPSOللمٌةةتات التةةً تةةم ااتٌارهةةا مةةن المرحلةة  األولةةى وذلةةك مةةن اةةبلل اسةةتادام اوارتمٌةة  

Fitness function   مقترحةة . وقةةد اثبتةةت نتةةالج الاوارتمٌةة  المقترحةةFMI-BPSO اءة والفعالٌةة  مةةن اةةبلل الكفةة

 .BPSOاالقتصار على مٌتات محددة والحصول على دق  تصنٌؾ أعلى مقارن  بالطرٌق  االعتٌادٌ  
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

: تؤثٌر أُنموذجات الحرك  فً استهبلك مصادر التبك  فً  عنوان الرسال  اسم الطالب : رتا جمال حسٌن
 ٳنترنت االتٌاء

 حاسباتالقسم :  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الموصل الجامع  :

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٗرقم االستمارة : 

 علوم الحاسوب االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحاسوب /  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : مدرس                باسم دمحم محمودد. اسم المترؾ : 

 التبكات المعقدة   / علوم الحاسوب االاتصاص العام / الدقٌه : القسم   : حاسبات 

 

 المستالص

 

( مةن التوجهةات البحثٌة  الحدٌثة  وأحةد أكثةر التوجهةات جةذباً Internet of Things IoTأصةبح إِنترنةت األتةٌاء )     

للباحثٌن فً الوقت الحالً. وِلتطبٌقات هذا التوجد مةدى واسةع جةداً ٌتةراوح بةٌن تصةمٌم المنةاتل الذكٌة  وصةوالً إلةى تصةمٌم 

المدن الذكٌ . فضبلً عن المتاكل التً ٌعانً منها مصممو تطبٌقات إِنترنت األتٌاء وهةً المحةددات فةً مصةادر التةبك  مثةل 

أتٌاء التبك . فً الحقٌق ، هناك العدٌد من العوامل التً تإثر على استهبلك مصادر مصادر الطاق ، والاتن، والتواصل بٌن 

( فةً البٌلة  Distribution( المسةتادم ، وطرٌقة  توتٌةع األتةٌاء )Mobility Modelsالتبك  منهةا نمةاذج الحركة  )

 (. Routing Protocolsالتً ٌتم العمل علٌها فضبلً عن بروتوكوالت توجٌد البٌانات )

فً هذا البحا نقترح ٳنتاء أو ٳستادام بٌل  مدٌن  ذكٌ  ٳفتراضٌ  ٌتم فٌها توتٌع متحسسات ثابت  ومتحركة  بطرٌقة          

توتٌع معٌن ، مع ٳستادام نماذج حرك  معٌن  وطر  لنقل وتبادل البٌانةات اةبلل المدٌنة  ارفتراضةٌ .  وهةذا المقتةرح ٌهةدؾ 

 رك  ماتلف  والتً من ضمنها :إلى إجراء ٳاتبارات عدٌدة لنماذج ح

  (Model Individual Mobility Model, Correlated Directions Model and Cauchy Flight )

( Gaussian, Uniform, Power-lawوالتقصً عن تؤثٌرهةا فةً اسةتهبلك مصةادر التةبك  باسةتعمال توتٌةع معةٌن )

(. Spray and Wait, Probabilistic Flooding and Epidemicوبروتوكةول معةةٌن لتوجٌةةد البٌانةةات )

اطط فً هذا المقترح أٌضاً إلى التقصً عن استهبلك مصةادر معٌنة  مثةل مصةادر الطاقة ، كمٌةات اسةتهبلك البٌانةات. وكةل ونُ 

تجرب  ُاططت رنجاتها فً هذا المقترح كانت متٌج من نموذج حرك  وطرٌقة  توتٌةع لؤلتةٌاء وبروتوكةول توجٌةد للبٌانةات، 

نهاٌ  سٌتم مقارن  جمٌع التجارب الُمقترح  مع بعضها بعضاً والاروج بٳستنتاجات تفٌد مجتمع البةاحثٌن والمصةممٌن وفً ال

 فً التقلٌل من استهبلك مصادر التبك . وٌمكن تلاٌص أهم ما توصلنا إلٌد من نتالج بالنقاط اآلتٌ :

 العوامل المهم  فً تحدٌد استهبلك مصادر التبك . .تعّد نماذج الحرك  التً استُعملت مع العقد المتحرك  من أحد ٔ

 . فضبلً عن تؤثٌر نماذج الحرك  فً استهبلك مصادر التبك ، فإن  اوارتمٌات وطراله توجٌد البٌانات لها تؤثٌر أٌضاً.ٕ

الةذي ٌعبةر بدقة  عةن سةلوك اإلنسةان فةً الحركة  مةن أكثةر  Human Mobility Model.ٌعّد نمةوذج حركة  اإلنسةان  ٖ

 ماذج استقراراً من ناحٌ  األداء.الن
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

 التقصً فً بعض طراله االنحدار فً االمثلٌ  ؼٌر المقٌدة:  عنوان الرسال  اسم الطالب : حسٌن علً ولً

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٔرقم االستمارة : 

 أمثلٌ  عددٌ  /االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه                  استاذالدرج  العلمٌ  :  الٌل اضر عبود. اسم المترؾ : 

 أمثلٌ  عددٌ  /االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات  القسم   : رٌاضٌات  

 

 المستالص

 

فةةً هةةذه الرسةةال  تةةم أقتةةراح اوارتمٌةةات جدٌةةدة مةةن اوارتمٌةةات التةةدرج المترافةةه لحةةل مسةةالل االمثلٌةة  ؼٌةةر المقٌةةدة       

وتمةت دراسةتها مةن الناحٌة  العملٌة  والندرٌة   Perryالبلاطٌ  ,فقد تم أقتراح اوارتمٌ  هجٌن  باستادام تةرط الترافةه لةـ

ومقارنتها مع اوارتمٌات اارى نفسد وتم اثبات تقاربها المطله تحت بعض الفرضٌات وحققت ااصٌ  االنحةدار وكةذلك فقةد 

, وتمت دراستهما مةن الناحٌة  العملٌة  والندرٌة  وحققنةا ااصةٌتً  Dai-Liaoتم اقتراح اوارتمٌات باالعتماد على طرٌق  

ل االمثلٌة  لتقارب واالنحدار تحت بعض الفرضٌات , وأتارت النتالج العددٌ  الةى كفةاءة هةاتٌن الاةوارتمٌتٌن فةً حةل مسةالا

 .ؼٌر المقٌدة البلاطٌ 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

االعتٌادٌ  طرٌق  تحلٌل هوموتوبً لحل المعادالت التفاضلٌ  عنوان الرسال  :  رتا فهد احمداسم الطالب : 
 مع عدم االستمرارٌ  ونقط  تحول .

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 79رقم االستمارة : 

 رٌاضٌات / حاسوبٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 9/  ٕٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه                   استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  :  دمحم فتحً الحٌانً ولٌدد. اسم المترؾ : 

 الرٌاضٌات / المعادالت التفاضلٌ  / حاسوبٌ االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم   : رٌاضٌات  

 

 المستالص

 

( لحل المعادالت التفاضلٌ  االعتٌادٌ  من نوع مسالل ذات قٌم HAMفً هذه الرسال  نستادم طرٌق  تحلٌل هوموتوبً )     

أولٌ  من الرتبة  االولةى و الرتبة  الثانٌة  لحةاالت ماتلفة  لعةدم االسةتمرارٌ ، و إعطةاء الحةاالت البةارتة ذات الصةل  لكةل مةن 

علةى حةل المعةادالت التفاضةلٌ  الاطٌ  وؼٌر الاطٌ  للحاالت الماتلف . فضبلً عن ذلك، ٌةتم تطبٌةه طرٌقة  تحلٌةل هوموتةوبً 

 والتً تمثل نقاط تحول مع المعلم  الكبٌرة والصؽٌرة.ٌ  داالعتٌادٌ  من نوع مسالل ذات قٌم حدو

إلدهار الدق  العالٌ  لنتالج الحل التقرٌبً مقارن ً بالحل المضبوط فً حال  وجوده، نقوم بإجراء مقارنة  للنتةالج 

تةةوبً مةةع تحسةةٌن طرٌقةة  تحلٌةةل هوموتةةوبً القٌاسةةٌ  باسةةتادام تكةةرار المعادلةة  العددٌةة  التةةً تطبةةه طرٌقةة  تحلٌةةل هومو

(. فضبلً عةن ذلةك، Trapezoidal( و تبد المنحرؾ )Simpson( والحل العددي لقاعدتً سمبسون )IIEالتكاملٌ  )

نعطً القٌم  القصوى للاطؤ المطله، المعٌار من الرتب  الثانٌة ، القٌمة  القصةوى للاطةؤ النسةبً، القٌمة  القصةوى للاطةؤ 

 )محلً( و تقدٌر رتب  التقارب االجمالً على طول الفترة المعطاة.   المتبقً، تقدٌر رتب  التقارب عند النقط 

ل هوموتوبً القٌاسٌ  عالٌ  الدق  ، وأكثر مبللم  وكفاءة لحل المسةالل ذات عةدم أدهرت النتالج أن طرٌق  تحلٌ

 االستمرارٌ  ونقط  التحول.
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

عنوان الرسال  :  تقنٌات ذكالٌ  مطورة لقٌاس كفاءة معالج  الصورة بطراله  اسم الطالب :  رضوان باسم ذنون
 متعددة

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الموصلالجامع  : 

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / امثلٌ  حاسوبٌ   9ٕٔٓ/ 9/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : استاذ                د. بان احمد حسن متراساسم المترؾ : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / امثلٌ   القسم   : رٌاضٌات  

 

 المستالص

 

حقٌقٌ  رؼم التقدم المستمر الذي ٌتهده العالم فً كاف  المجاالت ) العلمٌ  والتقنٌ  والمعلوماتٌ (, إال أند ٌواجد متكل        

إال وهً التناقص فً الموارد المادٌ  , والطبٌعٌ . بعد الثورة الصناعٌ  تةهد العةالم  تطةوراً سةرٌعاً فةً كافة  المجةاالت وهةذا 

 بدوره دفع الباحثٌن الى التعمه فً اٌجاد اوارتمٌات وطراله حدٌث  ؼٌر تقلٌدٌ  تعمل على اٌجاد الحل المناسب واالمثل .

مةةن التطبٌقةةات االكثةةر تقةةدما فةةً الةةذكاء االصةةطناعً, وتتةةمل هةةذه التقنٌةةات الاوارتمٌةةات التطورٌةة   تعةةد التقنٌةةات الذكالٌةة 

 والتبكات العصبونٌ  والمنطه المضبب والتقنٌات المهجن  .

هذه الرسال  تضمنت دراسة  اةوارتمٌتٌن مةن اوارتمٌةات مةا بعةد الحدسةٌ  أوالً: اوارتمٌة  امثلة  الةذلاب الرمادٌة  وثانٌةاً: 

تمٌ  امثل  الافافٌش وهما تعتمدان على ذكاء السرب وذكاء المجتمع بتهجٌنهما مع اثنٌن من الاوارتمٌات الكبلسٌكٌ  اوار

اوال: اوارتمٌ  االتجاه المترافه وثانٌا: اوارتمٌ  الدل المتواتي. فتقةوم كةل مةن الاوارتمٌةات المهجنة  بتحسةٌن المجتمةع 

ن الاةوارتمٌتٌن المةذكورتٌن بتحسةٌن المجتمةع االبتةدالً المولةد عتةوالٌا كمجتمةع االبتدالً المولةد عتةوالٌا. إذ تقةوم كةل مة

ابتدالً لاوارتمٌ  أمثل  الذلاب الرمادٌ  باستعمال الصفات الممٌتة لكل من الاوارتمٌتٌن التقلٌدٌتٌن فً أعةبله.  ولقةد طبةه 

فقةةةط وكانةةةت نتةةةالج  ٓٓ٘وعةةةن تكةةةرارات  ( دوال مةةةن دوال االمثلٌةةة  ذوات قٌةةةاس عةةةال بابعةةةاد ماتلفةةة ٓٔاالاتبةةةار علةةةى )

الاوارتمٌ  المهجن  ممتاتة ومتجع  ومتفوق  على الاوارتمٌات األصلٌ . وأدهرت الاوارتمٌات المهجن  كفاءة عالٌ  جداً 

ل لمعدةم هةذه الةدوا إذ استطاعت الاوارتمٌات المهجن  الوصول إلى افضل الحلةول وذلةك بتحقٌقهةا القٌمة  األصةؽرٌ  

 وقد ااتبرت إحصالٌاً  وذلك بحساب المعدل الحسابً للقٌم الصؽرى ألكثر من  تنفٌذ. 

كما تم استعمال اوارتمٌات االسراب المهجن  فً بعةض معالجة  الصةور الرقمٌة  ومنهةا اسةتعادة الصةور مةن اةبلل 

وتةةم اقتةةراح اوارتمٌةة  السةةتعادة اسةةتعمال الاوارتمٌةةات المهجنةة  فةةً اٌجةةاد قٌمةة  تقةةدٌر المعلمةة  لتوتٌةةع الجةةبس العتةةوالً 

 . الصور تعتمد على التوتٌع
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

تصمٌم صنؾ مطور من اوارتمٌات أتباه نٌوتن االمثلٌ  :  عنوان الرسال  اسم الطالب :  حسٌن كردوش الو
  ؼٌر المقٌدة 

 القسم : رٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٖرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / امثلٌ  عددٌ    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٓٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد              باسم عباس حسند. اسم المترؾ : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / حاسوبٌ   القسم   : رٌاضٌات  

 

 المستالص

 

ركتنا فً هذه الرسال  على تصمٌم الصنؾ المعدل من الاوارتمٌات أتباه نٌةوتن لحةل المسةالل التصةؽٌرٌ  ؼٌةر المقٌةدة.    

إن الصنؾ المعدل للاوارتمٌات تبٌد نٌوتن ٌعتمد علةى النتةالج الندرٌة  والعددٌة  وعلةى اتةتقا  تةرِط تةبٌد نٌةوتن الجدٌةد 

لب الثةانً لدالة  الهةدؾ وكةذلك فكةرِة نٌةوتن ذاتةً القٌةاس للتةبٌد نٌةوتن الةذي النجات دق  الطلب األعلى فً تقرٌب تقوس الط

ٌعتمد على الدال  التربٌعٌِ   فضبلً عن ذلك أُّسست )برهنت( ندرٌ  التقةارب للاوارتمٌةات المتطةورة تحةت عملٌةات بحةا اةط 

Wolfe قترحةة  الااصةة  أتةةباه نٌةةوتن و ذاتةةً وبَعةةض الفرضةةٌات اعتمةةاداً علةةى تجاربنةةا العددٌةةِ ، اسةةتنتجنا بةةان طرالقنةةا الم

القٌاس تبد نٌوتن أفضل ِمن أتباه نٌةوتن الكبلسةٌكً لحةل المسةالل التصةؽٌرٌ  ؼٌةر المقٌةدة ولهةا إمكانٌة  إلةى أفضةل واكثةر 

 أداًء، فً الكفاءة الحسابٌ  ِمن عملٌ  الحل. ناقتت االستنتاجات أاٌراً وبَعض االقتراحات للعمل المستقبلًِ.
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

: تحلٌل المتاعر لتؽرٌدات توٌتر العربٌ  باستادام ال   عنوان الرسال  اسم الطالب :  رنا تهٌر عبد الؽنً
   متجد الدعم

 القسم : علوم الحاسوب الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 87رقم االستمارة : 

 ذكاء اصطناعً /علوم حاسوب االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد              د. ؼٌداء عبد العتٌت الطالباسم المترؾ : 

 ذكاء اصطناعً    /علوم الحاسوباالاتصاص العام / الدقٌه :  القسم   : علوم الحاسوب

 

 المستالص

 

إن منصات التواصل االجتماعً مةن المسةاحات المفتوحة  التةً تسةمح لمسةتعملٌها بةالتعبٌر عةن ارالهةم بكةل حرٌة ، ممةا      

أكثر مواقع التواصل االجتماعً تٌارة، جعلها من أكثر مواقع االنترنت تعبٌ  واستعماالً، ومنها موقع توٌترالذي ٌعد من بٌن 

إذ ٌتداد عدد مستعملٌد ٌوماً بعد ٌوم، وندةراً لكمٌة  المعلومةات، اآلراء ووجهةات الندةر التةً تحتوٌهةا هةذه المواقةع، دهةرت 

أهمٌ  تحلٌل واستابلص هذه اآلراء واالستفادة منهةا فةً مجةاالت تةتى، لتسةمح للمسةتفٌدٌن مةن هةذه المعلومةات فةً اتاةاذ 

قرارات المناسب  وفقاً لنتٌج  تحلٌل النصوص المكتوب  فٌها وتصنٌفها على وفه تصنٌفات معٌن .إذ القةى حقةل التنقٌةب فةً ال

اآلراء وتحلٌل المتاعر اهتماماً كبٌراً من الباحثٌن لكن معدةم الدراسةات ركةتت علةى النصةوص اإلنكلٌتٌة . لةذلك تةم فةً هةذا 

لمجةال اصوصةاً بعةد تٌةادة الطلةب علةى أدوات تحلٌةل المتةاعر للنصةوص العربٌة  البحا دراس  النصوص العربٌ  فةً هةذا ا

 Supportوالمكتوبةة  بالفصةةحى والعامٌةة . واعتمةةد البحةةا علةةى تقانةة  تعلةةم اآللةة  وباسةةتعمال اوارتمٌةة  الةة  متجةةد الةةدعم

Vector Machine أو محاٌةةدة، لتصةنٌؾ التؽرٌةدات إلةى تؽرٌةدات ذات بصةمات تةعورٌ  )عاطفٌة ( إٌجابٌة ، أو سةلب ، ٌ

وذلك لكونها من الاوارتمٌات الجٌدة فً تصنٌؾ النصوص بتكل عام. واستنبطت قواعد انتولةوجً مكونة  مةن ثبلثة  أقسةام 

هً قواعد انتولوجً لتحدٌد االسم الذي ٌدل على وصؾ، واالسم الذي ال ٌدل على وصؾ، واألفعةال، وتكةوٌن معجةم للكلمةات 

كلمةةات فصةةٌح  وعامٌةة ، لٌكةةون قاعةةدة بٌانةةات فةةً مرحلةة  المعالجةة  األولٌةة  لكلمةةات نةةص العربٌةة  الةةذي ٌتضةةمن الٌطةةاً مةةن 

، إضاف  كلمات عربٌ  مستبعدة جدٌدة وإتال  Arabic Stop Wordsالتؽرٌدة، وتحدٌا ملؾ الكلمات العربٌ  المستبعدة 

لعربٌ  من الكلمات فةً نةص التؽرٌةدة، كلمات أُار مند، ألنها تإثر فً عملٌ  تحلٌل المتاعر. إن عملٌ  استابلص الحروؾ ا

هً أفضل طرٌق  فً إتال  الحروؾ ؼٌر العربٌ ، األرقام،العبلمات الصوتٌ ،التنقٌط والتتكٌل المرافق  للنص. وتمت معالجة  

  الكلم  أولٌا بإتال  البادلات واللواحه بطرٌق  دقٌق  لتجنب عملٌ  الحذؾ العتوالً للحروؾ التةً قةد تكةون مةن أصةل الكلمة

ولٌسةةت مجةةرد حةةروؾ بادلةة  أو الحقةة ، وتضةةمنت عملٌةة  معالجةة  البادلةةات واللواحةةه العامٌةة  التةةً اسةةتحدثت فةةً نصةةوص 

التؽرٌدات، وإرجاع حروؾ عربٌ  قد تم حذفها أو تبةدٌلها بحةروؾ أُارعنةدما تمةت إضةاف  اللواحةه إلٌهةا. عةبلوة علةى ذلةك، 

دات، فضبلً عن عملٌ  فصل بعةض الكلمةات المدمجة  التةً دهةرت فةً تمت معالج  عدد من األاطاء المطبعٌ  فً نص التؽرٌ

المعالج  ككلم  واحدة. إن نصةوص التؽرٌةدات تضةمنت بعضةاً مةن اللهجةات التةً تسةتعمل فةً مثةل هةذه المواقةع والتةً تمةت 

العبارة، أو الةذي ٌؽٌةر البصةم  التةعورٌ  للكلمة ، Contextمعالجتها فً البحا. فضبلً عن معالج  جةتء مةن سةٌا  الكةبلم 

الجمل ، منها معالج  ااص  لعدد من الكلمات التً تسبه بكلمات، ومعالج  المضةاؾ والمضةاؾ إلٌةد فةً التؽرٌةدات ومعالجة  

العبةارة االسةمٌ  فةةً التؽرٌةدة، ومعالجةة  النفةً الةةذي ٌعةد ذا أهمٌةة  كبٌةرة فةةً تؽٌٌةر البصةةم  التةعورٌ ، لٌةةتم دمةػ الكلمةة  أو 

والوجةوه التعبٌرٌة  # )الهاتتاؼات(   بالبصم  التعورٌ  وفه المعالجات السابق ، ومعالج  عبلمات العبارة أو الجمل  المنفٌ

ورموت تعبٌرات الوجد إلعطاء البصم  التعورٌ  للتؽرٌدة بتكل الً. إن السمات المستعمل  هً أربع  أنواع تكةون مةدابلت 
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واألسماء والوحدة القواعدٌة (، مضةافاً إلٌهةا أدوات النفةً التةً  إلى اوارتمٌ  ال  متجد الدعم ) األفعال، واألسماء، واألفعال

ُعّدت من ضمن السمات إذ تم إداالها مع األنواع جمٌعها السابق  من السمات وتتضمن أدوات النفً الفصةحى والعامٌة . وتةم 

دالةت الحقةاً إلةى المصةنؾ مةع إداال كلمات التؽرٌدات إلى متجد السمات لاوارتمٌ  ال  دعم المتجد إلنتاج أنموذج تدرٌب، أُ 

متجد سمات االاتبار ) الذي تم إنتاجد من اقتطاع جتء من التؽرٌدات(، وعبر هذه العملٌ  تم تصنٌؾ التؽرٌدات إلى تؽرٌدات 

إٌجابٌ ، أو سلبٌ ، أو محاٌةدة، وتةم مقارنة  التصةنٌفات الناتجة  عةن األنواعاألربعة  مةن السةمات وتحدٌةد األفضةل منهةا وفةه 

ؾ، معةدل االٌجةابً الصةحٌح، ومعةدل السةلبً الصةحٌح، إذ -تقٌةٌم األداء اآلتٌة : الصةح ، الدقة ، االسةتدعاء، مقٌةاسمقاٌٌس 

% ومعةدل السةةلبً الصةةحٌح ٘.7ٙأدهةرت نتةةالج  المقارنة  أن سةةمات األفعةال هةةً األفضةةل، إذ بلةػ معةةدل االٌجةابً الصةةحٌح 

87.٘. % 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

 Implementation of Brute-Force Attack on : عنوان الرسال  اسم الطالب :  احمد فهر فاضل
RC4 Cipher Based on FPGA 

 علوم الحاسوبالقسم :  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٙرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحاسوب / المعالج  المتواتٌ   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : مدرس               رٌاض تؼلول محمودد. اسم المترؾ : 

 المعالج  المتواتٌ  والمعمارٌ االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحاسوب /  القسم   : هندس  البرمجٌات 

 

Abstract 

 

      This  study  deals  with  parallel  computing  applications  using  a  Field 

Programmable Gate  Array (FPGA) device that is characterized by high speed and 

flexibility in design. The high performance of the FPGA  device is  related  to its ability to 

implement parallel computing by building  parallel processing elements. Therefore, the 

application of almost  systems  based on this device will give faster and more accurate 

results than personal computers (PCs), even if these computers use the principle of 

parallelism. 

      In  this  thesis,  an  FPGA-based  system  is  built  for  high-performance computing 

(HPC). The  key  breaking of  RC4 algorithm  using  the Brute Force method  is  chosen  as  

case  study.  The  proposed  system  is  a  parallel  system consisting of one FPGA device  

works with principle of  parallel  computing, which consists  of  32  parallel  processing  

elements  (PE),  each  processing  element containing  an  RC4  encryption  algorithm  and  

instructions  for  comparing  the result. The RC4  code is required to be broken  to 48.5  

hours  by implementing  this system. 

      The number  of processing units  that are  working in  the system  depends mainly on 

the number of block  RAMs, which will store  the intermediate array of  the resulting 

elements during the encryption process because of the high speed of  read from and write 

on these block RAM. 

      This  system  is  compared  with  previous  works  operating  in  the  same principle 

which used FPGA  devices with higher  capabilities and memory greater  than the device 

used in this system, it was found that this system was three times fastest among all 

published previous work in terms of the number of keys that are  tested per second within 

each processing  element  as well as the highest frequency reached,  because of the uses  of 

several novel  techniques in the implementation  of the attack on the RC4 algorithm. 
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 حاسبات ورٌاضٌاتعلوم 

 JGPحول الحلقات من نمط عنوان الرسال  :  ابتهال صباح مجٌد اسم الطالب :

 القسم : الرٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٓرقم االستمارة : 

 العام / الدقٌه : رٌاضٌات / بحت االاتصاص   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : استاذ              رالدة داإد دمحمد. اسم المترؾ : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / بحت  القسم   : الرٌاضٌات 

 

 Abstract 

 

An ideal of a ring is said to be right ( left ) ــideal if for all 

x€k , there exsist , such that ( ), 

 k is said to be ــideal if it is both right and left ــideal 

(Generalized pure ideal ) . 

In this work we study some new properties of ــideals , such if : 

let be commutative ring , then the intersection of ــideals is 

GP  ـ ideal . 

Next we give some new properties of ــrings and we 

relation between this rings and reduced ring and strongly regular rings . 

Our major goal is to study new classes of rings namely , ــ 

ring , we give the basic properties of such rings and there connections 

with reduced ring , ــregular rings : 

(1) Let be ــring and pure ideal , then ( ) is ــring . 

(2) Let be , ــring , and let for every and 

positive integer , then is ــregular ring . 

(3) Let be and right almost ــinjective , then every element 

in is strongly regular if for every and 

positive integer 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

 A Study on Fuzzifying Tri-Topological  االطروح  : عنوان براءة محمود سلٌمان اسم الطالب :
Spaces with Application 

 القسم : الرٌاضٌات الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / تبولوجً ضبابً  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : استاذ              طاهر حسن إسماعٌلد. اسم المترؾ : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات / تحلٌل رٌاضً ؼٌر قٌاسً القسم   : الرٌاضٌات 

 

 Abstract 

 

     The fuzzy set concept created a large area for the development of a large number of 

sciences, and the generalizing of many concepts in various disciplines. Among the sciences 

affected by this concept is "mathematics", Fuzzy mathematics emerged, which in turn 

paved the way for the emergence of two important branches, namely Fuzzy Topology, and 

fuzzifying Topology. The fuzzifying topology introduced by M.S. Ying is the focus of our 

thesis. Since the emergence of this type of topology in the 1990s, it has been studied in many 

spaces with their properties. In this thesis, we have studied the fuzzifying topology of tri 

spaces and investigated a number of properties of topological spaces. We defined the 

concepts of tri-α-open set, tri-α-neighborhood system, tri-α-derived set, tri-α-closure, tri-α-

interior, tri-α-exterior, tri-α-boundary operators, tri-α-convergence of nets and tri-α- 

convergence of filters in fuzzifying tri-topological spaces and studied their properties, 

introduced the concepts of tri-α-continuous mappings, and tri-α-open mappings in 

fuzzifying tri-topological spaces with studied their properties, defined the concepts of 

   
       

(Kolmogorov),    
       

 (Fréchet),    
       

 (Hausdorff),           ( -regular), 

          ( -normal),    
       

,    
       

 and    
       

 separation axioms in fuzzifying tri-

topological spaces and study some relations between them, defined tri-α-open sets in the 

subspaces of fuzzifying tri-topological spaces and studied some properties of these sets and 

introduced and studied the concepts of tri-α-compactness in fuzzifying tri-topological 

spaces, An application of fuzzy tri-topological spaces was added and studied. 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

   : بناء ندام حساب الرصٌد التراكمً من اإلجاتاتعنوان الرسال   مصطفىحسٌن علً  اسم الطالب :

 القسم : علوم الحاسوب  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔرقم االستمارة : 

 الدقٌه : علوم الحاسوباالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 
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المستالص    

 

اإلعتمةةاَد َعلٌَهةةا فةةً إتدٌةةاٍد َكبٌةةٍر ُمنةةذُ أواِاةةر القَةةرن الماضةةً إَن توسةةع تَطبٌقةةات تَكنَولوجٌةةا الَمعلومةةات َوإنتِتةةارها َجعَةةَل      

ونََدةراً ِللَكةم  والذي تَرافََه َمع تََضُام أحجام َهذه الَمعلوَمات الُمنتََج  بِواِسط  التَطبٌقات فً الَمجاالت الُماتَِلفَ  للعََمل والَحٌاة .

ها فً َمجاِل البَحا والتَصةنٌؾ َسةب َب ُدهةور تَكنولوجٌةا قَواِعةد البٌَانةات ُملَبٌَِة ً الهالِل من البٌانات الورقٌ  وُصعُوبَ  التَعاُمل َمع

 ِلكافَ  إحتٌاَجات َوُمتَطلبَات الُمستَاِدم ِمن َعَملٌات الُمعالََج  الُماتَِلفَ  على البٌَانات َوبَِتكل ٍ َرقمً َوَدقٌه .

التراُكمً من اإلجاتات اإلعتٌادٌ  ااص بُِكلٌَة  ُعلةوم الحاسةوب والرٌاضةٌات تَناَولَت هذه الِرسال  تَصمٌم نِدام ِحساب الَرصٌد 

صةوِل إلٌهةا التابِع  لجاِمع  الموِصل إذ تَم  إعتِماُد اإلجاتات الُماتَِلفَة  ِلُمنتَسةبً الُكلٌَة  فةً تَندٌِمهةا وإداَرتِهةا بهةدؾ ُسةرَع  الوُ 

ُل تَسٌٌر أُموِر العََمل بَِتكٍل نَموذَجً .َوبَِتكٍل َدقٌه بما ٌَضُمُن أعلى كفاَءة وأكثَُر أ  منٌَ ً وُسرَع ً بما ٌَُسّهِ

كٌةَتة ٌُعُد نِدام ِحساب الَرصٌد التراُكمً من اإلجاتات من األنِدَم  المهم  التً تَعتَمد َعلٌها الُمإَسَسات فً َعَمِلها َكونَةد ٌعةّد رَ 

أساساً ُمِهماً َوَجوَهرٌاً ِلنَجاح هذه الُمإَسَس  إذ أن إدارة اإلجاتات الماتلف  ألي قَوٌَ  ِلعََمل أي ُمإَسَس  وَكفاَءة هذا النِدام تعّد 

 ُمإَسَس  ٌعّد العَمود والُمإِتر الواِضح لقُدَرة الُمإسس  على التَقَُدم نَحو األفَضل .

أو الُمنتَسبٌن إذ ٌَتُِم تَصةنٌفَُهم إلةى ِصةنفٌَن ُكلٌَ  ُعلوم الحاسوب والرٌاضٌات هً ُمإَسَس  قالَِم  بذاتِها ولَها العَدٌُد من األفراد 

سةوبً أساسٌٌن ُهما التَدرٌسً والُموَدؾ ونَجاُح إداَرة اإلجاتات لهذِه الُكلٌة  ٌَعتَِمةُد بَِتةكٍل أساسةً َوَكبٌةر علةى تَةَوفُُّر نِدةام حا

بُِكةةل أفةةراد الكلٌةة  بَِتةةكل َسةةِلس وَدقٌةةه وَمةةِرن َجٌّةةد ٌُلبةةً ُمتطلبَةةات تةةعب  إدارة الَمةةواِرد البَتةةرٌ  فةةً إدارة اإلجةةاتات الااّصةة  

ُل َعَمل الِقسم بَِتكٍل َكبٌر إضافَ ً إلى َضة ماِن ُحقةو  ٌَضُمُن ُسهولَ  اإلستِادام واإلداَم  والِسِرٌَ  للَمعلوَمات وبالَتكل الذي ٌَُسّهِ

 Microsoft Visualـــــــــــــــــــــــــــــــــــاُد لُؽ  ) المنتسبٌن وصٌانَتَها بِصوَرٍة دالِم  وفً َتتَى الُدروؾ , إذ تَم  إعتِمـــ

C#  (  فةةً تصةةمٌم الواجهةةات وِكتابَةة  إٌعةةاتات نِداِمنــــــــــــــــةةـا هةةذا َوتَةةم  إنتةةاء قاعةةدة البٌانةةات والجةةداول بإسةةتِادام لُؽةة )

Microsoft SQL Server قٌقٌ  تَُاُص الُمنتَِسبٌن .ت حَ ( َوتَم  تَجُربَ  النِدام بإستِادام بٌانَا 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

 : تطبٌه الكتاب  المؽطاة افٌف  الوتن فً الصور للهواتؾ الذكٌ  عنوان الرسال  دمحم جاسم مصطفى اسم الطالب :

 القسم : علوم الحاسوب  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  البحا : اكادٌمًطبٌع   88رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحاسوب / علوم الحاسوب  9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه              استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  :  احمد سامً نوريد. اسم المترؾ : 

 علوم الحاسوب  / امنٌ  المعلومات االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم   : علوم الحاسوب 

 

المستالص    

 

هً تقنٌة  تضةمٌن تقةوم بإافةاء الرسةال  فةً وسةط رقمةً لؽةرض نقةل الرسةال   steganographyالكتاب  المؽطاة        

 بتكل امن، وهً من المواضٌع المهم  فً أمنٌ  البٌانات التً ٌتداد االقبال علٌها ٌوماً بعد ٌوم.

تقنٌة  كتابة  تم تطبٌه استادام تقنٌات الكتابة  المؽطةاة افٌفة  الةوتن فةً اندمة  االجهةتة الذكٌة ، فضةبلً عةن  تصةمٌم وتنفٌةذ 

مؽطاة افٌف  الوتن قادرة على العمل بكفاءة فً بٌل  عمةل الهواتةؾ الذكٌة ، وذلةك باسةتادام اوارتمٌة  التضةمٌن فةً الةرقم 

( المعروف  بعملها واقتراح بعض االضافات علٌها بطرٌق  ال توثر فً سرع  المعالج  او استادام LSBالثنالً األقل أهمٌ  )

   إلافاء رسال  سرٌ  كبٌرة مع تؤثٌر ؼٌر ملحود  على الؽطاء نسب ً الى حجم الؽطاء المستادم.الذاكرة ، كما توفر مساح

( منهةةا: اقتةةراح عملٌةة  ترمٌةةت لؤلرقةةام الثنالٌةة  لؽةةرض تٌةةادة  LSB (تةةم اجةةراء عةةدة اضةةافات وتعةةدٌبلت علةةى الاوارتمٌةة  

تسةةمح  LSB)  الكتابةة  المؽطةةاة باسةةتادام )العتةةوالٌ  وعمةةل توتٌةةع احصةةالً ؼٌةةر ذي عبلقةة  بالرسةةال  االصةةلٌ ، عملٌةة

باستادام عدة ارقام ثنالٌ  من االرقام الثنالٌ  األقل أهمٌ  فً النقط  الضولٌ  الواحدة، هنا تةم اجةراء توتٌةع لؤلرقةام الثنالٌة  

ات فالةةدة المافٌةة  ضةةمن النقطةة  الضةةولٌ  الواحةةدة بتوتٌعةةات ماتلفةة  ممةةا ٌجعةةل بٌانةةات الكتابةة  المؽطةةاة المتكةةررة ؼٌةةر ذ

 للمهاجمٌن.

( لؽةرض قٌةةاس جةودة وكفةاءة الاوارتمٌةة  MSE ،PSNR ،BER ،SSIMاعتمةد علةى مقةةاٌٌس متنوعة  تمثةل كةةل مةن )

 المقترح  والتً تملت عدة تجارب تضم احجام صور الؽطاء بؤبعاد ماتلف  مع كمٌ 
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات

:  تحسٌن اوارتمٌ  التتفٌر الكتلٌ  الافٌف  لتؤمٌن جوات السفر  عنوان الرسال  ورقاء سالم نجم اسم الطالب :
 االلكترونً

 القسم : علوم الحاسوب  الكلٌ  : علوم  حاسبات ورٌاضٌات الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 89رقم االستمارة : 

 / الدقٌه : علوم الحاسوب / علوم الحاسوباالاتصاص العام   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه      الدرج  العلمٌ  : مدرس            سفٌان سالم محمودد. اسم المترؾ : 

 علوم الحاسوب  االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم الحاسوب  /  : علوم الحاسوب  القسم 

 

المستالص    

 

هامة  جةداً فةً نقةل المعلومةات وإن أي اسةارة أو تهدٌةد فةً نقلهةا سةٌكون بالتةالً اسةارة ٌعد أمن المعلومةات مسةؤل         

السةفر( فسةوؾ تقةوم تقنٌة  التتةفٌر الةدور  كبٌرة فً عملٌ  إرسال المعلومات وبما أند لدٌنا معلومات مهم  )معلومات جوات

 الرلٌس فً أندم  أمن المعلومات.

 Highest Security(HISECن اوارتمٌ  التتةفٌر الكتلٌة  افٌفة  الةوتن ) فً بحثنا هذا قدمنا طرٌق  مقترح  لتحسٌ

Lightweight Block Cipher Algorithm   لتتفٌر بٌانات جوات السفر األلكترونً؛ لكوننا نحتاج إلى أمنٌة  عالٌة

لكونهةا لهةا  قبةوال؛ للحفاد على هذه المعلومات كونها معلومات تاصٌ . ان اوارتمٌات التتفٌر الكتلٌة  افٌفة  الةوتن القةت

 القابلٌ  على العمل فً بٌل  مقٌدة مثل) جوات السفر األلكترونً والبطاق  الذكٌ  وؼٌرها(. 

 keyمةةةن اةةةبلل إداةةةال مفهةةةوم  HISECتةةةم فةةةً هةةةذا البحةةةا تقةةةدٌم اوارتمٌةةة  مقترحةةة  لتعتٌةةةت وتحسةةةٌن اوارتمٌةةة  

dependent S-box ثةر أمانةاً وتحةل متةكل  البنٌة  الثابتة  لةـ إذا اططنا فً هذا المقترح تولٌد كتل  تةفرات أكS-box 

المستادم , وتم أٌضاً  التقصً عن العوامل الثبلث  األساسةٌ  لكةل اوارتمٌة  بصةورة عامة  أال وهةً عامةل الكلفة  ,السةرع  

ات قبةل التحسةٌن والمحسةن  والاةروج باسةتنتاج  HISECواألمان وفً النهاٌ  سٌتم عمل مقارنات بٌن استادام اوارتمٌ  

تفٌد مجتمع البةاحثٌن والمصةممٌن فةً الحصةول علةى األمةان بالدرجة  األولةى و السةرع  ثانٌةاً والكلفة  ثالثةاً فةً اوارتمٌةات 

الكلفةة  فةةان اوارتمٌةة  وٌمكةةن تلاةةٌص أهةةم مةةا توصةةلنا إلٌةةد مةةن نتةةالج :مةةن ناحٌةة  عامةةل التتةةفٌر الكتلٌةة  افٌفةة  الةةوتن . 

HISEC ( 1704.76المحسن  تتطلب ) GE   ٌبٌنما اوارتمHISEC  ( 1694.08قبل التحسٌن تتطلةب  )GE   ومةن,

وقتةةاً أكثةةر مقارنةة    Mili seconds(  9ٕ٘ٓ.ٖالمحسةةن  تسةةتؽر  ) HISECناحٌةة  عامةةل السةةرع  فةةان اوارتمٌةة  

عنةةد تتةةفٌر البٌانةةات نفسةةها والمفتةةاح    Miliseconds( 9ٕٗٗ.ٕقبةةل التحسةةٌن التةةً تسةةتؽر  ) HISEC باوارتمٌةة  

قبةل  HISECالمحسةن  قةد حققةت عتةوالٌ  أكثةر مةن اوارتمٌة   HISECد, ومن ناحٌ  عامل األمةان فةان اوارتمٌة  نفس

والةذي بةدوره ال ٌتةؤثر بهجمةات    S-boxالتحسٌن ؛ وذلك لكونها تعتمد على مفهةوم االعتمةاد علةى المفتةاح فةً إاتٌةار الةـ 

 Differentialحلٌةةةةل التةةةةفرات التفاضةةةةلٌ  )ت( و كةةةةذلك linear cryptanalysis)تحلٌةةةةل التةةةةفرات الاطٌةةةة  

Cryptanalysisققت العتوالٌ  فً  ( إذ حAvlanche Test (ٓمنذ الدورة األولى فقد بلؽت قٌم  الفحةص.ٖٕ٘ٔ٘  )

 (ٕ٘ٙٓ.ٓلث  إذ بلؽت قٌم  الفحص )قبل التحسٌن حققت العتوالٌ  فً الدورة الثا HISECبٌنما اوارتمٌ  
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 علوم حاسبات ورٌاضٌات 

 The Maximal Degree of Zero Divisor :   عنوان االطروح  اسم الطالب : لمى احمد الٌل

Graph of  and  

 القسم  : الرٌاضٌات الكلٌ  : العلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : رٌاضٌات بحتد / جبر وندرٌ  البٌان  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 د. نتار حمدون تكراسم المترؾ : 
 حسام قاسم دمحم: د.                 

 الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ مساعد                 

 التهادة : دكتوراه         
 : دكتوراه            

 القسم : الرٌاضٌات    
 : الرٌاضٌات       

 جبر وندرٌ  البٌان االاتصاص العام / الدقٌه : 
      : جبر الحلقات                              

 

Abstract  

 

      Let  R be a commutative ,with identity and let Z(R) be the set of all zero-divisor of R , 

for any distinct x, y ϵ Z(R)*=Z(R)-{0} , x and y are adjacent if and only if xy =0. This 

concept was introduced by (Anderson and Livingston) , 1999. 

The aim of this thesis we introduced the concept the maximal degree of a zero-divisor graph 

Г(R), and we give some of basic properties and provide examples. Also gives a sufficient 

condition in order that Mdeg(Г(R))  {0} to be an ideal in a ring R .  

Furthermore, we give the classification of  Г( ) and Г( ), where p, q, r are 

distinct positive prime numbers and  m ≥ 2, and we find the degree of the vertices, 

chromatic number, order, size and the  maximal degree of  Г( )  and Г( ). 

Finally we find the Hosoya  polynomial, Wiener index and Schultz  polynomial for these 

two graphs . 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

مةةن الكةةالس  .Lactuca sativa L: انتةةاج نباتةةات الاةةس  عنةةوان الرسةةال  تهد منهل دمحم كاملاسم الطالب : 
    بمرحل   واحدة ودور الصدم  الحرارٌ  فً محتواه البروتٌنً

 علوم الحٌاة:  القسم  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٓٔرقم االستمارة : 

 علوم الحٌاة / علم النباتاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  8ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  قتٌبد تعٌب دمحم اسم المترؾ : د . 

 / علم النبات علوم الحٌاة  االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم الحٌاةالقسم : 

 

 المستالص

 

اسةتحداا الكةالس مةن االجةتاء النباتٌة  الماتلفة  السةٌقان تحةت الفلقٌة , السةٌقان واالورا   نجحت الدراس  الحالٌ  فةً      

الصةلب المةدعم بتراكٌةت  MSٌةوم علةى وسةط  21بعمةر  Lettuce   (Lactuca sativa L.)لبـادرات الاــس المعقمة 

وابدت السٌقان تحت الفلقٌ  استجاب  عالٌ  علةى اسةتحداا الكةالس . BAمن  ٔ-ملؽم لتر  0.2و  NAAمن  ٔ-ملؽم لتر 0.1

لوحةده ادى الةى  BA ٔ-ملؽم لتةر 0.2الصلب الحاوي على  MS%.  واتارت نتالج اارى أن وسط 100بنسب  وصلت الى 

استحداا الكالس من جمٌع االجتاء اٌضا، فقد ادهرت قطةع السةٌقان تحةت الفلقٌة  قةدرة جٌةدة علةى االسةتحداا بنسةب  بلؽةت 

كانةةت اعلةةى نسةةب  اسةةتحداا لةةبلورا   NAA ٔ-ملؽةةم لتةةر 0.1الصةةلب الحةةاوي علةةى  MS%، وعنةةد اسةةتادام وسةةط 73.3

الج البارتة هً قابلٌ  جمٌع االجةتاء المسةتادم  علةى تكةوٌن الكةالس عنةد اسةتادام الوسةط . ومن النت60%والسٌقان بلؽت 

MSO  الصةةلب الاةةالً مةةن مندمةةات النمةةو. ومةةن الجةةدٌر بالةةذكر أن بةةدء اسةةتحداا الكةةالس فةةً جمٌةةع االجةةتاء واالوسةةاط

ومةن النتةالج ٌومةاً.  16الصةلب إذ بةدأ تكوٌنة  بعةد  MSOأٌةام باسةتثناء االورا  علةى وسةط  7-4المستادم  تراوحت بٌن 

اٌةام مةن  10البارتة فً هذه الدراس  هً قابلٌ  الكالس المتكون على التماٌت بمرحل  واحدة على نفس وسط االستحداا بعد 

  علةى % مةن كةالس االورا ، كمةا ادهةرت االفةرع الاضةرٌ  المتكونة  قابلٌة80بدء االستحداا, وبلؽت اعلةى نسةب  للتمةاٌت 

الصةلب الاةالً مةن  MSOووسط  IAAمن  ٔ-ملؽم لتر 2.0الصلب المدعم بتراكٌت من  MSتكوٌن الجذور باستادام وسط 

تناولت الدراس  الحالٌ  فً جتلها الثانً تؤثٌرات الصدم  الحرارٌ  علةى االوتان الطرٌة  ومحتةوى البةروتٌن  مندمات النمو.

سةٌلٌتٌ ، فقةد بٌنةت النتةالج حصةول تٌةادة فةً معةدالت  o 50,45, 40, 35, 30فةً الكةالس المعامةل بالةدرجات الحرارٌة  

ؼةم عنةد تعرٌضةد لدرجة   13.91االوتان الطرٌ  لكالس السٌقان تحت الفلقٌ  بتكل تدرٌجً وبلػ اعلى معدل للةوتن الطةري

45 oل حرارٌاً تٌةادة متفاوتة  فةً سٌلٌتٌ  مقارن  باالوتان الطرٌ  للكالس ؼٌر المعامل. فً حٌن ابدى كالس السٌقان المعام

معدل االوتان الطرٌ  مقارن  بالكالس ؼٌر المعامل. اما كالس االورا  المعامل حرارٌاً فقد ابدى انافاضاً فً معدالت االوتان 

الطرٌ  مقارن  بالكالس ؼٌر المعامل. من جهة  ااةرى اثبتةت النتةالج حصةول تٌةادة فةً المحتةوى البروتٌنةً لكةالس السةٌقان 

دقةاله وعلةى ثبلثة  اٌةام متتالٌة ،  5سٌلٌتٌ  بصوره منفصلد لمدة o 45و 35لفلقٌ  المعامل حرارٌاً لكل من الدرجتٌن تحت ا

سةةٌلٌتٌ  للٌةةوم الثالةةا مقارنةة  بعٌنةة  o 35ملؽةةم عنةةد معاملةة  الكةةالس بالدرجةة   0.52فقةةد بلةةػ اعلةةى معةةدل لكمٌةة  البةةروتٌن 

 ملؽم .  0.11المقارن  التً بلؽت فٌها كمٌ  البروتٌن 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

التقةةدٌر الطٌفةةً والفلةةورومتري لعةةدد مةةن المضةةادات الحٌوٌةة  :  رسةةال عنةةوان ال اسم الطالب : دمحم ثامر عبدالرتا  
فةً المستحضةرات الصةٌدالنٌ  باسةتادام صةبؽتً اٌفةانت الترقةاء ن واالٌنوكسابارٌ
 واألكرٌفبلفٌن

 الكٌمٌاء القسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٔرقم االستمارة : 

 / الكٌمٌاء لكٌمٌاء ااالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 8/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  الهام سعدهللا صالحاسم المترؾ : د . 

 الكٌمٌاء التحلٌلٌ / الكٌمٌاء  االاتصاص العام / الدقٌه :  الكٌمٌاءالقسم : 

 

 المستالص

 

للطراله التحلٌلٌ  المتبع  فً تقدٌر المركبات الدوالٌ  المدروس  المتمثلة  بالمضةادات  اً تضمن الفصل األول استعراض

والتٌتراسةةةاٌكلٌن هٌدروكلورٌةةد والسٌفاالكسةةٌن احةةةادي هٌةةدرات والسٌفترٌاكسةةةون موكسٌسةةلٌن ثبلثةةةً هٌةةدرات الحٌوٌةة  األ

 صودٌوم والسٌفوتاكسٌم صودٌوم ومانع التاثر االٌنوكسابارٌن صودٌوم.

طرٌق  طٌفٌ  ؼٌر مباتةرة حساسة  وانتقالٌة  لتقةدٌر عةدد مةن المضةادات أما الفصل الثانً فقد اتتمل على استحداا 

موكسٌسلٌن ثبلثةةةةً هٌةةةةدرات والتٌتراسةةةةاٌكلٌن هٌدروكلورٌةةةةد والسٌفاالكسةةةةٌن احةةةةادي هٌةةةةدرات االالحٌوٌةةةة  المتمثلةةةة  بةةةةـ

والسٌفترٌاكسون صودٌوم والسٌفوتاكسٌم صودٌوم بتكلها النقً وفً المستحضرات الصٌدالنٌ ، إذ تضمنت الطرٌقة  أكسةدة 

-Nلورٌك، وتقةةدٌر المتبقةةً مةةن فةةً وسةةط حةةامض الهٌةةدروكبروموسكسةةٌنمٌد -Nالمركبةةات الدوالٌةة  بتٌةةادة معلومةة  مةةن 

 منهةا بمفاعلتد مع كمٌ  ثابت  من صةبؽ  االٌفةانت الترقةاء مإدٌةاً الةى قصةر لونهةا ٌقةاس امتصةاص المتبقةً بروموسكسٌنمٌد

-8.0و 1.0-9.0و 1.0-10.0و 1.0-8.0نانومٌتر. كانةت العبلقة  اطٌة  ضةمن مةدٌات التراكٌةت  608عند الطول الموجً 

 9.28×410و 2.75×410و 7.62×410و 6.78×410مةةاٌكروؼرام/مللتر بامتصاصةةٌ  موالرٌةة  قةةدرها  1.0-9.0و 1.0

االموكسٌسلٌن ثبلثً هٌدرات والتٌتراسةاٌكلٌن هٌدروكلورٌةد والسٌفاالكسةٌن احةادي ، لكل من -1.سم-1لتر.مول 7.81×410و

 98.97 نسةةب اسةةترجاع تتةةراوح بةةٌنهٌةةدرات والسٌفترٌاكسةةون صةةودٌوم والسٌفوتاكسةةٌم صةةودٌوم علةةى التةةوالً بمعةةدل 

 .3.29%وانحراؾ قٌاسً نسبً أقل من  %102.08و

نجحةةت الطرٌقةة  فةةً تقةةدٌر المركبةةات الدوالٌةة  فةةً مستحضةةراتها الصةةٌدالنٌ  وكانةةت نتالجهةةا متوافقةة  مةةع المحتةةوى 

هٌةدرات والتٌتراسةاٌكلٌن االموكسٌسلٌن ثبلثةً األصٌل لهذه المستحضرات ومع نتالج طرٌق  اإلضةاف  القٌاسةٌ  عنةد تقةدٌر بةـ

والطرٌقةة  القٌاسةةٌ  عنةةد  هٌدروكلورٌةةد والسٌفاالكسةةٌن احةةادي هٌةةدرات والسٌفترٌاكسةةون صةةودٌوم والسٌفوتاكسةةٌم صةةودٌوم

تقةةدٌر التٌتراسةةاٌكلٌن هٌدروكلورٌةةد. وقٌُمةةت نتةةالج الطرٌقةة  المقترحةة  احصةةالٌاً بالمقارنةة  مةةع الطرٌقةة  القٌاسةةٌ  المعتمةةدة 

 95%التً كانت أقل من القٌم الجدولٌ  عنةد مسةتوى ثقة   Fو tدروكلورٌد من ابلل احتساب قٌم ااتباري للتٌتراساٌكلٌن هٌ

 مما ٌدل على أن الطرٌق  موثو  بها وذات صبلحٌ  تطبٌه تحلٌلً جٌدة على المستحضرات الصٌدالنٌ . 

طرٌق  طٌفٌ  سرٌع  وانتقالٌ  وحساس  لتقدٌر االٌنوكسابارٌن صودٌوم وذلةك باألعتمةاد  تطوٌروتناول الفصل الثالا 

علةةى تكةةوٌن معقةةد التجمةةع االٌةةونً فةةاله الجتٌلٌةة  بةةٌن االكةةرٌفبلفٌن بوصةةفد كاتةةفاً كروموجٌنٌةةاً جدٌةةداً والمركةةب الةةدوالً 

 450االكةةرٌفبلفٌن عنةةد الطةةول المةةوجً  االٌنوكسةةابارٌن صةةودٌوم مإدٌةةاً الةةى حةةدوا انافاضةةاً كمٌةةاً فةةً امتصةةاص صةةبؽ 

نةةانومٌتر بةةدون دهةةور حتمةة  امتصةةاص جدٌةةدة للمعقةةد المتكةةون, وكانةةت النسةةب  التركٌبٌةة  المولٌةة  للمعقةةد المتكةةون بةةٌن 

 )االٌنوكسابارٌن: االكرٌفبلفٌن(. ٔ:ٗاالٌنوكسابارٌن واالكرٌفبلفٌن 

كروؼرام/ مللتةر مةن االٌنوكسةابارٌن صةودٌوم بحةدي مةاٌ 0.1-12.0أتبعت الطرٌق  قانون بٌةر ضةمن مةدى التراكٌةت 
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-1لتر.مةول 3.0×510بامتصاصٌ  موالرٌ  قدرها  ماٌكروؼرام/مللتر على التوالً 0.0118و  0.0035كتؾ وتقدٌر كمً 

وانحةراؾ قٌاسةً نسةبً أقةل  101.28%، وكانت الطرٌق  ذات دق  وتوافه جٌدٌن، إذ تراوح معدل نسةب االسةترجاع -1.سم

 .1.89%من 

وجةد أن نتةالج الطرٌقة  متوافقة  مةع المحتةوى االصةٌل للحقةن الدوالٌة  ، إذ حقن الدوالٌ ُطبقت الطرٌق  بنجاح على ال

 ومع نتالج طرٌق  االضاف  القٌاسٌ  لتقدٌر االٌنوكسابارٌن صودٌوم.

ابارٌن صودٌوم فةً وأتتمل الفصل الرابع على تطوٌر طرٌق  فلورومترٌ ، ٌسٌرة وحساس  وانتقالٌ  لتقدٌر االٌنوكس

نةانومٌتر بطةول موجة  اثةارة  506المحلول المالً، اعتمدت الطرٌق  على ااماد تفلور صبؽ  االكرٌفبلفٌن عند طةول مةوجً 

ؼٌةر المتفلةور بةٌن المركةب الةدوالً قٌةد الدراسة  وصةبؽ  الجتٌلٌة  نانومٌتر نتٌج  تكوٌن معقد التجمةع االٌةونً فةاله  402

 0.05-20.0صبؽ  االكرٌفبلفٌن ٌعطةً دالة  اطٌة  ضةمن مةدى التراكٌةت لن النقصان فً تدة التفلور االكرٌفبلفٌن، إذ ُوجد أ

ماٌكروؼرام/مللتر على التةوالً  0.037و 0.011ماٌكروؼرام/ مللتر من االٌنوكسابارٌن صودٌوم بحدي كتؾ وتقدٌر كمً 

 .3.23%سً نسبً اقل من وانحراؾ قٌا 100.51% وبدق  وتوافه جٌدٌن إذ بلػ معدل نسب  االسترجاع

وجةةد أن نتةةالج الطرٌقةة  توافةةه نتةةالج طرٌقةة  األضةةاف  القٌاسةةٌ  لتقةةدٌر و ُطبقةةت الطرٌقةة  بنجةةاح علةةى الحقةةن الدوالٌةة 

االٌنوكسةةابارٌن صةةودٌوم، فضةةبل عةةن أتفاقهةةا مةةع المحتةةوى األصةةٌل للحقةةن الدوالٌةة . ممةةا ٌةةدل علةةى أن الطرٌقةة  ذات دقةة  

 .وصبلحٌ  تطبٌه تحلٌلً جٌدة
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

التةؤثٌرات النسةجٌ  والكٌموحٌوٌة  للمركةب األبتنةالً : طروح  عنوان األ اسم الطالب : دمحم ٌونس احمد
 الستٌروٌدي الستانوتولول على ذكور الجرذان البالؽ 

 علوم الحٌاة القسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٔاالستمارة : رقم 

 : علم الحٌوان   علوم الحٌاة / الدقٌهاالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ 8/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 اسم المترؾ : د . انتصار رحٌم عبٌد الكنانً
 د. عمار ؼانم الحالك :                

 الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ مساعد                 

 التهادة : دكتوراه    
      : دكتوراه          

 القسم : االمراض البٌطرٌ 
 انسج  والتترٌح :       

 امراض :  طب وجراح  بٌطرٌ  / الدقٌه : االاتصاص العام
 طب وجراح  بٌطرٌ  / الدقٌه : انسج  :          

 

 المستالص

 

صممت الدراس   الحالٌ  لمعرف  التؤثٌرات العٌانٌ   والمرضٌ   النسجٌ  والكٌموحٌوٌ  ألحد أنةواع مركبةات االنةدروجٌن      

البنالٌ  المتمثل  بالستانوتولول وبتراكٌت وفترات ماتلف  فةً الكبةد والقلةب واألبهةر والعضةبلت  لةذكور الجةرذان البةٌض مةن 

 معدل التٌادة الوتنٌ . فضبل عن قٌاس  Rattus norvegicusنوع 

جرذاً لكةل  ٕٗمن ذكور الجرذان البٌض الماتبرٌ   قسمت عتوالٌاً إلى ست  رلٌسٌ  مجامٌع وبواقع  ٗٗٔتضمنت الدراس  

مجموع  ، المجموع  األولى مجموع  السٌطرة حٌا ؼذٌت على المةاء والعلةؾ فقةط والثانٌة  حقنةت بالسةتانوتولول بجرعة  

 ٓٓٙ Vit. E  ملؽم/ كؽم  من وتن الجسم معٓٔجسم والثالث  فقد حقنت بالستانوتولول  بجرع  ملؽم/ كؽم من وتن ال 10

ملؽةةم/ كؽةةم مةةن وتن الجسةةم  والاامسةة   25 ملؽةةم/ كؽةةم مةةن وتن الجسةةم جرعةةت فموٌةةا ،والرابعةة  حقنةةت بالسةةتانوتولول

وتن الجسم اما المجموعة  السادسة   ملؽم/ كؽم من  ٓٓٙ Vit E  ملؽم/ كؽم  من وتن الجسم معٕ٘ بالستانوتولول بجرع 

ملؽم/ كؽم مةن وتن الجسةم فموٌةا وحقنةت جمٌةع المجةامٌع بالعضةل  لمةدة  اربعة  وثمانٌة  اسةابٌع  ٓٓٙ  Eجرعت بـفٌتامٌن

وتركت اربع  اسابٌع بدون معاملة ، تةم القتةل الةرحٌم مةن االسةبوع الرابةع والثةامن والثةانً عتةر )اربعة  اسةابٌع بعةد توقةؾ 

كتفت نتالج  التحلٌل األحصالً لؤلاتبارات الكٌموحٌوٌ  ارتفاعةا معنوٌةا لمسةتوٌات الةدهون فةً المصةل لكةل مةن  المعامل ( 

الكولٌسترول الكلً والدهون الثبلثٌ  والبروتٌن الدهنً واطس الكثاف  والبةروتٌن الةدهنً واطةس الكثافة  جةداً وعامةل التعصةد، 

 الً الكثاف  وانافاضاً معنوٌاً لمستوى البروتٌن الدهنً ع

ملؽةم /كؽةم ٕ٘و  ٓٔو فً القلب دهرت تؽٌرات عٌانٌ  تمثلت بالتضام واالحتقان ، ونسجٌا عنةد المعاملة   بالسةتانوتولول  

مةع احتقةان االوعٌة  الدموٌة   فضةبلً عةن وجةود  severe fatty changesمةن وتن الجسةم  و التؽٌةر الةدهنً التةدٌد 

فً الترٌان التاجً وارتتاح الابلٌا االلتهابٌ  وحٌةدة النةواة و التةنكس التجةاجً  فةً  الوذم  بٌن االلٌاؾ العضلٌ  و الاثرة

  .بعض االلٌاؾ العضلٌ  

ملؽةم /كؽةم مةن وتن الجسةم ٕ٘و  ٓٔوفً األبهر ادهر الفحص النسةجً فةً المجموعة  المعاملة   بالسةتانوتولول  بجرعة  

وتكاثر االلٌاؾ العضلٌ  الملساء الوعالٌ  عند الطبق  المتوسط   تموضع قطرات الدهن تحت البطان  وعند الطبق  المتوسط  

باتجاه البطان  و تموضةع الاثةرة والتصةاقها مةع جةدار البطانة  وتكةاثر كةل مةن انوٌة  الابلٌةا العضةلٌ  الملسةاء الوعالٌة  فةً 

رات حتةى بعةد اربعة  اسةابٌع مةن الطبق  المتوسط  وااللٌاؾ الكوال جٌنٌ  عند االسبوعٌن الرابع والثامن واستمرت هذه التؽٌ

أدهةرت القٌاسةات التةكلٌ  لبلبهةر والتةً تمثلةت بةالؽبلالت الثبلثة  وسةمك الجةدار  توقؾ المعامل  وبقالها على العلؾ والمةاء.

ملؽم/كؽةةم مةةن وتن الجسةةم وكةةذلك  ٕ٘وٓٔوالقطةر الةةداالً  البهةةر ذكةةور الجةرذان المعاملةة  بالسةةتانوتولول عنةةد الجةرعتٌن 

وللفتةرات   p≤ 0.05ملؽم/كؽةم وجةود ارتفةاع معنةوي عنةد مسةتوى احتمالٌة ٓٓٙبجرعة   Eمعاملة  بفٌتةامٌن المجموعة  ال
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ملؽةم/ كؽةم مةن وتن  ٕ٘و ٓٔجمٌعها مقارن  مع مجموعة  السةٌطرة فةً حةٌن ادهةرت المجموعة  المعاملة  بالسةتانوتولول 

ك الؽبللة  الداالٌة  والوسةطى والبرانٌة  وسةمك ملؽم/كؽم من وتن الجسم ارتفاعةاً فةً سةمٓٓٙبتركٌت  Eالجسم مع فٌتامٌن 

الجةةةدار والقطةةةر الةةةداالً لؤلبهةةةر فةةةً اؼلةةةب الفتةةةرات . فةةةً حةةةٌن سةةةجلت القٌاسةةةات المجهرٌةةة  المعاملةةة  بالسةةةتانوتولول 

 ≥pملؽم/كؽم من وتن الجسم لقٌاس اقطار جٌبانٌات الكبد دهور ارتفاع معنةوي  عنةد مسةتوى احتمالٌة  ٕ٘وٓٔبالجرعتٌن

تةةةرات جمٌهةةةا مقارنةةة  مةةةع مجموعةةة  السةةةٌطرة .     كمةةةا سةةةجلت نتةةةالج القٌاسةةةات المجهرٌةةة  عنةةةد المعاملةةة  وللف  0.05

ملؽم /كؽةم مةن  ٓٓٙبجرع   Eملؽم /كؽم من وتن الجسم مع فٌتامٌن  ٕ٘وٓٔلوحده و  ٕ٘وٓٔبالستانوتولول بالجرعتٌن

وللفتةرات كلهةا عنةد   p≤ 0.05مسةتوى احتمالٌة  وتن الجسم ألقطار أنوٌ  الابلٌا الكبدٌ  وجود انافاض معنوي  فٌها عنةد

ملؽم/ كؽم من وتن الجسم مةع  ٕ٘وٓٔمقارنتها مع مجموع  السٌطرة ، وأدهرت نتالج المجموع  المعامل  بالستانوتولول 

ملؽم/كؽةم ارتفاعةاً فةً ٓٓٙبتركٌةت  Eملؽم/كؽم من وتن الجسم وكذلك المجموع  المعامل  بفٌتةامٌن ٓٓٙبتركٌت  Eفٌتامٌن 

مقارنة  مةع المجةامٌع المعاملة  بالسةتانوتولول   p≤ 0.05اقطار انوٌ  الابلٌا الكبدٌة  للفتةرات جمٌعهةا  وبمسةتوى معنةوي 

 ملؽم/كؽم من وتن الجسم. ٕ٘وٓٔرع بالج
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: تحضةٌر بعةض المركبةات الحلقٌة  ؼٌةر المتجانسة  المتةتق  مةن  رسةال عنوان ال تٌنب حسن سلٌمان  اسم الطالب :
 ( أون1H)-ٕ-مركبات البرٌمٌدٌن

 الكٌمٌاء القسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٔرقم االستمارة : 

 : الكٌمٌاء الكٌمٌاء / الدقٌه  /االاتصاص العام   9ٕٔٓ/ 8/  8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه     الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد أحمدناطه ؼانم اسم المترؾ : د . 

 العضوٌ  : الكٌمٌاء / الدقٌه  /االاتصاص العام  القسم : الكٌمٌاء 

 

 المستالص

 

المتجانسة  الاماسةٌ  والسداسةٌ  والسةباعٌ  الحاوٌة  علةى ذرات الكبرٌةت تم تحضٌر العدٌد مةن المركبةات الحلقٌة  ؼٌةر      

واألوكسجٌن والنتروجٌن وذلك من ابلل استادام مركبات الجالكون بوصةفها مةواداً أولٌة  إذ تةم تحضةٌر البٌرٌمٌةدٌنات منهةا 

 وقواعد تٌؾ بوصفها مركبات وسطٌ  وتضمنت هذه العملٌ  عدة مراحل:

(: وذلةةك مةةن اةةبلل مفاعلةة  البنتالدٌهاٌةةد أو معوضةةاتد مةةع األسةةٌتون أو االسةةتٌوفٌنون أو ٓٔ-ٔتحضةةٌر الجالكونةةات ) -ٔ

 معوضاتد فً الوسط القاعدي باستادام االٌثانول كمذٌب.

(: وذلك من مفاعل  مركبات الجالكون مع الٌورٌا باستادام األٌثانول ٔٔ-ٕٓ( أون )Hٔ)ٕتحضٌر مركبات البٌرٌمٌدٌن  -ٕ

 المطله كمذٌب.

(: وذلك بمفاعل  مركبةات البٌرٌمٌةدٌن مةع األمنٌةات األروماٌتة  األولٌة  ٖٓ-ٕٔ()9ٖ-ٖٔ()9ٗ-ٔٗتحضٌر قواعد تٌؾ) -ٖ

 المذاب  فً االٌثانول وبوجود كمٌ  من حامض الالٌك الثلجً بوصفد عامبلً مساعداً.

الحلقةات الؽٌةر متجانسة  مثةل مفاعلة  تحضٌر المركبات الحلقٌ  ؼٌر المتجانس : تضمنت هذه المرحل  تحضٌر العدٌد مةن  -ٗ

بنةةةتو  -ٔ,ٖ( مةةةع انهٌدرٌةةةد الفثالٌةةةك باسةةةتادام االٌثةةةانول المطلةةةه كمةةةذٌب للحصةةةول علةةةى مركبةةةات ٕٔ-ٖٓقواعةةد تةةةٌؾ )

( مةع أنهٌدرٌةد المالٌةك باسةتادام االٌثةانول المطلةه كمةذٌب للحصةول ٕٔ-ٖٓ(, مفاعلة  قواعةد تةٌؾ )7ٔ-8ٓأوكساتٌبٌن )

( مةةع حةةامض الثاٌوكبلٌكولٌةةك للحصةةول علةةى 9ٖ-ٖٔ(, مفاعلةة  قواعةةد تةةٌؾ )ٔٙ-7ٓاتبٌن )أوكسةة -ٖ,ٔعلةةى مركبةةات 

( مةةةةع أتٌةةةةد الصةةةةودٌوم باسةةةةتادام ٔٗ-9ٗ( ومفاعلةةةة  قواعةةةةد تةةةةٌؾ )ٔ٘-9٘اون ) -ٗ-الثاٌاتولٌةةةةدٌن  -ٖ,ٔمركبةةةةات 

الاصةةالص ( تاصةةت المركبةةات المحضةةرة مةةن اةةبلل بعةةض 8ٔ-89التتراهٌةةدروفٌوران للحصةةول علةةى مركبةةات التتةةراتول)

الفٌتٌالٌ  والطٌفٌ  المتمثل  بةدرجات االنصةهار واأللةوان وطٌةؾ األتةع  تحةت الحمةراء وطٌةؾ الةرنٌن النةووي المؽناطٌسةً 

 للبروتون.
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من دراس  عملٌ  وندرٌ  لثرموداٌنمك وحركٌ  المتتات عدد :  األطروح  عنوان  صبلح حكمت دمحم تٌتاسم الطالب : 
 اصباغ االتو على سطح الفحم المنتط التجاري

 الكٌمٌاء القسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٕٔرقم االستمارة : 

 الفٌتٌاوٌ الكٌمٌاء /  الكٌمٌاء االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 9/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  عماد عبدااللد صالحاسم المترؾ : د . 

 الكٌمٌاء الفٌتٌاوٌ /  الكٌمٌاء  االاتصاص العام / الدقٌه :  الكٌمٌاءالقسم : 

 

 المستالص

 

تضمنت هذه االطروح   دراس  امتتات عدد من االصباغ ثنالٌ  االتو المحضرة ماتبرٌا على نوع مةن الكةاربون المنتةط       

و البٌتا نفثول كمركبات طرفٌة    AAP-4أمٌنو انتً باٌرٌن  -4التجاري. االصباغ المحضرة تحتوي فً تركٌبها على مركب 

ركبات االمٌنات التً تتباٌن فةً تركٌبهةا .وقةد مٌةتت هةذه الصةبؽات مةن فً تركٌب الصبؽ  ٌتوسطها وٌوصل بٌنها عدد من م

 ابلل دراس  بعض صفاتها الفٌتٌالٌ  وباستادام عدد من الطر  الطٌفٌ  المتوفرة فضبل عن بعض الحسابات الندرٌ .

اءة االمتتات مثل تمةن ولؽرض تحدٌد الدروؾ المثلى لعملٌ  االمتتات فقد اتتمل البحا على دراس  العوامل المإثرة على كف

 التماس والتركٌت االبتدالً للصبؽ   والدال  الحامضٌ  للوسط المالً لمحالٌل االصباغ  وكمٌ   المادة الماتة ودرج  الحرارة 

وقد تم تطبٌه البٌانات العملٌ  المحصل علٌها من دراس  عملٌ  االمتتات عند االتتان على المعةادالت الرٌاضةٌ  الٌتوثٌرمةات 

لخ والنكمةاٌر وتةٌمكن لؽةةرض إعطةاء وصةفا مبللمةةا لطبٌعة  األندمة  الماتةةارة . وقةد انجةتت هةةذه الدراسة  عنةد درجةةات فرنةد

 حرارٌ  ماتلف  وفً مدى معٌن من التراكٌت. وقد اعطى اٌتوثٌرمً فرندلخ والنكماٌر انطباقا افضل من اٌتوثٌرم تٌمكن . 

ن دراسةة  االمتةةتات عنةةد درجةةات حرارٌةة  ماتلفةة  حسةةبت قةةٌم الةةدوال وباالعتمةةاد علةةى النتةةالج التةةً تةةم الحصةةول علٌهةةا مةة

الثٌرموداٌنمٌكٌ  لبلمتتات عند تراكٌت ابتدالٌ  ماتلف  باالستعان  بقٌم ثابت االتتان الةذي حسةب مةن النسةب  بةٌن كمٌة  المةادة 

المحسةوبٌن  (KF)وفرنةدلخ  (KL)ر الممتتة والمتبقٌ . ثم حسبت الةدوال الثٌرموداٌنمٌكٌة  باالسةتعان  مةن قةٌم ثةابتً النكمةاٌ

 من تطبٌه االٌتوثٌرمٌن على بٌانات االمتتات العملٌ  عند االتتان فً مدى من التراكٌت وعند درجات حرارٌ  ماتلف .

كما حسبت قٌم ثوابت اتتان االمتتات عند درجات حرارٌ  ماتلف  من النسب  بٌن كمٌ  المادة الممتةتة وكمٌة  المةادة المتبقٌة  

و  ( ومنهةا حسةبت قةٌم )محلول عند االتتان ، وباالستعان  بمعادل  فانت هوؾ حسبت قةٌم انثةالبً االمتةتات )فً ال

 .) 

كما اتتملت الدراس  على تطبٌه اربع  نماذج حركٌ  على البٌانات العملٌ  لبلمتتات باالستعان  مةن نتةالج دراسة  تةاثٌر تمةن 

 (.min 70 – 10باطؤ فٌها حدوا عملٌ  االمتتات )من التماس وعند الفترة التمنٌ  التً ٌت

هةةذه النمةةاذج هةةً نمةةوذج معادلةة  المرتبةة  االولةةى الكاذبةة  والمرتبةة  الثانٌةة  الكاذبةة  والةةوفٌج ونمةةوذج التةةداابلت الجتٌلٌةة   

 الضمنٌ  وقد طبقت هذه النماذج االربع  عند تراكٌت ابتدالٌ  ماتلف  ودرج  حرارة ثابت . 

وااٌرا فقد انجتت بعض الحسابات الندرٌ  ذات العبلق  باالبعاد الهندسٌ  للصبؽات قٌةد الدراسة  فضةبل عةن قةٌم ااةرى تمثةل 

( والتةةحنات  LUMOو  HOMOتؽٌةةر قةةٌم الطاقةةات الناتجةة  عةةن التتةةوهات التركٌبٌةة  فٌهةةا وقةةٌم طاقةةات االوربٌتةةاالت) 

سٌما ذرات نٌتروجٌن اصرتً االتو. ثم حسبت قٌم بعةض الةدوال المتةتق  الموجودة على الذرات الفعال  فً جتٌل  الصبؽ  ال

( والتً تصةؾ صةبلب  الجتٌلة  واروماتٌتهةا ومةدى فعالٌتهةا كالكتروفٌةل او  LUMOو  (HOMOمن  طاقات االوربٌتاالت 

تفسٌر عملٌ  االمتتات نٌكلوفٌل وقد اجرٌت دراس  احصالٌ  للكتؾ عن قوة عبلق  هذه الدوال مع كفاءة االمتتات ومن ثم تم 

 للقٌم العملٌ  لعملٌ  االمتتات .من ابلل هذه القٌم محاول  فً توفٌر دعم وتفسٌر 
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 : تطوٌر طراله تحلٌلٌ  فً تقدٌر بعض المركبات الدوالٌ ألطروح  عنوان ا اسم الطالب : انتصار عادل تهاب

 القسم  : الكٌمٌاء الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔٔرقم االستمارة : 

 الكٌمٌاء التحلٌلٌ الكٌمٌاء  /  :  الدقٌه االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  8/  8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . ضٌاء نجم عبدهللا

 الكٌمٌاء التحلٌلٌ الكٌمٌاء  /   : الدقٌه االاتصاص العام / القسم : الكٌمٌاء

 

 المستالص

  

ٌتضمن الفصل األول: استعراضا لطراله تقدٌر المركبات المدروس  المتمثل  باالٌبوبروفٌن والنستاتٌن واالسبرٌن       

والباٌرٌدوكسٌن هٌدروكلورٌد وكبرٌتات السالبٌوتامول والمثٌل دوبا والداٌكلوفٌناك صودٌوم والبروبرانولول والدومبٌرٌدون 

  .مالٌت

وٌتمل الفصل الثانً: تطوٌر طرٌق  طٌفٌ  لتقدٌر كمٌات ماٌكروؼرامٌ  من االٌبوبروفٌن والنستاتٌن تعتمد على تكوٌن 

ٕكاتؾ كروموتروب معقدات التجمع االٌونً مع ال R    ٌنانومٌتر فً المحلول المالً,  ٙٙ٘وٕٙ٘عند األطوال الموج

ماٌكروؼرام/مللتر لكبل الدوالٌن على التوالً فً حٌن تراوحت االمتصاصٌ  -ٓٗ  ٕو ٓٔ-9ٓوبلػ المدى التقدٌري

ٖٓٔ ٖٙ.ٔالموالرٌ   X 7لبلٌبوبروفٌن و ٔ-.سمٔ.-لتر. مول.٘  ٔٓ X3  .  للنستاتٌن, وبلؽت قٌم     ٔ -سم-ٔلتر. مول

% لكبل الدوالٌن على التوالًٖوانحراؾ قٌاسً لٌس اكثر من   ٓٙ.ٓٓٔ%و % 99.77ٖاالسترجاعٌ  بٌن  .   

تناول الفصل الثالا: تطوٌر طرٌق  طٌفٌ  لتقدٌر المثٌل دوبا وكبرٌتات السالبٌوتامول فً المحلول المالً, واعتمدت الطرٌق  

بٌ على استابلص النقط  السحا Cloud point)) للمتدوج االٌونً الناتج من تفاعل صبؽ  االٌوسٌن Y  مع االدوٌ  أعبله

ٗٔٔبواسط  عامل التد السطحً تراٌتون  -x   ٌنانومٌتر, إذ بلػ  ٗٙ٘و 8٘٘التً تم قٌاسها طٌفٌا عند االطوال الموج

ٓٔ ماٌكروؼرام/ مللتر وبمعامل امتصاص موالري ٖ.ٓ-ٓٔو ٔ.ٓ-ٕٓالمدى التقدٌري  X5.14 سم ٔ.-لتر. مول-ٔ 

ٓٔٗو X5.5 لكل من المثٌل دوبا وكبرٌتات السالبٌوتامول على التوالً, كما تم تقدٌر كمٌات  ٔ-سم  ٔ.-لتر. مول

%على التوالً وبانحراؾ قٌاسً نسبً  ٕٔ.98%و 7ٕ.ٔٓٔماٌكروؼرامٌ  وبدق  عالٌ  اذ بلؽت قٌم  االسترجاعٌ  بٌن  

ٌن% لكبل الدوالٕلٌس اكثر من  .  

تضمن الفصل الرابع: تطوٌر طرٌق  طٌفٌ  حساس  لتقدٌر االسبرٌن والباٌرٌدوكسٌن إذ اعتمدت الطرٌق  على تفاعل 

 ٖٗ٘و ٕٖ٘كلورواكرٌدٌن فً الوسط المالً عند األطوال الموجٌ   -9التعوٌض النٌوكلوفٌلً وذلك بالتفاعل مع الكاتؾ 

ٓٔماٌكروؼرام /مللتر فً حٌن بلؽت االمتصاصٌ  الموالرٌ   ٗ.ٓ-ٕٗو  -8ٔ  ٕ.ٓنانومٌتر، بلػ المدى التقدٌري x1.14 

ٓ  7و ٔ-.سمٔ.-لتر. مول x13  لكبل   ٓٓ.ٓٓٔو 99.87وبلؽت قٌم  االسترجاعٌ  %  ٔ-.سمٔ.-لتر.مول%

% على التوالً٘.ٔالدوالٌنؤعبله على التوالً وانحراؾ قٌاسً نسبً لٌس اكثر من  .  

اا طرٌق  فلورومترٌ  لتقدٌر الداٌكلوفٌناك والبروبرانولول فً الوسط المالً، اعتمدت كما تناول الفصل الاامس: استحد

نانومٌتر  ٖٖ٘الطرٌق  على تٌادة تدة الفلورة لصبؽ  الفلورٌسٌن عند إضاف  الداٌكلوفٌناك صودٌوم عند موج  إثارة 

إضاف  البروبرانولول عند موج  اثارة  نانومٌتر وااماد فً تدة الفلورة لصبؽ  الفلورٌسٌن صودٌوم عند ٖٔ٘وإنبعاا 

ماٌكروؼرام /مللتر. وبلؽت قٌم  االسترجاعٌ   ٕ.ٓ-7و  ٕ-8ٔنانومٌتر. بلػ المدى التقدٌري  8ٔ٘نانومٌتر وانبعاا  ٖٖ٘

ٙ.ٓ% لكبل الدوالٌن على التوالً وبانحراؾ قٌاسً نسبً اقل من  97.9٘% وٕ٘.ٓٓٔ %.  

لجتء األول تطوٌر طرٌق  طٌفٌ  لتقدٌر الدومبٌرٌدون مالٌت باستادام كاتؾ وتناول الفصل السادس جتلٌن : تضمن ا

رباعً ثاٌوسٌانات الكوبلت تضمنت الطرٌق  تكون معقد التجمع االٌونً بٌن الدواء والكاتؾ إذ تم القٌاس عند الطول 

وبقٌم   ٘.ٓٓٔبلؽت % ماٌكروؼرام /مللتر وبقٌم  استرجاعٌ  ٘.ٓ-٘ٔنانومٌتر وبلػ المدى التقدٌري  9ٔ٘الموجً 

٘.ٓانحراؾ قٌاسً نسبً لٌس اكثر من  % .  

 (اما الجتء الثانً فتضمن تطوٌر طرٌق  ؼٌر مباترة لتقدٌر الدومبٌرٌدون مالٌت بواسط  مطٌافٌ  االمتصاص الذري

(AAS, الحامضً  تعتمد الطرٌق  على تكوٌن معقد بٌن الدواء والكاتؾ رباعً ثاٌوسٌانات الكوبلت الثنالً فً الوسط

 ٕ-9نانومٌتر وبمدى تقدٌري  7.ٕٗٓوالذي تم استابلصد بواسط  مذٌب ثنالً اثٌل اٌثر إذ تم القٌاس عند الطول الموجً 

٘.ٔ% وبانحراؾ قٌاسً نسبً لٌس اكثر من ٕٕ.ٓٓٔماٌكروؼرام/ مللتر. فً حٌن بلؽت قٌم  االسترجاعٌ   % 
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 تحضٌر عواتل حرارٌ  من متراكبات بولٌمرٌ  هجٌن  ودراس   عنوان الرسال  : علًاسم الطالب : حنٌن محسن 
 اصالصها المٌكانٌكٌ  والحرارٌ  

 القسم  : الفٌتٌاء الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 الفٌتٌاء  / الفٌتٌاء  :  االاتصاص العام /  الدقٌه  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  رعد أحمد رسولاسم المترؾ : د . 

 فٌتٌاء الحال  الصلب /   الفٌتٌاء :   االاتصاص العام / الدقٌه القسم : الفٌتٌاء 

 

 المستالص

  

تم فً هذه الدراس  تحضٌر مواد متراكبة  هجٌنة  علةى مةرحلتٌن، تضةمنت المرحلة  األولةى تحضةٌر المةادة البلصةق           

(، وقةد تةم تحدٌةد PU( والبولً ٌورٌثةان )UPEالتً تربط مواد التدعٌم إذ تم تحضٌرها من الط البولً أستر ؼٌر المتبع )

( Bالج فحصةةً التةةد والتجةةانس وقةةد ادهةةرت النتةةالج أن افضةةل نسةةب  الةةط كانةةت عنةةد )أفضةل نسةةب  الةةط باإلعتمةةاد علةةى نتةة

( بمسةةاحٌه B(. أمةةا المرحلةة  الثانٌةة  فتضةةمنت تةةدعٌم أفضةةل نسةةب  الةةط )UPE/PU, 95/5المتمثلةة  بالنسةةب الحجمٌةة  )

مةن أفضةل نسةب  الةط  (. بعةدها تةم ااتبةار النمةاذج المحضةرةµm - 150 µm 75األلومٌنا والسلٌكا ذات الحجةم الحبٌبةً )

(B( والمةةواد المتراكبةة  المحضةةرة مةةن تةةدعٌمها )B1,B2,B3  إذ اضةةعت هةةذه العٌنةةات لبلاتبةةارات المٌكانٌكٌةة  المتمثلةة ،)

( واالنضةؽاط والصةبلدة والصةدم  عنةد درجة  حةرارة الماتبةر، وكةذلك ااتبةار Flexural Testبااتبةار االنثنةاء الحركةً )

حرارة ماتلف ، كذلك تم إجراء ااتباري التوصٌلٌ  الحرارٌ  واالمتصاصٌ . وقد أدهةرت ( عند درجات Bendingاالنثناء )

النتالج  إن معامل ٌونك من ااتبار االنثناء ٌقل بتٌادة درج  الحرارة، أما مقاوم  الكسر فقد قلت بتٌادة التدعٌم. أما بالنسةب  

. أما (MPa 51.29)لمدعم  باأللومٌنا حٌا بلؽت قٌمتها ( اB1لمقاوم  االنضؽاط فإن أقصى مقاوم  انضؽاط كانت للعٌن  )

 0.867)و  (94.5)إاتبار الصبلدة والتوصٌلٌ  الحرارٌة  فقةد إتدادت قٌمهمةا بتٌةادة التةدعٌم حٌةا بلؽةت أقصةى قةٌم لهمةا 

W/m.°C)   ٌللمةةاء علةةى التةةوالً. أمةةا فةةً إاتبةةار مقاومةة  الصةةدم  فقةةد قلةةت بالتةةدعٌم. أمةةا بالنسةةب  إلاتبةةار اإلمتصاصةة

( إتدادت بتٌادة فترة الؽمةر للعٌنةات، وإن العٌنةات %Wوالمحالٌل الحامضً والملحً والقاعدي فإن نسب  التؽٌر فً الكتل  )

المؽمورة فً المحلول القاعدي عانت اسارة بالكتل ، أما العٌنةات المؽمةورة فةً المةاء وبةاقً المحالٌةل فقةد سةجلت ربحةاً فةً 

 ( كانت فً المحلول القاعدي.%Wوإن أكبر قٌم لـ )الكتل  مع تٌادة فترة الؽمر 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

فصةةل التٌةةوت الثابتةة  والطٌةةارة مةةن بعةةض النباتةةات الطبٌةة    : عنةةوان االطروحةة  اسم الطالب : دمحم عرفات دمحم سلٌمان
العراقٌةة  ودراسةة  تؤثٌرهةةا علةةى عةةدد مةةن البكترٌةةا المرضةةٌ  الموجبةة  والسةةالب  

 لصبؽ  كرام

 علوم حٌاة القسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

  دكتوراه التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 تقنٌات حٌاتٌ علوم الحٌاة / :   االاتصاص العام /  الدقٌه  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 مثنى جاسم دمحماسم المترؾ : د . 
 : د.هٌام عادل ابراهٌم                

 مساعد  الدرج  العلمٌ  : استاذ 
 : استاذ مساعد                 

 التهادة : دكتوراه 
         : دكتوراه           

 علوم الحٌاة القسم : 
 : علوم الحٌاة       

 نبات / نواتج طبٌعٌ  :   االاتصاص العام / الدقٌه
 : احٌاء مجهرٌ  / بكترٌا مرضٌ                               

 

 المستالص

  

عٌنةةة  مرضةةةٌ  تةةةملت االدرار ومسةةةحات مةةةن  )اللةةةوتتٌن، االذن والجةةةروح  79تضةةةمنت الدراسةةة  الحالٌةةة  جمةةةع          

%( مةن المجمةوع 8ٗ.8اي بنسةب  ) Blood Agarعٌن  منهةا نمةوا موجبةا علةى وسةط اكةار الةدم  7ٙوالحرو (، اعطت 

عتلة  بكتٌرٌة  توتعةت  8ٕصةول علةى %( لم تعط نموا علةى الوسةط نفسةد، تةم الحٕ.٘ٔعٌن  )ٕٔالكلً للعٌنات، فً حٌن 

( ٖٔ) Streptococcus pyogenes%(، ٗٓ.8ٕ( عتلةة  )ٖٕ) Staphylococcus. aureusبةةٌن بكترٌةةا 

 Escherichia coli%( وبكترٌةةا ٖٙ.ٖ٘( عتلةة  )9ٕ) Pseudomonas aeruginosa%(، 8٘.٘ٔعتلةة  )

 (. 7ٖ.ٕٓ( عتل  )7ٔ)

كانةةت حساسةة   Staphylococcus aureusالحٌوٌةة  ان عةةتالت ادهةةرت نتةةالج ااتبةةار الحساسةةٌ  للمضةةادات      

، Amikacin ،Chloramphenicol ،Streptomycin ،Tetracycline% للمضةةةةةةةةةةةةةةادات ٓٓٔوبنسةةةةةةةةةةةةةةب  

Erythromycin وAmoxicillin  بٌنما كانةت مقاومة  للمضةاداتNaldixic acid Cefixime, ,Rifampicin 

 .Gentamycin,و

% للمضةةادٌن الحٌةةوٌٌن ٓٓٔفقةةد كانةةت حساسةة  وبنسةةب   Streptococcus pyogenesامةةا عةةتالت بكترٌةةا       

Amikacin ،Streptomycin  فةةً حةةٌن ادهةةرت حساسةةٌ  متوسةةط  للمضةةادٌن الحٌةةوٌٌنChloramphenicol ،،

Erythromycin  وكانةةةةةةةةةت مقاومةةةةةةةةة  للمضةةةةةةةةةادات الحٌوٌةةةةةةةةة ،Amoxicillin ،Cefixime ،Gentamycin ،

Refampicin ،Naldixic acid ،Tetracyclin   ٓٓٔوبنسب.% 

، Amikacin% للمضادات ٓٓٔفقد كانت عتالتها حساس  وبنسب   Pseudomonas aeruginosaاما بكترٌا     

Gentamycin ،Streptomycinو ،Naldixic acid   لبقٌةة  المضةةادات ٓٓٔفةةً حةةٌن كانةةت مقاومةة  وبنسةةب %

 المستعمل  فً الدراس .

 Gentamycinفقةةد أدهةةرت النتةةالج حساسةةٌتها تجةةاه المضةةادات  Escherichia coliبٌنمةةا عةةتالت بكترٌةةا     

Streptomycin,  ,Chloramphenicol   فةةةً حةةةٌن كانةةةت مقاومةةة  للمضةةةادات ٓٓٔوبنسةةةب %Amoxicillin ،

Cefixime ،Erythromycin ،Rifampicin  وأدهةةةةةةرت حساسةةةةةةٌ  متوسةةةةةةط  تجةةةةةةاه المضةةةةةةاداتAmikacin ،

Naldixic acid وTetracycline . 

تم اسةتابلص التٌةوت الثابتة  والطٌةارة مةن بةذور بعةض النباتةات الطبٌة ، استالصةت التٌةوت الثابتة  مةن بةذور نباتةات       

-Trigonella foenum، الحلبــةـ  Ricinus communis، الاــــــةـروع .Linum usitatissimumالكتةان 

graecum  والرتةةةادLepidium sativumكسةةةان وباسةةةتادام جهةةةات االسةةةتابلص المسةةةتمر ، باسةةةتادام مةةةذٌب اله
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Soxhlet( ًواستادام عمود الفصل الكروماتوؼراف ،CC )Column$Chromatocraphy  لؽرض فصل المكونات

، Cleavengerالفعال ،اما التٌوت الطٌةارة فقةد تةم استابلصةها مةن بةذور النباتةات قٌةد الدراسة  باسةتادام جهةات كلٌفنجةر 

-Gas Chromatography (GC-MS)مطٌةاؾ الكتلة  -ل  بتقنٌة  كروماتوؼرافٌةا الؽةاتتاصت هذه التٌةوت المفصةو

Mass Spectrometry. 

تةم ااتبةار الفعالٌة  المضةةادة للتٌةوت النباتٌة  المفصةةول  ضةد البكترٌةا المرضةٌ  المعتولةة  باسةتعمال طرٌقة  االنتتةةار          

باألقراص بالمقارن  مع المضادات الحٌوٌ  القٌاسٌ  وادهةرت النتةالج مقاومة    جمٌةع العةتالت للتٌةت الثابةت لنبةات الحلبة ، 

للتٌةت الثابةت لنبةات  Escherichia coliو  Pseudomonas aeruginosa كما ادهرت النتالج مقاومة  عةتالت

الاروع، فً حٌن أدهرت التٌوت الثابت  والطٌارة األارى تؤثٌراً مضاداً تراوح بٌن التؤثٌر الجٌد والعالً حسب نةوع وتركٌةت 

جمٌةع العةتالت قٌةد الدراسة ، وادهةرت  التٌت ونوع البكترٌا، فقد ادهر التٌت الطٌار لنبات الرتاد تةاثٌرا تثبٌطٌةا عالٌةا علةى

و  Staphylococcus. aureusالنتالج امتبلك التٌت الثابةت والطٌةار لنبةات الكتةان تةاثٌرا تثبٌطٌةا عالٌةا علةى عةتالت 

Streptococcus pyogenes  وتةةاثٌرا تثبٌطٌةةا متوسةةطا علةةى عةةتالتPseudomonas aeruginosa و  

Escherichia coli ،امتبلك التٌت الطٌار لنباتً الاةروع والحلبة  تةاثٌرا تثبٌطٌةا عالٌةا علةى عةتالت  كما ادهرت النتالج

Staphylococcus. aureus  وStreptococcus pyogenes  وتةةةاثٌرا تثبٌطٌةةةا متوسةةةطا علةةةى عةةةتالت

Pseudomonas aeruginosa و  Escherichia. 

( للتٌةةةوت الثابتةةة  والطٌةةةارة MIC) Minimum Inhibitory Concentrationوحةةةدد التركٌةةةت المثةةةبط االدنةةةى  

المفصةةول  مةةن بةةذور النباتةةات قٌةةد الدراسةة  والتةةً كةةان لهةةا فعالٌةة  مضةةادة ضةةد البكترٌةةا المرضةةٌ  باسةةتادام ااتبةةار العكةةارة 

Turbidity test. 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

: تحضٌر عدد من المركبات الحلقٌ  ؼٌر المتجانس  المتتق  مةن  عنوان الرسال   اسم الطالب : تمارة طبلل فتاح
 مثٌل حامض البنتوٌك-ٗحامض النفثوٌك و -ٕ

 القسم  : الكٌمٌاء  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕٔرقم االستمارة : 

 :  الكٌمٌاء / الكٌمٌاء  االاتصاص العام /  الدقٌه  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه  الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  امل نافع علًاسم المترؾ : د . 

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء العضوٌ   :  االاتصاص العام / الدقٌه القسم : الكٌمٌاء

 

 المستالص

  

 -4,3,1و تراٌةةاتول -4,2,1ثاٌاداٌةةاتول و- 4,3,1هةةذه الدراسةة  تحضةةٌر وتتةةاٌص عةةدد مةةن معوضةةات تضممطظ        

مثٌةل حةامض -ٗحةامض النفثوٌةك و-ٕأوكساداٌاتول الجدٌدة من مةواد أولٌة  ماتلفة , تةم تحوٌةل الحةوامض الكاربوكسةٌلٌ  )

ثةانول المطلةةه بوجةود حةةامض الكبرٌتٌةك المركةةت. ( عةةن طرٌةه مفاعلتهةا مةةع اإلT1,2ٌ) إلةى األسةةترات المقابلة  البنتوٌةك(

( بمفاعلتهةةةا مةةةع الهٌةةةدراتٌن المةةةالً فةةةً اإلٌثةةةانول, كمةةةا تةةةم تحوٌةةةل T3,4إلةةةى هٌدراتٌةةةدات) T1,2)وحولةةةت األسةةةترات)

( عةن طرٌةه مفاعلة  الهٌدراتٌةد مةع ثاٌوسةٌانات األمونٌةوم T5-8( إلى ثاٌوسٌمٌكارباتٌدات المعوض )T3,4 (الهٌدراتٌدات

( إلةى معوضةات T5-8الهٌدروكلورٌك المركت أو أٌتوثاٌوسٌانات الفنٌةل. وحولةت الثاٌوسةٌمٌكارباتٌدات المعوضة )وحامض 

مةةن اةةبلل مفاعلتهةةا مةةع حةةامض الكبرٌتٌةةك المركةةت  T13-16)ثةةاٌول)-ٖ-تراٌةةاتول-4,2,1( و T9-12ثاٌاداٌةةاتول)-4,3,1

-4,3( إلةى معوضةات T5,6ٌوسةٌمٌكارباتٌدات المعوضة )ومحلول هٌدروكسٌد الصودٌوم على التوالً. كةذلك تةم تحوٌةل الثا

من ابلل مفاعلتها مع الهٌدراتٌن المالً, كما تم تحوٌل الهٌدراتٌدات إلى مركبات T17,18) تراٌاتول )-4,2,1-ثنالً امٌن

T19,20) اٌةاتول ثاٌاد-4,3,1مثٌةل  -2( بمفاعلتها مع كلورٌد األسٌتٌل فً ربةاعً هٌةدروفٌوران الجةاؾ الةذي تحولةه إلةى

 بتفاعلد مع اماسً كبرٌتٌد ثنالً الفسفور فً التاٌلٌن. T21,22)المعوض)

( بمفاعلتهةةةا مةةةع أثٌةةةل T23,24اون)-(3H)ٕ-أوكسةةةاداٌاتول -4,3,1( إلةةةى معوضةةةات T3,4كةةةذلك حولةةةت الهٌدراتٌةةةدات)

عةةن  T25,26)اون)-(4H)ٖ-تراٌةةاتول-2H-4,2,1-أمٌنةةو-ٗ  بٌوتةةانول  الةةذي حةةول إلةةى معوضةةات nكلوروفورمٌةةت فةةً 

كاربوداٌثاٌوٌةت  -ٔ-بٌوتةانول, وتةم تحوٌةل الهٌدراتٌةد إلةى بوتاسةٌوم هٌةدراتٌن-nطرٌه مفاعلتد مع الهٌدراتٌن المالً فةً 

-4,3,1بمفاعلتةةد مةةع ثنةةالً كبرٌتٌةةد الكةةاربون و هٌدروكسةةٌد البوتاسةةٌوم الةةذي حةةول إلةةى معوضةةات  T27,28)المعةةوض)

حةامض  بمفاعلتهةا مةع T31,32)( ثةاٌون)3H)2أوكساداٌاتول -4,3,1ات ( ومعوضT29,30( ثاٌون )3H)2-ثاٌاداٌاتول

--أمٌنةو4-الكبرٌتٌك المركت او حامض الهٌدروكلورٌك المركت فً اإلٌثانول المطله  على التةوالً , وحةول اٌضةا الةى مركةب 

بمفاعلتةد مةع  الهٌةدراتٌن المةالً فةً االٌثةانول المطلةه.  T33)ثاٌون) 5(4H)--تراٌاتول-1H- 4,2,1-مثٌل بنتٌل( 3-(4

-ٖمةةةن اةةةبلل مفاعلتةةةد مةةةع  (34)فةةةً العدٌةةةد مةةةن  التفةةةاعبلت فقةةةد أعطةةةى المركةةةب  T33)واسةةةتادم  المركةةةب المحضةةةر )

بمفاعلتةةد مةةع إنهدرٌةةد األسةةٌتٌك , وأاٌةةراً أعطةةى المركةةب  (35)نٌتروبنتالدٌهاٌةةد بوجةةود حةةامض الالٌةةك , وأعطةةى المركةةب 

 بمفاعلتد مع ثنالً كبرٌتٌد الكاربون وهٌدروكسٌد البوتاسٌوم فً اإلٌثانول المطله. (36)

بتفاعلها مةع  (T37-44)الى مجموع  من قواعد تٌؾ  (T9,10)ثاٌاداٌاتول -4,3,1-أمٌنو -ٕوتم تحوٌل المركبٌن        

و حولت قواعد تةٌؾ المعوضة  الناتجة  إلةى  معوضات البنتالدٌهاٌد فً اإلٌثانول وبإضاف  قطرات من حامض الالٌك الثلجً

من اةبلل تفاعلهةا مةع حةامض الثاٌوكبلٌكولٌةك وكلورٌةد الاارصةٌن البلمةالً  فةً المٌثةانول. كمةا حةول  (T45-52)مركبات 

من ابلل أمبلح الةداٌاتونٌوم كمةا تةم اسةتادام  T55,56) (ثاٌاداٌاتول 4,3,1--كلورو-2إلى معوضات  T9,10)المركبٌن )

( عن طرٌه مفاعلتها مع أتٌد الصودٌوم والتةً T57,58ثاٌاداٌاتول ) -4,3,1-أتٌدو -2مبلح فً تحضٌر معوضات هذه األ

 بفاعلتها مع إٌثوكسٌد الصودٌوم وأثٌل اسٌتواسٌتات أو اسٌتاٌل اسٌتون على التوالً. (T59-62)حولت إلى مركبات 

كمةةا تةةم تتةةاٌص بعةةض المركبةةات  (IR)تحةةت الحمةةراء تاصةةت المركبةةات المحضةةرة بةةالطراله الطٌفٌةة  طٌةةؾ االتةةع      

 بواسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط  طٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؾ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرنٌن النةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةووي المؽناطٌسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً 

H-NMR)ٔ. ٌفضبل عن التتاٌص بالطراله الفٌتٌاو ) 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

عنةةوان الرسةةال  : دراسةة  تجرٌبٌةة  لتةةؤثٌر االمةةواج فةةو  الصةةوتٌ  علةةى حٌوٌةة    اسم الطالب : براء باسل رمضان
 العدرٌ  و الرإٌسات االولٌ  فً الفلران البٌضاالكٌاس 

 القسم  : علوم حٌاة  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٓٔرقم االستمارة : 

 الحٌوان:  علم  علوم حٌاة  / الدقٌهاالاتصاص العام /    9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسماء عبد العتٌت علً.اسم المترؾ : د 

 : طفٌلٌات االاتصاص العام / علم الحٌوان  / الدقٌه القسم : علوم الحٌاة 

 

 المستالص

  

حةةةددت الدراسةةة  الحالٌةةة  تةةةؤثٌر األمةةةواج فةةةو  الصةةةوتٌ  فةةةً عٌوتةةةٌ  الرإٌسةةةات األولٌةةة  لةةةدودة المتةةةوك  الحبٌبٌةةة      

Echinococcus granulosus  واط/سم  1.8الؾ ذبذب  / ثانٌ  ) 20اارج الجسم بتطبٌه تردد ثابت لكل المعامبلت

ضةةد األصةةاب  بةةداء العةةدرٌات الثانوٌ ،مقارنةة   ثةةوانً، فةةً تمنٌةةع الفلةةران 30،20،15،12،10،5( وبتعرٌضةةات ماتلفةة  ٕ

بالمجموع  الضابط  )ؼٌر المعرض  لؤلمواج فو  الصوتٌ (، أعتماداً على معاٌٌر عدة تضمنت التؽٌرات الحاصل  فةً أعةداد 

الةدم البةٌض، وأوتان وأقطار الٌرقات البعدٌ  المتكون  و النسب الملوٌ  ألاتتال أعدادها، والتعةداد الكلةً و التمةاٌتي لابلٌةا 

والتؽٌرات فً وتن الكبد والطحال و تضامهما، واألستجاب  الحصان  المتاصص  )المكتسب ( الالوٌ  المتمثلة  بؤاتبةار فةرط 

 الحساسٌ  المتؤار. 

 وأدهرت نتالج الدراس  ما ٌؤتً :

 التعرٌض.أتدٌاد تؤثٌر األمواج فو  الصوتٌ  فً عٌوتٌ  الرإٌسات األولٌ  اارج الجسم بتٌادة مدة  .0

فةةً المجةةامٌع التةةً كانةةت نسةةب حٌوٌةة   100%أاتةةتال أعةةداد الٌرقةةات البعدٌةة  فةةً الفلةةران المعاملةة  بنسةةب  بلؽةةت  .9

فةً المجموعة  التةً بلؽةت نسةب   99.23 %، ونسةب  األاتةتال 17%الرإٌسةات األولٌة  المعاملة  بةاألمواج فةو  الصةوتٌ  

 لى التوالً. ، بعد امس  و أربع  أتهر من األصاب  ع35 %حٌوٌتها 

( فً معدل العد الكلً لابلٌةا الةدم البةٌض فةً الفلةران المعاملة  بلؽةت أقصةاها P ≤ 0.001تٌادة معنوٌ  ملحود  ) .3

بعةد امسة  أتةهر مةن األصةاب ، وذلةك مةن  ٖالٌة  /سةم 4860.0من الدم مقارن  بمجموع  السةٌطرة  ٖالٌ  /سم 8960.0

بعةد  58.400 %مقارن  مع مجموع  السٌطرة التً بلؽةت  85.800 %ابلل التٌادة فً أعداد الابلٌا اللمفاوٌ  التً بلؽت 

مقارنة  9.000 %امس  أتهر من األصةاب ، أمةا الابلٌةا العدلة  فلةوحد أنافاضةها فةً مجموعة  الفلةران المعاملة  إذ بلؽةت 

بعةةد امسة  أتةهر مةن األصةاب . أمةةا الابلٌةا الوحٌةدة فسةجلت مجموعة  الفلةةران  24.400 %لسةٌطرة إذ بلؽةت بمجموعة  ا

بعد ثبلث  أتهر من األصاب ، أما ابلٌا القعدات  16.800 %مقارن  نمجموع  السٌطرة  8.600 %المعامل  أنافاضاً أٌضاً 

 والحمضات فلم ٌبلحد فرو  معنوٌ  بٌن أعدادها.

ملةم )  1.5400( فً الحصان  الالوٌ  المتمثل  بؤرتفاع سمك وسادة القدم، بلػ اقصاه P≤ 0.001) تٌادة معنوٌ  .4

سةاع ( بعةد امسة  أتةهر مةن األصةاب ، مقارنة   48ملم )بعةد 0.90000ساع (،  24ملم ) بعد  1.4000ساعات(،  3بعد 

 ملم، على التوالً. 0.32800، 0.6380، 1.0720بمجامٌع الضابط  
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

عنةةوان الرسةةال  : تحضةةٌر عةةدد مةةن مركبةةات االوكةةتاتٌن الجدٌةةدة ودراسةة   احمد دمحم نوري ذنون  اسم الطالب :
 تفاعبلتها

 الكٌمٌاءالقسم  :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٔٔرقم االستمارة : 

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء  الدقٌه :االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   دمحم سلمان عبد العجٌلً .اسم المترؾ : د

 الكٌمٌاء / الكٌمٌاء العضوٌ :   االاتصاص العام / الدقٌه الكٌمٌاءالقسم : 

 

 المستالص

  

تضمنت الرسال  تحضٌر عةدد مةن المركبةات الحلقٌة  األوكةتاتٌن ودراسة  تفاعبلتهةا مةع عةدد مةن األمٌنةات وقةد تضةمنت     

 عملٌ  التحضٌر المسارات اآلتٌ  :

إلةى االمٌنةات  NaBH4( ثم أاتتال عدد منها  ببورو هٌدرٌةد الصةودٌوم A1-6المسار األول : تضمن  تحضٌر قواعد تٌؾ )

 (.A11-14( ثم بعد ذلك جرت ُمفاعلتها مع الفورمالدٌهاٌد لتعطً مركبات األوكتاتٌن )A7-10المقابل  )

-8( من تفاعل الفورفةورال مةع االلفةا والبٌتةا نفثةول والباٌروكةالول وA15-18المسار الثانً : ٌتضمن  تحضٌر األوكتاتٌنات )

 هٌدروكسً كوٌنولٌن.

( مةع الدٌهاٌةدات أروماتٌة  A20أسةٌتاٌل بنتاٌمٌةداتول )-ٕ( مةن تفاعةل A21-28المسار الثالا : تضمن تحضةٌر الجالكونةات )

 ( .A29-35ماتلف  ثم ُمفاعل  تلك الجالكونات الناتج  مع األثٌل ٌورٌا لتكوٌن األوكتاتٌنات المقابل  )

األروماتٌةةة   ( مةةةن ُمفاعلةةة  الفةةةا أو بٌتةةةا نفثةةةول مةةةع االمٌنةةةاتA36-38المسةةةار الرابةةةع : تضةةةمن  تحضةةةٌر األوكتاتٌنةةةات )

 (.Alumوالفورمالدٌهاٌد وبوجود االلوم )

( مةةن مفاعلةة  البٌتةةا نفثةةول مةةع أمٌنةةات أروماتٌةة  ماتلفةة  مةةع A39-47المسةةار الاةةامس : تضةةمن  تحضةةٌر األوكتاتٌنةةات )

 ( بالسحه وبدون مذٌب.ZrOCl3الفورمالدهاٌد  وبوجود تركونٌل كلوراٌد )

( مةةع تولةةوٌن داي أتو سةةٌانات A1-6( مةةن تفاعةةل قواعةةد تةةٌؾ )A48-53ات )المسةةار السةةادس : تضةةمن  تحضةةٌر األوكتاتٌنةة

TDI. 

( مع أمٌنات ماتلف  وكذلك الحال بالنسةب  Aٗ٘المسار السابع واألاٌر: تضمن  تفاعبلت حلق  االوكتاتٌن المتمثل  بالمركب )ِ

( اذ تضةمن التفاعةل A56-59النهاٌة  البرمٌةدٌنات)( هو اآلار ُحضَر وتمت ُمفاعلتد مع االمٌنات وتكوٌن فً A55لؤلوكتاتٌن )

 فتح حلق  األوكتاتٌن ثم ؼلقها لتكوٌن البرمٌدٌنات المقابل  .

 .    1H-NMRو  IRوتاصت المركبات الناتج  ونوقتت باألستعان  بؤطٌاؾ 
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 تربٌ  للعلوم الصرف  

المنةةةةةةةةةةةةاعً فةةةةةةةةةةةةً الفلةةةةةةةةةةةةران : التعةةةةةةةةةةةةدٌل  األطروحةةةةةةةةةةةة  عنةةةةةةةةةةةةوان  اسم الطالب :  سهٌل  ٌعقوب ٌوسؾ
ضةةد اإلصةةاب  بةةداء األكٌةةاس العدرٌةة  الثةةانوي   Mus/Musculusالبةةٌض ِ

 Lactobacillusالمةةؤاوذ مةةن الضةةؤن بإسةةتادام مةةتٌج بكتٌةةري لؤلنةةواع 
acidophilus, L. casei rhamnosus, and L.casei casei 

 الحٌاةالقسم  : علوم  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الحٌاة / علم الحٌوان  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د. أسماء عبدالعتٌت علً

 علوم الحٌاة / الطفٌلٌات:   االاتصاص العام / الدقٌه علوم الحٌاةالقسم : 

 

 المستالص

  

 ,Acidophilus plus  (Lactobacillus acidophilusتحةةرت الدراسةة  الحالٌةة  عةةن فاعلٌةة  بكترٌةةا       

Latobacillus casei casei, Lactobacillus casei rhamnosus ًفةً دراسة  االولةى مةن نوعهةا فة ,)

العرا , فً الفعالٌات المناعٌ  للحٌوانات التجرٌبٌ  ) الفلران ( تجاه االصاب  بداء المتوكات الحبٌبةً. اسةتادم تافٌفةان مةن 

عبةةر الحقةةن دااةةل البرٌتةةون فةةً حٌوانةةات  ml CFU 30×103 /و   CFU/mlٔٓٙ×9 همةةا   Probioticsبكترٌةةا 

 Acidophilus plus التجرب  قبل وبعد االصاب  بداء المتوكات الحبٌبٌ . تضمنت المعامل  قبل االصاب  بحقن بكترٌا الـ

دااةةةل  Protoscolecesسةةةاع  وفةةةً الٌةةةوم السةةةابع, حقنةةةت الحٌوانةةةات بالرإٌسةةةات األولٌةةة  7ٕمةةةرتٌن, بفتةةةرة فاصةةةل  

سةاع  مةن  7ٕت المعالج  بعد االصةاب  حقةن الحٌوانةات بالرإٌسةات األولٌة  اوال" ثةم حقنهةا بالبكترٌةا بعةد البرٌتون, وتضمن

 االصاب . 

أاذت عدة معاٌٌر بندر اإلعتبار تضةمنت أعةداد وأوتان وأقطةار األكٌةاس العدرٌة  والنسةب  الملوٌة  إلاتتالهةا فةً الحٌوانةات 

الدم البٌض والتؽٌٌةرات فةً أوتان الكبةد والطحةال ومعامةل تضةامهما ثةم االسةتجاب   المعامل , التعداد الكلً والتماٌتي لابلٌا

المناعٌ  الطبٌعٌ  )ؼٌر المتاصص ( والمناع  المكتسب  )المتاصصة ( والتةً تضةمنت االسةتجاب  المناعٌة  الالوٌة  )أهمهةا 

تجاب  المناعٌة  الالطٌة  ( واالسةDelayed Type Hypersensitivity test, DTHإاتبار فرط الحساسةٌ  المتةؤار 

 -Enzyme Linked Immunosorbent Assay-IgG ELISA)ااتبةار اإلدمصةاص المنةاعً المةرتبط بةاإلنتٌم 

IgG:ًبالمقارن  مع المجامٌع الضابط  ؼٌر المعامل  بالبكترٌا, وادهرت نتالج الدراس  ماٌل ,) 

داد, أوتان وأقطةار األكٌةاس العدرٌة  الثانوٌة  فةً فةً أعة P≤ ,(P≤0.01))٘ٓ.ٓإاتتال معنوي عند مسةتوى إحتمالٌة  )-ٔ

% لكبل التافٌفٌن فً الفلةران ٖٓ.98الفلران المعامل , تمثلت فً ارتفاع النسب  الملوٌ  إلاتتال أعدادها بنسب  بلػ أقصاها 

 بعد ست  أتهر من اإلصاب .  Acidophilus plusالمعامل  ببكترٌا الـ

 cell/cm3 11360التعةداد الكلةً والتفاضةلً بابلٌةا الةدم البةٌض بلؽةت اقصةاها   ( فً نسةب (P≤0.01تٌادة معنوٌ   -ٕ

مقارنتهةةا  CFU/mlٔٓٙ×9 مةةن الةةدم للتافٌةةؾ  cell/cm3 9ٕ8ٓ و CFU/ml 30×103مةةن الةةدم عنةةد التافٌةةؾ

الابلٌةا  بعد ست  اتهر من اإلصاب , وذلك من ابلل إرتفةاع فةً أعةداد  ٕٓٗ٘ cell/cm3 بالمجموع  الضابط  التً كانت 

مقارنتهةةا   CFU/mlٔٓٙ×9 % للتافٌةةؾ ٕ.77و CFU/ml 30×103% عنةةد التافٌةةؾ  ٗ.77التةةً كانةةت  اللمفٌةة 

مقارنتهةةا  CFU/ml 30×103% للتافٌةةؾ ٘.7ٔ%, وبلؽةةت معةةدالت المعةةامبلت البكتٌرٌةة  ٙ.8٘بالمجموعةة  الضةةابط  

% ٙٔ% ابلل مدد التجارب, كما لوحد إنافاض فةً معةدالت الابلٌةا العدلة  إذ بلؽةت ٘.ٔٙبالمجموع  الضابط  التً كانت 

% بعد ست  اتهر من الحقن, وقد لوحد إنافاض فةً الابلٌةا الوحٌةدة 7.8ٕلكبل التافٌفٌن بالمقارن  مع المجموع  الضابط 
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بالمقارنة  مةع المجموعة   CFU/mlٔٓٙ×9 % للتافٌةؾ ٗ.ٙوCFU/ml  30×103% عنةد التافٌةؾ 8.٘بلةػ اقصةاه 

 % بعةةةد سةةةت  اتةةةهر مةةةن االصةةةاب ، وسةةةجلت معةةةدالت المعةةةامبلت البكتٌرٌةةة  إنافاضةةةا" عنةةةد التافٌةةةؾ 8.ٕٔالضةةةابط 

CFU/mlٔٓٙ×9  لم تبلحد أٌ  فروقات معنوٌ  فً أعةداد ابلٌةا ٕٙ.ٓٔ% بالمقارن  مع المجموع  الضابط  ٖ.8بلػ ,%

 ات والحمضات للمجامٌع المعامل  والمجموع  الضابط .القعد

ؼةم 7ٕ.ٔفً معدالت أوتان الكبد ومعامبلت تضامد حٌا بلػ أقصةاها (P≤0.05) ( و (P≤0.01إنافاض معنوي عند  -ٖ

%, على التوالً, 7.ٖٙؼم و 89.ٔمقارن  بالمجموع  الضابط  التً سجلت CFU/ml  30×103عند التافٌؾ  9.8٘و 

بالمقارنةة  مةةع المجموعةة   CFU/ml ٔٓٙ×9للتافٌةةؾ  ٘.ٙؼةةم 88ٔ.ٓعةةدل وتن الطحةةال وتضةةامد بلةةػ وبلةةػ اعلةةى م

 , على التوالً,  بعد ست  اتهر من الحقن.ٔ.ٕ٘و  7ٗ.ٓالضاٌط  

( فً اإلستجاب  المناعٌ  الطبٌعٌ  والالوٌ  والالطٌ  فةً الفلةران المعاملة  متمثلة  فةً معةدالت (P≤0.01تٌادة معنوٌ   -ٗ

, ELISAبتقنٌة   IgGالبلعم , فرط الحساسٌ  المتؤار ) قٌاس سمك وسادة القدم (, ومعةدالت قٌةاس مسةتوى الضةد معامل 

%, بٌنما بلةػ 8.ٗٗمقارن  بالمجموع  الضابط  CFU/ml 30×103% للتافٌؾ ٗ.8ٙإذ بلػ أعلى معدل لمعامل البلعم  

 ٗٙ.ٓ مقارن  بالمجموع  الضابط  CFU/mlٔٓٙ×9  ملم للتافٌؾ ٗ.ٔاعلى معدل لسمك وسادة القدم بعد ثبلا ساعات 

مقارنةة  بالمجموعةة  الضةةابط    CFU/mlٔٓٙ×9 للتافٌةةؾ  IgG 29.37 mg/dlملةةم, وبلةةػ معةةدالت مسةةتوى الضةةد 

32.3mg/dl بعد ست  اتهر من الحقن. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

119 
  

 تربٌ  للعلوم الصرف  

: تقٌةةٌم بعةةض الجوانةةب النسةةجٌ  والفسةةلجٌ  فةةً بعةةض  األطروحةة  عنةةوان  سٌماء أحمد بكراسم الطالب :  
االعضةةاء الحتةةوٌ  فةةً ذكةةور الجةةرذان البةةٌض المعاملةة  بعقةةار السٌسةةببلتٌن 

 والدور الوقالً للكٌورستٌن

 القسم  : علوم الحٌاة الكلٌ  : تربٌ  للعلوم الصرف   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕٔرقم االستمارة : 

 علوم حٌاة / علم الحٌواناالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 علً اتكر عبد المتٌوتًاسم المترؾ : د. 
 د.مهدي علً عبد هللا  :               

 استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  : 
 : استاذ مساعد                  

 التهادة : دكتوراه  
        : دكتوراه                   

 علوم الحٌاة القسم : 
 : االمراض واالحٌاء المجهرٌ        

 علوم الحٌاة / علم الحٌوان:   االاتصاص العام / الدقٌه
 : امراضٌ  بٌطرٌ  / امراضٌ  جتٌلٌ                               

 

 المستالص

 

السٌسببلتٌن أحد عوامل التسمم الالوي المستادم  لمعالج  أنواع ماتلف  من السرطان ، فضبل عن فعالٌتد العالٌ  فةً       

قتل الابلٌا السرطانٌ  إال أند ٌسبب أضراراً فً الابلٌا السلٌم ، لةذا تهةدؾ الدراسة  الحالٌة  إلةى التحقةه مةن الةدور الوقةالً 

مم الكبدي، التسمم الكلوي، التسمم القلبً والتسمم البصري من ابلل دراسة  التؽٌةرات لمضاد األكسدة  الكٌورستٌن ضد التس

المرضٌ  النسجٌ ، الكٌمٌالٌ  النسجٌ  ودراس  التؽٌرات فً المعاٌٌر الكٌموحٌوٌ  الناجم عن استادام عقار السٌسببلتٌن فً 

، 8ادام تركٌةةتٌن مةةن عقةةار السٌسةةببلتٌن ذكةةور الجةةرذان البةةٌض. صةةممت تجربتةةان رلٌسةةتان فةةً الدراسةة  الحالٌةة  باسةةت

كؽم من وتن الجسةم، /ملؽمٓ٘كؽم من وتن الجسم على التوالً واستادم تركٌت واحد من مضاد األكسدة الكٌورستٌن /ملؽمٗ

جرذاً لكل مجموع (. ففةً التجربة  األولةى الرلٌسة  قسةمت المجةامٌع كةاآلتً: ٕٔكل تجرب  قسمت إلى أربع مجامٌع ثانوٌ  )

، ملؽم/كؽةةةم مةةةن وتن الجسةةةم ( ٓ٘عةةة  األولةةةى )مجموعةةة  السةةةٌطرة(، المجموعةةة  الثانٌةةة  )مجموعةةة  الكٌورسةةةتٌن المجمو

( والمجموع  الرابع  )مجموع  الكٌورسةتٌن بالمتةارك  ملؽم/كؽم من وتن الجسم8المجموع  الثالث  )مجموع  السٌسببلتٌن

مع عقار السٌسببلتٌن(. امةا بالنسةب  للتجربة  الثانٌة  الرلٌسة ، قسةمت أٌضةا إلةى أربةع مجةامٌع ثانوٌة  وكةاآلتً: المجموعة  

لثالثةة  (، المجموعةة  املؽم/كؽةةم مةةن وتن الجسةةمٓ٘األولةةى )مجموعةة  السةةٌطرة(، المجموعةة  الثانٌةة  )مجموعةة  الكٌورسةةتٌن 

( والمجموعةة  الرابعةة  )مجموعةة  الكٌورسةةتٌن بالمتةةارك  مةةع عقةةار ملؽم/كؽةةم مةةن وتن الجسةةم ٗ)مجموعةة  السٌسةةببلتٌن

السٌسةةببلتٌن(.  تةةملت الدراسةة  الحالٌةة  ثبلثةة  محةةاور رلٌسةة : المحةةور األول دراسةة  كٌموحٌوٌةة  ، المحةةور الثةةانً دراسةة  

جٌ  فً ذكةور الجةرذان البةٌض.   أوضةحت نتةالج الدراسة  الكٌموحٌوٌة ، مرضٌ  نسجٌ  والمحور الثالا دراس  كٌمٌالٌ  نس

، الكولٌسةةترول، الكلٌسةةٌرٌدات الثبلثٌةة ، الٌورٌةةا والكٌرٌةةاتٌنٌن LDH,ALP,AST.ALT ارتفةةاع تراكٌةةت كةةل مةةن انتٌمةةات

المعاملة  بعقةار وانافاض مسةتوٌات كةل مةن الكلوكةوت وااللبةومٌن فةً مصةل الةدم ونسةٌجً الكبةد والكلٌة  لمجةامٌع الجةرذان 

كؽم اكثر مماهً علٌد فً التجربة  الثانٌة  /ملؽم 8السٌسببلتٌن لوحده ، اذ كانت نسب  االرتفاع فً التجرب  األولى عند تركٌت 

كؽم. وعند معامل  الجرذان بمضاد األكسدة كٌورسةتٌن بالمتةارك  مةع عقةار السٌسةببلتٌن فةً التجةربتٌن، لةوحد /ملؽم ٗعند 

، الكولٌسترول، الكلٌسٌرٌدات الثبلثٌة ، الٌورٌةا والكٌرٌةاتٌنٌن LDH,ALP,AST.ALTاكٌت كل من حصول انافاض فً تر

وارتفاع مستوٌات كل من الكلوكوت وااللبةومٌن فةً مصةل الةدم ونسةٌجً الكبةد والكلٌة . امةا فةً مجموعة  الجةرذان المعاملة  

تراكٌت المعاٌٌر الكٌموحٌوٌ  المذكورة اعبله .أما  بمضاد االكسدة كٌورستٌن لوحده فً التجربتٌن لوحد عدم حصول تؽٌر فً

نتالج المحور الثانً فقد بٌنت حصول تؽٌرات مرضٌ  نسجٌ  ماتلف  فً أنسج  كل من الكبد، الكلٌ ، القلب والعٌن. اذ كانةت 

عاملة  بالسٌسةببلتٌن التؽٌرات فً التجرب  األولى أكثر مما هً علٌد فً التجرب  الثانٌ . ففً نسٌج كبد جرذان المجموعة  الم

فةً الابلٌةا الكبدٌة  مةع ارتتةاح الابلٌةا االلتهابٌة ، ولةوحد أٌضةا  حةدوا تةنكس وناةرلوحده دهر العدٌد مةن األضةرار منهةا 

. وسةةجلت الدراسة  تحّسةناَ فةً التؽٌةرات المرضةٌ  النسةجٌ  عنةةد توسةع تةدٌد ونةتؾ واحتقةان الجٌبانٌةات واألوعٌة  الدموٌة 

كسةةدة كٌورسةةتٌن بالمتةةارك  مةةع عقةةار السٌسةةببلتٌن فةةً التجةةربتٌن األولةةى والثانٌةة . امةةا فةةً معاملةة  الجةةرذان بمضةةاد األ

المجموع  المعامل  بالكٌورستٌن لوحده لوحد حصول تؽٌرات طفٌف  فً نسٌج الكبد مقارن  مةع المجةامٌع المعاملة  األاةرى.  

فً مجموع  الجةرذان المعاملة  بالسٌسةببلتٌن لوحةده أدهرت الدراس  المرضٌ  النسجٌ  فً نسٌج الكلٌ  العدٌد من التؽٌرات 



 

111 
  

فقةةدان فةةً التجةةربتٌن اذ كانةةت هةةذه التؽٌةةرات فةةً التجربةة  األولةةى أكثةةر حةةدة مقارنةة  مةةع التجربةة  الثانٌةة ، مةةن هةةذه التؽٌةةرات 

قةدان الحافة  التركٌب البنالً للنبٌبات الكلوٌ ، تنكس نبٌبً حاد مع تتةوه، توسةع، احتقةان، تاثةر ونةتؾ األوعٌة  الدموٌة ، ف

الفرتاتٌ  للابلٌا الدهارٌ  المبطن  للنبٌبات الكلوٌ  وتوسؾ الابلٌا الدهارٌة  النبٌبٌة . ووجةود الحطةام الالةوي فةً تجوٌةؾ 

النبٌبةات هةو مإتةةر علةى الناةةر الالةوي النةةاجم عةن السٌسةةببلتٌن مةع ارتتةةاح كثٌةؾ للابلٌةةا االلتهابٌة  فةةً النسةٌج الابللةةً 

  الجرذان بالكٌورستٌن بالمتارك  مع عقار السٌسببلتٌن لوحدت تؽٌرات أقل مقارنة  مةع المجموعة  . ولكن عند معاملللكلٌ 

المعامل  بالسٌسببلتٌن لوحده فً التجربتٌن. أما فً مجموع  الجرذان المعامل  بالكٌورستٌن لوحده لةم ٌبلحةد وجةود أضةرار 

ب النسةجً متةابهاً تقرٌبةا لمجموعة  السةٌطرة. أمةا بالنسةب  كبٌرة مقارنة  مةع المجةامٌع المعاملة  األاةرى وإنمةا كةان التركٌة

حصول احتقان تةدٌد فةً للتؽٌرات المرضٌ  النسجٌ  فً عضل  قلب الجرذان للمجموع  المعامل  بالسٌسببلتٌن لوحده لوحد 

لٌةاؾ القلبٌة  ذات معدم التعٌرات الدموٌ  وتوسعها، انسبلل ابلٌا وحٌةدة النةواة فةً الفسةح بةٌن ألٌةاؾ العضةل  القلبٌة . واأل

سةةاٌتوببلتم حامضةةً كثٌةةؾ مةةع فقةةدان التاطةةٌط الطبٌعةةً لؤللٌةةاؾ، وبعةةض األلٌةةاؾ تدهةةر ذات تاطةةٌط عرضةةً ؼٌةةر منةةتدم، 

ودهرت مساحات ذات ساٌتوببلتم فجوي. كما لوحد أن بعض ألٌاؾ عضل  القلب ذات أنوٌ  ؼٌر منتدم ، ذات تلوٌن داكةن، 

ن حصةول الوذمة ، وكانةت هةذه التؽٌةرات فةً التجربة  األولةى اكثةر ممةا هةً فةً متؽلد  ومحاطة  بمسةاحات فارؼة  فضةبل عة

التجرب  الثانٌ . ولوحد تحسةن فةً هةذه األضةرار عنةد معاملة  الجةرذان بالكٌورسةتٌن بالمتةارك  مةع عقةار السٌسةببلتٌن فةً 

لكٌورسةتٌن لوحةده كانةت األضةرار التجربتٌن مقارن  مع المجموع  المعامل  بالسٌسببلتٌن لوحده. وفً المجموع  المعامل  با

أوضةحت نتةالج دراسةتنا وجةود تؽٌةرات مرضةٌ  نسةجٌ  فةً طفٌف  جدا مقارن  مع المجامٌع المعامل  األارى فً التجربتٌن. 

منهةا تلةؾ ابلٌةا النسةٌج الدهةاري قرنٌ  العٌن فً المجموع  المعامل  بالسٌسببلتٌن لوحةده فةً التجةربتٌن األولةى والثانٌة ، 

نكس فجوي، فرط تنسةج هةذه الطبقة  وانفصةالها عةن طبقة  السةداة وكةذلك  تلةؾ حةاد فةً ألٌةاؾ السةداة، حصةول السطحً، ت

نةةتؾ، ثقةةب القرنٌةة ، وذمةة  وارتتةةاح الابلٌةةا االلتهابٌةة ، فضةةبل عةةن انفصةةال ؼتةةاء دسةةمت عةةن طبقةة  السةةداة، وكانةةت هةةذه 

 . كمةا بٌنةت الدراسة  دور الكٌورسةتٌن قةً تقلٌةل التؽٌةرات التؽٌرات أكثر حدة  فً التجرب  األولى مقارن  مع  التجرب  الثانٌة

المرضٌ  فً قرنٌ  العةٌن اذ انافضةت هةذه األضةرار بتةكل واضةح عنةد معاملة  الجةرذان بالكٌورسةتٌن بالمتةارك  مةع عقةار 

الكٌورسةتٌن السٌسببلتٌن مقارن  مع المجموع  المعاملة  بالسٌسةببلتٌن لوحةده فةً التجةربتٌن. أمةا فةً المجموعة  المعاملة  ب

أمةا لوحده لم ٌبلحد وجود تؽٌةرات مرضةٌ  نسةجٌ  فةً قرنٌة  العةٌن مقارنة  مةع المجةامٌع المعاملة  األاةرى فةً التجةربتٌن. 

بالنسةةب  لنتةةالج المحةةور الثالةةا سةةجلت دراسةةتنا دهةةور تؽٌةةرات كٌمٌالٌةة  نسةةجٌ  فةةً مكونةةات نسةةٌج الكبةةد ، الكلٌةة  والقلةةب ، 

األولةةى أكثةةر ممةةا هةةً علٌةةد فةةً التجربةة  الثانٌةة . ففةةً مجموعةة  الجةةرذان المعاملةة  بعقةةار وكانةةت هةةذه التؽٌةةرات فةةً التجربةة  

وأدهةرت هةذه الصةبؽ   التؽٌةرات النووٌة  مثةل  TBأن نسةٌج الكبةد كةان سةالبا لصةبؽ  اتر  التولةودٌن  السٌسببلتٌن  لوحد

لةوحد بةؤن معدةم   PASع النسةجٌ  بصةبؽ  وعند صةبػ المقةاط .فً كل من أنسج  الكبد، الكلٌ  والقلب التؽلد وتمت  النواة

)اللةةون األرجةةوانً فةةً سةةاٌتوببلتم  PASالابلٌةا الكبدٌةة  وابلٌةةا النبٌبةةات الكلوٌة  كانةةت ذات تفاعةةل موجةةب ضةةعٌؾ لصةبؽ  

مقارنة  مةع  BCالابلٌا الكبدٌ (. وكذلك أدهةرت النتةالج أن معدةم الابلٌةا الكبدٌة  كانةت ذات تفاعةل موجةب ضةعٌؾ لصةبؽ  

سٌطرة، إذ دهرت حبٌبات الكبلٌكوجٌن بلون احمر فً سٌتوببلتم بعض الابلٌا. اما المقاطع النسةجٌ  المصةبوؼ  مجموع  ال

اوضحت وجود فجوات فارؼ  واضح  وبؤحجةام ماتلفة  فةً النسةٌج الكبةدي وذات نةواة طرفٌة  تمثةل التؽٌٌةرات  ORبصبؽ  

 د صةةبػ المقةةاطع النسةةجٌ  للكبةةد بصةةبؽ  فةةان جٌسةةون الدهنٌةة . كمةةا بٌنةةت الدراسةة  وجةةود تلٌةةؾ حةةول الوعةةاء الةةدموي عنةة

VG حصول تلٌؾ حول الوعاء الدموي. أما عنةد معاملة  الجةرذان بالكٌورسةتٌن بالمتةارك  مةع عقةار السٌسةببلتٌن انافضةت

هةةذه التؽٌةةرات فةةً مكونةةات النسةةٌج مقارنةة  مةةع المجموعةة  المعاملةة  بالسٌسةةببلتٌن لوحةةده فةةً التجةةربتٌن. أمةةا عنةةد معاملةة  

جةةرذان بالكٌورسةةتٌن لوحةةده لةةم ٌبلحةةد وجةةود تؽٌةةرات فةةً مكونةةات النسةةٌج مقارنةة  مةةع المجةةامٌع المعاملةة  األاةةرى فةةً ال

استنتج من الدراس  الحالٌ  أن عقار السٌسةببلتٌن ٌسةبب تؽٌةرات مرضةٌ  نسةجٌ  وكٌمٌالٌة  نسةجٌ  فةً كةل مةن التجربتٌن. 

رات مصحوب  بتؽٌرات فً المعاٌٌر الكٌموحٌوٌ  فً مصل الدم ونسةٌجً أنسج  الكبد، الكلٌ ، القلب والعٌن. وكانت هذه التؽٌ

الكبةةةد والكلٌةةة . ولةةةوحد عنةةةد اسةةةتادام مضةةةاد األكسةةةدة كٌورسةةةتٌن بالمتةةةارك  مةةةع عقةةةار السٌسةةةببلتٌن لةةةد دور فعةةةال فةةةً 

مسةتواها الطبٌعةً  تقلٌل)تحسٌن( هذه التؽٌةرات المرضةٌ  النسةجٌ  والكٌمٌالٌة  النسةجٌ  ومعادلة  المعةاٌٌر الكٌموحٌوٌة  إلةى

 مقارن  مع المجموع  المعامل  بالسٌسببلتٌن لوحده.  
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 اإلنسانٌ تربٌ  للعلوم 

 االؼتٌاالت السٌاسٌ  على عصر مملك  ؼرناط  : عنوان الرسال  جمعد فرج دمحم عبدهللااسم الطالب : 

 التارٌخالقسم :  اإلنسانٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗٔرقم االستمارة : 

 تارٌخ / تارٌخ اسبلمًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد برتان مٌسر حامداسم المترؾ : د . 

 تارٌخ اسبلمً / تارٌخ المؽرب واالندلس االاتصاص العام / الدقٌه :  التارٌخ القسم :

 

 المستالص

 

م( دروؾ سٌاسٌ  صعب ، ادت فً بعض االحٌةان الةى الةه 9ٕٗٔ-8ٖٕٔهـ/897-ٖ٘ٙلقد عاتت مملك  ؼرناط  )        

سةدة الحكةم، وكانةت تنتهةً ؼالبةاً حال  من عدم االستقرار، وذلك بسبب التنافس بٌن امراء بنً االحمر من اجل الوصول الى 

بؤؼتٌال بعضةهم الةبعض بةل تةملت االؼتٌةاالت الةوتراء والحجةاب والقضةاة وؼٌةرهم ، لةذلك سةعت هةذه الدراسة ، الةى حصةر 

 حاالت االؼتٌاالت السٌاسٌ  التً مرت بها تلك المملك  واسبابها ونتالجها.

ة اكثةر دقة  عةن االؼتٌةاالت السٌاسةٌ  التةً حةدثت وقد جاء ااتٌار الموضوع على الرؼم من صعوبتد إلعطاء صور 

 على عصر مملك  بنً االحمر، وما رافقها من نتالج واثار سلبٌ  عجلت فً انهاء الوجود االسبلمً فً االندلس. 

وال ٌفوتنً ان اذكر ان دراس  هذا البحا قد تمت وفقاً لمنهج البحا التارٌاً المعتمد على سرد االحةداا والوقةالع  

ٌاٌةة  وربطهةةا ومناقتةةتها وتحلٌلهةةا ومعرفةة  دورهةةا واسةةتابلص نتالجهةةا فةةً ضةةوء المعلومةةات المتةةوافرة وذلةةك لرسةةم التار

 صورة واضح  المعالم تارٌاٌاً.

تضمنت الدراس  مقدم  وتمهٌد وثبلث  فصول وااتم ، تناول التمهٌد نقطتةٌن اساسةٌتٌن االولةى معنةى أسةم ؼرناطة ، واصةل 

   الثانٌ  فقد تطرقت الى دراس  الموقع الجؽرافً والفلكً لؽرناط .هذه التسمٌ  . اما النقط

-9ٕاما الفصل االول فقد تضمن: االوضاع السٌاسٌ  لؽرناط  من الفتح العربً االسبلمً حتةى سةقوطها فةً اٌةدي االسةبان )

 م( ، وقُسْم الى محورٌن اساسٌٌن:9ٕٗٔ-7ٔٔهـ/897

-7ٔٔهةةـ/ٕٓٙ-9ٕطةة  مةةن الفةةتح االسةةبلمً حتةةى نهاٌةة  عصةةر الموحةةدٌن )تضةةمن المحةةور االول االوضةةاع السٌاسةةٌ  لؽرنا

-ٖ٘ٙم(، اما المحور الثانً قفةد اصةص للحةدٌا عةن االوضةاع السٌاسةٌ   لمملكة  ؼرناطة  فةً عصةر بنةً االحمةر)ٖٕٕٔ

 م(.9ٕٗٔ-8ٖٕٔهـ/897

ً الدراسة  الةى اؼتٌةال الحاتةٌ  مةن فً حٌن تناول الفصل الثانً: االؼتٌاالت السٌاسٌ  لسبلطٌن بنً االحمر، لننتقل بعدها فة

 ابناء السبلطٌن وااوانهم .

اما الفصل الثالةا واالاٌةر: فقةد تضةمن الحةدٌا عةن االؼتٌةاالت السٌاسةٌ  ألصةحاب السةلط  والنفةوذ، ومةن ثةم ناةتم الفصةل 

 بالحدٌا عن اسباب االؼتٌاالت السٌاسٌ ، وأثرها ونتالجها على المجتمع االندلسً.

 م( نستنتج عدة امور من ابرتها: 9ٕٗٔ-8ٖٕٔهـ/897-ٖ٘ٙلبلؼتٌاالت السٌاسٌ  فً مملك  ؼرناط )من ابلل دراستنا 

هناك صراع قوي على النفوذ والسةلط  بةٌن العاللة  الحاكمة  المتمثلة  ببنةً االحمةر، ٌصةل الةى حةد القتةل واالؼتٌةال لبعضةهم 

التةً حةدثت فةً االنةدلس كانةت عةامبلً اساسةٌاً ومهمةاً  جمٌع هذه االؼتاٌبلت الممنهج  البعض للوصول الى سدة الحكم ، وان

 اء الحكم العربً االسبلمً فٌها .فً ضٌاع االندلس وانه

 

 



 

112 
  

 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

: الجٌش الهندي تندٌماتد وتتكٌبلتد ابلل عصر السلطن   عنوان االطروح  اسم الطالب : لقاء الٌل إسماعٌل 
 م(ٕٙ٘ٔ -ٕٙٓٔهـ / 9ٖٕ-ٕٓٙاإلسبلمٌ  )

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٗٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ إسبلمً / تارٌخ اإلسبلم فً الهند    9ٕٔٓ/  7/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  ٌاسر عبدالجواد حامد اسم المترؾ : د . 

 تارٌخ إسبلمً / تارٌخ اإلسبلم فً الهند   االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

تعةةد دراسةة  الجةةٌش الهنةةدي تندٌماتةةد وتتةةكٌبلتد اةةبلل عصةةر السةةلطن  اإلسةةبلمٌ  مةةن الدراسةةات المهمةة  ، وذلةةك لقلةة       

م( إذ حكمت تبد القةارة الهندٌة  امةس أسةر ٕٙ٘ٔ-ٕٙٓٔهـ/ 9ٖٕ-ٕٓٙالدراسات العلمٌ  حول تلك المدة التً تمتد بٌن )

 إسبلمٌ  تادت عن الـ )ثبلث ( قرون. 

سات اهتمت بالجانب السٌاسً والحضاري على حساب الدور العسكري لتلك األسر، وإن كانت هنةاك بعةض كما أن أؼلب الدرا

االتارات المقتضب  عن الجٌش فً هذه المدة ، لكنها لم تكن كافٌ  لترسم لنا صورة واضح  عن الجٌش الهندي فً محاولة  

ٌخ هةذه األسةر بوجةد اةاص وتةارٌخ الهنةد اإلسةبلمٌ  بوجةد إللقاء المتٌد من الضوء على هذه الناحٌ  ندراً ألهمٌتها فةً تةار

 عام . 

لقد إعتمدت الدراس  على جمل  من المصادر والمراجع تادت عن )اربعمال ( ما بٌن العربٌ  واألجنبٌ  والفارسةٌ  واألوردٌة  

 وسنقوم بعرض أهم هذه الكتب والتً كان لها الدور األكبر واألساس فً اكتمال البحا. 

م( مةن المصةادر المهمة  إذ 89ٕهةـ/ 79ٕ)فتوح البلدان( للمإلؾ أبو الحسن أحمد بن ٌحٌى بن جةابر الةببلذري )ت ٌعد كتاب

 ٌحتوي هذا الكتاب على معلومات قٌم  ومفٌدة والسٌما ما ٌتعله بفتح إقلٌم السند والهند إذ أفاد فً التمهٌد. 

المةةٌبلدي( الةةى الهنةةد ، التةةً وردت ضةةمن كتابةةد )رحلةة   وإتسةةمت رحلةة  السةةٌرافً )ت فةةً القةةرن الثالةةا الهجةةري/ التاسةةع

السٌرافً إلى الهند والصٌن والٌابان وأندونٌسٌا(، إذ وصؾ كٌفٌ  صناع  السفن فً الهند ، التً أفادت الفصل الرابع ضةمن 

 المبحا الثانً.

عبد هللا ٌةاقوت بةن عبةدهللا الحمةوي  كما تمت االستعان  بعدد من المصادر منها كتاب )معجم البلدان( لمإلفد تهاب الدٌن أبً

م(، فقةد أفةاد فةً تحدٌةد وتعٌةٌن المواقةع الجؽرافٌة  للكثٌةر مةن المفةردات التةً وردت فةً متةون البحةا، 8ٕٕٔهـ/ ٕٙٙ)ت 

م(، 8ٖٗٔهةـ/7ٗ9وكتاب )مسالك األبصار فً ممالك األمصار( لمإلفد تهاب الدٌن أحمد بن ٌحٌى بن فضل هللا العمري )ت 

المهم  للؽاٌ  وافاد كثٌراً فً هذه الدراس  وقد اصةص العمةري قسةماً مةن كتابةد عةن الهنةد والسةند، وهةذا ٌةدل من المصادر 

على اهتمامد بتلك المنطق  المهم ، وتمل كتابد الحدٌا عن السٌاس  واإلدارة والجٌش فً عهد السلطان دمحم بن تؽله، وقةد 

بموضةوع عةدد اانةات الجةٌش وأسةماء بعةض المةدن لكونةد كةان تةاهد كانت تلك المعلومات ؼتٌرة وقٌم  ااص  فٌما ٌتعله 

 عٌان.

م( فً رحلتةد المسةماة )تحفة  الندةار فةً ؼرالةب األمصةار 9ٖٙٔه/77ٓأما ما قدمد الرحال  العربً المسلم إبن بطوط  )ت 

 بةن تؽلةه( بصةف  وعجالب األسفار(، فٌعد من أهم المصادر العربٌ  التً تحدثت عةن الهنةد بصةف  عامة  وعةن السةلطان )دمحم

ااص ، وقد منح إبن بطوط  صورة واقعٌ  عن األحداا السٌاسٌ  واإلجتماعٌة  واإلقتصةادٌ  فةً الهنةد التةً تةاهدها بنفسةد 

أثناء رحلتد للهند، وقد استنبطت الباحث  منها كل مةا ٌاةص الندةام اإلداري والحربةً السةٌما حةدٌا إبةن بطوطة  عةن دٌةوان 

د، كما منح الرحال  وصفاً دقٌقاً لندام البرٌد، وٌعد إبن بطوط  من التاصٌات العربٌ  القلٌلة  التةً الجٌش وكٌفٌ  االلتحا  ب
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جالست السلطان دمحم بن تؽله ومكثت فً سلطن  دلهً حوالً )ثمانً( سنوات كتاهد عٌان، لذلك فان المعلومات عن سلطن  

 دلهً مفٌدة وهام  للؽاٌ .

عسكرٌ  اٌضاً وأفاد منها البحا كتاب )الفروسٌ ( لمإلفد دمحم بن أبً بكر بن أٌوب بن قةٌم ومن الكتب التً عنٌت بالتإون ال

م(، و 8ٕٖٔه/78ٗم(، وكتاب )االدل  الرسمٌ  فةً التعةابً الحربٌة ( لمإلفةد دمحم بةن منكلةً )ت ٖٓ٘ٔه/7٘ٔالجوتٌ  )ت 

عاش فً )أوالل القةرن التاسةع الهجةري/ أوالةل  )تفرٌج الكروب فً تدبٌر الحروب( لعمر بن إبراهٌم األوسً األنصاري الذي

القرن الاامس عتر المٌبلدي(، وهو كتاب توجٌد وإرتاد ٌوجد أصحاب التؤن والقادة إلى معرف  مةا ٌنبؽةً معرفتةد وفعلةد، 

وٌتحدا عن اتااذ األسوار والانةاد  حةول المةدن والحصةون، وبةا العٌةون وصةاحب الابةر والصةفات الواجةب توافرهةا فةً 

أو الجاسةةوس، فضةةبلً عةةن صةةفات القالةةد ومقةةدم الجةةٌش، وكٌفٌةة  تحدٌةةد تمةةان ومكةةان مبلقةةاة العةةدو، وطرالةةه وضةةع  العةةٌن

 الكمالن، وندام التعلب  العسكرٌ  وؼٌرها من األمور.

كمةا اعتمةةد أثنةاء إعةةداد هةذه األطروحةة  علةى مجموعةة  مةن المصةةادر الفارسةٌ  المعاصةةرة لسةبلطٌن دلهةةً منهةا كتةةاب )اداب 

م(، ٖٕٙٔهةـ / ٖٖٙوكفاٌات المملوك أو اداب الحرب والتجاع ( لمإلفد دمحم بن منصور مبارك تاه فار المةدبر )ت الملوك

وٌعد من المصادر المهم  للؽاٌ  وال ؼنى عنها أثنةاء الحةدٌا عةن الجةٌش فةً سةلطن  دلهةً فةً المةدة المملوكٌة ، وقةد مةنح 

المستادم ، كما منح معلومات قٌم  عن بعض الودالؾ اإلدارٌة  العلٌةا  وصفاً دقٌقاً لتسلٌح الجٌش وتندٌمد وأنواع األسلح 

فً سلطن  دلهً مثل )الوتٌر، وكٌل دار( وؼٌرهةا، وٌتمٌةت هةذا المصةدر بوجةود معلومةات قٌمة  عةن الجةٌش والودةالؾ فةً 

و عمرو منهاج الةدٌن المدة المملوكٌ  الااص  بسبلطٌن دلهً ال توجد فً أي مصدر اار، وكتاب )طبقات ناصري( لمإلفد أب

م( إذ قدم معلومات وافٌ  وقٌم  ومهم  فً أؼلب فصةول األطروحة ، 9ٕ٘ٔهـ / 8٘ٙعثمان بن سراج الدٌن الجوتجانً )ت

وتعود أهمٌ  هذا الكتاب اند كان تاهداً على بعض األحةداا والوقةالع التارٌاٌة  المهمة ، وكتةاب)فتوح السةبلطٌن ٌاتةاهنامد 

م(، إذ ٌعد مصدر بةالػ األهمٌة  إلحتوالةد علةى معلومةات قٌمةد تعةود لعهةد ٖٔ٘ٔه/7٘ٔصامً )ت هند( لمإلفد عبد الملك ع

السةةةلطان دمحم بةةةن تؽلةةةه، افةةةادت فصةةةول األطروحةةة  ، وكتةةةاب )منتاةةةب التةةةوارٌخ( لعبةةةد القةةةادر بةةةن ملةةةوك تةةةاه بةةةدوانً 

ص  النةواحً العسةكرٌ  ومنهةا م(، وهو من المصادر المهم  الحتوالد علةى معلومةات قٌمة  ، السةٌما مةاٌآٗ٘ٔه/9ٗ7)ت

 المعارك التً ااضها سبلطٌن السلطن  ، وقد إستعانت بها الباحث  فً أؼلب فصول األطروح .
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

: كتاب المعجم فً اصحاب االمام ابً علً الصدفً البن االبار عنوان الرسال   مبدر دمحم عبدهللا علًاسم الطالب : 
 م( دراس  فً المنهج المضمونٕٓٙٔهـ / 8٘ٙ)ت

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔ٘ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ / تارٌخ اسبلمً  9ٕٔٓ/  7/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد علٌاء هاتم ذنوناسم المترؾ : د . 

 تارٌخ / تارٌخ اسبلمً االاتصاص العام / الدقٌه :  القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

انهةا تضةاهً العلةوم العربٌة  تعد كتب التراجم والفهةارس ذات اهمٌة  كبٌةرة وذلةك بحكةم ارتباطهةا الوثٌةه بالتةارٌخ , اذ       

االسبلمٌ  االارى من حٌا كثرة التصنٌؾ والتؤلٌؾ , كما ان كتب التةارٌخ هةذه لهةا الثقةل االكبةر فةً دراسة  التةارٌخ العربةً 

االسبلمً عموما واالندلسً اصوصا , اذ احتوى الكتاب على كم هالل من التراجم لعدد كبٌةر مةن العلمةاء والفقهةاء والقضةاة 

, وان مإلفد ابن االبار قد اعتمد فً ترتٌبةد لتلةك التةراجم حسةب حةروؾ المعجةم , فضةبل عةن معرفة  الحٌةاة العلمٌة  والطلب  

والعلوم التً كانت متداول  فً عهدي ابن االبار )مإلؾ الكتاب( وابةً علةً الصةدفً )المإلةؾ عنةد الكتةاب( , وكةذلك معرفة  

الةةى جانةةب االهتمةةام الواضةةح مةةن قبةةل علمةةاء تلةةك الفتةةرة بةةالعلوم الدٌنٌةة   الحٌةةاة السٌاسةةٌ  واالجتماعٌةة  فةةً بةةبلد االنةةدلس ,

وبةةاالاص علةةوم الحةةدٌا والفقةة  والقةةراءات , وعقةةد المجةةالس العلمٌةة  واداء الةةرحبلت العلمٌةة  والقٌةةام بالمراسةةبلت الكتابٌةة  

 العلمٌ  .
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

 عنوان الرسال  : صٌػ األفعال المتٌدة بحرؾ واحد ودالالتها فً تعر األعتى اسم الطالب : هٌثم أحمد عبوش 

 القسم : اللؽ  العربٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٗٔرقم االستمارة : 

 اللؽ  العربٌ  / اللؽ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٔٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . حاتم ذنون إسماعٌل

 اللؽ  العربٌ  / اللؽ  والنحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

الدراسات الصةرفٌ  والداللٌة  لتةعر األعتةى, وتنطلةه مةن هةدؾ رلةٌس وهةو الوقةوؾ علةى تصنؾ هذه الرسال  ضمن       

طبٌع  االستعمال التعري لصٌػ األفعةال المتٌةدة بحةرؾ واحةد ودالالتهةا فةً تةعر األعتةى, وتودٌفةد لةد فةً تةعر األعتةى, 

ا, وسبب كثرة ورود بعةض الصةٌػ مةن دون والؽاٌ  من ذلك االستعمال, والمعانً والدالالت التً أد اها, وسبب كثرة استعماله

ل  ومتجاوتةً المعنةى  البعض اآلار, وذلك بعد قراءة متؤنٌ  ودراس  فاحص  لمواضع صٌػ األفعال المتٌدة بحرؾ واحد ومتؤّمِ

ٌِّه إلى معاٍن ودالالت أوسع وأتمل, وهً الدالل  الكلٌ  للصٌػ المتٌدة .  الحرفً الض 

فعال المتٌدة بحرؾ واحد ؛ لكثرة اسةتعمالها فةً تةعر األعتةى, ولطبٌعة  االسةتعمال التةعري وقد وقع االاتٌار على صٌػ األ

لها وتودٌفها فً تعر األعتةى, وكةذلك وقةع االاتٌةار علةى األعتةى الكبٌةر؛ ألن ةد ٌعةد مةن تةعراء الطبقة  األولةى, واألعتةى 

فنةون التةعر, وأبةرتهم مةدًحا وهجةاًء وفاةًرا  تاعر جاهلً ماضرم, فكان أكثر التعراء انةذاك عروًضةا, وأذهةبهم فةً جمٌةع

 ووصفًا .

إن  أهمٌ  هذه الدراس  تكمةن فةً أن هةا أسةهمت فةً بٌةان داللة  صةٌػ األفعةال المتٌةدة بحةرؾ واحةد فةً تةعر األعتةى,        

 والسبٌل لبلستؽناء عنها . 

ٌةةُت أن تكةةون الدراسةة  : بتمهٌةةد وثبلثةة  وقةةد قمةةت بدراسةة  صةةٌػ األفعةةال المتٌةةدة بحةةرؾ واحةةد فةةً تةةعر األعتةةى وأرتؤ      

 أفصل.

واتةةتمل التمهٌةةد: علةةى نبةةذة مةةوجتة عةةن تةةاعرنا األعتةةى, والتعرٌةةؾ بؤسةةلوبد اللؽةةوي السةةٌما فٌمةةا ٌتعلةةه بالجانةةب       

 الصرفً.

والمعجمةً لكةّلِ  وقد درسنا فً الفصل األول صٌؽ  )أفعل( ودالالتها: مرتب  بحسب الترتٌب األلفبالً, ُمبِرًتا المعنى الصرفً,

     مادة فضبلً عن دالل  الصٌؽ  السٌاقٌ , وما أنتجتد من إٌحاءات ودالالت صوتٌ  وصرفٌ  وما إلى ذلك.                                 

احةد عةن ودرس الفصل الثانً  صٌؽ  )فَع َل( ودالالتها: مرتب  ترتٌبًا ألفبالًٌا, وكتةفت فٌةد الداللة  الصةرفٌ  المتٌةدة بحةرؾ و

 طرٌه التضعٌؾ.

 واصص الفصل الثالا لدراس  صٌؽ  )فَاَعَل( ودالالتها: فً ترتٌب األفعال بحسب الترتٌب األلفبالً وكان منهجنا واحداً.

وقد توصلت الدراس  إلى جمل  من النتالج منها أن  دالل  األفعال بٌّنْت ما ابتؽاه التةاعر فةً مدحةد وؼتلةد ووصةفد, والتنةوع 

لها أضفى دالالت متعددة ومنحتد مساحات تعبٌرٌ  واسع , ولقد اتّضح أن لصٌػ األفعال )أْفعََل/ فعَّل/ فاَعَل( حٌوٌ  فً استعما

وفاعلٌ  واضح  فً تعر األعتى؛ لذلك أكثر من إٌرادها لما أوحتد من حركٌ   فً تفعٌل األحداا, وتبٌن أن  التٌادة لةم تةؤت 

مقتضةٌات االسةتعمال؛ ذلةك أّن التٌةادة فةً الفعةل المتٌةد لهةا عبلقة  بالداللة  التةً ٌبتؽٌهةا لاف  اللفد أو ثقلةد فحسةب, وإنمةا ل

ل إلٌد الفهم المتواضةع بةد, ولعلةً أرتقةً بةد   وٌطلبها التاعر. وهذا ما من  هللا بد ثُم  ما وسعد الجهد وسمح بد الوقُت وتوص 

هللِا, وإن كان ؼٌر  فحسبً أنةً اجتهةدُت , والحمةد و أوالً وااةراً,  فإن كاَن العمُل صالبًا فهو فضٌل ِمنْ  إلى مستوى الطموح,

 فهو حسبً علٌد أتوكُل  وإلٌد وأُنٌب .
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فً الجوهرة النٌرة  هـ(8ٓٓ)ت: ااتٌارات الحداد الحنفً : عنوان الرسال  اسم الطالب : أثٌر الؾ أحمد
 مقارن   كتاب األحوال التاصٌ   دراس  فقهٌ 

 القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه  : علوم القران / فقد  9ٕٔٓ/  8/ 7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس االد دمحم صوفًاسم المترؾ : د . 

 ترٌع  / فقد مقارن    االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ 

 

 المستالص

 

، وعلةى الةِد وأصةحابِد --محمةدٍ الحمُد ِو رِب العالمٌن، والصبلةُ والسبلُم األتمةاِن األكمةبلِن علةى رسةوِل الهةدى سةٌِدنا       

هةـ( فةً الجةوهرِة النٌةرِة 8ٓٓأتناول فً هذه الرسال  ااتٌةارات الحةداد الحنفةً)ت:ومن تبعهم بإحساٍن الى ٌوِم الدٌِن وبعد:  

كتةةاب األحةةوال التاصةةٌ ، ودراسةةتها دراسةة  فقهٌةة  مقارنةة  بالمةةذاهب األربعةة ، وقةةد قسةةمُت هةةذا البحةةا الةةى تمهٌةةد، ٌتةةمل 

ةةؾ، والمَإل ةةؾ، واألحةةوال التاصةةٌ ، وثبلثةة  فصةةول، األول منهةةا ااتٌةةارات الحةةداد فةةً النكةةاح التعرٌةةؾ  باالاتٌةةارات، والمإلِّ

وللحداد امس  عتر ااتٌاراً فٌد،والفصل الثانً ااتٌاراتد فً الرضاع والطةبل  ومتةبهاتد، وللحةداد ااتٌةاران فةً الرضةاع، 

الفصل الثالا تناول ااتٌارتد فةً العةدة والنفقةات والوصةاٌا، وللحةداد ااتٌةاران  وفً الطبل  ومتبهاتد اثنا عتر ااتٌاراً، أما

فةةً العةةدة، وفةةً النفقةةات ثمانٌةة  ااتٌةةارات، وفةةً الوصةةاٌا ثبلثةة  ااتٌةةارات، وقةةد بلؽةةت ااتٌاراتةةد فةةً الفصةةول الثبلثةة  إحةةدى 

اآلتً:عنةوان لكةل مسةؤل ، ومةن ثةم  وأربعٌن ااتٌاراً، ودرسةت هةذه المسةالل دراسة  علمٌة  وفةه ترتٌةب منطقةً علةى النحةو

صورتها، وتحرٌر محل الابلؾ، وبٌان سةبب الاةبلؾ، وأقةوال الفقهةاء، وااتٌةار الحةداد، واألدلة  ومناقتةتها، والتةرجٌح مةع 

ٌُعةد فقٌهةاً  بٌان سبب الترجٌح، ثم انهٌت الرسةال  بااتمة  تتضةمن النتةالج، ومةن أبةرت النتةالج التةً توصةلت إلٌهةا أن الحةداد

أطلةه الحةداد إحةدى وثبلثةٌن مةرة لفةد الصةحٌح،  اً مجتهداً  من فقهاء الطبق  الاامس ،وقد ادم الفقةد الحنفةً بمإلفاتةد،حنفٌ

ولفد األصح امس مرات، والماتار ست مرات، ولفد المتهور مرتٌن، ولفد األتهر مرة، ولفد الدةاهر مةرة، مةع مبلحدة  

مسؤل  من المسةالل الفقهٌة  الماتلفة  فةإن الحةداد الحنفةً ٌةذكر اآلراء التةً أند قد ٌطله لفدٌن على مسؤل  واحدة.إذا كانت ال

اطلع علٌها األلم  الحنفٌ  واراء بقٌة  المةذاهب االربعة  فةً بعةض المسةالل، وٌتنةاول تلةك المسةالل تنةاوأل اسةتداللٌاً فتنوعةت 

وكةذلك لةم ٌاةرج الحةداد المعقةول فةً الؽالب،مصادره بٌن أصلٌ  وتبعٌ  وتملت استدالالتد:القران الكرٌم، والسن  النبوٌ ، و

وتارة ٌوافه قول دمحم بن --وتارة ٌوافه قول أبً ٌوسؾ--فً ااتٌاراتد عن المذهب الحنفً فتارة ٌوافه اإلمام أبا حنٌف 

-الحسن اإلمةام ، وهو بذلك ٌكون قد وافه أحد أقوال ألم  المذاهب األربعة  وبهةذا ٌتبةٌن أن الحةداد لةم ٌكةن متعصةباً لةرأي -

، وتوصلت الى وقوع طبل  من قال لتوجتد أنت واحدة ونوى الطبل ، ومةن قةال لتوجتةد دمةك طةاله، أمةا إذا --أبً حنٌف 

قال التوج لتوجتد أنةت طةاله القلٌةل والكثٌةر تقةع ثةبلا تطلٌقةات، وإذا قةال أنةت طةاله طلقة  ونصةفها أو نصةفا وواحةدة تقةع 

 ً إال ثبلثاً فهذا اإلستثناء فاسد وٌقع الطبل ، ومن أكره على تةرب الامةر أو تةربها عنةد  تطلٌقتان، أما إذا قال أنت طاله ثبلثا

الضرورة فطبلقد الٌقع، وإذا أوصةى رجةل لةرجلٌن فةبل ٌنفةرد أحةد الوصةٌٌن دون علةم اآلاةر بالتصةرؾ بالوصةٌ ، وكةذلك اذا 

أوصى رجل لرجل بجمٌةع مالةد وآلاةر بثلةا مالةد أوصى رجل لولد رجل ولٌس لد ولد التنتقل الوصٌ  الى أوالد أوالده، وإذا 

ٌدنا دمحم وعلةى الةد ٌكون للموصةى لةد بالثلةا سةهم وللموصةى لةد بجمٌةع المةال ثبلثة  أسهم،وصةلى هللا وسةلم وبةارك علةى سة

 .وصحبد أجمعٌن
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 : المباحا العقدٌ  فً سورة "المإمنون" عنوان الرسال  اسم الطالب : اسرو إسماعٌل صالح

 القسم : علوم القران  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖ٘ٔرقم االستمارة : 

 عقٌدة/  / أصول دٌن االاتصاص العام / الدقٌه  : علوم القران  9ٕٔٓ/  8/ 8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . رالد سالم ترٌؾ

 / عقٌدة / أصول دٌن علوم القران االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم القران 

 

 المستالص

 

ةٍد وعلةى اِلةد وأصةحابِد أجمعةٌن. أمةا بعةُد: الحمُد ِو رّبِ العَالَمٌَن, وأفضُل الصبلِة وأتمُّ التسلٌِم على      اٌِر َالقِد سٌِدنا ُمحم 

ةا ٍ وهةةو سٌّةـُدنا المصةطفى  فَلم  ًّ , وكةةاَن كةلُّ ِعلةةٍم كةاَن الـــقــةةـراُن الـكــةـرٌُم أتـةـرَؾ كتةةاٍب أنةـتلَد هللاُ تعةالى, علةةى أتةرِؾ نبة

القةراُن انَةْت ِدراسةتً تتنةاوُل أتةرَؾ كتةاٍب علةى اإلطةبلِ , وهةو ٌتُرُؾ بَِتَرِؾ َموضوعد, أو متعــل ةـقد, أو الحاجةِ  إلٌةد؛ فك

ٌِن وهةةوالكةرٌمُ  هةةذا الِعلةةَم قةد نةةاَل أنةةواَع الــــتــةةـَرِؾ, ؛ ألن عـــلـةةـُم الـعـــقــٌـةـدة, وتَبةةـحُا فةةً أفضةِل ِعلةةٍم مةةن علةوم الةةّدِ

ـا ٌـتـعـلُه بِــذاِت هللا , وما ٌَـتْـبُع ذلك, وُمـتعـل ةـُه تعالى وصفاتِد, وذاِت أنـبـٌـالِـد ورُسـِلد  فـلـٌـَس هــناَك موضـوٌع أهــم  ِمـم 

نـٌوٌ ِ  واألُاَروٌ ِ , وحاج ُ الناِس إلٌِد ُمـِلح  ٌ؛ ِلِوْجداِن حبلَوِة اإلٌمةا َمؤْنٌنَة . َوِمةن ِعـلِم العقـٌدة إٌــجــاُد السعادِة الـدُّ ِن وبَةرِد الطُّ

 (,المإمنةةونالَموسةةوَمِ  بةةـ )المباحةةا العقدٌةة  فةةً سةةورة أجةةِل ذلةةَك فةةِإنًِّ أحبَْبةةُت أْن أاةةُدَم دٌنةةً وعقٌةةدتً بهةةذه الرسةةال  

َمٍ , وأربعِ  أَفُصٍل, وااتمٍ , وفهاِرَس, على النحو اآلتً:   وتكّونَِت الرسال ُ ِمن ُمقّدِ

ـٌ ةةـ َ الموضةةوعِ, وســبةةـَب ااـــــتـٌةةـاِره, وطـرٌةةـق َ البحةةا, والدراسةةـاِت السةةابق , وهٌةة ـكلٌ َ البحةةا فَةةذَكْرُت فةةً المقدمةةِ  أَهـّمِ

 بصورٍة موَجتٍة. 

نَد العُنواُن )المباِحُا العَقَِدٌ  ُ فً سورة  (, فاتتمَل على مــبــاِدِ  هـــةـذا المإمنونوأما الفصُل األوُل: فُاص  ببٌاِن ما تََضم 

, وفضةِلد, وؼاٌتِةد, وحكةِم الاةوِض فٌةِد, الــِعــْلــِم الـــتـــرٌـِؾ, كــتــعــرٌــِؾ علِم العقٌدِة, وأسةمالِد, وموضةوِعد, ومصةادِره

َسً َمدَرسِ  أهِل السُّن ِ  والَجماعِ , اإلماِم أبً الَحَسِن األتعرّيِ  . ثةم , واإلمـاِم أبـً منـصةـوٍر الماتـةـرٌدّيِ  والتعرٌِؾ بمإّسِ

ةةا, بةةالكبلِم علةةى اْسةةِمها, وموقِعهةةا بةةٌَن ا لسةةَوِر, وعةةدِد اٌاتِهةةا, وكلماتِهةةا, وحروفِهةةا, عّرفةةُت بالـسةةـورِة المباَركةةِ  تعرٌفًةةا عامال

الــثــانــً عـةـلى اْلمباِحةِا المتعلِّقَةِ  باإللِهٌ ةاِت فةً سةورة  وُمناَسبَتِها, وسبِب نتوِلها, وَمحاِوِرها, وفَْضِلها. واتـتـمـَل الفـصـلُ 

المإمنون ِِّمن حٌُا ما ٌِجُب فً حه , 

كالؽَفلةِ , كمةا   –عةت وجةل  –األسماِء الُحسنى, والصفاِت العُلى, وما ٌستحٌل على موالنةا كالوحدانٌ , و –عت  وَجّل  –موالنا 

. واْاــتُـةـص  الــفةـصُل الثالةُا بالــمــبـةـاحا الـمـتـعلِّــقـةـ  المإمنةوناتتمَل هذا الفصُل على اآلٌاِت المتتابَِهاِت فً سورة 

اِت فـةةـً ســةةـورة  , , مةةن حٌةةُا التعرٌةةُؾ بةةالنبواِت, وحةةـاج ُ الـنـةةـاس إلةةـى األنـبـٌـةةـاء والـرسةةـِل الـمـإمــنـةةـونبالـنُّـبُـةةـو 

 ووجوُب اإلٌمان بـــهــم, والـصـفـاُت الواجب ُ فٌهم, كالبترٌِ  والصدِ ,

. واتةتمَل الفصةُل الرابةُع  واـصالـُصـهـم, كالـمعجـتِة والـوحـً, واتتمَل هذا الفصُل على قََصٍص عَدٍد مةن األنبٌةاء والرُسةلِ 

 . كاألَجِل, وما ٌتعلُه بالحٌاةِ الــمــإمــنــونعلى المباحا المتعلِّقَ  بالسمعٌات فً ســـورة 

وِر, والمٌتاِن. أما الـــاـــاتـمــ  فجاَءْت متتِمل ً على أهةـّمِ النتةالج التةً ت وّصةَل البرتاٌ , والبعِا والَحتـر, والـنفـخِ فً الصُّ

ُهَما إَماَما أهةِل  وأبَا َمـنـُصوٍر الماترٌِدي   أن  اإلماَمٌِن أبَا اْلــَحــَســِن األتــعَــِري  ٌها الباِحُا, بصــورة مــوَجــتٍة , منها: إل

الوحدانٌ  و تعالى, وأن هةا مــن الــســَوِر الـمـكـٌِ  التً تدوُر َمحاِوُرها فً تحقٌه  المإمنونَ وأن  سورةَ  السُّن ِ  والَجَماَعِ ,

جمةةـٌعا, وأن  البـتـرٌـةةـ َ محتةةاجون إلةةٌهم, وأن  لهةةم صةةفاٍت واصةةالَص, وأن  اإلٌمةةاَن بالسةةمعٌات واجةةٌب.  دعةةوةُ األنبٌةةاء 

َمن ٌقةوُم  بدراسةتها, وذكرُت فــً الــتــوصــٌــ : أن  هناك سَوًرا فً القراِن الكرٌِم لم تُدَرْس من الناحٌ  العقَِدٌ  , فٌحتاج إلى 

ر, واستاراجِ المباِحِا العقَِدٌ   فٌها. وذكرُت فهارَس توضٌحٌ ً, لآلٌةاِت القرانٌةِ  الكرٌمةِ , واألحادٌةِا النبوٌةِ  التةرٌفِ  واآلثةا

 واألعبلِم الُمترَجِم لهم, والِفَرِ  المترَجِم لها, وقالم ً للمصاِدِر والمراِجع.  

 ِمنًّ هذا العمَل, وأْن ٌَجعَلَد ااِلصا لوجِهِد الكرٌِم, وصلى هللا على سٌدنا دمحم وعلى الد وهللاَ أسؤُل أْن ٌتقب لَ 

 وصحبد أجمعٌن. امٌن.
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:  تصمٌم برنامج تربوي قالم على مفهومً األمل والتفاإل  عنوان االطروح  اسم الطالب : الهام ٌوسؾ ٌاسٌن
 بمعنى الحٌاة لدى طالبات المرحل  االعدادٌ وأثره فً تؽٌٌر االحساس 

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗ٘ٔرقم االستمارة : 

 : علم النفس التربوي والنفسٌ   / الدقٌهالعلوم التربوٌ  االاتصاص العام /    9ٕٔٓ/  7/ ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . سمٌر ٌونس محمود

 : علم النفس النمو علم النفس التربوي / الدقٌهاالاتصاص العام /   القسم : علوم القران 

 

 المستالص

 

حٌاة اإلنسان ومدى رضاه وتقدٌره للمعنى الذي تنطوي علٌد حٌاتد، والدور الةذي ٌةرى أنةد  ان معنى الحٌاة ٌرتبط بقٌم     

أهل ألدالد فً الحٌاة، لذا فان علماء النفس الٌوم وجهوا عناٌتهم نحو الجوانب اإلٌجابٌ  فً السلوك االنسانً مثةل: السةعادة 

مح والمسةاندة االجتماعٌة  واألمةل والتفةاإل وسةواها وصةوالً والرضا والثق  وتقدٌر الذات والصبلب  والتوافه النفسً والتسةا

 الى ما أسماه أرسطو الحٌاة الطٌب .

 وقد استهدؾ البحا ما ٌؤتً:

 بناء مقٌاس معنى الحٌاة. -0

 تصمٌم برنامج تربوي على وفه مفهومً األمل والتفاإل. -9

 الحٌاة.التعرؾ على أثر البرنامج من عدمد فً أحداا تؽٌٌر اٌجابً لئلحساس بمعنى  -3

( فقةرة، واٌجةاد الاصةالص السةٌكومترٌ  لةد، فضةبلً عةن بنةاء البرنةامج التربةوي ٘ٗقامت الباحث  ببناء مقٌةاس مكةون مةن )

( جلسةة  تربوٌةة ، وقةةد اسةةتارج الصةةد  الدةةاهري 8ٔباالسةةتناد الةةى مفهةةومً األمةةل والتفةةاإل. وقةةد تكةةون البرنةةامج مةةن )

 للبرنامج. 

( طالبة . ٕٖحمةص والطبللةع، إذ مثلةت المدرسة  األولةى العٌنة  التجرٌبٌة  البةالػ عةددها )ااتٌرت عٌن  البحا من اعةدادٌتً 

( طالب . وقد أجرٌت عملٌة  التكةافإ بةٌن المجمةوعتٌن فةً عةدد مةن ٖٖفٌما مثلت الثانٌ  المجموع  الضابط  والبالػ عددها )

 المتؽٌرات.

 معادل  حجم التؤثٌر ووسالل احصالٌ  لتحلٌل البٌانات.واستادم فً البحا االاتبار التالً ومعامل ارتباط بٌرسون، و

 أدهرت النتالج ما ٌؤتً:

وجةود أثةةر للبرنةةامج التربةةوي فةةً تؽٌٌةةر االحسةةاس بمعنةةى الحٌةةاة لةةدى طالبةةات الصةةؾ الرابةةع االعةةدادي، وفةةً ضةةوء النتةةالج 

 وضعت الباحث  عدداً من التوصٌات والمقترحات من أهمها ما ٌؤتً:

الماتصون التربوٌةون االفةادة مةن البرنةامج التربةوي المعةد فةً هةذه الدراسة  لتؽٌٌةر االحسةاس السادة المترفون و -0

 بمعنى الحٌاة. وذلك بتطبٌقد على عٌنات أارى.

 لواضعً المناهج ٌرجى تضمٌن المناهج الدراسٌ  موضوعات تاص األمل والتفاإل والفضالل االٌجابٌ  االارى. -9

 أما أهم المقترحات فهً:

 دراس  تجرٌبٌ  لعٌن  من الذكور ومقارن  نتالجها مع نتالج البحا الحالً.اجراء  -0

 إجراء دراس  تجرٌبٌ  لطلب  الجانب األٌمن من مدٌن  الموصل ومقارن  نتالجها مع نتالج البحا الحالً.
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من عصر دوٌبلت الطوالؾ حتى  : أهل الذم  فً األندلسعنوان االطروح   اسم الطالب : أحمد دمحم ألٌاس
 م(9ٕٗٔ-ٖٓٓٔ/ هـ897-ٕٕٗسقوط ؼرناط  )

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘٘ٔرقم االستمارة : 

 / التارٌخ األندلسً التارٌخ اإلسبلمً الدقٌه : االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  7/ 7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . نهل  تهاب أحمد

 / تارٌخ المؽرب واألندلس التارٌخ اإلسبلمً الدقٌه :  االاتصاص العام /  القسم : التارٌخ

 

 المستالص
 

-ٕٕٗأهةل الذمة  فةً األنةدلس مةن عصةر دوٌةبلت الطوالةؾ حتةى سةقوط ؼرناطة  ):  إن لموضوع األُطروح  الموسوم      

واإلقتصةادٌ  ودورهةم السٌاسةً والحضةاري  م( أهمٌ  كبٌرة وذلك لئلطبلع على أحةوالهم اإلجتماعٌة 9ٕٗٔ-ٖٓٓٔهـ/897

 فً دل الحكم االسبلمً ومجتمعد.

)أهةل الذمة  فةً األنةدلس مةن الفةتح اإلسةبلمً حتةى عصةر تم تقسٌم األطروح  إلى أربع  فصول: تحدثنا فةً الفصةل األول: و

دوٌبلت الطوالؾ( عن أهل الذم  فً األندلس من الفتح اإلسبلمً إلى عصر دوٌبلت الطوالؾ، وتطرقنا الى دورهةم السٌاسةً 

 والعسكري والحضاري.

ألنةدلس مةن عصةر دوٌةبلت الطوالةؾ وفً الفصل الثانً الموسوم: )الحٌاة الدٌنٌ  واالجتماعٌ  واالقتصادٌ  ألهل الذمة  فةً ا

حتى سقوط ؼرناط (، ناقتنا مذاهب وعقالد أهل الذم  فً ذلك الوقت متطةرقٌن الةى كتةبهم المقدسة  والصةبلة والصةوم. كمةا 

تناولنا أًٌضةا أعٌةاد أهةل الذمة  مةن ٌهةود ونصةارى، وبعةض األمةور االجتماعٌة  مثةل اللبةاس، والةتواج والطةبل ، والوراثة ، 

 صادي فً التراع ، والصناع ، والتجارة.ودورهم االقت

وُاِصَص الفصل الثالا: )الحٌاة السٌاسٌ  واإلدارٌة  والعسةكرٌ  ألهةل الذمة  فةً األنةدلس مةن عصةر دوٌةبلت الطوالةؾ حتةى 

سقوط ؼرناطة ( للحةدٌا عةن دور أهةل الذمة  فةً المناصةب السٌاسةٌ  مثةل وتارة ، والكتابة  والسةفارة ، وأٌضةاً دورهةم فةً 

اإلدارٌةة  كجباٌةة  الضةةرالب، ورلاسةة  الطالفةة ، وكةةذلك دورهةةم العسةةكري كتةةولً المناصةةب العسةةكرٌ ، والادمةة  فةةً  المناصةةب

 الجٌوش اإلسبلمٌ ، وكذلك دورهم السلبً فً التمرد ونقض الذم  والتجسس على الجٌوش االسبلمٌ  انذاك.

نةةدلس مةةن عصةةر دوٌةةبلت الطوالةةؾ حتةةى سةةقوط أمةةا الفصةةل الرابةةع الةةذي حمةةل عنةةوان: )الحٌةةاة العلمٌةة  ألهةةل الذمةة  فةةً األ

ؼرناط (، فتحدثنا فٌد دور أهل الذم  فً الحٌاة العلمٌ  مقسمٌن العلوم التً أسةهموا فٌهةا الةى قسةمٌن: عقلٌة  ونقلٌة ، ومةا 

 إتترك من تلك العلوم بٌن عقلٌ  ونقلٌ .

ٌاٌة  عةن نصةارى األنةدلس، كمةا أنةد مةن أهةم أما أهةم المبلحدةات علةى األطروحة  فٌةؤتً فةً مقةدمتها نةدرة المعلومةات التار

المبلحدات التً لوحدت من ابلل موضوع األطروح  هً أن العدٌد من الكتب والمصادر البلتٌنٌ  واإلسبانٌ  القدٌمة  بحاجة  

إلى أن تترجم لمعرف  أوضاع نصارى األندلس أو ما ٌعرؾ بالمسةتعربٌن، ممةا ٌسةهم فةً دعةم البحةا العلمةً فةً المسةتقبل، 

 ذا ما نحاول العمل علٌد الحقًا.وه

اما بالنسب  للٌهود فً األندلس فهناك هناك مادة علمٌ  مهم  عنهم السٌما فٌما ٌتعله بالفلسف ، كما هناك إنعدام فةً المةادة  

 التارٌاٌ  عن العلةوم الصةرف ، ونةدرة فةً المعلومةات التارٌاٌة  عةن الحٌةاة التاصةٌ  والٌومٌة  للٌهةود األندلسةٌٌن، وٌوجةد

العدٌد من الكتب الٌهودٌ  األندلسٌ  لكنها لم تصل إلٌنا، وقد نال هذا األمر إهتمام األكادٌمٌٌن فً جمهورٌ  مصر العربٌ  من 

ابلل مركت الدراسات الترقٌ  بالقاهرة، كمةا إن أبةرت المبلحدةات علةى ٌهةود األنةدلس هةً طرٌقة  التةدوٌن لةدٌهم فقةد ُدِونةت 

كنهةا ُكتِبةت بةالحرؾ العبةري ونةتج عةن ذلةك مةا ٌعةرؾ بالكتابة  العربٌة  الٌهودٌة ، حٌةا ال ٌمكةن أؼلب كتبهم باللؽ  العربٌة  ل

 قراءتها إال من قبل أوللك الذٌن ٌتقنون اللؽتٌن العربٌ  والعبرٌ . 

علةم  ومن أتهر العلماء الٌهود األندلسٌٌن موسى بن مٌمون القرطبً، إذا كان مترعاً وحبةراً كبٌةراً لةدٌهم ولةم ٌقتصةر علةى

واحد بل كان عاماً موسوعٌاً، وبرت من الٌهود األنةدلس فةً مجةال اللؽة  العبرٌة  والنحةو العبةري أبةو ولٌةد مةروان بةن جنةاح 

القرطبً، وإن أهل الذم  فً األندلس سواًء كانوا ٌهوًدا أم نصارى، فقد أدوا دوراً بارتاً فً نقل التراا العربً اإلسبلمً من 

سةبلمً وعلةوم إلةى أوروبةا، حٌةا كةانوا بمثابة  الجسةر الةذي عبةرت مةن ابللةد كتةب التةراا اإل المتر  والمؽرب واألنةدلس

 المسلمٌن الى أوربا.
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 هـ(8ٔ٘ببلؼ  التتبٌد فً مجمع األمثال للمٌدانً )ت  :  عنوان الرسال  اسم الطالب : ٌاسٌن ناٌؾ طد عبد هللا

 القسم : اللؽ  العربٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8٘ٔرقم االستمارة : 

 الببلؼ  –االاتصاص العام / الدقٌه :  األدب العربً   9ٕٔٓ/  8/ 8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  ابراهٌم دمحم محموداسم المترؾ : د . 

 نقد والببلؼ   –االاتصاص العام /  الدقٌه :  األدب العربً  القسم : اللؽ  العربٌ  

 

 المستالص

 

( دراسة  تحلٌلٌة  لفةن التتةبٌد الةذي ٌعةد ه(8ٔ٘ببلؼ  التتبٌد فً مجمةع األمثةال للمٌةدانً )ت: هذه الرسال  بعنوان: )      

أحد موضوعات علم البٌان فً الببلؼ  العربٌ ، هدفها تتبع ما ورد فً المجمع من األمثال السةالرة واألمثةال المول ةدة والحكةم 

واألقوال، وتحلٌلهةا وإٌضةاح الصةورة التتةبٌهٌ  فٌهةا، واعتمةدت فةً مةنهج الدراسة  علةى اسةتقراء التةواهد وتحلٌلهةا علةى 

لفادد لؽوٌاً، ثم الوقوؾ على مناسب  وقص  التاهد؛ للكتؾ عن القةدرة التصةوٌرٌ  الذو  الااص القالم على إفصاح بعض أ

فٌد، ورأٌت كثٌراً من الببلؼٌٌن ٌطلقون مصطلح التتبٌد المرسل على التتبٌد المذكور فٌد األداة، ومصطلح التتبٌد المإكةد 

بةةرات هةةذا البحةةا عةةن ؼٌةةره مةةن البحةةوا علةةى التتةةبٌد المحةةذوؾ منةةد األداة، فعمةةدت إلةةى دراسةةتهما بمصةةطلحات مؽةةاٌرة؛ إل

والدراسات، مستادماً بذلك مصطلح التتبٌد المطله على التتةبٌد المةذكور فٌةد األداة، ومصةطلحً تتةبٌد الكناٌة ، والتتةبٌد 

الُمعّرى على التتبٌد المحذوؾ مند األداة، كما وعمدت إلى متج هذه الدراس  بٌن الدراسةات الموروثة  القالمة  علةى دراسة  

جد التبد من ابلل التتبٌد المفصل والمجمل والبلٌػ والتمثٌلً وكةذلك فةً أؼةراض التتةبٌد السةبع  العالةدة علةى المتةبّد، و

وبٌن ما ٌمكةن اسةتحداثد فةً دراسة  مضةامٌن التتةبٌد وتقسةٌمها إلةى التتةبٌد المتحةرك والتتةبٌد الثابةت وتتةبٌهات أاةرى 

لبحةةا إمكانٌةة  دراسةة  التةةواهد الةةواردة فةةً مجمةةع األمثةةال مةةن اةةبلل اتةةتملت علةةى مضةةامٌن عةةدة. فكةةان مةةن نتةةالج هةةذا ا

المصطلحات انف  الذكر بالتحلٌل والبٌان. وقد جةاءت الدراسة  فةً تمهٌةد وثبلثة  فصةول وااتمة ، اتةتمل التمهٌةد علةى ثبلثة  

ٌةان سةةماتد وأنواعةد فةةً محةاور هةً، األول: التعرٌةةؾ بالمٌةدانً ومكانتةةد واثةاره ومصةنفاتد العلمٌةة ، والثةانً: حةةد المثةل وب

ولةم أسةتوعب –مجمع األمثال، والثالا: مفهوم التتبٌد وماهٌتد عند علمالنا القدماء، وبٌان أركاند. وتناولت بعض التواهد 

بالتحلٌل فً الفصول الثبلث ، وهةً: الفصةل األول: اتةتمل علةى ثبلثة  مباحةا، تناولةت فةً  -جمٌعها التً وردت فً هذا الفن

لتتةةبٌد المطلةةه، وفةةً المبحةةا الثةةانً: التتةةبٌد الكناٌةة ، وفةةً المبحةةا الثالةةا: التتةةبٌد المعةةّرى، مةةع جةةرد المبحةةا األول ا

ا الفصل الثانً فقد ااتص بوجد التةبد وأؼةراض التتةبٌد، تناولةت فةً المبحةا  وإحصاء لتواهد كل نوع بجداول ااص ، أم 

د البلٌػ وصوره، وفً المبحا الثالا: التتةبٌد التمثٌلةً، وفةً األول: التتبٌد المفصل والمجمل، وفً المبحا الثانً: التتبٌ

المبحا الرابع: أؼراض التتبٌد السبع  العالدة على المتبّد، أّما الفصل الثالا تطرقت فٌد على مضةامٌن التتةبٌد مةن اةبلل 

فةةً المبحةةا الثةةانً: ثبلثةة  مباحةةا، تناولةةت فةةً المبحةةا األول: التتةةبٌد المتحةةرك الاةةاص بتتةةبٌهات اإلنسةةان والحٌةةوان، و

التتبٌد الثابت القالم علةى تتةبٌهات األدوات والمكةان والنبةات، أّمةا المبحةا الثالةا: فقةد اتةتمل علةى عتةرة مضةامٌن تحةت 

 مسمى تتبٌهات أارى. واتمت الدراس  بااتم  بٌنت فٌها أهم النتالج التً توصل إلٌها البحا.
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: التدفه النفسً وعبلقتد بالتفكٌر التؤملً لدى مدرسً المرحلة  عنوان الرسال   الٌاس احمداسم الطالب : طد 
   االعدادٌ  

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٙٔرقم االستمارة : 

 علم نفس تربوي /علم نفس تربوياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/ ٓٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . االد اٌر الدٌن ٌاسٌن

 علم النفس العام /علم النفس العام   االاتصاص العام /  الدقٌه : القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ 

 

 المستالص

 

هةةدفت الدراسةة  التعةةرؾ علةةى مسةةتوى التةةدفه النفسةةً لةةدى مدرسةةً ومدرسةةات المرحلةة  اإلعدادٌةة  وعبلقتةةد بتفكٌةةرهم       

 -التاملً، ولتحقٌه اهداؾ البحا صٌؽت التساإالت االتٌ :

ضوء المتؽٌرات) التاصص العلمً ،الجنس، سنوات  ما مستوى التدفه النفسً لدى مدرسً المرحل  اإلعدادٌ  فً .0

 الادم (؟

مةةا مسةةتوى التفكٌةةر التةةؤملً لةةدى مدرسةةً المرحلةة  اإلعدادٌةة  فةةً ضةةوء المتؽٌةةرات )التاصةةص العلمةةً ،الجةةنس،  .9

 سنوات الادم (؟

لمتؽٌةرات هل هنالك عبلق  ارتباطٌ  بٌن التدفه النفسً والتفكٌر التؤملً لدى مدرسً المرحل  اإلعدادٌ  فً ضةوء ا .3

 )التاصص العلمً ،الجنس، سنوات الادم  (؟

( مدرسةا ومدرسة  تةم ااتٌةارهم باألسةلوب العتةوالً الطبقةً تبعةا لمتؽٌةرات )التاصةص ٕٖٗوتكونت عٌنة  البحةا مةن )   

( فً مدٌن  الموصل )المركةت(، ولتحقٌةه 9ٕٔٓ-8ٕٔٓالعلمً، الجنس، سنوات الادم ( من مجتمع البحا للعام الدراسً )

( فقةرة، ذات 7٘داؾ البحا قام الباحا ببناء داتةٌن، األولةى: مقٌةاس التةدفه النفسةً والةذي تكةون بصةٌؽتد النهالٌة  مةن )أه

( مجاالت ، وبعد التحقه من صد  الداهري بعرضد على مجموع  من الابةراء والمحكمةٌن مةن 9( بدالل، توتعت على )٘)

إترات التمٌٌت واالتسا  الةداالً لةد، واسةتاراج ثباتةد بطرٌقة  إعةادة الماتصٌن فً العلوم التربوٌ  والنفسٌ ، فضبل عن م

( ٕ٘(. اما االداة الثانٌة : بنةاء ااتبةار لقٌةاس مهةارات التفكٌةر التةاملً وتكةون بصةٌؽتد النهالٌة  مةن)8ٔ.ٓاالاتبار والبالػ )

الامةس وهً)الرإٌة  البصةرٌ ، ( مواقؾ تربوٌ ، وكل فقةرة تقةٌس مهةارة مةن مهةارات التفكٌةر التةؤملً ٘فقرة موتع على )

الكتؾ عن المؽالطات، الوصول الى اسةتنتاجات، اعطةاء تفسةٌرات مقنعة ، وضةع حلةول مقترحة (، وبعةد التحقةه مةن صةدقد 

الداهري بعرضد على مجموع  من الابراء والمحكمةٌن، فضةبل عةن مإتةرات التمٌٌةت واالتسةا  الةداالً لةد وفاعلٌة  بةدالل 

(، بعد ذلك طبه الباحا االداتٌن على أفراد عٌن  البحا للفتةرة مةن 78.ٓق  الفا كرمباا والبالػ)الاطؤ وثباتد، استارج بطرٌ

( وبعد جمع البٌانات وتحلٌلها إحصالٌا باستادام الوسةالل اإلحصةالٌ  المناسةب  ادهةرت 9ٕٔٓ/ٖ/ٕٔ( ولؽاٌ )9ٕٔٓ/ٖ/ٖ)

وجةد فةر  دال إحصةالٌا بةٌن متوسةطً التةدفه النفسةً لةدى أفراد عٌن  البحا  لدٌهم تدفه نفسً عةالً.ال ٌ  -النتالج ما ٌؤتً

أفةةراد عٌنةة  البحةةا تبعةةا لمتؽٌةةرات )التاصةةص العلمةةً، الجةةنس، سةةنوات الادمةة (.أفراد عٌنةة  البحةةا لةةدٌهم مسةةتوى التفكٌةةر 

صةةالح التةؤملً جٌةةد. ٌوجةد فةةر  دال إحصةةالٌا بةٌن متوسةةطً التفكٌةةر التةؤملً لةةدى أفةةراد عٌنة  البحةةا تبعةةا لمتؽٌةر الجةةنس ول

الذكور. ال ٌوجد فر  دال إحصالٌا بٌن متوسطً التفكٌةر التةؤملً لةدى أفةراد عٌنة  البحةا تبعةا لمتؽٌةري )التاصةص العلمةً، 

سةةنوات الادمةة (. وفةةً ضةةوء النتةةالج التةةً تةةم التوصةةل الٌهةةا فةةً البحةةا اةةرج الباحةةا بعةةدد مةةن التوصةةٌات والمقترحةةات 

التفكٌةر التةؤملً اللةذان أعةدهما الباحةا، إجةراء دراسة  متةابه  علةى عٌنةات منها.إفادة من مقٌةاس التةدفه النفسةً وااتبةار 

 ماتلف  وفً مراحل دراسٌ  اارى تتناول قٌاس مستوى التفكٌر التؤملً كالمرحل  الجامعٌ  والمتوسط  والثانوٌ . 



 

122 
  

 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

 إمام الحرمٌن فً كتابد نهاٌ  المطلبأحكام الطبل  عند  : عنوان الرسال  اسم الطالب : نؽم صبلح قاسم
    - دراس  مقارن – 

 القسم : علوم القران الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 القران / فقداالاتصاص العام / الدقٌه : علوم   9ٕٔٓ/  9/ 9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . بتٌر سلطان تهاب

 االاتصاص العام /  الدقٌه : علوم القران / فقد القسم : علوم القران

 

 المستالص

 

الحمد و الذي هدانا وعلمنا ما لم نكن نعلم، وترع لنا من الدٌن ما بد صبلح دٌننا ودنٌانا واارتنا, وارسل لنةا رسةوالً        

هو ااتم رسلد بؤار ترٌع  لاٌر أمةٍ  مةن القةد وجعةل لنةا فٌةد اسةوةً حسةن ً وفةً هدٌةد سةن ٌ متبعة ٌ واوجةب علٌنةا تصةدٌقد 

 . وطاعتد فً كل ما امره بد 

مةا بعةةد: إن مةةن محاسةةن التةةرٌع  االسةةبلمٌ  أن تةةرعت الةةتواج وجعلةت فٌةةد السةةكن والمةةودة والرحمةة , فةةإذا انقلةةب السةةكن أ

والمودة والرحم  الى مفاسةد, والتوافةه بةٌن الةتوجٌن صةار الةى تنةافر, فالبقةاء علةى الةتواج حٌنلةذ ٌتةتمل علةى مفاسةد مةن 

الةتواج فةً حةد ذاتةد صةار مفسةدة عدٌمة  وضةرراً محضةاً بةالتام الةتوج التباؼض والعداوة والمقت وؼٌر ذلك . بل إن بقةاء 

واالنفا  على توج  هً ال ترتضٌد توجاً مع سوء عتةرتها وللاصةوم  الةدالرة بٌنهمةا مةن ؼٌةر فالةدة, فاقتضةى التةرع مةا 

لح النةاس فةً ماتلةؾ ٌتٌل هذه المفسدة وٌقطع هذه الاصوم  فكان الطبل  تترٌعاً لواقعٌ  هذه الترٌع  وعدم اؼفالها مصا

دروفهم واحوالهم, وعندها ٌكون الطبل  نعم  انعمها هللا تعالى على الةتوجٌن للاةبلص مةن توجٌة  متنةافرة ال روح لهةا وال 

اٌر فٌها, اال أن جهل الكثٌر من االتواج بالطبل  المتروع من حٌا اللفد وتقٌٌد الصةٌؽ  والوقةت والعةدد, وجهلهةم فةً مةن 

قع جعل للطبل  صوراً اارى, فكةان سةبباً فةً ااتٌارنةا لموضةوع الدراسة , فحاولةت مسةتعٌن  بةاو تعةالى ٌقع طبلقد ومن ال ٌ

 –تجلٌ  هذا الموضوع من ابلل تتبع جتلٌاتد فً المذاهب الفقهٌة  متمةثبلً فةً علةم مةن أعةبلم االمة  اال وهةو إمةام الحةرمٌن 

تمهٌةد وثبلثة   وقد قسمت الدراس  الى ٓكتابد نهاٌ  المطلب مقتصرٌن على بعض مسالل الطبل  عنده من ابلل –رحمد هللا 

,وحٌاتد التاصٌ  والعلمٌ  ونبذة عن كتابد نهاٌ  المطلب .اما  -رحمد هللا  –فصول :بٌنت فً التمهٌد :عصر إمام الحرمٌن 

ء فٌةد : المبحةا األول : الفصل األول جاء فٌد: توطل  فً الطبل  وحكمد واقسامد باعتبار لفدد وباعتبار تقٌٌةد الصةٌؽ , جةا

توطل  فً الطبل  وحكمد االصلً, المبحا الثانً : صٌػ الطبل  باعتبار لفدد, المبحا الثالا : اقسام الطبل  باعتبةار تقٌٌةد 

امةةا الفصةةل الثةةانً : اقسةةام الطةةبل  باعتبةةار موافقتةةد للتةةرع وعةةدم موافقتةةد, جةةاء فٌةةد :  المبحةةا األول : الطةةبل   ٓالصةةٌؽ 

اما الفصل الثالا : فً من ٌقع طبلقد ومن ال ٌقع، جاء فٌد : المبحا األول : حكةم  ٓبحا الثانً : الطبل  البدعًالسنً, الم

طبل  المكره والسكران, المبحةا الثةانً : حكةم طةبل  الصةبً والماطةس والهةاتل, المبحةا الثالةا : التوكٌةل والتفةوٌض فةً 

 انتهاًء بالمصادر والمراجع .الطبل  , ثم الااتم  ثم ملحه فً تراجم االعبلم و

وو الحمد ان جعلنا نعٌش العمر كلد طبلب علم وما من بحا ٌمكن ان ٌقول الكلم  االاٌرة فً موضوعد لذا ٌبقى هذا الجهد 

 ٓعمبلً بترٌاً, فإن اصبت فبفضل هللا وتوفٌه مند, وهللا اسؤل حسن الااتم  والعمل وهو ولً التوفٌه
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 اإلنسانٌ تربٌ  للعلوم 

: ااتٌارات اإِلمام اآلِمةدي فةً كتابةد اإِلحكةام فةً أُصةول األَحكةام  عنوان الرسال  اسم الطالب : عبدالجبار دمحم أحمد
 باب دالالت األَلفاد

 القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم القران والتربٌ  اإٍلسبلمٌ  / أُصول الفقد  9ٕٔٓ/  9/ 8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . نبٌل دمحم ؼرٌب

 االاتصاص العام /  الدقٌه : فلسف  ترٌع  إسبلمٌ  / أُصول الفقد التربٌ  اإلسبلمٌ  القسم : علوم القران و

 

 المستالص

 

 الحمُد ِو رِب العالمٌن، والصبلةُ والسبلُم على َمْن بُعِا بالداللِل الواضحِ ، والُحججِ القاطعِ ، والبراهٌِن السةاطعِ ، بتةٌراً      

 وسراجاً منٌراً، محمِد بن عبدهللا، وعلى الد واصحابد أجمعٌن.ونذٌراً، وداعٌاً إلى هللا بؤذند، 

 أما بعد ...

ا ال ٌافى على الدارسٌن ما لعلم أَصول الفقد من فوالد عدٌمة ، وأهمٌة  بلٌؽة ، إذ إِن ةد مةدار األحكةام التةرعٌ ، وهةو  فإند مم 

ل علةوم االسةبلم قةدراً،  وأعدمهةا نفعةاً وفالةدة، وهةو الوسةٌل  النافعة  لحفةد المدار االساسً فً االجتهاد، وهو من أعدم وأج 

وسار هللا سبحاند وتعالى رجاالً أفنوا أَعمارهم فً الذود عن كتابد، وترسٌخ القواعد واألحكام على ضةوء الدٌن، وصٌانتد ، 

 الترٌع  للكتؾ عن مراده، وفهم أحكامد، وحفد ترٌعتد من التبدٌل والتؽٌٌر.

دٌن اآلِمدي )رحمد هللا تعالى( الذي اتتهر بكاف  العلوم الترعٌ  ومنهةا علةم أصةول الفقةد الةذي ومن هإالء العلماء سٌؾ ال 

أاذ على عاتقد منهج التجدٌد والتؤلٌؾ فٌةد، وقةد تمٌةت هةذا العةالم الجلٌةل عةن علمةاء عصةره أَنةد كتةب فةً علةوم تةتى كعلةم 

ا أَن نكتب عةن ااتٌاراتةد األَصةولٌ  واصوصةاً فةً كتابةد " الكبلم والحكم  وؼٌرها، ونتٌج  لهذه الجهود العدٌم ، فقد أحببن

اإِلحكام فً أُصول األَحكام "، وااترنةا عنةوان الرسةال  "ااتٌةاراِت اإلمةام اآلِمةديِ فةً كتابةِد اإِلحكةام فةً أُصةوِل األَحكةام بةاب 

واِن لكةِل مسةؤلِ  ، ثةم دراسةتُها دراسة ً دالالت األَلفاد". أما عن منهجٌتنا فً كتاب  المسالل فكانت على النحو اآلتً : ذكةُر عنة

أصولٌ ٌ مقارن  ، فٌكون ترتٌب المسؤلِ  على النحو اآلتً ، تحرٌر محل الابلؾ ، مذاهب العلماء ، األدل  ومناقتتُها ، الةرأي 

كتابة  والتوثٌةه الماتار عنةد اآلِمةدي ، التةرجٌح ، واذا كةان للمسةؤلِ  ثمةرةُ اةبلٍؾ أذكةُر واحةدةً منهةا ، أمةا عةن منهجنةا فةً ال

فٌدهر من ابلل ما ٌؤتً ، اإلمةام اآلِمةدي )رحمةد هللا تعةالى( اسةتعمل لفد)الماتةار( فةً هةذه الفصةول تسةعاً وعتةرٌن مةرة ، 

واستعمل لفد )الحه( تسع مرات ، واسةتعمل لفد)األدهةر( مةرتٌن ، واسةتعمل لفةد )الةذي صةار علٌةد( مةرة ، وكةذلك األصةح 

راتةد فةً هةذه الرسةال  ثبلثة  واربعةٌن ااتٌةاراً، وقةد تضةمنت رسةالتنا مقدمة  وفصةبلً تمهٌةدٌاً واالتبد ، فٌكون مجمةوع ااتٌا

وثبلث  فصول ، وااتم  ، الفصل التمهٌدي : تضمن ترحاً لمفردات العنوان واتتمل على مبحثٌن ، األول :التعرٌؾ باآلِمدي 

ألول: ااتٌارات اآلِمدي فً دالل  مباحةا الاةاص واتةتمل علةى ، الثانً: االاتٌار والدالل  تعرٌفهما واقسام الدالل  ، الفصل ا

أربع  مباحا: األول: الااص وااتٌاره وداللتد وانواعد ، الثانً: تعرٌؾ األمةر وصةٌؽد وااتٌاراتةد فٌةد ، الثالةا: ااتٌاراتةد 

  مباحةا العةام واتةتمل علةى للنهً وصٌؽد ، الرابع: ااتٌاراتد للمطله والمقٌةد، الفصةل الثةانً : ااتٌةارات اآلِمةدي فةً داللة

ثبلثةة  مباحةةا :األول: العةةام وااتٌةةاره وانواعةةد وداللتةةد ، الثةةانً: ااتٌاراتةةد فةةً صةةٌػ العةةام والفادةةد ، الثالةةا: التاصةةٌص 

وااتٌارات اآلِمدي فٌد ، الفصل الثالا: ااتٌارات اآلِمدي فً المتترِك والحقٌقِ  والمجمِل وداللِ  ؼٌر المندوم واتةتمل علةى 

  مباحةةا : األول: ااتٌاراتةةد فةةً المتةةترك ، الثةةانً: ااتٌةةاره فةةً الحقٌقةة  والمجةةات ، الثالةةا: ااتٌاراتةةد فةةً المجمةةل ، أربعةة

الرابع: ااتٌاراتد فً دالل  ؼٌر المندوم ، وااتم  اتتملت : كان اإلمام اآلِمدي فً أؼلب ااتٌاراتد مستادماً لفدة )الماتار( 

بعض هذه التصانٌؾ ماطوطات لم تحقه كماطوط  كتؾ التموٌهات فً علِم المنطِه ،  ، لآلِمدي تصانٌؾ كثٌرة فوجدنا فً

 وماطوط  ترحِ جدِل الترٌؾ للمراؼً فً علِم الجدِل.

 نر دعونا أن الحمد و رب العالمٌواا
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نةةةةتار عبةةةةد السةةةةتار )دراسةةةة  :  التاصةةةةٌ  فةةةةً رواٌةةةةات عنةةةةوان االطروحةةةة   اسم الطالب : تٌماء عبد السبلم حسٌن
 سٌمٌوطٌقٌ (

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٓٔرقم االستمارة : 

 / االدب العربً / نثر  االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ   9ٕٔٓ/  9/ ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  فٌصل ؼاتي دمحم  اسم المترؾ : د .

 / األدب العربً االاتصاص العام /  الدقٌه : اللؽ  العربٌ   القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

العنصر األساس والعبلمة  البةارتة فةً النصةوص الروالٌة  فإن هذه الدراس  تسعى لمقارب  موضوع التاصٌ  بوصفد        

عام ، ونصوص رواٌات نتار عبد الستار ااص ، مقارب  سٌمٌوطٌقٌ  الستجبلء وتوضٌح طرٌق  بنالهةا، وتمدهرهةا النصةً 

لٌةد الفعةل الستنباط دالالتها وتتٌٌد معانٌها الداللٌة ، تبنةت الدراسة  تقةدٌم عنصةر التاصةٌ  باعتبةاره االسةاس الةذي ٌبنةى ع

السردي، والذي ٌقود إلى تتاٌص القٌم وتوجٌهها، فالتاصٌ  هً التً تحةدد ماهٌة  المتةارٌع والمكاسةب، كمةا ٌقةع علٌهةا 

فعل االنجات، فبل رواٌ  من دون تاصٌ ، كما أنّها ال تاضع لحكم قٌمً مسبه، لقد جاء تناولنا للدراس  من تاوٌ  تةرى فةً 

طةةاً بالبنةةاء الاطةةابً الةةداللً للنصةةوص الروالٌةة  وبطرٌقةة  احتوالهةةا لهةةا مةةن جةةانبً التةةكل هةةذا المحفةةل السةةردي كٌانةةاً مرتب

العراقٌة   -والمضمون وذلك لضمان الوصول إلى كفاءة مقرولٌتها. لقد اضحت الحاج  إلى تندٌر ٌتبلءم واصوصٌ  الرواٌ  

ؽاٌة  منهةا بنةاء تةراا ادبةً روالةً اةاص فً المرحل  الراهن  ضةرورة ملّحة ؛ ال –بصورة عام  والموصلٌ  بصورة ااص  

ومتمٌت.أّما اهمٌ  نتار عبد الستار فتكمن بكوند القاص الذي اتتؽل على الهّم الوطنً، وأرا فً رواٌاتد لمرحل  صةعب  مةن 

لعةرا  تارٌخ العرا  المعاصر، الفترة التً امتدت منذ تسعٌنٌات القرن الماضً، والتً واكب فٌها نتار االحداا التً مر بها ا

)السٌاسٌ  واالجتماعٌ  واالقتصادٌ ...( وتؤثر بها، وطبةع بهةا تاصةٌات رواٌاتةد، التةً عةرض ابللهةا للتجةارب واالسةباب، 

والنتالج، والمح إلى الحلول.ان نتاج نتار عبد الستار األدبً ؼنً بالحس االنسانً، وهو ٌمتج احٌانةاً بةٌن الواقةع والفنتاتٌةا 

المعرفً والتقنً، تمتات نصوصد بلؽتها وعمقها الةداللً، مةع تلمسةها الواقةع العراقةً، ٌعةدُّ نةتار  بلؽ  تفاف ، وٌتسم بالثراء

من كتاب رواٌ  التجرٌب، ٌتاوج فً نصوصد بٌن أدوات السرد الروالً الؽربً والموروا السردي العربً، ٌودؾ مقةوالت 

دعٌم اطابةد الروالةً بمقومةات اكسةبتد اصوصةٌ ، واففةت الحداث  الروالٌ  وادواتها الفنٌ  متعددة االتكال والمسةتوٌات لتة

من قوة محاكاة نموذج اآلار الؽربً بعدم االسراؾ فً استعارة اتكالد وادواتد الفنٌ ، تنفةرد هةذه الدراسة  بكونهةا الدراسة  

متتاٌةدة فةً حقةل االولى لنتاج نتار عبد الستار الروالةً فةً جامعة  الموصةل.أّما عةن المةنهج السةٌمٌوطٌقً فتعةود أهمٌتةد ال

الدراسات األدبٌ  الؽربٌ  منهةا والعربٌة ؛ لكونةد المةنهج الةذي ٌُعنةى بدراسة  علةم االندمة  الداللٌة  للنصةوص، فٌاةتص دون 

السةةٌمٌولوجٌا )التةةً ٌنحصةةر اهتمامهةةا بةةالقوانٌن الهٌكلٌةة ( بجتلٌةة  التطبٌةةه والتحلٌةةل، فالسةةٌمٌوطٌقٌا عبةةارة عةةن؛ الندرٌةة  

صةةبلتها فةً الفكةةر االنسةانً، تعتمةةد علةى وفةه بٌةةرس علةى المنطةةه والداهراتٌة ، وهةةو الةذي ٌإكةةد ان العامة  للعبلمةات وتمف

التجرب  االنسانٌ  ال ٌمكن ان تارج عن ثبلث  أصول وهً: األصل والمنطه فً ادراك الكون وادراك الذات، وانتاج المعرف ، 

ل مناحً الحٌاة وكةل العلةوم االنسةانٌ  والطبٌعٌة ، هةو ٌجمةع وتداولها، فالسٌمٌوطٌقا هً عبارة عن العلم الذي ٌمتد لٌتمل ك

بةةٌن األدب والثقافةة  والمعرفةة ، ٌنهةةل مةةن علةةم الةةنفس واللسةةانٌات الحدٌثةة  وعلةةم الداللةة ، ٌجمةةع بةةٌن البنٌوٌةة  والسةةٌمٌالٌ ، 

ٌةدرس العبلمةات اللؽوٌة  والداهراتٌ  والتداولٌ ، كما ٌعتمد القراءة والتلقً، ٌعنى بوصؾ الٌةات الداللة  دااةل موضةوع مةا، 

وؼٌةةر اللؽوٌةة  علةةى اعتبارهةةا ادوات اتصةةةال، وكمةةنهج لتحلٌةةل ومقاربةة  النصةةوص االدبٌةةة ، وبةةالرؼم مةةن تعةةدد مدارسةةةد 

واتجاهاتد، اال ان المبدأ االساسً فٌد ٌتمثل فً الدالل  والتواصل والتمثٌل، هو المتةروع النقةدي الةذي أثبةت كفاءتةد بقدرتةد 

 .ور المستمرعلى االستمرار والتط
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

 مقداد عدنان عبدهللااسم الطالب :  
 

عنةةوان األطروحةة  : الصةةناعات العسةةكرٌ  فةةً األنةةدلس مةةن عمةةر الةةوالة حتةةى 
 م (  9ٕٗٔ – 7ٖٔ/  897٘ – 9٘سقوط ؼرناط  ) 

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔاالستمارة : رقم 

 التارٌخ االسبلمً / التارٌخ االندلسًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/ 7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  أحبلم حسن مصطفى اسم المترؾ : د .

 التارٌخ االسبلمً / التارٌخ االندلسًاالاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

ان لدراس  الصناعات العسكرٌ  فً األندلس  التً تةؽلت الدولة  اإلسةبلمٌ  فٌهةا حٌةتاً كبٌةراً مةن التةارٌخ اإلسةبلمً فقةد      

م ( وكانت من أقوى الدول وأكثرها تقدماً وحضارة بفضةل ندامهةا  9ٕٗٔ – 7ٔٓهـ /  897 – 9ٕاستمرت ثمانٌ  قرون )

العسكري والحربً فكان الجٌش على امتداد الحقب التارٌاٌ  التً مرت بها الببلد قةوام حٌاتهةا األول ، فقةد بةذلحكام األنةدلس 

اإلنتاج من األسلح  لحٌن توتٌعها  فً تندٌم الجٌوش وتتوٌدها بالسبلح جهوداً رالع  فانتؤوا مصانع للسبلح ومااتن لحفد

وقت الحاج  الٌها . فضبلً عن انتاء دور صناع  السفن لةدعم  األسةطول األندلسةً بةالقطع الحربٌة  الماتلفة  الصةؽٌرة منهةا 

 واسترضاها القرٌب والبعٌد.والكبٌرة فاصحبت بذلك من أقوى الدول فً أوربا ضهابها الجمٌع 

ً ولدراسةة  الصةةناعات العسةةكرٌ  فةةً  مةةن الجوانةةب التةةً اسةةهمت فةةً قةةوة الدولةة   األنةةدلس أهمٌةة  ااصةة  ألنهةةا تتةةكل جانبةةا

اإلسبلمٌ  فً األندلس ألن المسلمٌن أسهموا اسهاماً كبٌراً فً تطوٌر الصةناعات العسةكرٌ  فةً األنةدلس أهمٌة  ااصة  ألنهةا 

المسلمٌن أسةهموا اسةهاماً كبٌةراً فةً تطةوٌر  تتكل جانباً من الجوانب التً أسهمت فً قوة الدول  اإلسبلمٌ  فً األندلس الن

الصناعات العسكرٌ  فبل ٌقل دورهم فةً هةذا المجةال  أهمٌة  كمةا أحةدثوه مةن تطةور فةً ماتلةؾ المجةبلت ، ومةن الصةناعات 

العسكرٌ  التً كانت فً مدة موضوع البحا هً الصناعات العسكرٌ  بانواعها الماتلف  مةن سةٌوؾ ورمةاح ودروع وسةهام 

تروس ومؽافر ومجانٌه وعرالد وؼٌرها كثٌر ، التً هةً جةتء مةن الصةناعات التةً قامةت فةً األنةدلس مةن عصةر وبٌؽات و

وبحكم طبٌع  األندلس الجؽرافٌة  ومجاورتهةا للمالةك األسةبانٌ  النصةرانٌ  الوالة حتى سقوط ؼرناط  ونهاٌ  الحكم اإلسبلمً 

مسةتمرة معهةم فكةان مةن الطبٌعةً علةى المسةلمٌن فةً األنةدلس  فً التمال  األندلسً ودول  األفةرنج التةً كانةت فةً حةروب

أتدهرت الصناعات العسكرٌ  فٌها ونالت تهرة واسع  عرفوا بها فً األوساط الحربٌ  والعسكرٌ  وممةا ٌإكةد هةذا مةا اتةار 

عات ىالعسةكرٌ  أندلسةٌ  بالصةناالٌد ابن الاطٌب بقولد : )) ان هللا قد اص األنةدلس بكثةرة السةبلح (( واتةتهرت عةدة مةدن 

قاعةدة األسةطول األندلسةً التةً اتةتهرت بصةناع  السةفن فضةبلً عةن منها طلٌطلة  التةً اتةتهرت بصةناع  السةبلح والمرٌة  

 .اتبٌلٌ  والجتٌرة الاضراء 

بانواعها كاف  فكان من الضروري ان ٌهةتم أهةل األنةدلس بهةذه الصةناع  وذلةك أما صناع  السفن )قطع األسطول األندلسً ( 

الموقع الجؽرافً اذ تحٌط  بها المٌاه من ثبلا جهات لذلك أولى حكام األندلسً عناٌ  بالؽ  بصناع  السةفنالحربٌ  مةن  بسبب

اجل حماٌ  سواحل ببلدهم من األاطار الاارجٌ  فكان لهجوم النورمان اثر كبٌر فً تنبٌةد األمٌةر عبةد الةرحمن األوسةط علةى 

طول األندلسةً واسةناده بةالقطع الحربٌة  . وتبةرت قٌمة  الصةناعات العسةكرٌ  فةً أهمٌ  انتاء دور صناع  السفن لدعم األسة

 كونها تتٌد من قدرات الجٌش على تحقٌه األنتصار بما تدرهمن اسلح  ماتلف  وماتوفره من مستلتمات الجٌش اآلارى .
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

 حسٌن انور حسٌناسم الطالب :  
 

التكنولوجً لدى طلب  كلٌات التربٌ  وعبلقتد باتجةاههم عنوان الرسال  : التنور 
 نحو التعلم االلكترونً فً ضوء بعض المتؽٌرات

 علوم تربوٌ  ونفسٌ القسم :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٙٔرقم االستمارة : 

 / علوم تربوٌ    علوم تربوٌ  ونفسٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7 /8ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          متمرس  الدرج  العلمٌ  : استاذ  قصً توفٌه ؼتال اسم المترؾ : د .

 / تقنٌات تربوٌ    علوم تربوٌ  ونفسٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :  علوم تربوٌ  ونفسٌ القسم : 

 

 المستالص
 

هةدؾ الدراسةة  الحةةالً التعةرؾ علةةى العبلقةة  بةٌن التنةةور التكنولةةوجً واالتجةاه نحةةو الةةتعلم االلكترونةً لةةدى طلبةة  كلٌةةات      

التربٌ  فً ضوء بعض المتؽٌرات. تمل مجتمع  البحا طلبة  كلٌتةً التربٌة  للعلةوم الصةرف  والعلةوم اإلنسةانٌ  حٌةا تكونةت 

وطالب  من طلب  الصؾ الرابع فً كلٌتً التربٌ  للعلوم الصرف  واإلنسانٌ  فً جامع  الموصل  ( طالباً ٕٓٗعٌن  البحا من )

( تم ااتٌارهم عتوالٌاً من مجتمع البحا وتوتٌعها بالتسةاوي علةى وفةه األسةلوب الطبقةً 8ٕٔٓ – 7ٕٔٓللعام الدراسً )

( طالبةاً وطالبة  مةن ٕٓٔ( ألربع  أقسام بواقع )إناا –إنسانً( والجنس )ذكور  –العتوالً تبعاً لمتؽٌري التاصص )علمً 

قسمً الحاسوب وعلوم الحٌاة لبلاتصاصات العلمٌ  والعدد نفسد من طلب  قسمً اللؽ  االنكلٌتٌ  والجؽرافٌة  لبلاتصاصةات 

 ( طالب  لكل قسم.ٖٓ( طالباً و )ٖٓاإلنسانٌ  أي )

إلجاب  عةن أسةللتد تةم اعتمةاد أداتةٌن األولةى اسةتباند التنةور اعتمد الباحا المنهج الوصفً التحلٌلً ولتحقٌه هدؾ البحا وا

( فقرة مقسةم  علةى ثبلثة  مجةاالت هةً: المعرفةً والمهةاري ٘ٗالتكنولوجً من إعداد الباحا تكونت بصٌؽتها النهالٌ  من )

, ودالمةاً, أحٌانةاً, نةادراً, والوجدانً. وكل فقرة متبوع  بثبلث  بدالل هً: كبٌرة, متوسط , قلٌل , عند المجالٌن األـول والثةانً

( أمةا الثانٌة  فكانةت 8ٗ,ٓعند المجةال الثالةا وقةد تحقةه الباحةا مةن صةدقها الدةاهري وثباتهةا باإلعةادة والةذي بلةػ نسةبتد )

( بما ٌناسب مفاهٌم البٌل  العراقٌة  عةن 9ٕٓٓمقٌاس لبلتجاه نحو التعلم األلكترونً الذي كٌفد الباحا عن مقٌاس قروانً )

( فقرة اٌجابٌ  وسلبٌ  وكةل فقةرة متبوعة  بامسة  بةدالل )أوافةه ٖٖااللكترونً وتكون المقٌاس بصٌؽتد النهالٌ  من )التعلم 

بتدة, أوافه, أوافه نوعا ما, ال أوافه, ال أوافه بتدة( وقد اتسم المقٌاس بالصد  الداهري وقوة تمٌٌت تجمع فقراتد فضةبلً 

( والثانً بتطبٌه معامل الفاكرونبةاا الةذي بلؽةت نسةبتد 8ٙ.ٓة الذي بلؽت نسبتد )عن احتساب ثباتد بؤسلوبٌن األول باإلعاد

(ٓ,8ٖ.) 

( 8ٕٔٓ/  ٘/  7ٔ – ٗٔوبعد تهٌل  األداتٌن وااتٌار عٌن  البحا طبه الباحا أداتٌد سةوٌ ً علةى أفةراد العٌنة  للفتةرة مةن )

 , وبعةد االنتهةاء مةن جمةع البٌانةات مةن أفةراد العٌنة  من قبل الباحا ومساعدة بعض التمبلء والتدرٌسٌٌن فً األقسام المعٌن

وتحلٌلها إحصالٌاً باستعمال معامل ارتبةاط بٌرسةون واالاتبةار التةالً الاةاص بةد واالاتبةار التالةً الاةاص بمعامةل االرتبةاط 

 لعٌنتً  مستقلتٌن دلت النتالج إلى:

باً مةن التنةور التكنولةوجً وااصة ً عنةد امتبلك طلب  كلٌتً التربٌة  للعلةوم الصةرف  واإلنسةانٌ  قةدراً مناسة -ٔ

 طلب  التاصصات العلمٌ .

امةةتبلك طلبةة  كلٌتةةً التربٌةة  للعلةةوم الصةةرف  واإلنسةةانٌ  قةةدراً مناسةةباً مةةن االتجةةاه نحةةو الةةتعلم االلكترونةةً  -ٕ

 وااص ً عند طلب  التاصصات العلمٌ .

كنولةوجً واالتجةاه نحةو الةتعلم ( بةٌن التنةور الت٘ٓ,ٓتوجد عبلقة  ارتباطٌة  دالة  إحصةالٌاً عنةد مسةتوى ) -ٖ

إنسةانً( كةبلً  –إناا( كبلً على حده والتاصص )علمةً  –االلكترونً ألفراد عٌن  البحا تبعاً لمتؽٌري الجنس )ذكور 
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 على حده.

االتجةاه(  –( بٌن معةاملً االرتبةاط للمتؽٌةرٌن )التنةور ٘ٓ,ٓالٌوجد فر  ذو دالل  إحصالٌ  عند مستوى ) -ٗ

 تبعاً لمؽٌر الجنس. لدى أفراد عٌن  البحا

( بٌن معاملً االرتباط للمتؽٌرٌن تبعاً لمتؽٌر التاصةص ٘ٓ,ٌٓوجد فر  ذو دالل  إحصالٌ  عند مستوى ) -٘

 ولصالح التاصص العلمً.

وفةةً ضةةوء نتةةالج البحةةا اةةرج الباحةةا بعةةدد مةةن االسةةتنتاجات منهةةا امةةتبلك طلبةة  كلٌتةةً التربٌةة  للعلةةوم الصةةرف  

مةن التنةور التكنولةوجً واالتجةاه نحةو الةتعلم االلكترونةً, وأن هنةاك عبلقة  إٌجابٌة  وقوٌة  واإلنسانٌ  قدراً مناسةباً 

 بٌنهما.

كما أوصى الباحا بعدد من التوصٌات للجهات ذات العبلق  فً كلٌتً التربٌ  للعلوم الصرف  واإلنسانٌ  نحةو توجٌةد 

ندوات تثقٌفٌ  لبٌان أهمٌ  التعلم اإللكترونةً فةً التدرٌسٌٌن باعتماد التعلٌم اإللكترونً فً التدرٌس فضبلً عن عقد 

 ل البحا الحالً فً ضوء متؽٌراتد.التدرٌس الجامعً. كما قدم الباحا عدداً من المقترحات لبحوا مستقبلٌ  تكم
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

تطبٌةةه ندةةم المعلومةةات الجؽرافٌةة  فةةً مقتةةرح تصةةمٌم مدٌنةة   : عنةةوان الرسةةال  اسم الطالب :  علً توتان علً
 "النفاٌات المنتلٌ  الصلب  دراس  حال "ذكٌ  فً الجانب األٌسر من الموصل

 القسم : الجؽرافٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘ٔرقم االستمارة : 

 / الجؽرافٌ  البترٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : الجؽرافٌ   9ٕٔٓ/  8/ 8ٌٕخ المناقت   : تار

 التهادة : دكتوراه           مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ   سحر سعٌد قاسم اسم المترؾ : د .

 / ندم معلومات جؽرافٌ    االاتصاص العام /  الدقٌه : الجؽرافٌ  القسم : الجؽرافٌ 

 

 المستالص
 

ٌعد مفهوم المدٌنة  الذكٌة  واحةدا مةن اهةم توجهةات التصةمٌم الحضةري الحةدٌا, ذلةك مةن اةبلل اسةتؽبلل قةدرات الةذكاء       

االنسانً والذكاء االصطناعً فً اؼلب المجاالت التً تهم حٌاة الناس , وهذا المفهوم ٌوصؾ بؤنةد احةد اهةم تجلٌةات الثةورة 

العتةةرٌن, ٌهةدؾ البحةةا الةةى تسةلٌط الضةةوء علةى اسةةتادام الةةذكاء وتكنولوجٌةا المعلومةةات فةةً المعلوماتٌة  فةةً نهاٌة  القةةرن 

معالج  متكل  النفاٌات المنتلٌ  الصلب  والعمل علةى توتٌةع حاوٌةات ذكٌة  فةً كافة  احٌةاء الجانةب االٌسةر لمدٌنة  الموصةل, 

  بكةةل انواعهةا وتراكٌبهةةا وتصةنٌفها, ومةةاهً تنةاول البحةا مفهةةوم المةدن الذكٌةة  ومةاهً انواعهةةا فضةبل عةن النفاٌةةات الصةلب

النفاٌات المنتلٌ  الصلب  وكمٌ  النفاٌات لكةل تةاص, اذ ان معةدل انتةاج التةاص الواحةد مةن النفاٌةات المنتلٌة  الصةلب  هةو 

كؽم/ ٌوم/ وان كمٌ  النفاٌات كانةت موتعة  حسةب األحٌةاء والقطاعةات, اذ بلؽةت أعلةى نسةب  نفاٌةات فةً قطةاع السةبلم  9ٙٗ

نتٌج  تٌادة السةكان فةً هةذا القطةاع, ان كمٌة  النفاٌةات المنتلٌة  الصةلب  تتناسةب طردٌةا مةع عةدد السةكان, كلمةا ارتفةع عةدد 

السكان اتدادت كمٌ  النفاٌات فً هذا الحً او القطاع, وبلؽت اقل كمٌ  للنفاٌات المنتلٌ  الصلب  فً قطاع نركال البلدي, كمةا 

لٌ  الصلب  فً اٌسر الموصل قد تم من ابلل الدراسة  المٌدانٌة  والتٌةارات علةى نحةو مباتةر ان احتساب كمٌ  النفاٌات المنت

مع االسر فً االحٌاء السكنٌ  وكذلك المقاببلت مةع مةودفً مدٌرٌة  بلدٌة  الموصةل والقطاعةات واالقسةام التابعة  لكةل قطةاع, 

النفاٌات الٌومٌ  التً ٌتم جمعهةا مةن المدٌنة  ولكةل  ومن ابلل بٌانات واحصالٌات مدٌرٌ  بلدٌ  الموصل اتضح لدٌنا ان كمٌ 

كؽم/ ٌومٌاً, موتع  على اجتاء الجانب االٌسر. فضبل عن ذلك تم استادام  9ٖٓٗ٘ٙاحٌالها )الجانب االٌسر( هً ما ٌقارب 

واسةهلها  معٌار سهول  الوصول بٌن موقع الحاوٌ  وموقؾ أو ساحات وقوؾ سٌارات رفع النفاٌات وتم ااتٌار افضل الطر 

للوصول الى موقع الحاوٌ  الذكٌ , وااٌرا تم استادام الذكاء فً الحاوٌة  وربطهةا علةى تةبك  المعلومةات الدولٌة  واسةتادام 

انترنت االتٌاء وتطبٌقات الهواتؾ الذكٌ  لتعمل وتتصل مع االنترنت والحسةاس او المستتةعر المثبةت فةً الحاوٌة  ثةم ٌصةل 

( فةةً جهةةات الهةةاتؾ الةةذكً الةةذي ٌعمةةل بندةةام Remotexyفاٌةةات عةةن طرٌةةه تطبٌةةه )اتةةعار إلةةى سةةاله سةةٌارة رفةةع الن

)اندروٌد( لٌعلمنةا بكمٌة  النفاٌةات وامةتبلء الحاوٌة , فضةبلً عةن ربةط مستتةعر اللهةب وٌعمةل علةى التنبٌةد بوجةود حرٌةه فةً 

سات( والتً تقةٌس كمٌة  وارتفةاع ان هذه البٌانات التً تصل من الحاوٌ  عن طرٌه المستتعرات ) الحساالحاوٌ  او قربها, 

وبهةةذا اسةةتطعنا ان نحةةدد مةةن اةةبلل قاعةةدة  ( www.ubidots.comمسةةتوى النفاٌةةات دااةةل الحاوٌةة  مرتبطةة  بموقةةع )

ت التً تصل الٌنا عةن كمٌ  النفاٌات داال الحً السكنً والقطاع من ابلل القراءات والبٌانا  Arc Gisالبٌانات فً برنامج 

 طرٌه المتحسس داال الحاوٌ .

 

 

 

http://www.ubidots.com/
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

: محةةن وابةةتبلءات العلمةةاء فةةً االنةةدلس فةةً عصةةري دوٌةةبلت عنةةوان الرسةةال   اسم الطالب :  حنٌن هٌثم فٌصل دمحم
 م(ٔ٘ٔٔ-ٖٓٓٔهـ/ٙٗ٘-ٕٕٗالطوالؾ والمرابطٌن )

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٙٔرقم االستمارة : 

 تارٌخ اسبلمً /   االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ  9ٕٔٓ/ 9/ ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  علٌاء هاتم ذنون اسم المترؾ : د .

 تارٌخ اسبلمً /   االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

عرفت االندلس بعلمها وعلمالها الذٌن كان لهم دور كبٌر وفعّال باألندلس فً كاف  مجةاالت الحٌةاة، سةواء الدٌنٌة  منهةا        

أو الدنٌوٌ  )االجتماعٌ  والسٌاسةٌ  والعلمٌة ( فهةم صةفوة المجتمةع بمةا ٌمتلكةوه مةن علةم ورفعة  وهةم كلمة  األمة ، ومرجةع 

علمٌةة  وذلةةك بمةةا تقلةةدوه مةةن مناصةةب فةةً الدولةة  األندلسةةٌ  كالقضةةاء والتةةورى النةةاس فةةً حٌةةاتهم الدٌنٌةة  واالجتماعٌةة  وال

والفتوى فضبلً عن أن العدٌد منهم قد عمل فً مجال التعلٌم. وقد اتدادت تهرة علماء االندلس فً عصري دوٌبلت الطوالؾ 

ة فً مجال العلةوم األندلسةٌ  م( فعلماء هذه الفترة ساهموا فً احداا نقل  كبٌرٔ٘ٔٔ -ٖٓٓٔه/ ٙٗ٘ -ٕٕٗوالمرابطٌن، )

سواء )الدٌنٌ  منها أو الفلسفٌ  والتارٌاٌ  والطبٌ (، فبعةد أن كةانوا سةبقون أؼلةب علةومهم مةن المتةرؾ االسةبلمً تؽٌةرت 

الحال فً هذه الفترة وأصبح لهم كٌانهم العلمً الااص فً كاف  المجاالت، السٌما الدٌن والفلسف  والطب. ومن أهم االسباب 

لتنا ناتار موضوع هةذه الدراسة  )محةن وابةتبلءات العلمةاء فةً االنةدلس فةً عصةري دوٌةبلت الطوالةؾ والمةرابطٌن التً جع

( وتناولنةةا بالبحةةا هةةذه الفتةةرة التمنٌةة  بالتحدٌةةد هةةً اوالً: دور العلمةةاء الكبٌةةر فةةً التةةارٌخ ٔ٘ٔٔ -ٖٓٓٔ/ ٙٗ٘ -ٕٕٗ)

انٌةاً: لمةا كةان فةً هةذه الفتةرة التمنٌة  بالتحدٌةد مةن متةاكل االندلسً وااص  فً عصري دوٌةبلت الطوالةؾ والمةرابطٌن، وث

واضطرابات سٌاسٌ  أثرت على العلماء فً االندلس، لذا قررنا تسةلٌط الضةوء فةً هةذه الدراسة  علةى جةتء مةن حٌةاة هةإالء 

ومحةن واجةتهم  العلماء ُصناع الحٌاة وصفوة المجتمع ضمن هذه الفترة. ونبحا فٌما قد تعرض لد العدٌد منهم مةن ابةتبلءات

فً مجاالت حٌاتهم الماتلف  سواء االجتماعٌ  منها والعلمٌ  واالدارٌ  والسٌاسٌ  وما تؤثٌر تلةك االبةتبلءات والمحةن علةٌهم. 

رؼب  منا فً اؼناء المكتبة  العربٌة  بهةذا النةوع مةن الدراسةات االندلسةٌ  فضةبلً فةً معرفة  جوانةب مهمة  مةن حٌةاة العلمةاء 

ابةان عصةري دوٌةبلت الطوالةؾ والمةرابطٌن، وفةتح المجةال امةام الةراؼبٌن فةً الةداول بهةذا النةوع مةن  ومعاناة العدٌد مةنهم

الدراسةةات. تضةةمنت الدراسةة  مقدمةة  وتمهٌةةد وثبلثةة  فصةةول وااتمةة  فضةةبلً عةةن المبلحةةه وقالمةة  المصةةادر والمراجةةع. تمثةةل 

ف  إلةى بعةض المحةن البةارتة فةً تةارٌخ البتةرٌ  التةً التمهٌد عرضاً لتعارٌؾ المحن واالبتبلء وماهٌ  الفر  بٌنهما، باالضا

تعرض لهةا انبٌةاء هللا تعةالى، وااٌةراً مةا صةنؾ فةً الؽةرب االسةبلمً مةن كتةب عةن المحةن. وتةمل الفصةل األول االبةتبلءات 

لس ومكانة  والمحن الحٌاتٌ  للعلماء، فقد تؤلؾ من ثبلث  مباحا وتناول المبحةا األول نبةذة عةن الحٌةاة االجتماعٌة  فةً االنةد

العلماء فً المجتمع االندلسً وكةذلك عرضةاً للجانةب الصةحً فةً االنةدلس ابةان عصةري دوٌةبلت الطوالةؾ والمةرابطٌن. أمةا 

البحةةا الثةةانً فؤتةةتمل االبةةتبلءات االجتماعٌةة  التةةً تعةةرض لهةةا بعةةض علمةةاء االنةةدلس )كةةالفقر واستصةةفاء االمةةوال والنهةةب 

نقباض عن الناس والحتن واٌب  الدن( ومن ثم ذكرنةا مةن تعةرض مةن العلمةاء للقتةل وحر  الممتلكات( ومنها النفسٌ  )كاال

ألسباب اجتماعٌ ، والمبحا الثالةا مةن هةذا الفصةل ٌتةمل االبةتبلءات الصةحٌ  التةً تعةرض لهةا العدٌةد مةن علمةاء االنةدلس 

الكبر، وكةذلك امةراض بدنٌة   سواء كانت امراض حسٌ  )كالعمى والصمم( أو امراض ذهنٌ  )كالارؾ واالاتبلط(، وامراض

ماتلف . وتضمن الفصل الثانً المحن االدارٌ  والعلمٌ ، وتكون من ثبلث  مباحا عرضةنا فةً المبحةا األول الاطةط االدارٌة  

الدٌنٌ  والسٌاسٌ ، وفً المبحا الثانً سلطنا الضوء على اتكال المحن السباب ادارٌ  كالسجن واسبابد سةواء كةان السةبب 
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ن قبةل العةةالم أو بسةةبب اسةتؽبللد لمنصةةبد، وثانٌةةاً مةن تعةةرض للعةةتل مةن منصةةبد السةةباب ادارٌة  وااٌةةراً اباٌةة  سةوء ادارة مةة

المناصب االدارٌة  مةن قبةل بعةض العلمةاء، وأهةم اسةباب ذلةك. فةً المبحةا الثالةا عرضةنا أهةم المحةن السةباب العلمٌة  التةً 

ل أو التكفٌةر أو السةجن أو حةر  الكتةب والمإلفةات. أمةا الفصةل واجهت العدٌد من علماء االندلس فً هةذه الفتةرة سةواء القتة

الثالا قد اصصناه للمحن السٌاسٌ ، وٌعد هذا الفصل من أكبر فصول الرسال  وأوسعها، لما كان للعلماء من دور فً الحٌةاة 

والقضةاء والكتابة  السٌاسٌ  فً االندلس ااص  فً عصري دوٌبلت الطوالؾ والمرابطٌن، لما تقلةدوه مةن مناصةب كةالوتارة 

وتقربهم من السلطان فضبلً عن اضطراب االوضاع السٌاسٌ ، مما ادرى بالبعض منهم إلى الوقوع فً المتةاكل وتسةبب لهةم 

بمحةةن. وتضةةمن هةةذا الفصةةل اربعةة  مباحةةا، أمةةا المبحةةا األول فعرضةةنا فٌةةد االوضةةاع السٌاسةةٌ  أبةةان حكةةم ملةةوك الطوالةةؾ 

محن  القتل واالسباب التً أدت لمقتل العدٌد من علماء االندلس والطوالؾ المستعمل  فةً والمرابطٌن، وتمل المبحا الثانً 

القتل، والمبحا الثالا ذكرنا فٌد من هاجر من علماء االندلس منهم وببلدهم سواء حدا ذلك بسبب متاكل مةع السةلطان، أو 

السةبلمٌ ، وااٌةراً المبحةا الرابةع عرضةنا فٌةد محنة  بسبب حرك  االسترداد االسبانً للمدن االندلسٌ  الواقع  تحت السٌادة ا

السجن السباب سٌاسٌ ، ومن تعرض من علماء االندلس للسجن ضمن الفتةرة التارٌاٌة  المحةددة للدراسة ، وااٌةراً الااتمة  

 التً ذكرنا فٌها ابرت االستنتاجات التً توصلنا الٌها فً دراستنا.
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 اإلنسانٌ تربٌ  للعلوم 

 -  دراس  داللٌ  - : ألفاد الذل فً القران الكرٌم عنوان الرسال  اسم الطالب :  ماجد مطر عبٌد

 للؽ  العربٌ  القسم : ا الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٙٔرقم االستمارة : 

 اللؽ  والنحو / اللؽ  العربٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ 9/ ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   حاتم ذنون إسماعٌل اسم المترؾ : د .

 اللؽ  والنحو / اللؽ  العربٌ  االاتصاص العام /  الدقٌه :  للؽ  العربٌ  القسم : ا

 

 المستالص

 

تصنؾ هذه الرسال  ضمن الدراسات الداللٌ  الااص  بدراس  ألفاد القران الكرٌم وتنطله من هدؾ رلٌس وهو دراس         

ألفاد الةذل فةً القةران الكةرٌم دراسة  داللٌة ، تنةاول البحةا دراسة  هةذه األلفةاد مةن الناحٌة  المعجمٌة  والصةوتٌ  والصةرفٌ  

لج منها أن دالل  األصوات والمقةاطع الصةوتٌ  كانةت مهمة  فةً فهةم معنةى والنحوٌ  وقد توصلت الدراس  إلى جمل  من النتا

اللفد  فً القران الكرٌم وكذلك أن لمعانً االبنٌ  داللتها التً تسهم فً توضٌح المعنى المراد وهذا ما من  هللا بد وما وسةعد 

الطمةوح؛ فةإن كةان العمةل صةالباً فهةو  الجهد وسمح بد الوقت وتوصل إلٌد الفهم المتواضع بد ولعلً أرتقً بةد إلةى مسةتوى

 فهو حسبً علٌد اتوكل وإلٌد أنٌب.فضل من هللا وإن كان ؼٌر ذلك فحسبً أنً اجتهدت والحمد و أوالً وااراً 
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 اآلار فً تعر بتار بن برد  :عنوان الرسال   اسم الطالب :  أحمد عبدالوهاب حبو

 القسم : اللؽ  العربٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٙٔرقم االستمارة : 

 / األدب العباسً االاتصاص العام / الدقٌه :  اللؽ  العربٌ    9ٕٔٓ/ 9/ 7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   عبدالقادر رفٌهمنتصر  اسم المترؾ : د .

 / األدب العباسً االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  العربٌ   القسم : اللؽ  العربٌ  

 

 المستالص

 

إن  موضوع "اآلار" فً تعر بتار بن برد هةو أحةد الموضةوعات المهمة ؛ ألنةد ٌتعامةل مةع قضةٌ  مهمة  لهةا تةؤثٌر          

إن الحةدٌا عةن اآلاةر  كبٌر على الكتؾ عن قٌم  الذات مقابل اآلار، وهً العبلق  بٌن األنا واآلار فً تعر بتةار بةن بةرد.

عن اآلار، سواء أكان هذا اآلار انساناً ام ؼٌر انسان، من الجنس نفسد ام مةن هو حدٌا عن األنا والحدٌا عن األنا حدٌا 

جنس اار، متوافقاً معد أم متباٌناً، فإذا صح القول إند المراة التً ٌدرك األنا وجوه من ابللها، فإن األنا ال وجةود لهةا لةو لةم 

 ٌكن هناك اار.

 ٌمكةن أن ٌعةٌش بمعةتل عةن اآلاةر. بمعنةى ااةر ال ٌوجةد أنةا بةدون األنا ككٌان لد كٌاند واصالصةد الااصة ، وهةو ال        

اآلار، وٌجب أن تكون هناك عبلق  بٌنهما بؽض الندر عن طبٌع  هذه العبلق  بٌن األنةا واآلاةر؛ لةذلك تسةتمر الحٌةاة بوجةود 

بتةار، والوقةوؾ علٌةد  هذا التفاعل بٌن االنا واآلار. لقد فتح هذا الموضوع افاقًةا واسةع  لةً فةً تعةاملً مةع نصةوص تةعر

 بتحلٌل جمالً وتفسٌر معرفً. والٌ  العمل جمعت بٌن التجرب  الجمالٌ  والقٌم  المعرفٌ .

ٌُعد العصر العباسً األول من أؼنى العصور األدبٌ  التً تهدت اتدهاراً على الساحتٌن التعرٌ  والنثرٌ ، وٌعد بتار         

متات تعره بدق  التصوٌر وروعتد علةى الةرؼم مةن كونةد أعمةى، وقةد تبةاٌن تةعره بن برد من أبرت تعراء هذا العصر، فقد ا

بٌن الجتال  والبساط  بحسب مناسةب  القصةٌدة، وحدةً بتقةدٌر النقةاد القةدماء حتةى عةدوه تعةٌم طبقة  المحةدثٌن، وأؼةترهم 

ع ذلك كلد لم ٌحَد بالعناٌ  التً حدةً تعراً، وأكثرهم إبداعاً، ورأى فٌد كثٌرون أن د وجد التعر وجه  جدٌدة نحو البدٌع، وم

 بها ؼٌره من التعراء فً عصره.

ولعل ذلك ٌرجع الى مسلكد فً حٌاتد أو ما اتٌع عند، مما دفع بالباحثٌن الى الحكم على نتاجد التعري فً ضوء مةا         

ر التنةدٌه المةاجن ونُسةً نتاجةد فهموه من حٌاتد، فالطوا بٌن الحكم التاصً والحكم الفنً، فعلقت فً األذهان صورة بتةا

 الجٌد وتعره الحسن.

إن  عقدة التعور بالنقص والتقصٌر التمت النفس اإلنسانٌ  قدٌماً وحدٌثاً، وهً مةن أسةباب انجةذاب مةن ٌعةانً منهةا          

الى نفسةد علةى نحو اآلار القوي؛ فاإلنسان مالو  ضعٌؾ ٌعٌش فً حٌاة ملٌل  بالصعاب؛ لذلك نراه ٌتعر بالنقص، وٌندر 

أنةةد أقةةل مةةن اآلاةةرٌن، وقةةد أطلةةه علمةةاء الةةنفس علةةى عقةةدة التةةعور بةةالنقص )عقةةدة التةةعور بالدونٌةة (، وبتةةار كةةان ٌتةةعر 

بالنقص فقد كان أعمى، وهذا كان لد التؤثٌر األكبر فً حٌاتد، وعلى عبلقتةد بةاآلار، فكونةد أعمةى منةذ والدتةد جعلةد ٌتوافةه 

كان ال ٌنفك ٌفتار بنفسةد وٌنةتقص مةن اآلاةرٌن، ولةم ٌدهةر علٌةد التبةاٌن معهةا أبةدا، فدهةر مع ذاتد فً تعره على األقل، ف

بذات متعالٌ  ال تاضع لآلاةرٌن وال تنكسةر أمةامهم حتةى فةً أصةعب الدةروؾ، لةذلك كةان بتةار ناقمةاً علةى الجةنس البتةري 

رفض تجاه الناس أجمعهةم ولةم ٌكةن لدٌةد مةا بؤكملد حاقداً علٌد بسبب عاهتد وفقره وضع  نسبد لذلك كان ٌتعر بحال  من ال

ٌمنعد من أذٌتهم والتعةرٌض بهةم عنةد أول فرصة  تتةاح لةد؛ لةذلك نةراه ٌهجةو وٌسةار مةن األتةااص والقبالةل دون رادع أو 

 مانع، ولعل هذا التعور تولد لدٌد لتعوره بالدلم من كوند مولى والنقص من كوند فقٌراً ودمٌماً فهم لم ٌعانوا ما عاناه.

وضع بتار لنفسد صفحات مهم  فً تارٌخ التعر العربةً إلةى جانةب عدمةاء التةعراء فةً العصةور التةً سةبقتد فقةد         

نسج على منوالهم فً قصالده وحاول مجاراتهم من ؼٌر أن ٌمنعةد ذلةك مةن تتةكٌل الصةور وابتكةار المعةانً التةً لةم ٌسةبقد 

نراه قد أكثر التاعر من استادام المحسنات اللفدٌ  والبدٌعٌ  فً تعره، و إلٌها أحد، ومنها ما تحدا فٌد عن اآلار أو معد.

وٌسةتعرض  كما عمد إلى تدبٌج تعره بكثٌر من األلفاد الؽرٌب  التً قل استادامها فً عصره؛ لٌتٌةل اللثةام عةن تةعرٌ  فةذة

 .مقدرتد اللؽوٌ  العالٌ 
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:  منهج االستنباط من القةران الكةرٌم فةً تفسةٌر التةعراوي  عنوان الرسال  هب  حاجم سلطاناسم الطالب :  
 تطبٌقٌ                         –دراس  ندرٌ  

 والتربٌ  اإلسبلمٌ   علوم قران القسم :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙ٘ٔرقم االستمارة : 

 علوم القران / تفسٌر االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ 8/ 9ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ   حٌدر الٌل أسماعٌل اسم المترؾ : د .

 علوم قران / تفسٌر االاتصاص العام /  الدقٌه :    علوم قران القسم : 

 

 المستالص

 

تؤتً هذه الرسال  مةن اجةل بحةا موضةوع ) مةنهج االسةتنباط مةن القةران الكةرٌم فةً تفسةٌر التةعراوي ( بةذكر نمةاذج        

 تطبٌقٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن النصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوص التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتنبط التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعراوي 

) رحمد هللا ( منها االحكام , وهةً تلقةً الضةوء علةى تفسةٌر مهةم ومعاصةر الحةد متةاهٌر المفسةرٌن فةً العصةر الحةدٌا اذ 

تكمن اهمٌ  هةذا الموضةوع فةً محةورٌن , المحةور االول : حٌةاة التةٌخ  التةعراوي ) رحمةد هللا ( ومةا امتةاتت بهةا سةٌرتد 

ً حركةةات سٌاسةةٌ  كحركةة  التةةٌخ المراؼةةً , ثةةم تةةؽلد بمنصةةب وتٌةةر كعملةةد السٌاسةةً ضةةد االحةةتبلل االنكلٌةةتي , وعملةةد فةة

 االوقاؾ  

امةةا المحةةور الثةةانً : طةةر  االسةةتنباط التةةً اعتمةةدها التةةعراوي ) رحمةةد هللا ( وهةةً علةةى طةةر  اسةةتنباطات االصةةولٌٌن 

بةذلك حةال جمٌةع  والمفسرٌن , وتنوعهةا عنةده وذلةك ٌةدل علةى فكةره المسةتنٌر ااصة  وأنةد قةد امتةات بؤسةلوب تةٌه مراعٌةا

المااطبٌن ومستوٌاتهم فتفسةٌره ٌعةد مةن اتةهر التفاسةٌر المعاصةرة وأكثرهةا انتتةارا  اذ أن التةٌخ التةعراوي سةلك طرٌةه 

المتقدمٌن ومنهجد استنباط المعانً واالحكام من القران الكرٌم ولم ٌاةرج عةن دالةرتهم . وقةد اتةتملت الرسةال  علةى مقدمة  

لى النحو االتً : المقدم  واتتملت على أهمٌ  الموضةوع وأسةباب ااتٌةاره , اتةكالٌ  البحةا وثبلث  فصول وااتم  جاءت ع

وفرضةٌتد , المنهجٌة  العامة  للبحةةا  , مةنهج البحةا فةً التوثٌةةه   اطة  البحةا, الدراسةات السةةابق  عةن تفسةٌر التةةعراوي 

التمهٌدي)دراسةة  فةةً حٌةةاة التةةعراوي  والدراسةةات السةةابق  عةةن موضةةوع االسةةتنباط , الصةةعوبات. وقةةد أتبعةةت ذلةةك بالفصةةل

وتفسٌره ( وفٌد المبحا االول : دراس  فً حٌةاة التةعراوي , المطلةب االول   الةوالدة والنتةؤة , المطلةب الثةانً : التحصةٌل 

ٌةد . العلمً والجهاد الدعوي ) تٌواد وتبلمٌذه ( , مإلفاتد , عقٌدتد مذهبد الفقهً المطلب الثالا : وفاتد وثناء العلمةاء عل

المبحا الثانً   دراس  فً تفسةٌر التةعراوي وتضةمن المطلةب االول : أسةم التفسةٌر وصةح  نسةبتد الٌةد , المطلةب الثةانً : 

منهجةةد فةةً التفسةةٌر . أمةةا الفصةةل االول فكةةان فةةً : دراسةة  مفهةةوم االسةةتنباط ومةةا لةةد عبلقةة  بةةد , المبحةةا االول : تعرٌةةؾ 

ول : تعرٌؾ االستنباط لؽ  واصطبلحا المطلب الثةانً : االلفةاد ذات الصةل  . المبحةا االستنباط وما لد عبلق  بد . المطلب اال

الثةةانً : بٌةةان اوجةةد الفةةر  بةةٌن االسةةتنباط والمصةةطلحات القرٌبةة  منةةد . المطلةةب االول : الفةةر  بةةٌن االسةةتنباط والتفسةةٌر . 

بةٌن االسةتنباط واالسةتدالل . الفصةل الثةانً : تةروط المطلب الثانً   الفر  بٌن االستنباط والتؤوٌل . المطلب الثالا : الفر  

االستنباط وطرقد فً تفسٌر التعراوي. المبحا االول: تةروط االسةتنباط مةن القةران الكةرٌم فةً تفسةٌر التةعراوي. المطلةب 

سةتنبَط ( االول التروط الااص  للتةٌخ التةعراوي ) المسةتنبِط ( . المطلةب الثةانً : التةروط الااصة  بالتفسةٌر ) المعنةى الم

المبحا الثانً : طر  االستنباط من القران الكةرٌم فةً تفسةٌر التةعراوي . المطلةب االول : االسةتنباط بداللة  الةنص )مفهةوم 

الموافق ( . المطلب الثانً : االستنباط بدالل  االقتضاء المطلب الثالا : االستنباط بدالل  االتارة . المطلب الرابع : االستنباط 

ء ) الفحوى والتنبٌد ( . المطلب الاامس : االستنباط بدالل  مفهوم الماالف  . المطلب السةادس االسةتنباط بداللة  بدالل  االٌما

العموم والاصوص . اما الفصل الثالا : أقسام االسةتنباط مةن القةران الكةرٌم فةً تفسةٌر التةعراوي . المبحةا االول : أقسةام 
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ط ( فً تفسٌر التةعراوي . المطلةب االول : االسةتنباط باعتبةار موضةوع التفسةٌر ) االستنباط باعتبار التفسٌر)المعنى المستنبَ 

المعنى المستنبَط ( . اوال : االستنباطات العقدٌ  . ثانٌا : االستنباطات االصةولٌ  . ثالثةا : االسةتنباطات التربوٌة  والسةلوكٌ  . 

. االسةتنباطات الؽٌبٌة    ٖ. االسةتنباطات العلمٌة    ٌٕة    . االسةتنباطات الببلؼٔاامسا : االستنباطات االعجاتٌة    وتةملت : 

. االستنباطات التترٌعٌ  المطلب الثانً االستنباط بالندر الى كلٌة  المعنةى وجتلٌتةد , اوال   االسةتنباط بةالندر الةى المعةانً ٗ

تنباط بالندر الى النص القرانةً . المطلةب الكلٌ   . ثانٌا : االستنباط بالندر الى المعانً الجتلٌ  . المبحا الثانً : أقسام االس

االول : االستنباط بالندر الى الداهر من المعنى فً النص وافالد . اوال : االستنباط بالندر الى الداهر من المعنى فً النص 

سةةتنباط عةةن التةةعراوي . ثانٌةةا : االسةةتنباط بةةالندر الةةى  الافةةً مةةن المعنةةى فةةً الةةنص عةةن التةةعراوي . المطلةةب الثةةانً : اال

بالندر الى االفراد والتركٌب من النص القرانً . اوال : االستنباط من نص قرانً واحد . ثانٌا : االستنباط من نصٌن قةرانٌٌن 

 أو اكثر , ثم الااتم  , تراجم االعبلم , المصادر والمراجع , الملاص بؤالنكلٌتي  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

135 
  

 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ 

 دافعية مقاصد الشريعة الكمية في حفظ حقوق اإلنسان:   عنوان الرسال  زيظب دمحم شاكراسم الطالب :  

 القسم : علوم قران  والتربٌ  اإلسبلمٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٙٔرقم االستمارة : 

  اصول فق  االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم القران /  9ٕٔٓ/ 9/ ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد نبيل دمحم غريب اسم المترؾ : د .

  ترٌع  اسبلمٌ  / اصول فقد االاتصاص العام /  الدقٌه :   القسم : علوم قران  

 

 المستالص

 

تناول الباحا فً دراستد موضوع "دافعٌ  مقاصد الترٌع  الكلٌ  فً حفد حقو  اإلنسان"، ودرسها دراس  تؤصٌلٌ ،        

أصلت فٌها دافعٌ  مقاصد الترٌع  ووساللها فً حفد حقو  اإلنسان، وأن الترٌع  اإلسبلمٌ  بمقاصدها هةً المةنهج األمثةل 

 ورؼباتد ومٌولد ولتعدٌل وتوجٌد ما انحرؾ وتذ من دوافعد. واألقرب إلتباع دوافع اإلنسان

وقسمها الى ثبلث  فصول، الفصل األول: وّضح فٌد مفةاهٌم الرسةال  مةن الدافعٌة ، ومقاصةد التةرٌع ، وحقةو  اإلنسةان،      

حفةد المقاصةد  وأّصل لحقو  اإلنسان كمحور مهم من مقاصد الترٌع  وأن المقاصةد هةً اإلطةار العةام للحقةو ، وأن وسةالل

 هً دافعٌ  لحفد حقو  اإلنسان.

أما الفصل الثانً: أثر دافعٌ  المقاصد الضرورٌ  فً حفد حقو  اإلنسان. وقّسةمد الةى امسة  مباحةا، لكةل مقصةد كلةً      

اتةد ، فبٌن الباحا دافعٌ  كل مقصٍد منهةا لحفةد حقةو  اإلنسةان وأن أحكامةد وتوجٌه-الدٌن النفس العقل النسل المال–مبحا 

تُتبع ما ٌقابلد من دوافع اإلنسان، وأن وسالل حفد المقصد هً وسالل لحفةد حقةو  اإلنسةان، وقةارن ذلةك مةع مةا جةاء مةن 

نصةةوص فةةً الةةدٌانتٌن الٌهودٌةة  والمسةةٌحٌ ، وأثبةةت النصةةوص الةةواردة حةةول كةةل مقصةةد مةةن اإلعبلنةةات والمواثٌةةه الدولٌةة  

 الماتص  بحفد حقو  اإلنسان.

الا: فبٌن الباحا أثر دافعٌ  المقاصد الحاجٌ  والتحسٌنٌ  فً حفد حقةو  اإلنسةان. فكةان هةذا الفصةل علةى أما الفصل الث    

مبحثٌن، المبحا األول: أثر دافعٌ  المقاصد الحاجٌ  فً حفد حقو  اإلنسان، فؤّصةل لدافعٌة  المقاصةد الحاجٌة  لحفةد حقةو  

عةن النةاس، وأن األحكةام التةً جةاءت كةراص عنةد الضةرورة  اإلنسان، وأن القصةد مةن التةرٌع  هةو التٌسةٌر ورفةع الحةرج

والحاجةة  هةةً وسةةالل لحفةةد حقةةو  اإلنسةةان وتحقٌةةه مصةةالحد ودفةةع الضةةرر عنةةد. والمبحةةا الثةةانً: أثةةر دافعٌةة  المقاصةةد 

التحسةةٌنٌ  فةةً حفةةد حقةةو  اإلنسةةان. بةةٌن فٌةةد الباحةةا أن التحسةةٌن والتةةتٌٌن والرفاهٌةة  التةةً قصةةدها الاةةاله مةةن المقاصةةد 

لتحسٌنٌ  وهً أتبد بالتهور وفً جنان األرض التً تُبهر النةادرٌن الٌهةا مةن جمالهةا، فكةذا هةً المقاصةد التحسةٌنٌ  تُبهةر ا

أصحاب العقول السوٌ  من جمال رحم  هذا القانون اإللهً، وكٌؾ أند كّرم اإلنسان وحفد حقوقد بما ٌبُللم دوافعةد وٌُتةبعها 

 ا رسالتد بؤهم ما توصل الٌد من نتالج وتوصٌات.وٌُقّوم ما انحرؾ منها. واتم الباح
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عنوان الرسال  : أثر برنامج تربوي قالم على اسةتراتٌجٌات مةا وراء المعرفة   اسم الطالب :  عمار طبلل حمدهللا
 فً تنمٌ  الذكاء المندومً لدى طلب  المعهد التقنً نٌنوى

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 77ٔرقم االستمارة : 

 علم النفس التربوي/  االاتصاص العام / الدقٌه :  علم النفس التربوي   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد حامدٌاسر محفود  اسم المترؾ : د .

 علم النفس التربويلدقٌه :  علم النفس التربوي  /  االاتصاص العام /  ا القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ 

 

 المستالص

 

فةً تنمٌة  الةذكاء المندةومً لةدى أثر برنامج تربوي قةالم علةى اسةتراتٌجٌات مةا وراء المعرفة  هدؾ البحا الى معرف        

طلبة  المعهةةد التقنةً نٌنةةوى تبعةةاً لمتؽٌةري المجموعةة  والجةنس, ولتحقٌةةه الهةةدؾ صةاغ الباحةةا الفرضةٌ  الصةةفرٌ  الرلٌسةة  

 اآلتٌ  :

( بةةٌن متوسةةطً تنمٌةة  الةةذكاء المندةةومً لةةدى أفةةراد مجموعةةات البحةةا تبعةةا ٘ٓ,ٓ"ال ٌوجةةد فةةر  ذو داللةة  عنةةد مسةةتوى )

 المجموع , والجنس والتفاعل بٌنهما" .لمتؽٌري 

واستعمل الباحا المنهج التجرٌبً, وااتار التصةمٌم التجرٌبةً ذا المجمةوعتٌن المتكةافلتٌن التجرٌبٌة  والضةابط  وتةم ااتٌةار 

( طالبةةاً وطالبةة  مةةن قسةةمً المحاسةةب  والتقنٌةةات المالٌةة  والمصةةرفٌ  بحٌةةا تكونةةت ٗٙعٌنةة  البحةةا بصةةورة قصةةدٌ  بلؽةةت )

( طالباً وطالب  مةن ٕٖ( طالباً وطالب  من قسم المحاسب , أما المجموع  الضابط  فتكونت من )ٕٖوع  التجرٌبٌ  من )المجم

قسم التقنٌات المالٌة  والمصةرفٌ , فضةبل عةن إجةراءات التكةافإ فةً عةدد مةن المتؽٌةرات )االاتبةار القبلةً للةذكاء المندةومً, 

( جلسةة  ٗٔاً تربوٌةةاً قالمةةاً علةةى اسةةتراتٌجٌات مةةا وراء المعرفةة  بواقةةع )العمةةر باألتةةهر, الجنس(,وصةةمم الباحةةا برنامجةة

التقةةوٌم(  -المراقبةة  والةتحكم -التاطةٌط -باالعتمةاد علةى مهةةارات مةا وراء المعرفة  األربعةة  وفقةا لندرٌة  سةةتٌرنبٌرغ )الةوعً

عتماد على القدرات التةً حةددها )الفٌةل, بهدؾ تنمٌ  قدرات الذكاء المندومً األربع , إذ تم بناء ااتبار الذكاء المندومً باال

التطوٌر المندومً( وتكون ااتبةار الةذكاء  -التحكم المندومً -االندماج المندومً -( والمكون  من )الوعً المندومًٕ٘ٔٓ

( فقرات لكل قدرة, وُعِرَض االاتبار علةى مجموعة  مةن الابةراء 9( فقرة موقفٌد بواقع )ٖٙالمندومً بصٌؽتد األولٌ  من )

%( فضةبل عةن التؤكةد مةن الصةد  الةذاتً لبلاتبةار, وقةةد 8ٓ( فقةرات وقةد حصةل االاتبةار علةى نسةب  اتفةةا  )ٖإذ تةم حةذؾ )

استارج الباحا القوة التمٌٌتٌ  واالتسا  الداالً لفقرات االاتبةار وبعةد عملٌة  التحلٌةل االحصةالً للفقةرات تبةٌن أن الفقةرة 

( فقةرة , وتةم اسةتاراج الثبةات بؤسةلوبٌن االول ٕٖالاتبةار بصةٌؽتد النهالٌة  )( ؼٌر ممٌتة إذ تةم حةذفها وبةذلك أصةبح إٖ)

(. 8ٖ,ٓفقةد كانةت درجة  الثبةات )( والثةانً بؤسةلوب التجتلة  النصةفٌ  8ٔ.ٓإعادة االاتبار وقد بلػ معامل الثبات لبلاتبار )

م سةحب عٌنة  التطبٌةه النهالٌة  للبرنةامج, طبه ااتبار الذكاء المندومً قبلٌا على العٌن  وبعد تصحٌح اسةتمارات االاتبةار تة

( وبعةد انتهةاء جلسةات 9ٕٔٓ/ٔ/9ولؽاٌة   8ٕٔٓ/ٔٔ/٘( جلس  لكةل أسةبوع للفتةرة مةن )ٕوطبه الباحا البرنامج بواقع )

 البرنامج وتوصل الباحا إلى النتالج اآلتٌ  :

مً لةدى أفةراد مجموعةات ( بةٌن متوسةطً تنمٌة  الةذكاء المندةو٘ٓ.ٌٓوجد فر  ذو دالل  إحصالٌ  عنةد مسةتوى ) -ٔ

 البحا تبعاَ لمتؽٌر المجموع  ولصالح التجرٌبٌ .

( بةٌن متوسةطات تنمٌة  الةذكاء المندةومً لةدى أفةراد مجموعةات ٘ٓ.ٌٓوجد فر  ذو دالل  إحصالٌ  عند مستوى ) -ٕ

 البحا االربع تبعاَ لمتؽٌر الجنس ولصالح اإلناا.

متوسةطات تنمٌة  الةذكاء المندةومً لةدى أفةراد مجموعةات ( بةٌن ٘ٓ.ٌٓوجد فر  ذو دالل  إحصالٌ  عند مستوى ) -ٖ

 البحا االربع تبعاَ لتفاعل متؽٌري البرنامج والجنس.
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االنماط المكانٌ  لمقالع الحصى والرمةل فةً قضةالً بلةد وسةامراء عنوان الرسال  :  باسم حمٌد مهدياسم الطالب :  
 GISباستادام 

 الجؽرافٌ  القسم :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓٔرقم االستمارة : 

 علم الارالط وندم المعلومات الجؽرافٌ  / جؽرافٌ االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ 9/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  احمد طبلل اضر اسم المترؾ : د .

 جؽرافٌ  / الصناعٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :   القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

 

تهدؾ الدراس  الةى الكتةؾ عةن األنمةاط المكانٌة  لمقةالع الحصةى والرمةل فةً قضةالً سةامراء وبلةد باسةتادام تقانة  ندةم        

الجؽرافٌ ، بؽرض الوصول إلى أفضل النتالج، وإلكمال كاف  متطلبات هذه الدراس  فقد تم جمةع البٌانةات والمعلومةات المعلومات 

بواسط  العمل المٌةدانً والحصةر التةامل، ومةن اةبلل المقةاببلت التاصةٌ  واسةتمارة االسةتبٌان ، تةم االسةهام فةً بنةاء قاعةدة 

( التةً GISهةا فةً عدٌةد مةن الاةرالط التةً احتوتهةا هةذه الدراسة ، باسةتادام تقانة  )بٌانات جؽرافٌ ، تم تمثٌل الكثٌر من بٌانات

تمٌتت بقدرتها على تحلٌل البٌانات المكانٌ  المرتبط  بقاعدة بٌانةات وصةفٌ ، باسةتادام العدٌةد مةن ودالفهةا فةً عملٌة  التحلٌةل 

ً ، والتةةً اتةةتملت علةةى قٌةةاس نقطةة  ، والكةةارتوكراف(Spatial Statistical Analysis Tools)المكةةانً اإلحصةةالً

(، والمسةةاف  المعٌارٌةة  Central featureومركةةت الدةةاهرة الفعلةةً ) (Mean Center)المركةةت المكةةانً االفتراضةةً 

(Standard Distance) ( واتجةةاه التوتٌةةعstandard Deviational Ellipse)، (وتحلٌةةل كٌرنةةلKerenal،) 

مةن اجةل الكتةؾ عةن الاصةالص  (Moran's I)(، وتحلٌةل مةوران Nearest Neighbor Ratioنموذج صةل  الجةوار)و

دور المقومةةات الجؽرافٌةة  التوتٌعٌةة  والنمطٌةة  لمقةةالع الحصةةى والرمةةل فةةً قضةةالً سةةامراء وبلةةد وتفسةةٌرها، مةةن اةةبلل تحلٌةةل 

الٌات القالمة  التةً فةً قضةالً سةامراء وبلةد، والتعةرؾ علةى اهةم اإلتةك والموضعٌ  المإثرة فً التباٌن المكانً ألنماط توطنهةا

 تواجد انتاجٌ  مقالع الحصى والرمةل ضةمن حٌتهةا المكةانً المسةتثمر. وتوصةلت نتةالج البحةا ان قضةالً سةامراء وبلةد تمتلةك

( مقلعةاً ٕٙمقومات جؽرافٌ  وموضعٌ  اسهمت بتكل أساسً فةً تةوطن مقةالع صةناع  الحصةى والرمةل فٌهةا. كمةا انهةا تضةم )

( مقلعةاً ٗٔ( مقلعةاً فةً قضةاء سةامراء و)ٕٔبل الدول  عالدٌتها للقطاع الااص، وتتوتع بواقع )مجات رسمٌاً من ق 9ٕٔٓلعام 

 فً قضاء بلد.
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: التمثٌةةل الارالطةةً للضةةوابط الطبٌعٌةة  المةةإثرة فةةً توتٌةةع سةةكان عنةةوان الرسةةال   اسم الطالب :  قحطان مرعً عمر
   محافد  نٌنوى 

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : الجؽرافٌ  / الجؽرافٌ  الطبٌعٌ     9ٕٔٓ/ 9/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   لمٌاء حسٌن علً  اسم المترؾ : د .

 االاتصاص العام /  الدقٌه :  الجؽرافٌ  / علم الارالط    القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

 

تكمن أهمٌ  موضوع الدراس  )التمثٌل الارالطً للضوابط الطبٌعٌ  الرلٌس  المإثرة فً توتٌع سةكان محافدة  نٌنةوى (      

إجراء عملٌات التطابه بٌن ارالط الضوابط الطبٌعٌ  واةرالط توتٌةع السةكان باسةتعمال تقانة  ندةم المعلومةات الجؽرافٌة  فً 

(GIS والكتؾ من ابلل ذلك عن العبلق  المكانٌ  بٌن الضوابط الطبٌعٌ  والتوتٌع الجؽرافً للسكان ومدى تةؤثٌر الضةوابط )

 الطبٌعٌ  على هذا التوتٌع .

( كمةا تةم االعتمةاد Arc Gis 10.5رالط الضوابط الطبٌعٌة  وتوتٌةع السةكان باالعتمةاد علةى برنةامج )وتم إنتاج ا 

, فضةبلً عةن اسةتعمال عةدة مإتةرات  ٕٗٔٓعلى التوتٌع الجؽرافً للسكان بناًء على تقةدٌرات سةكان محافدة  نٌنةوى  لعةام 

اعهةا العامة  والحضةرٌ  والرٌفٌة  إذ تةم التوصةل مةن لقٌاس التوتٌع الجؽرافةً للسةكان منهةا مإتةرات الكثافة  السةكانٌ  بؤنو

ابللها ألربع  مستوٌات من الكثاف  لكل نوع من أنواع الكثاف  السكانٌ  , ومنها مإترات التركت السكانً وهً مإتةر نسةب  

ر أن التوتٌةع التركت السكانً الذي ٌُبٌن نسب  التركت السكانً لكل قضاء من أقضٌ  محافد  نٌنوى ومنحنى لورنت الذي ٌُدهة

الجؽرافً للسكان ٌمٌل نحو التتتت , فضبلً عن استعمال معامل صل  الجةوار فةً تحلٌةل التوتٌةع المكةانً لمراكةت االسةتٌطان 

البتري فةً المحافدة  إذ بٌنةت نتالجهةا بةؤن التوتٌةع الجؽرافةً لؽالبٌة  مراكةت االسةتٌطان البتةري تكةون ذات نمةط عتةوالً 

والبعاج الةذي ٌكةون التوتٌةع الجؽرافةً لمراكةت االسةتٌطان البتةري فٌهمةا ذات نمةط متقةارب متتت باستثناء قضالً الحضر 

 عتوالً , كما تناولت الدراس  المتؽٌرات البصرٌ  واصالصها وأهم طراله التمثٌل الارالطً للضوابط الطبٌعٌ  والسكان .

سةةكان والضةةوابط الطبٌعٌةة  المةةإثرة وقةةد توصةةلت الدراسةة  الةةى أن اسةةتعمال أسةةلوب التطةةابه بةةٌن اةةرالط توتٌةةع ال 

( ٌعةد مةن أنجةح األسةالٌب فةً هةذا النةوع مةن التمثٌةل الارالطةً , إذ ٌبةٌن GISباستعمال تقان  ندةم المعلومةات الجؽرافٌة  )

لدقة  المطلوبة  باةرالط مناطه تؤثٌر الضوابط الطبٌعٌ  فً الندرة والتٌادة بعدد السكان وفقاً لكل ضابط منها , وتوقٌةع ذلةك با

 أنموذجٌ  .
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 - نماذج منتاب  –: النقد الثقافً عربٌاً عنوان الرسال   اسم الطالب :  علً رافع ٌونس

 القسم : اللؽ  العربٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : األدب العربً / األدب الحدٌا  9ٕٔٓ/ 9/ ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   ابراهٌم جنداري جمع  اسم المترؾ : د .

 العربً / األدب الحدٌااالاتصاص العام /  الدقٌه :  األدب  القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

النقد الثقافً فً معناه هو فاعلٌة  تعتمةد علةى مةدابلت ومارجةات وتفةاعبلت مةع الةنص داالٌةا ومةا هةو اارجةد ، وهةو      

استراتٌجٌ  فً القراءة ال ٌمكن احتواإه او تدجٌند او تحدٌده بؤدوات معٌن . وتناول بحثنةا هةذا النقةد الثقةافً ومنهجٌتةد عنةد 

هم من عبلم  بارتة فً هذا النوع مةن النقةد . وقةد انبنةى البحةا علةى ثبلثة  فصةول ثبلث  من النقاد العرب لما تكلتد منهجٌات

سبقها تمهٌد تندٌري ااتص بعرض مفهوم النقد الثقافً وكٌفٌ  تتّكلد. وتناول الفصل االول الناقةد العربةً االصةل االمرٌكةً 

ة من االدوات النقدٌ  لمنهج سعٌد فةً النقةد الجنسٌ  ادوارد سعٌد وانقسم الفصل إلى ثبلث  مباحا كل مبحا اندوى تحتد ادا

الثقافً ، أما الفصل الثانً فكان ماصصا للناقد السعودي عبدهللا دمحم الؽذامً والةذي انقسةم الةى مبحثةٌن تناولنةا فةً المبحةا 

الةا فقةد كةان االول االداة االهم فً متروع الؽذامً وهةً النسةه ثةم تبلهةا فةً المبحةا الثةانً بةاقً االدوات . أمةا الفصةل الث

للناقد المصري عبدالوهاب المسٌري وٌعد هذا البحةا اول بحةا اكةادٌمً ٌُبةرت الجهةد النقةدي للمسةٌري ، وقةد انقسةم الفصةل 

الةى مبحثةٌن ، تناولنةا فةً المبحةا االول االداة االهةم والتةً تعةد حجةر التاوٌة  فةً متةروع المسةٌري وهةً النمةوذج ، وفةً 

 مانٌ  والمرأة والجنوس  . المبحا الثانً كانت أداتً العل

وقد الةص البحةا الةى جملة  مةن النتةالج مةن اهمهةا ان النقةد الثقةافً لةٌس مةن اولوٌةات مهامةد الؽةاء النقةد االدبةً ، بةل إن 

التكامل بٌنهما هو الطرٌه االفضل للوصول إلى نتالج اكبر وقدرة تفسٌرٌ  اعلى ، فالنقةد الثقةافً ال ٌةدعو إلةى مٌتةات كمةوت 

لناقد والنقد االدبً وؼٌرها ، بل هو السبٌل االفضل واالنجع الكتتاؾ النموذج ومعرف  تطوره ودورة حٌاتد عندما المإلؾ وا

 ٌتم الوصول الى ارٌطتد االدراكٌ  . 
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حفد السن  ( وجهودهم فً الصحاب  البصرٌون) جهود :عنوان الرسال   أفراح تهاب أحمداسم الطالب :  
 ونقلها

 القسم : علوم القران   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٙٔرقم االستمارة : 

 علوم القران / حدٌا نبوي ترٌؾاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 9/ ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد ماجد عدنان دمحم .اسم المترؾ : د 

 اصول الدٌن / حدٌا نبوياالاتصاص العام /  الدقٌه :    اصول الدٌن القسم : 

 

 المستالص

 

ذي الفضةةل واالنعةةام، الةةذي َمةةن  علٌنةةا بالتةةرٌع  الؽةةراء، وأكرمنةةا بالسةةن  السةةمح  التهةةراء،  الحمةةد و الكةةرٌم المنةةان،     

ومةن تةبعهم والصبلة والسبلم على المبعوا رحم  للعالمٌن نبٌنا دمحم، وعلى الد الطٌبٌن الطاهرٌن، وصحابتد الؽر المٌةامٌن، 

  بإحسان الى ٌوم الدٌن وبعُد:

، فجعلةد اةاتم رسةلد وأنةتل فٌهةا كتابةد، فجعلةد ((على هذه األم ، حٌةا أرسةل فٌهةا رسةول هللا فقد َمّن هللا سبحاند وتعالى 

، فحفةد تعةالى دٌنةد مةن التحرٌةؾ، وصةان  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  چ ااتم  كتبد، ثم تكفّل سبحاند بحفد كتابد فقال

لِحفد سنتد المطهرة، فهً التارح  والمبٌن ، وقد قٌض هللا كتابد من التؽٌٌر، وحمى ترعد من التبدٌل وِحفُد كتابد مستلتم 

، وٌكون هُمدُ فً الدنٌا حفدها ونقلها ونترها ورواٌتها، وممن روى سةن  المصةطفى (سبحاند تعالى من ٌحفد سن  نبٌد )

)) ( الصحاب  البصرٌونتدهةر اهمٌة  هةذه الدراسة  فةً الكتةؾ عةن البواعةا والوسةالل ومةنهج الصةحاب  ال.) ًكةرام فة

الرواٌةة  والتحدٌا،والهةةدؾ مةةن الدراسةة : إبةةرات جهةةود مةةن أنتةةا وارسةةى أُسةةس علةةم الحةةدٌا، هةةذه الجهةةود التةةً كانةةت هةةً 

فةإن دراسة  أٌةد تاصةٌ  تجعلنةا علةى األساس الذي ٌُبنى علٌد كل من جاء بعدهم، أما عن أسباب ااتٌةار )هةذا( الموضةوع: 

لةم ٌسةبه ألحةد أْن بََحةَا كٌةؾ كةان (، و(الطبلع علةى سةٌرة جةم مةن الصةحاب  صل  وثٌق  باإلسبلم، فً أول أمره، فكٌؾ با

منهج وجهود الصحاب  البصرٌٌن تلك الحقب  بحثاً دقٌقاً وافٌاً، إنما كان البحا فً هذه الناحٌة  ال ٌعةدو ذكةر لمحةات عةن تلةك 

 عن التساإالت اآلتٌ :، وألُجٌب الحقب 

 ( فً حفد السن  ونقلها(ما الجهود التً بذلها الصحاب  البصرٌون  .0

 فٌما ٌتعله بالسند والمتن. ((ما قواعد الصحاب  البصرٌٌن  .9

 فً نتر الحدٌا. ( (ما الوسالل والمراكتالتً استادمها الصحاب  البصرٌون .3

ا والصحاب  الماتلؾ فً صةحبتهم، والفصةل وقد قسمت الدراس  إلى تمهٌد وفصلٌن. بٌنت فً التمهٌد تعرٌؾ بمفردات البح

( )المبحةا الثةانً: الصةحاب  البصةرٌون ، ممن لهم رواٌ  فً الكتةب السةت  ()المبحا األول: الصحاب  البصرٌون األول 

( فةً حفةد السةن  ونقلهةا ()جهود الصحاب  البصةرٌٌنوالفصل الثانً: فكان بعنوان )ممن لٌس لهم رواٌ  فً الكتب الست ،

فً نقل السن  وحفدها،المبحةا الثةانً: طةر  تلقةً الحةدٌا النبةوي عنةد  ()المبحا األول: بواعا الصحاب  وٌتتمل على 

المبحا الرابةع: مةةنهج وقواعةد الصةةحاب  ،السةن  تةةدوٌن فةً () الصةةحاب  جهةود،المبحةةا الثالةا: ()الصةحاب  البصةرٌٌن 

المبحا فةً نتةر الحةةدٌا، ()وسةالل الصةحاب  البصةةرٌٌن الاةةامس: المبحةا  فةً التحةةدٌا واداب الرواٌة ، ()البصةرٌٌن 

وأما الااتمة : فقةد لاصةت فٌهةا اهةم مةا توصةلت وتنوعد وؼلب  المقبول فٌةد. ()السادس: كثرة حدٌا الصحاب  البصرٌٌن 

فهةارس.وو الحمةد ( ٖ(جةداول و)8إلٌد من نتالج، واتمتها بذكر قالم  المصادر والمراجع، ثم ملحه ٌادم الرسةال  تضةمن)

 .أن جعلنا نعٌش العمر كلد طبلب علم وما من بحا ٌمكن ان ٌقول الكلم  األاٌرة فً موضوعد
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 بناء الجمل  فً سورة السجدة  :  عنوان الرسال  اسم الطالب :  صبلح محسن حاتم

 القسم : اللؽ  العربٌ     الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 79ٔرقم االستمارة : 

 / اللؽ  والنحو االاتصاص العام / الدقٌه :  اللؽ   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد حسن سلٌمان حسٌن اسم المترؾ : د .

 / اللؽ  والنحو االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  القسم : اللؽ  العربٌ    

 

 المستالص

 

هُ القراُن ُهَو األصُل لكّلِ العلوِم بتتى أنواِعها, فهو المنبُع الرلٌُس, واألصُل الباسُه, واألساُس المتٌُن للؽِ  العربٌِ ، فلةوال     

 تُحفْد بل تُندثْر كما اندثرْت قسم ِمْن تقٌقاتها من اللؽاِت السامٌ .لْم 

ِ إذ إن     ًّ وتكمُن أهمٌ ُ الموضوعِ  فً أن  دراستَدُ تتعلُه بؤترِؾ كتةاٍب, إذ إنةدُ ٌتنةاوُل موضةوًعا ٌُعةُد أساًسةا فةً النحةو العربة

بصةورٍة عامةٍ  ِمةْن الدراسةاِت التةً لةْم تنةْل حَدهةا ِمةْن التةرحِ  فهَم النصوِص جمٌِعها ٌعتمُد على بناِء الجملِ , ودراسِ  الجمل ِ 

، وٌعُد هذا البحُا جانباً تؤصٌلًٌا للجمل .  والتفصٌِل فً كثٌٍر ِمْن أماِت كتِب النحّوِ

،فجمعةْت بةٌَن الَوْصةِؾ والّتحلٌةِل، فقمةتُ   ً ً  التطبٌق ً  التحلٌلة باسةتقراِء  وقد نهجُت فةً دراسةِ  هةذا الموضةوعِ المةنهَج الوصةف

أتةةكاِل الجملةةِ  وأنماِطهةةا، ثةةم  إحصةةاِء عةةدِد مةةّراِت وروِدهةةا فةةً الّسةةورِة الكرٌمةةِ ، ثةةم  قمةةُت بتحلٌةةِل االنمةةاِط ، وبٌةةاِن ودالِفهةةا 

 الّنحوٌَِ ، ُمبٌنًا طالف ً ِمْن التوجٌهاِت اإلعرابٌِ  وعلل ذكرها.

هِم النتالجِ التً توصلُت إلٌها ، ثم ثْبٍت بؤهِم المصادِر والمراجعِ، واتتمُل تكونِت الدراس ُ ِمْن تمهٌٍد, وثبلثِ  أفصٍل، وااتمٍ  أل

التمهٌةُد علةى نبةذٍة مةوجتٍة عةن سةورِة السةجدِة، وتعرٌةٍؾ مةوجٍت بمصةطلحِ اِلبنةاِء، والجملةِ ، وُاِصةَص الفصةُل األوُل لدراسةةِ  

وِل الجملة َ االسةمٌ َ المثبتة َ، وأّمةا المطلةُب الثةانً فقةد ُعنةً الجملِ  االسمٌِ  مقسماً على ثبلثِ  مطالَب ودرسُت فً المطلةِب األ

بدراسِ  الجملِ  االسمٌِ  المنفٌِ ، وتحدثُت فً المطلِب الثالِا عن الجملِ  االسمٌِ  المنسواِ  ، أّمةا الفصةُل الثةانً فقةد ُاِصةَص 

ًُّ فقةد لدراسِ  الجملِ  الفعلٌِ  مقسماً على أربعِ  مطالَب تناولُت فً المطلِب األ وِل الجمل َ الفعلٌ َ الماضوٌ َ، وأّما المطلُب الثةان

ِن تكلمُت عن الجملِ  الفعلٌِ  المضارعٌِ ، وفً المطلِب الثالِا ُعنٌُت بالجملِ  الفعلٌِ  المنفٌِ ، وجاَء المطلُب الرابةُع تحةَت عنةوا

الٌِب النحوٌِ  مقسم ً علةى ثبلثةِ  مطالَب،ُعنٌةُت فةً المطلةِب الجملِ  الفعلٌِ  المإكدِة، أّما فً الفصِل الثالِا فقد تكلمُت عن األس

 األوِل باسلوِب األمِر، وفً المطلِب الثانً لدراسِ  أسلوِب االستفهاِم، أّما المطلُب الثالُا فعُنٌُت باسلوِب الترِط .

 ومن أهم النتالج التً توصلت إلٌها :

ثةر مةن الجملة  االسةمٌ ، ؛ ألن الاطةاب القرانةً ٌمٌةل إلةى التجةدد حسةب إن الجمل  الفعلٌ  فً السورة الكرٌم  جاءت أك     

 وقالع األحداا الواردة فً السورة والبعد عن الثبوت والتوقؾ المتمثلٌن فً الجمل  االسمٌ .

أكثر مةن  ورد النفً بـ)ال( مع الفعل المضارع دون الماضً وهذا مما ٌإٌد قول النحاة أن النفً بـ)ال( مع الفعل المضارع     

 الماضً.

فً أدوات التةرط الجاتمة  وردت )إن( مةرة واحةدة ،وهةً أصةل األدوات ،أمةا أدوات التةرط ؼٌةر الجاتمة  ،فقةد وردت )لةو، 

 إذا،كلما،أما(،ولم ترد بقٌ  أدوات الترط ؼٌر الجاتم .

تة وحةدها، فجةاءت لئلنكةار لم تارج معانً الهمتة الداال  على حروؾ العطةؾ عةن المعةانً التةً ذكرهةا النحوٌةون للهمة    

 والتوبٌخ والتقرٌر والتعجب كما جاءت فً بعض المواضع لؽرضٌن معا.

ً  القدٌر  أْن ٌكلَل جهَدنا بةالتوفٌِه، فالكمةاُل ِو وحةَدهُ فةإّن وفقنةا فبفضةِلِد، وإن أافقنةا، فمةن أنفِسةنا،  وفً الاتام نسؤُل هللاَ العل

 أْن ٌجعَل هذا العمَل االصاً لوجِهِد الكرٌِم إندُّ نعَم المولى ونعَم النصٌُر.ونسؤُل هللاَ أْن ٌوفقنا لمرضاتِِد و
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عنوان الرسال  : االبعاد الجٌوسٌاسٌ  للسلوك االنتاابً فً انتاابات برلمان  اسم الطالب :  مهدي مٌكالٌل الٌل
 إقلٌم كوردستان ـ العرا  ـ محافد  دهوك انموذجاً ـ

    الجؽرافٌ  القسم :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔرقم االستمارة : 

 الجؽرافٌ  / الجؽرافٌ  البترٌ االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ 9/ 7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد احمد حامد علً اسم المترؾ : د .

 الجؽرافٌ  البترٌ  / الجؽرافٌ  السٌاسٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :      الجؽرافٌ  القسم : 

 

 المستالص

 

لبحا اثر المكةان علةى  قّدمت الدراس  رإٌ  ناضج  لجؽرافٌ  االنتاابات، والعبلق  القالم  بٌنها والعوامل المإثرة فٌها،      

التصةةةوٌت، فؤصةةةوات النةةةاابٌن تتةةةؤثر بصةةةورة مباتةةةرة وؼٌةةةر مباتةةةرة بالعوامةةةل الجؽرافٌةةة  المتمثلةةة  بالعوامةةةل السٌاسةةةٌ  

واالقتصادٌ  و االجتماعٌة ، وهةذا التةؤثٌر ٌةنعكس بتةكل اٌجةابً او سةلبً علةى نسةب  المتةارك  االنتاابٌة  وتباٌنهةا، بحسةب 

 الوضع السٌاسً واالقتصادي و االجتماعً للبلد. قناعات الناابٌن وتؤثٌرات

وقد عٌنت الدراس  بسلوك النااب الكوردي فً الدورات االنتاابٌة ، اذ لةم ٌكةن سةلوك النااةب الكةوردي ثابتةا اةبلل الةدورات 

االنتاابٌ  الامس التً اجرٌت فً كوردسةتان، علةى مسةتوى االقلةٌم ككةل وعلةى مسةتوى محافدة  دهةوك بتةكل اةاص، وقةد 

وفً محافد  دهةوك تحدٌةدا، كونهةا تمثةل الجانةب العلمةً  8ٕٔٓلطت الدراس  الضوء على انتاابات الدورة الاامس  لعام س

 من الدراس  المٌدانٌ  للدراس .

وانطلقت الدراس  من فرضٌ  علمٌة  رلٌسة  مفادهةا أن السةلوك االنتاةابً للمةواطن فةً اقلةٌم كوردسةتان العةرا  ٌتبةاٌن مةن 

بٌنما كان الصراع الحتبً على أتده فً بعض مراكت المدن الكبٌرة السلٌمانٌ  واربٌل بسةبب دهةور أحةتاب منطق  ألارى، ف

جدٌةةدة، منهةةا علةةى سةةبٌل المثةةال: حةةراك الجٌةةل الجدٌةةد فةةً السةةلٌمانٌ ، فضةةبًل عةةن حركةة  التؽٌٌةةر، والجماعةة  االسةةبلمٌ  

ان، فسةبب النفةوذ الكبٌةر للحةتب الةدٌمقراطً الكوردسةتانً، الكوردستانٌ  فً السلٌمانٌ . أما فً منطق  محافد  دهوك بهدٌن

كانت المنافس  ضعٌف  الى حِد ما بٌن الحتب الدٌمقراطً الكوردستانً مةن جهة ، واالتحةاد االسةبلمً الكوردسةتانً واالتحةاد 

 الوطنً الكوردستانً وحراك الجٌل الجدٌد وحرك  التؽٌٌر من جه  أارى. 

ر النتالج التً حصلت علٌها االحتاب السٌاسٌ  الرلٌس  المتنافس  داال االقلٌم بصورة عامة  والصت الدراس  لتحلٌل وتفسٌ

لعوامل المإثرة وفً محافد  دهوك بصورة ااص  وتحدٌد مستوى الدعم لكل حتب او كٌان سٌاسً، من ابلل دراس  تؤثٌر ا

 على سلوك النااب.
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 تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  

التسوٌؾ األكادٌمً وعبلقتد باإلدمان على الهاتؾ النقال عنوان الرسال  :  احمد فرحان متعاناسم الطالب :  
 لدى طلب  جامع  الموصل 

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ      الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٔٔرقم االستمارة : 

 / علم النفس التربوي االاتصاص العام / الدقٌه :  علم النفس  9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسام  حامد دمحم اسم المترؾ : د .

 / علم النفس التربوي :  علم النفس االاتصاص العام /  الدقٌه القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ   

 

 المستالص

 

هدؾ البحا التعرؾ علةى مسةتوى التسةوٌؾ االكةادٌمً لةدى طلبة  جامعة  الموصةل والتعةرؾ علةى داللة  الفةرو  فةً         

اإلدمةان علةى التســوٌؾ االكادٌمــــــً بٌن افراد عٌن  البحا تبعاً للمـــتؽٌرات )الجنس , التاصص , الصؾ ( وبناء مقٌةاس 

الهاتؾ النقال لدى طلب  جامع  الموصل والتعرؾ على مستوى اإلدمان على الهاتؾ النقال لةدى طلبة  جامعة  الموصةل فضةبلً 

عن التعرؾ على دالل  الفرو  فً اإلدمان على الهاتؾ النقال بٌن افراد عٌنة  البحةا تبعةاً للمتؽٌةرات )الجةنس , التاصةص , 

 الٌ  للعبلق  بٌن التسوٌؾ االكادٌمً و االدمان على الهاتؾ النقال بٌن افراد عٌن  البحا .الصؾ ( وكتؾ الدالل  االحص

( طالباً وطالب   ااتٌروا بالطرٌق  العتةوالٌ  الطبقٌة  مةن كلٌةات جامعة  الموصةل  89٘اذ تؤلفت عٌن  البحا االساسٌ  من ) 

( كلٌةات ذات  ٙ( كلٌةات ذات التاصةص العلمةً و)  7( كلٌة  منهةا )  ٖٔ( موتعٌن علةى )  9ٕٔٓ/8ٕٔٓللعام الدراسً ) 

التاصص االنسانً ولتحقٌه اهداؾ البحا طبه الباحةا أداتةٌن همةا : مقٌةاس التسةوٌؾ االكةادٌمً الةذي قةام ببنالةد )عبةاس 

د  ( ومقٌاس اإلدمان على الهاتؾ النقال الذي قام الباحةا ببنالةد وتةم التحقةه مةن صةد  المقٌاسةٌن باعتمةاد ) الصة 7ٕٔٓ,

الداهري , صد  البناء , الصد  الذاتً ( , اما الثبات فتم حسةابد بطةرٌقتٌن همةا ) طرٌقة  إعةادة االاتبةار , طرٌقة  االتسةا  

الداالً باستادام معادل  الفا كرو نباا( وبعد تطبٌه االداتٌن عولجت البٌانات احصالٌاً باستادام برنةامج الحقٌبة  االحصةالٌ  

  -( وادهرت النتالج ما ٌؤتً : SPSSللعلوم االجتماعٌ  ) 

 إن مستوى التسوٌؾ االكادٌمً لدى طلب  جامع  الموصل ضمن المستوى المتوسط . -ٔ

وجود فرو   دال  احصالٌاً فً التسوٌؾ االكادٌمً  بٌن افراد عٌن  البحا وفقاً لمتؽٌر الجنس ) ذكةور / انةاا ( ولصةالح  -ٕ

ً  التسةةوٌؾ  االكةةادٌمً تبعةةاً لمتؽٌةةر التاصةةص ) علمةةً / انسةةانً ( ولصةةالح الةةذكور و وجةةود فةةرو  ذات داللةة  احصةةالٌ  فةة

التاصةةص االنسةةانً و وجةةود فةةرو  ذات داللةة  احصةةالٌ  فةةً  التسةةوٌؾ  االكةةادٌمً تبعةةاً لمتؽٌةةر الصةةؾ الدراسةةً ) الثةةانً / 

 الرابع ( ولصالح الصؾ الثانً .

 الموصل ضمن المستوى المتوسط.إن مستوى اإلدمان على الهاتؾ النقال لدى طلب  جامع   -ٖ

وجود فرو   دال  احصالٌاً فً اإلدمان على الهاتؾ النقال  بٌن افراد عٌنة  البحةا وفقةاً لمتؽٌةر الجةنس ) ذكةور / انةاا (  -ٗ

ولصالح الذكور و وجود فرو  ذات دالل  احصالٌ  فً  اإلدمان على الهاتؾ النقال  تبعاً لمتؽٌر التاصص ) علمةً / انسةانً 

لصةةالح التاصةةص االنسةةانً و وجةةود فةةرو  ذات داللةة  احصةةالٌ  فةةً  اإلدمةةان علةةى الهةةاتؾ النقةةال تبعةةاً لمتؽٌةةر الصةةؾ ( و

 الدراسً ) الثانً / الرابع ( ولصالح الصؾ الثانً .

 وجود عبلق  ارتباطٌ  موجب  دال  احصالٌاً بٌن التسوٌؾ االكادٌمً واالدمان على الهاتؾ النقال . -٘

ذات دالل  احصالٌ  فً العبلق  االرتباطٌ  بٌن التسوٌؾ االكادٌمً واإلدمان علةى الهةاتؾ النقةال تبعةاً لمتؽٌةر وجود فرو   -ٙ

الجنس ) ذكور / اناا ( ولصالح الذكور. و وجود فرو  ذات دالل  احصالٌ  فً العبلقة  االرتباطٌة  بةٌن التسةوٌؾ االكةادٌمً 

ؾ ولصالح الصةؾ الثةانً. وعةدم وجةود فةرو  ذات داللة  احصةالٌ  فةً العبلقة  واإلدمان على الهاتؾ النقال تبعاً لمتؽٌر الص

بٌن التسوٌؾ االكادٌمً واإلدمان على الهاتؾ النقال تبعاً لمتؽٌر التاصص ) العلمةً , االنسةانً (. وفةً ضةوء نتةالج البحةا 

 ارج الباحا ببعض التوصٌات والمقترحات .
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 تربٌ   للعلوم االنسانٌ  

 )العنوان والتناص( فً دٌوان مؤرب ٌتكلم : النص المتعالًعنوان الرسال   متعل عاٌد دبً اسم الطالب : 

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕرقم االستمارة : 

 / االدب الحدٌا  االاتصاص العام / الدقٌه :  اللؽ  العربٌ   9ٕٔٓ/ 9/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد ؼانم صالح سلطان اسم المترؾ : د .

 / االدب الحدٌا  االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  العربٌ  القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

النص المتعالً والنص المواتي فً ابسط تعرٌؾ: داهرة أدبٌ  بدأت بالولوج إلى النقد العربً عبر النقاد المؽارب  فً        

الربع األاٌر من القرن الماضً؛ ولعل السبب فً ذلك ٌعةود إلةى القةرب الجؽرافةً لهةإالء النقةاد مةن المةوطن األم لنتةؤة هةذا 

جٌرار جٌنت، السةٌما فةً كتابٌةد )عتبةات وأطةراس(، ولقةد أولةى النقةد المعاصةر لةد العناٌة  المصطلح على ٌد الناقد الفرنسً 

القصوى بعد أن بقً االهتمام لفترٍة قرٌب  منصباً صوب النص وقبلها صوب القار ، وبذلك ٌمكن اإلعبلن ومن ابلل االطبلع 

فً بإرة التؤوٌل النةاجع للةنص وهةو مةا اصةطلح  على الدراسات واالبحاا النقدٌ  عن والدة أسلوب جدٌد للنص األدبً ٌصب

النقاد على تسمٌتد النص المتعالً، وكان سبب ااتٌار العنوان رؼب ً منّا فً بٌان مواطن جمال النص التةعري والكتةؾ عةن 

تكلم(، اباٌا النص وجمالٌتد والنتوع الى عالم النص العمٌه فً دٌةوان التةاعر الٌمنةً الكبٌةر عبةد العتٌةت المقةالح )مةؤرب ٌة

وقد وقعت الدراس  علةى مقّدمة  تناولةت عرضةاً مةوجتاً لمنهجٌة  العمةل، وتمهٌةد تؤصةٌلً تةؤرٌاً لنتةؤة مصةطلحات )الةنص 

والةةنص المتعةةالً والةةنص المةةواتي(، فةةً حةةٌن تنةةاول الفصةةل األول العنةةوان بعةةّده نصةةاً مواتٌةةاً للةةنص الةةرلٌس وموجهةةاً 

ألول بعنوان )العنوان ومقصدٌ  االاتٌار(، والثانً )العنوان موجهاً قرالٌاً(، أما استراتٌجٌاً ومقصدٌاً لد وكان على مبحثٌن، ا

الفصل الثانً فقد حمل طرحاً نقدٌاً جدٌداً للتناص الوارد فةً دٌةوان التةاعر أنةؾ الةذكر عبةر االتكةاء علةى أنواعةد وعناصةره 

الحةةوار العمٌةةه للنصةةوص، أمةةا الثةةانً فتنةةاول  وقوانٌنةةد المندوٌةة  فةةً قصةةالد المقةةالح فجةةاء المبحةةا األول لبٌةةان مرتكةةتات

التنةةاص األسةةلوبً فةةً طةةرح التةةاعر نفسةةد ومةةع ؼٌةةره مةةن التةةعراء، وااٌةةراً حةةاول البحةةا تقةةدٌم طرحةةاً جدٌةةداً فةةً مجةةال 

الدراسات التطبٌقٌ  فمتج بٌن قوانٌن التناص الثبلا)االمتصةاص والتحوٌةل والقلةب( وتارٌاٌة  النصةوص المتمثلة  بالتنةاص 

ٌاً، والصةةت الدراسة  إلةةى جملةة  مةن النتةةالج الهامة  ُسلسةةلت علةةى تةكل نقةةاط فةً الااتمةة  لعةةل مةن أهمهةةا أن الةةنص التةار

المواتي ركناً هاماً لتؤوٌل العمل األدبً )تعراً ونثراً(، فعنونة  القصةٌدة ترفةد الباحةا بةالاٌط األول الةذي ٌلةج مةن ابللةد إلةى 

لك عّده النقاد العتب  األهم واألاطر للنص المواتي، أما التنةاص التةعري فقةد جةاء عالم النص وموجهاً استراتٌجٌاً لقرأتد؛ لذ

محمبلً بالرإى والدالالت اإلٌحالٌ  الجمالٌ  الجدٌدة التً تنم عن ماتون ثقافً عال للتاعر وؼناً للنص ولفاعلٌتد، وإن هذه 

ا المحبوك، ولؽتها المنتاحة  التةً تالةه عنصةر المفاجةؤة الدالالت لم تؤِت من التناصات الداالٌ  ذاتها وإنما من ابلل تودٌفه

والدهت  للمتلقً، وقد اعتمد البحا على مصادر ؼٌر قلٌل  من الكتةب واألبحةاا لعةل مةن أبرتهةا كتابةات المحةدثٌن الؽةربٌٌن 

سةعٌد ٌقطةٌن وجمٌةل   أمثال جٌرار جٌنت وجولٌا كرستٌفا، أما العرب فقد كان للنقد المؽاربً النصةٌب األكبةر متمةثبلً بكتابةات

 حمداوي وعبدالعالً بوطٌب وعبد الحه بلعابد وؼٌرهم.
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 للعلوم االنسانٌ   تربٌ 

 دراس  تحلٌلٌ                                   األحكام التقوٌمٌ  فً كتب معانً القران : األطروح  عنوان  اسم الطالب :  هند هتام عثمان

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 دكتوراه  التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٓٔرقم االستمارة : 

 اللؽ   للؽ  العربٌ    / الدقٌه :ااالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  فٌصل مرعً حسن اسم المترؾ : د .

 اللؽ  والنحو   لؽ   / الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

فقد تؽل القةران الكةرٌم النةاس منةذ أن أوحةى بةد سةبحاند وتعةالى إلةى رسةولد الكةرٌم بقراءتةد ودرسةد وتةدبّر معانٌةد،        

فالق  لم ٌحد بها كتاب قبلد وال بعده، فؤلفوا فٌد مصنفات جلٌلة ، تةتى بكةل مةا ٌتصةل بةد مةن وعنً العلماء العرب بد عناٌ  

 علوم، وما ٌعٌن على فهمد ومعرف  معانٌد، ألند كتاب هداٌتهم و دستور حٌاتهم.

تناولوهةا  ومن بٌن هذه المصنفات وقعت عٌنً على كتةب معةانً القةران، التةً حةوت كمةاً هةالبلً مةن المعالجةات اللؽوٌة  التةً

بمصطلحات تقوٌمٌ  مبثوث  فةً طٌاتهةا، ومةن هنةا عقةدت العةتم علةى دراسة  هةذه المصةطلحات رؼبة ً منةً فةً بٌةان أهمٌة  

 انتقاء هذا المصطلح دون ذاك.

هةـ(،  7ٕٓولكثرة كتب معانً القران ارتؤٌت أن أدرس هذه المصةطلحات عنةد أتةهرهم وهةم: أبةو تكرٌةا الفةراء الكةوفً )ت 

هـةـ(، فكةان الموضةوع: )األحكةام التقوٌمٌة  فةً ٖٔٔهةـ(، وأبةو إسةحا  التجةاج )ت ٕ٘ٔاألافش البصري )ت وأبو الحسن 

كتب معانً القران، دراس  تحلٌلٌ (، وبعد االنتهاء من قةراءات متعةددة لكتةب معةانً القةران، جمعةت المةادة اللؽوٌة  وعمةدت 

ال القرانةً تحةت كةل حكةم مبٌنة  عةدد مةرات ورود الحكةم إلى فرتها بحسةب القبةول والةرد للترتٌةب والتةمول، وعرضةت المثة

بصٌؽتد االسمٌ  والفعلٌ  المفردة والمركب  والحتكامً إلى عدد محدد من الصفحات فإنً اقتصرت فةً تحلٌلةً علةى الصةٌؽ  

 االسمٌ  دون الفعلٌ  إال ما ندر منها وان لم ٌكن هنالك فر  بٌنهما على مستوى التحلٌل.

د ذلك بما اقتضتد المادة اللؽوٌ  المتوفرة على تمهٌد وبابٌن بُنٌا على ثبلث  فصةول للبةاب األول وفصةلٌن وقامت األطروح  بع

 للباب الثانً، وانتهت بمبلحه وااتم  تحمل نتالج البحا ومن ثم الحقت بقالم  المصادر والمراجع.

نةد األحكةام التقوٌمٌة  لؽة  واصةطبلحاً، أنواعةا فجاء التمهٌد علةى أقسةام لٌتةمل مفةردات العنةوان، تناولةت فةً القسةم األول م

 وودٌف ، ثم أثر السٌا  فً التوجٌد والترجٌح لحكم دون اار.

 والثانً تناولت فٌد: مدابلً بؤسماء الكتب ومإلفٌها ومذهبهم وطرٌق  عرضهم ومن ثم أدلتهم فً استنتاج األحكام التقوٌمٌ .

 التقوٌمٌ  المقبول ، وقد جاء على ثبلث  فصول:أما الباب األول: فقد تناولت فٌد األحكام 

 األول: الحسن وما جرى مجراه

 الثانً: القٌاس وما جرى مجراه

 الثالا: الكثٌر وما جرى مجراه

 فً حٌن جاء الباب الثانً لٌتناول: األحكام التقوٌمٌ  المردودة منقسما إلى فصلٌن:

 األول: األحكام التقوٌمٌ  المردودة رداً ؼٌر قطعً

ً ا  لثانً: األحكام التقوٌمٌ  المردودة رداً قطعٌا

أما المنهج الذي سارت علٌد األطروح  فً التقسٌم فقد كان منهجاً تحلٌلٌاً، انتقالٌةاً، معتمةدا علةى مبةدأ الكثةرة والقلة  فةً كةل 

لم أُراعِ فً عرضةً  باب وفصل، إذ كان من المتعذر بسط جمٌع األحكام التقوٌمٌ  وتحلٌلها وكتؾ دقالقها، مع مبلحد  أننً

األحكام التقوٌمٌ  ورودها األولً فً كتب معانً القران ألن ذلك ٌلتمنً االقتصار على سةورة البقةرة باعتبارهةا الجةتء األول 

من القران أو على األجتاء األولى من القران دون ؼٌرها؛ لذلك تعمدت عدم التكةرار فةً البسةط والتحلٌةل معتمةدة علةى سةور 

 واٌات متنوع .

 وقد راعٌت الترتٌب فً مبلحه األطروح  والتً قسمتها إلى بابٌن أٌضا األول بثبلث  فصول والثانً بفصلٌن.

أمةةا المصةةادر والمراجةةع، فقةةد كانةةت متنوعةة  فمنهةةا كتةةب اللؽةة  والمعةةاجم وكتةةب التفسةةٌر وتةةروحد القدٌمةة  والحدٌثةة  وكتةةب 

الحدٌثةة  منهةةا والتةةبك  العنكبوتٌةة  والتةةً ذكرتهةةا عنةةد وروده  الدراسةةات القرانٌةة  والرسةةالل الجامعٌةة  والةةدورٌات فضةةبل عةةن

االولً مكتمل  العنوان، وماتصرة عند ورودها ثانٌ ، لكثرة المصادر وثقل الهامش وقةد افةدُت فةً اطتةً مةن كتةاب األحكةام 

 بنٌان تمكلً لتمولها واستٌعابها.التقوٌمٌ  فً النحو العربً لنتار 
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: الاصالص الهٌدرولوجٌ  للودٌان التً تصب فً الجانب  عنوان الرسال  اسم الطالب :  لمى حسٌن حسن
   الترقً لبحٌرة سد الموصل

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٓرقم االستمارة : 

 الدقٌه : هاٌدرولوجً /  االاتصاص العام / جؽرافٌا طبٌعٌ    9ٕٔٓ/ ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد صهٌب حسن اضر اسم المترؾ : د .

 هاٌدرولوجً الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

 

الهٌدرولوجٌ  ألحواض الودٌان التً تصب فً الجانب الترقً لبحٌرة سد الموصل، وهً احواض لودٌةان متباٌنة  فةً        

( حوضةاً  ٖ٘تمثل منطق  الدراس ، أاتٌةر ) ٕ( كم8.ٖٙٗٔاصالصها المساحٌ  والتصرٌفٌ  وتتوتع على مساح  امتدادها )

%( من اجمةالً مسةاح  منطقة  9ٗ  اكثر من ثبلا ُرتب و ما نسبتد )لتوفر الفاعلٌ  الهٌدرولوجٌ  نتٌج  ان مراتبهم النهرٌ

الدراسةة . جةةرت دراسةة  اصةةالص المندومةة  المالٌةة  ألحةةواض تلةةك الودٌةةان مةةن اةةبلل اسةةتابلص  الاصةةالص الجٌومترٌةة  

بهةةا  والمورفومترٌةة  والهٌدرولوجٌةة  وتبةةٌن أنهةةا احةةواض تملةةك دالالت هٌدرولوجٌةة  تطبٌقٌةة  فةةً حٌتهةةا المكةةانً والمحةةٌط

والسٌما تلك االحواض ذات المساحات الكبٌرة، كما تضمنت الدراس  المكونات الطبٌعٌ  لمنطق  تواجد تلك الودٌان واحواضد 

وأثرها فً اكتساب األحواض اصالص هٌدرولوجٌ  معٌن  وتمل كل المكاتؾ الصارٌ  والطبوؼرافٌ  واإلنحدار فضبلً عةن 

مع تصةنٌؾ اسةتعماالت الؽطةاء األرضةً. ولتحقٌةه هةدؾ الدراسة  المتضةمن  تطبٌةه  عناصر المناا والترب  والؽطاء النباتً

منهجٌةة  النمةةاذج الهٌدرولوجٌةة  فةةً الدراسةة  الحالٌةة ، واالسةةتفادة مةةن اٌاراتهةةا فةةً تحدٌةةد أهةةم الاصةةالص الهٌدرولوجٌةة  

فةةً حسةةاب المتؽٌةةرات وهةةو مةن األدوات الحدٌثةة  المسةةتعمل   KINEROSألحةواض الودٌةةان المدروسةة ، اعتمةةدُت إنمةةوذج 

/ثةةا، ذروة الجرٌةةان ملةةم، ٖ، ذروة الجرٌةةان مٖالهٌدرولوجٌةة  والجٌمورفولوجٌةة  )عمةةه الجرٌةةان ملةةم ، الجرٌةةان السةةطحً م

الناتج الرسوبً كؽم/هكتار، ذروة تدفه الرسوبٌات كؽم / ثانٌ ، االرتتاح ملةم( وجةرى ذلةك مةن اةبلل نمطةٌن، همةا الجرٌةان 

تةم  KINEROS، ووفةه الٌة  عمةل  CHANNEL FLOWوجرٌةان القنةوات  OVER LANDFLOWعلى السةطح 

%( مةةن مسةةاح  منطقةة  الدراسةة  وباسةةتعمال عاصةةفتٌن مطةةرٌتٌن 8ٕ.9تحدٌةةد احةةواض كبٌةةرة المسةةاح   تتةةؽل مةةا نسةةبتد )

تطبٌةه األداة ومةن ( ملم للنمةوذج ُعةَد األول تفاعلٌةاً مةع اإلنمةوذج والثةانً تفاعلٌةاً للتؽٌةرات والمراقبة . 8ٓ، ٓٗمعلومتٌن )

( ارٌطةة  تمثةةل مارجةةات األنمةةوذج وتعبةةر عةةن الاصةةالص الجرٌانٌةة  واالرتتةةاحٌ  واالرسةةابٌ  7ٓأمكةةن الحصةةول علةةى )

ألحةةواض ودٌةةان الدراسةة  وبمسةةتوٌٌن سةةطحً وقنةةواتً   وتبةةٌن أنهةةا احةةواض مهمةة  هٌةةدرولوجٌا ألنهةةا ذات قةةٌم جرٌانٌةة  

صةةؾ المطرٌةة ، وان تلةةك المعةةدالت التصةةرٌفٌ  تنتهةةً مصةةباتها لتسةةتقر وارتتةاحٌ  وترسةةٌبٌ  عالٌةة  ااصةة  مةةع تعةةادم العوا

 ببحٌرة سد الموصل وابعاد ذلك التصرٌؾ والترسٌب على جسم واتٌن السد والمنتؤة التابع  لها.
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 فً العرا ° 35: تحدٌد المواسم الجاف  تمال دالرة عرض عنوان الرسال   اسم الطالب :  بهتاد حسن حاجً

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 99ٔرقم االستمارة : 

 الجؽرافٌ  الطبٌعٌ االاتصاص العام / الجؽرافٌ  / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٔٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد سرى بدر حسٌن اسم المترؾ : د .

 المناا  الدقٌه :االاتصاص العام /  الجؽرافٌ  الطبٌعٌ  /  القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

 

فةً العةرا  باسةتادام تقنٌة  دلٌةل المطةر  35°تهدؾ الدراس  الحالٌة  الةى تحدٌةد المواسةم الجافة  تةمال دالةرة عةرض        

( التً ٌتم مةن ابللهةا تحدٌةد وتصةنٌؾ المواسةم الجافة  والرطبة   standard precipitation Index) SPIالقٌاسً 

( CROP WAT( باسةتادام برنةامج )Dمعامةل الجفةاؾ )ابلل الفصول)الارٌؾ، التتاء، الربٌةع( و) الموسةم المطةري(، و

الذي ٌتم من ابللد تصنٌؾ مناا منطق  الدراس  حسةب مواتنة  بنمةان مونتٌةا كمةا ٌبةٌن االتجةاه العةام للجفةاؾ وفةه معامةل 

 (.Dالجفاؾ )

اعتمةةدت الدراسةة  علةةى بٌانةةات المعةةدالت التةةهرٌ  للتسةةاقط المطةةري لتسةةع محطةةات منااٌةة  موتعةة  علةةى منطقةة   

 http://global( تةةم تحمٌلهةةا مةةن الموقةةع ٕٗٔٓ-979ٔ( موسةةماً، تمتةةد للمةةدة )ٖ٘الدراسةة  توتٌعةةا جؽرافٌةةا ولمةةدة )

weather data for swat.tamu. edu)  ولؽرض بٌةان مةدى التؽٌةر الحاصةل للمواسةم الجافة  والرطبة  لمحطةات .)

نطق  الدراس  الى مدتٌن منااٌتٌن إلمكانٌ  المقارن ، منطق  الدراس ، وعلٌد تم تقسٌم مدة الدراس  لكل محط  من محطات م

-998ٔ( موسةما، امةا المةدة المنااٌة  الثانٌة  فقةد تةملت )8ٔ( ولمةدة )997ٔ-979ٔحٌا تملت المدة المنااٌة  االولةى )

 ( موسما.7ٔ( لمدة )ٕٗٔٓ

)الارٌةةؾ، التةةتاء، الربٌةةع( و)الموسةةم ان االتجةةاه العةةام للجفةةاؾ قةةد اتاةةذ اتجاهةةاً متناقصةةاً اةةبلل الفصةةول  توصلت الدراس  

-979ٔ( لجمٌةةع محطةات منطقة  الدراسة ، كمةةا تبةٌن ان المةدة المنااٌة  االولةةى )ٕٗٔٓ-997ٔالمطةري( للمةدة الدراسةٌ  )

( تتج  نحو الرطوب  ابلل الفصول )الارٌؾ، التتاء، الربٌةع( و)الموسةم المطةري( لجمٌةع المحطةات، اذ بلؽةت نسةب  997ٔ

%( اما نسب  المواسم الجافة  فقةد بلؽةت 8ٙ%()7ٔللمدة المنااٌ  االولى ابلل الفصول والموسم المطري )المواسم الرطب  

(  فإنها اتجهت نحو الجفاؾ لجمٌةع محطةات منطقة  الدراسة ، اذ ٕٗٔٓ-998ٔاما المدة المنااٌ  الثانٌ ) ،%(ٗٔ%()9ٕ)

%( امةةا نسةةب  المواسةةم 78%()8ٙوالموسةةم المطةةري ) بلؽةةت نسةةب  المواسةةم الجافةة  للمةةدة المنااٌةة  الثانٌةة  اةةبلل الفصةةول

 %( .ٕٕ%()ٕٖالرطب  فقد بلؽت )
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 الةةةةرتا  عةةةةادل عبةةةةداسةةةةم الطالةةةةب :  
 صوٌلح

تحدٌد مواقع محطات منااٌ  ألقضٌ  ماتارة فً محافد  :  عنوان الرسال  
 نٌنوى باستادام ندم المعلومات الجؽرافٌ 

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الموصل الجامع  :

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 89ٔرقم االستمارة : 

 جؽرافٌ  / الدقٌه : علم الارالط وندم المعلومات الجؽرافٌ االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ 9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرس الدرج  العلمٌ  :  صطم عطٌ االد  اسم المترؾ : د .

 المناا  الدقٌه :/  االاتصاص العام /  الجؽرافٌ  الطبٌعٌ   القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

 

البحا الةى دراسة  توتٌةع المحطةات المنااٌة  فةً محافدة  نٌنةوى مةن حٌةا الكٌفٌة  التةً ٌةتم بهةا تحدٌةد مواضةع ٌهدؾ      

للمحطات المنااٌ  ودراس  مواضع المحطات المتوفرة فةً المحافدة  مةن حٌةا الموضةع والموقةع الفلكةً والجؽرافةً ومةدى 

( WMOتوافقد أو ابتعاده عةن التوتٌةع العلمةً المنةتدم والمنسةجم مةع المعةاٌٌر العالمٌة  لمندمة  االنةواء الجوٌة  العالمٌة  )

المعلومةات والبٌانةات المنااٌة  ومسةاحات التؽطٌة  العامة  والتفصةٌلٌ  لكةل  فضبلً عن بٌان كفاءة هةذا التوتٌةع مةن حٌةا دقة 

محط , فضبلّ عن مقارن  التوتٌع السابه مع توتٌع افتراضً معتمد عالمٌاً وقابل للتطبٌه عملٌةاً وفةه تةروط ومعةاٌٌر تؤاةذ 

ضةارٌس والمراكةت الحضةرٌ  وطةر  بعٌن االعتبار جمٌع العناصر المنااٌ  المةإثرة فةً توتٌعهةا ضةمن منطقة  الدراسة  كالت

النقل والتربة  ...وؼٌرهةا ومةدى تةؤثٌر كةل معٌةار مةن هةذه المعةاٌٌر, تبةرت متةكل  الدراسة  فةً التوتٌةع العتةوالً للمحطةات 

المنااٌ  مما جعل دورها فً قٌاس عناصر المناا الماتلف  قلٌةل الدقة  كونهةا محةدودة العةدد فضةبلّ عةن وقوعهةا فةً منةاطه 

متباٌن  , مما ٌتطلب إعادة الندر فً تاطٌط معاٌٌر لتوتٌعهةا وانتاةاب منةاطه لمحطةات اضةافٌ  أاةرى تكةون  ذات ارتفاعات

 مساندة لها.

تناولت الدراس  توتٌع المحطات المنااٌ  المتوفرة فً منطق  الدراس  وكٌفٌة  أدالهةا وقةدرتها علةى إعطةاء نتةالج دقٌقة  مةن 

لصةةناعٌ  والتراعٌةة  والتجارٌةة  والسةةٌاحٌ  فةةً المنطقةة  باإلعتمةةاد علةةى القةةراءات تةؤنها أن تكةةون عمةةاداً لجمٌةةع المتةةارٌع ا

 عبط  , سنجار , ربٌع  , تلعفر ( المنااٌ  لامس محطات رلٌس  هً ) البعاج , تل
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-9ٖ٘ٔ) الالٌج العربًالسٌاس  البرٌطانٌ  فً منطق  :  األطروح  عنوان  ضرار دمحم حسناسم الطالب :  
 ( دراس  تارٌاٌ 9ٙ8ٔ

 تارٌخالقسم : ال الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٗٔرقم االستمارة : 

 / التارٌخ الحدٌا التارٌخ : الدقٌه االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذالدرج  العلمٌ  :  الٌل علً مراد اسم المترؾ : د .

 / التارٌخ الحدٌا  التارٌخ : الدقٌهاالاتصاص العام /   تارٌخالقسم : ال

 

 المستالص

 

تعود عبلقات برٌطانٌا ومصالحها فً الالٌج العربً إلى بةداٌات القةرن السةابع عتةر، وفةً القةرن التاسةع عتةر تحةول        

الالٌج العربً تدرٌجٌاً إلى منطق  نفةوذ برٌطانٌة ، وااصة  منةذ عقةد معاهةدات الحماٌة  مةع متةاٌخ وأمةراء الالةٌج العربةً. 

ً فً تلةك الفتةرة ٌعةود إلةى كونةد بمثابة  اةط دفةاع مةن جهة  الؽةرب عةن أهةم وكان االهتمام الرلٌسً لبرٌطانٌا بالالٌج العرب

. لكةةن االهتمةةام 9ٗ7ٔالمسةةتعمرات البرٌطانٌةة ، وهةةً الهنةةد، لؽاٌةة  نهاٌةة  الوجةةود االسةةتعماري البرٌطةةانً فةةً الهنةةد سةةن  

فط وحصةةول المصةةالح ، بةةل اتداد أكثةةر مةةن قبةةل بسةةبب عامةةل الةةن9ٗ7ٔالبرٌطةةانً بمنطقةة  الالةةٌج العربةةً لةةم ٌتراجةةع بعةةد 

البرٌطانٌة  علةى امتٌةاتات نفطٌة  مهمة  فةً إٌةران والعةرا  والكوٌةت وقطةر وإمةارات سةاحل عمةان )دولة  اإلمةارات العربٌة  

حالٌاً( وسلطن  عمان. وفضبلً عن ذلك لم تتراجع األهمٌ  اإلستراتٌجٌ  للمنطق  لسةببٌن، أولهمةا الموقةع القرٌةب مةن االتحةاد 

سنوات )الحرب الباردة(، وثانٌهما أن أهمٌ  المصالح النفطٌ  لم تقتصر على المكاسب االقتصادٌ ، إذ  السوفٌتً وأهمٌتد فً

اكتسب نفط المنطق  أهمٌ  إستراتٌجٌ  بالنسب  للتحالؾ الؽربً فً ضوء اعتماد دول أوربا الؽربٌ  على نفط المنطقة ، وهةذا 

دة األمرٌكٌ  إلحباط تجرب  تؤمٌم النفط فً إٌران، وتةدبٌر انقةبلب أطةاح ما ٌفسر لنا مساعً برٌطانٌا وحلٌفتها الوالٌات المتح

الحفةةاد علةةى مصةةالحها،  9ٙ8ٔ-9ٖ٘ٔ. كةةان هةةدؾ السٌاسةة  البرٌطانٌةة  بةةٌن 9ٖ٘ٔاب  9ٔبحكومةة  الةةدكتور مصةةد  فةةً 

مر الٌسٌر. مركةت قةوة والمصالح الؽربٌ  عموماً، فً المنطق  من ابلل الحفاد على الوضع الراهن فٌها، لكن ذلك لم ٌكن باأل

برٌطانٌا فً التر  األوسط بعد فقد تهدت منطق  الالٌج العربةً والتةر  األوسةط تطةورات عدٌةدة أقلقةت برٌطانٌةا وعةَدتها 

تهدٌداً مباتراً لمركتها ومصالحها فً الالٌج العربً، ومن أبرت تلك التطورات تراجع فتل العةدوان الثبلثةً علةى مصةر فةً 

صول تؤثٌر الفكر القةومً العربةً إلةى الالةٌج العربةً، وااصة  الفكةر الناصةري، وكةذلك نمةو الةوعً ، وو9٘ٙٔأواار سن  

السٌاسً لدى تعوب المنطق  ودهور حركات معارض  سٌاسٌ  )البحرٌن نموذجةاً(، وحركةات معارضة  مسةلح  )مثةل حركة  

ت جامع  الدول العربٌة  فةً أوالةل فً سلطن  عمان. وكذلك محاوال 9ٙ٘ٔ، وحرك  دفار منذ 9٘9ٔ-9٘7ٔالجبل األاضر 

الستٌنات مد نتاطها إلى الساحل العمانً لكسر طو  العتل  والتالؾ الذي فرضةتد برٌطانٌةا علٌهةا. ومةن جهة  أاةرى كانةت 

، واإلدعةاءات اإلٌرانٌة  9ٙٔٔمتكبلت الحدود واإلدعاء بالسٌادة، مثل متةكل  البرٌمةً، واألتمة  بةٌن العةرا  والكوٌةت فةً 

على البحرٌن والجتر العربٌ  الثبلا )طنب الكبرى وطنب الصؽرى وأبو موسةى(. وتعاملةت برٌطانٌةا مةع التطةورات  بالسٌادة

السابق  الذكر بؤتكال متعددة للحفاد على مصالحها السٌاسٌ  واالقتصادٌ  واإلستراتٌجٌ  فً المنطقة . وٌتبةٌن مةن المصةادر 

ٌ  كثٌراً بسةبب طابعةد المعةادي لبلسةتعمار البرٌطةانً فةً المنطقة ، وحاولةت أن المد الناصري كان قد أقله السلطات البرٌطان

تلةةك السةةلطات مواجهتةةد بتةةتى الوسةةالل، وااصةة ً مةةن اةةبلل قمةةع العناصةةر والحركةةات الوطنٌةة  فةةً المنطقةة ، كمةةا حصةةل فةةً 

ٌةرات فةً اإلسةتراتٌجٌ  البحرٌن فً منتصؾ امسٌنات القرن العترٌن. برٌطانٌا، وااص ً االقتصةادٌ  منهةا مةن جهة ، والتؽٌ

العسةةكرٌ  بفعةةل التطةةور الكبٌةةر فةةً صةةناع  األسةةلح ، وااصةة  الصةةوارٌخ البعٌةةدة المةةدى، مةةن جهةة  ثانٌةة ، وكةةذلك مناهضةة  

التعوب لكل أتةكال السةٌطرة االسةتعمارٌ ، وبةروت حركةات التحةرر الةوطنً مةن جهة  ثالثة ، جعةل حكومة  حةتب العمةال فةً 
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العسكرٌ  والسٌاسٌ  فٌما وراء البحار. وقد تذرعت الحكوم  البرٌطانٌة  بالعامةل االقتصةادي  برٌطانٌا تقرر تقلٌص التتاماتها

أكثر من ؼٌره فً تبرٌر قرار االنسحاب أمام األوساط السٌاسٌ  والرأي العام فً برٌطانٌا. ومع أن العامل االقتصادي لد دور 

فةةً ذات الوقةةت ال ٌمكةةن أن ٌكةةون المحةةرك األساسةةً  فةةً صةةدور قةةرار االنسةةحاب البرٌطةةانً مةةن تةةرقً السةةوٌس، إالَ أنةةد

لبلنسحاب كما أرادت أن تبةٌن الحكومة  البرٌطانٌة . فالنفقةات المالٌة  للوجةود العسةكرٌ  البرٌطةانً فةً الالةٌج العربةً كانةت 

لالةٌج العربةً، قلٌل  جداً بالمقارن  مع مكاسب االقتصاد البرٌطانً من اسةتثمارات التةركات النفطٌة  البرٌطانٌة  فةً منطقة  ا

من ابلل األرباح التً تحققها تلك التةركات ومةا تدفعةد مةن ضةرالب للحكومة  البرٌطانٌة  علةى تلةك األربةاح بصةف  "ضةرٌب  

داةةل". والحقٌقةة  هةةً أن الحكومةة  البرٌطانٌةة  وان لةةم تعلةةن صةةراح ً عةةن ذلةةك قةةد اقتنعةةت، وإن لةةم تعلةةن ذلةةك صةةراح ، بعةةد 

أن مركةت برٌطانٌةا ونفوذهةا أاةذ  9٘ٙٔمنطق  منذ فتل العدوان الثبلثً على مصر عةام األحداا والتطورات السٌاسٌ  فً ال

ٌتراجع فً المنطق ، وأن الوجود العسكري البرٌطانً أصبح ؼٌر ذي جدوى، وؼٌر مرحب بد عموماً. ومن أجل تؽٌٌر ندةرة 

كةةانون  ٙٔوسةةٌل  لةذلك فاصةةدرت فةً  بلةدان المنطقةة  تجاههةا كقةةوة اسةتعمارٌ  رأت الحكومةة  البرٌطانٌة  أن االنسةةحاب اٌةر

 قرار االنسحاب من الالٌج العربً. 9ٙ8ٔالثانً 
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-7ٖٔالوتٌر الحاجب ابو النعٌم رضوان ):  عنوان الرسال  اسم الطالب :  عماد مفٌد سعٌد
  م( ودوره فً سٌاس  ؼرناط  الداالٌ  والاارجٌ   8ٖ٘ٔ-ٖٖٔٔهـ/7ٙٓ

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٖٔرقم االستمارة : 

 التارٌخ اإلسبلمً / تارٌخ االندلس : الدقٌهاالاتصاص العام /    9ٕٔٓ/ ٔٔ/ ٔٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ أحبلم حسن مصطفى اسم المترؾ : د .

 التارٌخ اإلسبلمً / تارٌخ المؽرب واالندلس الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

البلمع  فً تارٌخ ؼرناطة  تاصةٌ  قوٌة  انفةردت بمهاراتهةا السٌاسةٌ  واالدارٌة  والدبلوماسةٌ  وتركةت من التاصٌات      

 ) بصةةماتها واضةةح  فةةً السٌاسةة  الؽرناطٌةة  تلةةك هةةً تاصةةٌ  كبٌةةر الةةوتراء الحاجةةب ابةةو النعةةٌم رضةةوان النصةةري ت

- 7ٖٖم( وأاةةوه أبةةو الحجةةاج ٌوسةةؾ )ٖٖٖٔ-ٕٖٗٔه/ 7ٖٖ- 7ٕ٘تُعةةد عهةةود السةةبلطٌن دمحم الرابةةع) م(,8ٖ٘ٔهةةـ/7ٙٓ

م(مةةن أتهةةى العهةةود فةةً تةةارٌخ 8ٖ٘ٔ-ٖٗ٘ٔهةةـ/7ٙٓ-7٘٘م( وابنةةد ابةةو عبةةدهللا دمحم الؽنةةً بةةاو )ٖٗ٘ٔ-ٖٖٖٔه/7٘٘

، وساهم فٌها بةدور كبٌةر ولمةع اسةمد وجهةاده. فكةان امةا الدول  النصرٌ ، حٌا كان أبو النعٌم رضوان أحد أركان تلك الدول 

مستؤثرا بالحكم أو فاعبل قوٌا فٌها، وكانت الحجاب  من المناصب المهم  لدورها الكبٌر فً إدارة تإون الدول  وتسٌٌر أمةور 

صرٌ ، وكان لدوره األثر الحكم الداالٌ  والاارجٌ ، وتطور هذا المفهوم لٌصبح المنصب األهم أو الرجل الثانً فً الدول  الن

الكبٌر فً رسم سٌاسات المملك  الؽرناطٌ ، وأبو النعٌم رضوان النصري هو أحد الذٌن تولوا هذا المنصب )الحاجب األعدم(  

ومإثرا فً تلك المملك . لم تسةعفنا المصةادر التارٌاٌة  وكتةب التةراجم والطبقةات واالعةبلم علةى معرفة  اسةم هةذه التاصةٌ  

وما أجمعوا علٌد هو جذوره ؼٌر العربٌ  حٌا ٌذكر أند مةن بنٌؽةاش وهةً عاللة  اسةبانٌ  وأنةد كةان نصةرانٌا  كامبل أو نسبد

وتم اسره صؽٌرا وتربى فً كنةؾ الةدار السةلطانٌ  النصةرٌ  تربٌة  اسةبلمٌ ، ان السٌاسة  الداالٌة  التةً اعتمةدها أبةو النعةٌم 

لكة  ؼرناطة ، واآلثةار الباقٌة  والتةً تتةمل القصةور واألبنٌة  الفامة ، رضوان تكلت نموذجاً بدٌعاً للعمارة اإلسةبلمٌ  فةً مم

واألبراج العالٌ  واالسوار والحصون المنٌع ، وأدهر إهتمامد بالعلم والعلماء والحٌاة العلمٌ .  وما المدرسة  الٌوسةفٌ  التةً 

الصةروح العلمٌة , لعةب أبةو النعةٌم م بةإقتراح منةد إال دلةٌبل علةى اهتمامةد هةذا. وهةً تُعةد مةن أهةم 9ٖٗٔه/7٘ٓأنتؤت عام 

رضةةوان دورا عسةةكرٌا هامةةا وقةةاد الجٌةةوش فةةً المواجهةةات العسةةكرٌ  مةةع ممالةةك النصةةارى, تمكةةن مةةن هتٌمةة  القتةةتالٌٌن 

واستولى على مدٌن  باؼ  وحصن قنٌط وانتتعها منهم. قام بمهمات دبلوماسٌ  موفق  وناجحة  وجةاءت بنتالجهةا المطلوبة , 

 7ٙٓفً توقٌع معاهدات الصلح بٌن مملك  ؼرناط  ومملك  ارؼون, قتل أبو النعٌم رضةوان وأهلةد سةن   فكان لد دورا كبٌرا

 م وأنتهت بمقتلد مسٌرة أحد أهم التاصٌات التارٌاٌ  الفاعل  والمإثرة فً تارٌخ الدول  النصرٌ  فً ؼرناط .8ٖ٘ٔه/
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فعالٌ  برنامج لتنمٌ  الجودة النفسٌ  لدى طلب  المعهد :  عنوان الرسال  رإى احمد توكتاسم الطالب :  
 / الموصل التقنً

 علم النفسالقسم :  الكلٌ  : تربٌ  للعلوم اإلنسانٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٙٔرقم االستمارة : 

 التربوي النفس علم الدقٌه :االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ د. صبٌح  ٌاسر مكطوؾاسم المترؾ : 

 علم النفس التربوي الدقٌه :االاتصاص العام /   علم النفسالقسم : 

 

 المستالص
 

ناء برنامج تربوي اعتمادا على ندرٌ  راٌؾ لتنمٌ  الجودة النفسٌ  لةدى طلبة  المعهةد القنةً/ الموصةل. استهدؾ البحا ب    

والتعرؾ الى فاعلٌ  البرنامج التربوي فً تنمٌ  الجودة النفسٌ  لدى العٌن . فضةبل عةن الكتةؾ عةن الفةرو  اإلحصةالٌ  فةً 

ولؽةةرض متؽٌةر )الجةةنس( لةدى طلبةة  المعهةد القنةةً/ الموصةل. فاعلٌة  البرنةامج التربةةوي لةدى افةةراد مجموعةات البحةةا تبعةا ل

 تحقٌه االهداؾ صاؼت الباحث  ست فرضٌات. 

عٌن  من طلبة  السةن  الثانٌة  فةً المعهةد التقنةً/ موصةل مةن كةبل الجنسةٌن )ذكةور وانةاا( ضةمن االاتصاصةات تمل البحا 

وااتةةارت الباحثةة  المعهةةد التقنةةً/ الموصةةل .9ٕٔٓ-8ٕٔٓاإلنسةةانٌ  والعلمٌةة . الفصةةل الدراسةةً الثةةانً مةةن العةةام الدراسةةً 

اذ طبقةت الباحثة  المقٌةاس لتتةاٌص الطلبة  الةذٌن لةدٌهم ضةعؾ مسةتوى الجةودة النفسةٌ  وهةم لؽرض تطبٌه البرنامج فٌد. 

 بحاج  لبرنامج لتنمٌ  الجةودة النفسةٌ  وتةم تطبٌةه المقٌةاس علةى طةبلب السةن  الثانٌة  مةن المعهةد التقنةً/ الموصةل والبةالػ

( اسةتمارة أي ٘٘٘( اسةتمارة لعةدم اكتمالهةا فؤصةبح العةدد الكلةً لعٌنة  التتةاٌص )٘٘( استمارة واستبعدت )ٓٔٙعددهم )

(. ثةم ااتةارت القسةم الةذي حصةل علةى أدنةى الةدرجات فةً مسةتوى الجةودة 7ٕ٘ٗ%( مةن العةدد الكلةً والبةالػ )ٕٓبنسب  )

(. والمتضةمن  االقسةام الثبلثة  وهةً: تقنٌةات ٕ٘ٓ.7ٖٔتوسط الحسابً )النفسٌ  وهً االقسام اإلدارٌ  والمكتبٌ  اذ كان الم

 (.7.87ٔٔ(، وإدارة مواد )ٕ٘.ٙٗٔ(، وتقنٌ  مكتبات والمعلومات )9٘.ٙٗٔإدارة مكتب اذ بلػ المتوسط الحسابً لها )

القسةام الةذٌن حصةلوا بعد ترتٌب الدرجات التً حصلت علٌها الباحث  من تطبٌه المقٌاس تصةاعدٌا تةم فةرت اسةتمارات طلبة  ا

( درج  وكان المتوسط الحسابً لدرجات طلبة  ٖ٘ٔعلى درجات اقل من المتوسط الفرضً لمقٌاس الجودة النفسٌ  والبالػ )

 ( طالب وطالب .ٓٗقسم إدارة المواد اقل من المتوسط الفرضً وعلٌد تم اعتمادها عٌن  للبرنامج والبالػ عددها )

ستوى الجودة النفسٌ  لدٌهم مةنافض علةى مجمةوعتٌن متكةافلتٌن، األولةى تجرٌبٌة  تاضةع وتع الطلب  الذٌن تاصوا بان م

للبرنامج والثانٌ  ضابط  ال تاضع للبرنامج وجرت هةذه العملٌة  بتندةٌم البٌانةات علةى تةكل اتواج متكافلة . ووتعةوا بتةكل 

تصمٌم المجموعات المتكافلة   -ٌبً من نوع وقد اعتمدت الباحث  التصمٌم التجر( طالبا وطالب  فً كل مجموع . ٕٓمتساٍو )

ذات االاتبةارٌن القبلةةً والبعةدي والتةةً تةتم فةةً هةذه الطرٌقةة  دراسةة  مجمةوعتٌن او اكثةةر فةً نفةةس الوقةت. وإجرٌةةت عملٌةة  

التكافإ فً عدد من المتؽٌرات التً تدةن انهةا تةإثر فةً المتؽٌةر التةابع علةى حسةاب المتؽٌةر المسةتقل ضةبطا احصةالٌا وهةً: 

 افإ بدرجات االاتبار القبلً، والتكافإ بالعمر.التك

( فقةرة موتعة  علةى 9ٙ( والمكةون مةن )ٖٕٔٓاعتمدت الباحث  على مقٌاس الجةودة النفسةٌ  الةذي أعدتةد تةند، وااةرون )

 ست  مجاالت وهً )الهدؾ فً الحٌاة، تقبل الذات، االستقبللٌ ، العبلقةات اإلٌجابٌة  بةاألارٌن، النضةج التاصةً، الةتمكن مةن

( فقرة. أما االداة الثانٌة  فكانةت البرنةامج التربةوي لتنمٌة  فاعلٌة  الجةودة ٘ٗالبٌل ( وأصبحت األداة بصٌؽتها النهالٌ  تضم )

النفسٌ ، وإلعداد البرنامج سعت الباحث  لبلطبلع على عدد من الكتب والمصادر واالدبٌات ذات العبلق ، وتكون البرنةامج مةن 

( جلس  عرضةت علةى مجموعة  مةن الابةراء والمتاصصةٌن فةً التربٌة  ٕٓؾ. تضمن البرنامج )ست  ابعاد وفقا لندرٌ  راٌ

وعلةةم الةةنفس واتفةةه الابةةراء علةةى صةةبلحٌ  البرنةةامج التربةةوي فةةً إمكانٌةة  تحقٌةةه الهةةدؾ منةةد بعةةد إجةةراء التعةةدٌبلت التةةً 

. 9ٕٔٓ- 8ًٕٔٓ مةن العةام الدراسةً اقترحوها. وطبه البرنامج على افراد المجموع  التجرٌبٌ  فةً الفصةل الدراسةً الثةان

 بعد االنتهاء من تنفٌذ البرنامج التربوي طبقت الباحث  مقٌاس الجودة النفسٌ  لؽرض التحقه من فرضٌات البحا. 

وادهةةرت النتةةالج فاعلٌةة   SPSSوللتحقةةه مةةن اهةةداؾ البحةةا اسةةتادمت الباحثةة  الحقٌبةة  اإلحصةةالٌ  للعلةةوم االجتماعٌةة  

ووجةةود فةةرو  ذي داللةة  إحصةةالٌ  بةةٌن متوسةةطات رتةةب تنمٌةة  الجةةودة النفسةةٌ  لةةدى افةةراد  المسةةتادمالبرنةةامج التربةةوي 

أكثةر تفةاعبل . كما إن متؽٌر الجنس كان لصالح االناا. حٌا ان االناا مجموعات البحا األربع ولصالح المجموع  التجرٌبٌ 

 من اقرانهم البنٌن فً البرنامج التربوي. 
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 االنسانٌ التربٌ  للعلوم 

 ال الحارا بن عبد المطلب ودورهم فً عصر صدر االسبلم :عنوان الرسال   حسٌن احمد حماد  اسم الطالب :

 التارٌخالقسم :  التربٌ  للعلوم االنسانٌ الكلٌ  :  الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗٔرقم االستمارة : 

تارٌخ عرب ما قبل االسبلم وعصر  / تارٌخ اسبلمًاالاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ٔٔ /ٓٔتارٌخ المناقت   : 
 الرسال 

 التهادة : دكتوراه           الدرج  العلمٌ  : استاذ  نضال مإٌد مال هللاد. : اسم المترؾ 

 االسبلمتارٌخ اسبلمً / عصر الرسال  وصدر  االاتصاص العام / الدقٌه :  التارٌخ   القسم : 

 

 المستالص

 

ً أكثر من نصؾ قةرن ووصةوال ا      ٌاة العرب قبل اإلسبلم بحوال ً ح ر ف ً كان لها أثر كٌب ن األسر الهاتمٌ  الت لةى ال الحارا بن عبد المطلب من ٌب

ٌعد واحداً من  ٌد قرٌش عبد المطلب الذي كان  هةا عةتة نهٌا  العصر األموي, بدأت مع تاص الحارا بوصفد االبن االكبر لس ً قامت عٌل األعمدة الت

. ً ٌلتد وأرضد وحرمد المك ٌنتسبون إلى قب ٌتترفون بد و ن العرب قاطب ،   قرٌش ومجدها ااص  وترفاً ومنتل  ٌب

ً تةدور حةولهم بو ٌات األحداا الت ٌكونوا بمعتل عن مجر د؛ فلم  ً العصر الذي عاتوا ٌف راً فعاالً ف أحفةاد  صةفهملقد أثر ال الحارا بن عبد المطلب تؤٌث

( ً ٌد قرٌش وأبناء عموم  النب ً عصةر صةدر عبد المطلب س ةاري للموضةوع الموسةوم " ال الحةارا بةن عبةد المطلةب ودورهةم فة ( لذا جاء ااٌت

ون, على الرؼم من معارضتهم للرسةول ) ( والةدعوة االسةبلمٌ  إاًل أنهةم وقفةوا الةى جانبةد وهةم علةى الكفةر االسبلم " فهم هاتمٌون قرتٌون مٌك

رة الواحةدة  ودعمهةم للرسةول حمٌ ن ابنةاء العتٌة إكد علةى التضةامن بٌة ً هاتم والمطلب, وهذاٌ    للنسب والقراب  تؤنهم تؤن أبناء عمومتهم من بن

((ٌن  مع الرسول ٌدة, حٌا أسلموا وحسن إسبلمهم وسكنوا المد ً العق  (.( على الرؼم من االاتبلؾ ف

ً العصر الرات     ن )وٌستمر عطاء ال الحارا ف ٌدة مع الالفاء الراتةٌد (، وااصة  دي بكل الجوانب فقد كانت تربطهم عبلقات حسن  وج

ً طالب ) ً بن أب ٌف  عل ٌان )مع الال ً سةف ً ابلفد وصراعد مع معاوٌ  بن أب ن, ومسةاندتهم البنةد الحسةن )( ووقوفهم معد ف ً صةٌف ( ( فة

ً ابلفد مع معاوٌ  ) ً دعمهم للحسٌن )ف  (. (, وكذلك ف

ٌد والمعارض  حسةب الدةروؾ ومجرٌةات األحةداا والمصةالح  أما ن التٌؤ ٌٌن فقد كانت متؤرجح  ٌب عبلق  ال الحارا بن عبد المطلب مع الالفاء األمو

ً العصرٌن الراتدي واألموي.  التاصٌ , على الرؼم من كل ذلك, فلقد تقلد بعٌض منهم مناصب إدارٌ  مثل الوالٌ  والقضاء, وؼٌرها ف

ً  إن البحا ًف ً التةارٌخ العربة ٌٌن بهةدؾ إدهةار الجوانةب المتةرق  الوضةاءة فة م ة  األكةاٌد رة بعنٌا ع الجةٌد أسةرة ال الحةارا وأدوارهةا مةن المواضٌة

ٌقة  حٌةاتهم وأعمةالهم و ن من قبل حسب علمنةا مةن حٌةا طر د أحد من الباحٌث ٌتطر  إٌل ً، ورفد المكتب  العرٌب  اإلسبلمٌ  بعنوان لم  دورهةم اإلسبلم

ً االسبل ً: عصر ما قبل اإلسبلم, وعصر الرسال  والعصر الراتدي, والعصر األموي.ف  م فضبلً عن امتداد هذه األدوار ألربع  عصور وه

ن ولة ة  البةاحٌث ٌنةالوا عنٌا ً إذ أنهةم لةم  ً االسةبلم ً التارٌخ العربة ٌتطةر  وكان الهدؾ من هذه الدراس  هو إدهار دور ال الحارا بن عبد المطلب ف م 

 ( وإسبلمهم ومواقفهم المساندة لد بعد إسبلمهم.راٌن الى ذكرهم إاًل بتكل ماتصر, على الرؼم من قرابتهم للرسول )أحد من المإ

ً هةذا الموضةوع, ممةا حملنةا علةى جمةع مةا تنةاثر ً صعوبات منها: قل  المصادر والمراجع المباترة فة الو اي بحا من الصعوبات فقد واجهتن  والٌ 

ر واألدب وؼٌرهةا, وكةذلك حةر  المكتبةات جعةل الكتةب نةادرة, إاًل أننةا مند من كتب األنسةاب والتة ا والتفسٌة ر والتةارٌخ والحةٌد راجم والطبقةات والسٌة

ها.  بفضل هللا استطعنا الحصول عٌل

ل نصوصها, لفهم أبعادها والوصول الى الحقاله التارٌا ً جمع المادة التارٌاٌ  وتحٌل ً الدراس  فه ً اعتِمدت ف ٌق  الت  .ٌ أما الطر
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

هـ( فً البؽدادٌات ألبً علً 8ٓٔ: ) أثر سٌبوٌد ت :  عنوان الرسال  نتؤت سمو رتو سمواسم الطالب : 
 هـ( المسالل النحوٌ  إطاراً 77ٖالفارسً ت :)

 القسم : اللؽ  العربٌ   التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 78ٔ: رقم االستمارة

 / اللؽ  والنحو اللؽ االاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ٓٔ/7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد حسن سلٌمان حسٌند. اسم المترؾ : 

 اللؽ  والنحواللؽ  /   الدقٌه :االاتصاص العام /  القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص
 

إن  الرسال   تحتوي على مقدم  ، وااتم  ، بٌنهما تمهٌد ، وثبلث  فصول ، حاولنا من ابللهةا أن نحةٌط بهةذٌن العةالمٌن      

إمام النحةاة سةٌبوٌد ، ما استطعنا الى ذلك ، بدءا بالتمهٌد فً توضٌح معنى االثر ، والمتكل ، ونبذة عن العبلق  العلمٌ  بٌن 

وأبً علً الفارسً مةع ترجمة  ؼٌةر مفصةل  عنهمةا ؛ ألن نةا وجةدنا أن  هنةاك عةدداً مةن البةاحثٌن قةد سةبقونا الةى هةذا العمةل ، 

وأفاضوا فً ترجم  كل من هذٌن العالمٌن ، فضبلً عن رأٌد التاصً فٌد ، وانتهاًء بالنتالج فً الااتم  ، واصصةنا الفصةل 

 الذي اتبعد ابو علً الفارسً ، وجاء مقسماً على ثبلث  مباحا :األول للمنهج 

 عرض المبحا االول موارد أبً علً الفارسً التً استقى منها مصادره ، وانهال منها فً بناء مساللد .

دٌفهةا فةً أما المبحا الثانً ، فقد تناول موقفد من التواهد القرانٌة  ، والحةدٌا النبةوي ، واالستتةهاد بالتةعر ، وكٌفٌة  تو

 مساللد ، مع ادهار استعانتد بتواهد سٌبوٌد فً احتجاجد .

وأتةةرنا فةةً المبحةةا الثالةةا الةةى المصةةطلحات لةةدى الفارسةةً التةةً تبةةٌن اسةةتادامد مصةةطلحات بصةةرٌ  ، واسةةتعانتد بةةبعض 

 المصطلحات الكوفٌ  فً الرد علٌهم ، فضبلً عن المصطلحات التً اتترك بها مع سٌبوٌد فً االستعمال .

 وجاء الفصل الثانً فً دراس  االصول العام  ، فقُسَم الى مبحثٌن : االول رصدنا فٌد السماع ، ومواضعد .

وأما الثانً فتحدثنا فٌد عن االصل الذي اتتهر فٌد أبةً علةً الفارسةً وهةو القٌةاس مةع توضةٌحد بتةكل عةام ، ثةم كٌةؾ تةم 

الفارسةً اوفةى علةى الؽاٌة  فةً القٌةاس ، وانتةتع ثلةا مةا وقةع تطبٌقد عنةد الفارسةً ، واتكالةد فةً منهجةد علةى القٌةاس ، ف

 للبصرٌٌن فً علل النحو .

وعقدنا الفصةل الثالةا للدراسة  النحوٌة  وبعةض القضةاٌا النحوٌة  ، فجةاء فةً اربعة  مباحةا : األول تنةاول التوجٌةد النحةوي 

 والتركٌت على جوانب جانبٌن فٌد .

ت واالتعار ، وعرض المبحا الثالا مٌةل الفارسةً وموافقاتةد لةرأي سةٌبوٌد مإٌةداً اما الثانً فااتص بالتؤوٌل النحوي لآلٌا

 لد وفً المبحا الرابع بٌنا المسالل الابلفٌ  للفارسً مع سٌبوٌد وؼٌره من العلماء .

 واتمنا البحا بااتم  بٌنا فٌها اهم النتالج التً وضحت منهج أبً علً الفارسً ، وما ٌمٌت فكره العلمً .

هجنا فً دراستنا منهجاً وصفٌاً ؛ وذلك لمبلحد  القضاٌا الجتلٌ  والتوصةل الةى نتةالج علمٌة  باالعتمةاد علةى المبلحدة  وقد ن

والتتبع  ، فالبحا كلد تبٌٌن أثر سٌبوٌد فً تاصٌ  الفارسً ، وكتابد المسالل المتكل  المعروف  بالبؽةدادٌات والهةدؾ منةد 

 اطع بٌن سٌبوٌد وأبً علً الفارسً  وبٌان موقفد من القضاٌا النحوٌ  .عبر تقفً وجوه التتابد ، ومواضع التق
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التفكٌةةر األابلقةةً لةةدى طلبةة  المرحلةة  االعدادٌةة  وعبلقتةةد :  عنةةوان الرسةةال    دمحم االد علً صالحاسم الطالب : 
  بصورة الذات فً ضوء بعض المتؽٌرات

  العلوم التربوٌ  والنفسٌ  القسم :    التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الكلٌ  :  الجامع  : الموصل
 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕٔ رقم االستمارة :

   / علم النفس التربوي علم النفس االاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕ تارٌخ المناقت   : 
 التهادة : دكتوراه           مدرسالدرج  العلمٌ  :  تنهٌد عادل فاضل  د.اسم المترؾ : 

 / علم النفس التربوي علم النفس االاتصاص العام / الدقٌه :  العلوم التربوٌ  والنفسٌ  القسم : 

 

 المستالص

 

مسةةتوى هةدؾ البحةةا التعةةرؾ إلةى مسةةتوى التفكٌةةر األابلقةً لةةدى طلبةة  المرحلة  اإلعدادٌةة . والتعةةرؾ إلةى الفةةرو  فةةً      

التفكٌةةر األابلقةةً لةةدى طلبةة  المرحلةة  اإلعدادٌةة  تبعةةاً لمتؽٌةةرات: النةةوع )ذكور/انةةاا(. والصةةؾ الدراسةةً )الرابع/الاةةامس(. 

والفرع الدراسً )علمً/أدبً(، وكذلك الكتؾ عن مستوى صورة الذات لدى طلب  المرحل  اإلعدادٌ . والتعرؾ إلى الفةرو  

عدادٌةة  تبعةةاً لمتؽٌةةرات: النةةوع )ذكور/انةةاا(. والصةةؾ الدراسةةً )الرابع/الاةةامس(. فةةً صةةورة الةةذات لةةدى طلبةة  المرحلةة  اإل

 والفرع الدراسً )علمً/أدبً(. فضبلً عن الكتؾ عن العبلق  بٌن التفكٌر األابلقً وصورة الذات لدى أفراد عٌن  البحا.

وطالبة ً مةن طلبة  المرحلة  اإلعدادٌة  فةً  ( طالبةاً 99ٙلتحقٌه أهداؾ البحا أاتٌرت عٌن  البحا بالطرٌق  الطبقٌ ، وبلؽةت )

( مدرسة ، وطبةه الباحةا أداتةٌن همةا ٖٕ( الدراس  الصباحٌ  موتعٌن علةى )9ٕٔٓ-8ٕٔٓمدٌن  الموصل للعام الدراسً )

( 8ٕٔٓ( فقةرة، ومقٌةاس صةورة الةذات مةن إعةداد )العبةةادي، ٙٔمقٌةاس التفكٌةر األابلقةً مةن )إعةداد الباحةا( الةذي ضةم )

فقرة، وقد تم التحقه من صد  المقٌاسٌن باستادام الصد  الداهري والذاتً والبنالً، واعتمد على نسةب   (8ٕوالذي ضم )

%( كنسب  لبلتفا  على الصد  الداهري، أمةا الثبةات فقةد اسةتاراج باسةتادام طرٌقة  إعةادة االاتبةار وطرٌقة  التجتلة  8ٓ)

(، أما الوسالل اإلحصالٌ  المستادم  فةً 8ٙ،ٓصورة الذات ) ( ومقٌاس88،ٓالنصفٌ  الذي بلػ لمقٌاس التفكٌر األابلقً )

تحلٌل البٌانات هً )االاتبار التالً لعٌن  واحدة، االاتبار التالً لعٌنتٌن مسةتقلتٌن، معامةل ارتبةاط بٌرسةون، االاتبةار التةالً 

امةل ارتبةاط بوٌنةت بارسةٌخ، ااتبةار بةراون، مع -لدالل  معامل االرتباط، االاتبار التالً معاملً االرتباط، معادل  سةبٌرمان 

 مربع كاي، االاتبار التالً لعٌنتٌن مستقلتٌن(. توصل البحا إلى النتالج االتٌ : 

. ان طلبةة  المرحلةة  اإلعدادٌةة  ٌقعةةون ضةةمن المسةةتوٌٌن الثةةانً والثالةةا مةةن مسةةتوٌات كةةولبرج والفةةر  لصةةالح المسةةتوى ٔ

 الثالا.

 التفكٌر األابلقً تبعاً لمتؽٌر النوع )ذكور/اناا( ولصالح اإلناا. . وجود فر  دال إحصالٌاً فً مستوىٕ

. عةةدم وجةةود فةةر  دال إحصةةالٌاً فةةً مسةةتوى التفكٌةةر األابلقةةً تبعةةاً لمتؽٌةةري الصةةؾ الدراسةةً )الرابع/الاةةامس(، والفةةرع ٖ

 الدراسً )العلمً/االدبً( لدى طلب  المرحل  اإلعدادٌ . 

وسط الحسابً والمتوسط الفرضً فً مقٌاس صورة الذات وان طلب  المرحل  اإلعدادٌ  . وجود فر  دال إحصالٌاً بٌن المتٗ

 لدٌهم مستوى أعلى من المتوسط الفرضً بتكل عام.  

. عةةةدم وجةةةود فةةةر  دال إحصةةةالٌاً فةةةً مسةةةتوى صةةةورة الةةةذات تبعةةةاً لمتؽٌةةةرات النةةةوع )ذكور/انةةةاا( و الصةةةؾ الدراسةةةً ٘

 مً/االدبً(.)الرابع/الاامس( و الفرع الدراسً )العل

 . وجود عبلق  اٌجابٌ  بٌن التفكٌر األابلقً وصورة الذات.ٙ

. عدم وجود فر  دال إحصالٌاً فً العبلق  بٌن التفكٌر األابلقً وصورة الذات وفه متؽٌرات النةوع )ذكور/انةاا( و الصةؾ 7

 الدراسً )الرابع/الاامس( و الفرع الدراسً )العلمً/االدبً(.
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 دراس  فً علم المعانً - دالل  التراكٌب فً الحكم العطالٌ :  الرسال عنوان  لٌلى سٌؾ الدٌن ذنون اسم الطالب : 

 اللؽ  العربٌ القسم :  التربٌ  للعلوم االنسانٌ الكلٌ  :  الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕٔ رقم االستمارة : 

 اللؽ  العربٌ  / اللؽ  االاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ٔٔ/ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  دمحم عادل دمحمد.   اسم المترؾ :

 األدب العربً / النقد العربً القدٌم  االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ   القسم : 

 

 المستالص
 

تعد الحكم العطالٌ  من عٌون األدب الصوفً ومن أكثر النصوص الصةوفٌ  عمقةاً فةً القةرن الثةامن الهجةري ، وقةد 
قمنا بدراس  دالل  التراكٌب فً هذه الحكم وهً : التقدٌم والتؤاٌر، والحذؾ والذكر ، والقصر، والفصل والوصل، محاولٌن 

وصةول إلةى فكةر ابةن عطةاء هللا ومعرفة  الؽاٌة  مةن عدولةد إلةى هةذه الدةواهر دون من ابلل هذه الدراس  لتراكٌب الحكةم ال
 ؼٌرها.

وقد تؤلفت الرسال  من تمهٌد عمدنا فٌد إلى تفكٌةك عنةوان الرسةال  علةى نحةو ٌمكةن القةار  مةن الولةوج بٌسةر إلةى 
درسنا فٌد  تقدٌم المسند علةى المسةند  محتواها، ثم قسمنا متن الرسال  إلى ثبلث  فصول : األول بعنوان )التقدٌم والتؤاٌر( 

إلٌد وجاء عندنا على مباحا هً : تقدٌم الابر تبد الجمل  علةى المبتةدأ جةواتا، وتقةدٌم ابةر كةان علٌهةا. ثةم درسةنا تقةدٌم 
رط متعلقات ابر كان علٌها، وانتقلنا بعد ذلك إلى تقدٌم المفعول بد على الفاعل , ثم انتهٌنةا بمبحةا تقةدٌم جملة  جةواب التة

 على جمل  فعل الترط .
ْكر( ودرسنا فٌد حذؾ المسند إلٌد وحذؾ المسند والذي جةاء  أما فً الفصل الثانً فقد تناولنا موضوع )الحذؾ والذِّ
على مباحةا : حةذؾ المبتةدأ، وحةذؾ اسةم كةان، وحةذؾ ابةر كةان، وحةذؾ الفاعةل، وسةتر الفاعةل، ثةم حةذؾ المفعةول بةد، 

 حذؾ الجمل  الفعلٌ  .ؾ المضاؾ وإقام  المضاؾ إلٌد مقامد، ثم انهٌنا الفصل بوحذؾ المنعوت، وحذؾ النعت، وحذ
وفً الفصل الثالا درسنا موضوع  القصر، وجاءت مباحثد على النحو اآلتً : القصةر بةالنفً واالسةتثناء، والقصةر 

 باالستفهام االنكاري واالستثناء، ثم القصر بــ )إنّما(، والقصر بضمٌر الفصل .
 الفصل الرابع درسنا فٌد دالالت الفصل والوصل فً الحكم.أما 

والمصادر التً أفدت منها فً عملً كثٌةرة منوعة ، منهةا مةا أفةادنً فةً الجانةب النحةوي والسةٌما تةرح ابةن عقٌةل علةى   
للبحةا. وفةً ألفٌ  ابن مالك, والنحو الوافً لعباس حسن الذي اعتمدتد فً معرف  أوجد الجوات فً الدواهر التً ااترناها 

مجال علم المعانً فقد أفةادنً كتةاب معةانً النحةو للةدكتور فاضةل السةامرالً, والببلؼة  العربٌة  أسسةها وعلومهةا وفنونهةا 
   للتٌخ عبد الرحمن حبنك  المٌدانً, وكذلك الببلؼ  العربٌ  لعبد العتٌت عتٌه.
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

 الهجر والوصل فً تعر المرأة االندلسٌ  :  الرسال عنوان  احمداسم الطالب : صباح فارس 

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم االنسانٌ  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً 88ٔرقم االستمارة :  

 / االدب االندلسً االدب العربًاالاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/ٓٔ/7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد د. مثنى عبدهللا دمحمعلًاسم المترؾ : 

 / االدب االندلسً االدب العربً  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم :   اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

الثنالٌات الضةدٌ  لةد فالةدة كبٌةرة ؛ اذ إسةتطاع  البحةا مةن اةبلل تلةك الثنالٌةات إن دراس  النصوص التعرٌ  من مندور     

الضدٌ  الكتؾ عن القٌم الجمالٌ  التً تمٌت بهةا تةعر التةواعر األندلسةٌات ، والؽةوص فةً أؼةواره . كةذلك إسةتطاع البحةا 

الهن  ،كةون المةرأة اكثةر رهافة  وإحساسةاً  الكتؾ عن القٌم النفسٌ  واإلجتماعٌ  المحٌط  بالتةاعرة األندلسةٌ  ، وتَؽٌُّةر أحةو

مةةن الرجةةل، فةةإن درجةة  تؤثُرهةةا بجمٌةةع الدةةروؾ تكةةون أبعةةد وأكبةةر ؛وعلةةى هةةذا األسةةاس جةةاءت تلةةك الثنالٌةةات ؛ لتؽطٌةة  تلةةك 

 اإلحساسات ، ولتكتؾ عن تلك الجمالٌات .

لسٌات ، مةن ؼةتل ورثةاء ومةدح وهجةاء . ووجدنا تلك الثنالٌات الضدٌ  فً جمٌع األؼراض التعرٌ  لدى التواعر االند     

لكن الذي سجل الحضور البارت فةً تلةك الثنالٌةات هةو التةعر الؽتلةً ، او التةعر الةذي ٌةرتبط بةاآلار المعتةو  ، سةواًء فةً 

التؽةةتل بةةد ، أو رثةةاءه ، او المةةدح الممةةتوج بةةالؽتل. ففةةً جانةةب العبلقةةات العاطفٌةة  تكةةون هنالةةك كثٌةةراً مةةن التؽٌةةرات، نحةةو 

جاب او السلب، والتً تإدي  بدورها ــ تلك التؽٌٌرات ــ أن ٌِعجُّ تعرهن بتلك الثنالٌات، ذلك التةعر الةذي إمتلةك األسةماع اإلٌ

 األفلدة؛ ألن كلما كانت تجرب  التاعر صادق  ، أنتج تعراً مإثراً .

ر لؽة ً وإصةطبلحاً، وبٌنةا كٌةؾ وجاءت الدراس  علةى ثبلثة  فصةول ٌسةبقهن تمهٌةد ،تناولنةا فةً التمهٌةد معنةى الوصةل والهجة

اقترب المعنى اللؽوي من المعنى اإلصطبلحً . ثم قدمت نبذة ماتصرة عن تعر التواعر فً كل العصور وصوالً إلى العصر 

االندلسً .أما الفصل االول الذي كان بعنوان )تحوالت التجرب  التةعرٌ  لةدى التةواعر األندلسةٌات(، قةد حةوى ثةبلا ثنالٌةات 

علةةةى ثبلثةةة  مباحةةةا ، وهةةةن ثنالٌةةة  )األنةةةا/اآلار(، وثنالٌةةة  )الثبةةةات/التحول(، والمبحةةةا األاٌةةةر ثنالٌةةة   ضةةةدٌ  موتعةةة ً 

)الروح/الجسد( .ففً ثنالٌ  )األنا/اآلار(، اما الفصل الثانً فكان بعنوان )التمان(، وإرتباط التعر بالتمان كبٌر ؛ ألن التةعر 

ثنالٌةةات تمانٌةة  ضةةدٌ   موتعةة ً علةةى ثبلثةة  مباحةةا : األول ثنالٌةة   مةةن الفنةةون التمانٌةة  ، فجةةاء هةةذا الفصةةل علةةى ثةةبلا

)الماضً/الحاضر( ، وكتفت هذه الثنالٌة  عةن إاةتبلؾ إحسةاس التةاعرة فةً الةتمن الحاضةر عنةد فةً الةتمن الماضةً. أمةا 

ر األنةدلس مةن ؼةتٍل المبحا الثانً فعالجت فٌد الدراس  الثنالٌ  الضدٌ  )اللٌل/النهار(، فً أؼلب األؼةراض التةعرٌ  لتةواع

ورثاٍء ومدحٍ ، وكٌؾ نجحت التاعرة فً تودٌؾ هذه الثنالٌ  فً اإلفصاح عما ترٌد. أما المبحةا األاٌةر كةان بعنةوان ثنالٌة  

 )التمن اإلٌجابً/التمن السلبً(، فهو عبر عن طبٌع  التمن لدى التواعر االندلسٌات عندما تسٌر الدروؾ معها او ضدها. 

لثالا فقد عالجت فٌد الدراس  عنصر المكان فً النصوص التعرٌ  ،فقد حوى على مبحثٌن وهما : المبحةا والفصل ا        

االول ثنالٌةة  )المكةةان المفتوح/المكةةان المؽلةةه( ، والمبحةةا الثةةانً ثنالٌةة  )المكةةان األلٌؾ/المكةةان المعةةادي( ، وإرتبطةةت هةةذه 

معتةو ، العاتةه( مةن حٌةا وصةلد وهجةر وفراقةد ، وأاةتبلؾ إمتةداد الثنالٌات المكانٌ  التً تكلت تلةك المباحةا بةاآلار )ال

سطوة المكان على التاعرة مع التً فارقها المحبوب بتكل نهالً بةالموت أو الطةبل  ،عنةد مةع التةً فارقهةا بتةكل مإقةت . 

 بعد ذلك قدمت ترجم  ماتصرة لكل تاعرة ورد اسمها .
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

الثبلثٌةةات النبوٌةة  فةةً الجةةامع الصةةؽٌر للسةةٌوطً ، )دراسةة  :  الرسةةال عنةةوان  ٌونس ذنون أحمدجاسم اسم الطالب : 
 داللٌ (

 اللؽ  العربٌ القسم :  التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ الكلٌ  :  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً  98ٔرقم االستمارة :

 اللؽ  العربٌ  / النحو والدالل االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. عبد السبلم مرعً جاسم اسم المترؾ :

 اللؽ  العربٌ  / النحو والدالل  االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ القسم : 

 

 المستالص

 

قدمت هذه الرسةال  دراسة  داللٌة  لؤلحادٌةا الثبلثٌة  النبوٌة  ، مسةبوق  ببٌةان وتعرٌةؾ لمعنةى الثبلثٌةات النبوٌة  وتؤصةٌل     

 مصطلحها وبٌان أهم جذور الثبلثٌات فً التراا اإلنسانً والعربً واإلسبلمً 

 ه(. 9ٔٔجبلل الدٌن السٌوطً )ت  عرفت هذه الدراس  بكتاب الجامع الصؽٌر من حدٌا البتٌر النذٌر، كما وعرفت بمإلفد

 تركت هذه الدراس  فً بحا األحادٌا التً حوت فً نصها على ثبلث  أمور أو ثبلا اصال مما رؼب فٌد أو ُرهب مند.

 نهجت الرسال  منهًجا قالما على بٌان دالل  المفردة وٌدال تبعا لها بٌان مسالل الصرؾ والنحو.

 لٌن وااتم  وثبت المصادر والمراجع.قامت الرسال  على مقدم  وتمهٌد وفص

 فً المقدم  عرضنا أهمٌ  الموضوع وسبب االاتٌار وأهم المصادر والمراجع .

الفصل األول: الموسوم بـ )ثبلثٌات فً الترؼٌب(: درست الرسال  فٌد األحادٌا الثبلثٌ  الدال  على الترؼٌب وقةد قسةمتد الةى 

 افتتحت بلفد الثبلا ، وتناولت فً الثانً: الثبلثٌات التً لم تفتتح بلفد الثبلا. مبحثٌن: تناولت فً األول: الثبلثٌات التً

أما الفصل الثانً الموسوم )ثبلثٌات فً الترهٌب(: فدرست الرسال  فٌد األحادٌا الثبلثٌ  الدال  على الترهٌب وقد قسمتد الى 

 تناولت فً الثانً: الثبلثٌات التً لم تفتتح بلفد الثبلا.مبحثٌن: تناولت فً األول: الثبلثٌات التً افتتحت بلفد الثبلا ، و

 الااتم  أجملت أهم ما توصلت إلٌد الرسال .

 أردفنا الااتم  بؤهم المصادر والمراجع العلمٌ  واألطارٌح والبحوا المنتورة التً قامت علٌها الرسال 
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

دراسةة  داللٌةة  للمسةةتوٌٌن الصةةوتً  –: الثبلثٌةةات القرانٌةة   عنةةوان الرسةةال  اسماعٌل دمحمعبد األمٌر اسم الطالب : 
 - والصرفً

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٓرقم االستمارة :

 اللؽ  العربٌ  / اللؽ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  قاسم فتحً سلٌماند.  اسم المترؾ :

 اللؽ  العربٌ  / الببلؼ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

 .وبعد هللا رسول على والسبلم والصبلة و الحمد    

 وهةةذه, فعلٌةة  إسةةمٌ  او إسةةمٌ  فعلٌةة  او فعلٌةة  او إسةةمٌ  جمةةل ثةةبلا او مفةةردة اسةةماء ثبلثةة  مةةن تتكةةون: القرانٌةة  الثبلثٌةةات

 وقةد, واحةد لمعنةى تقةود معةانٍ  مجموعة  أو معنةى لتُدهةر بعضةها مةع مترابط  ومتاهد صور منها تكونت بؤنواعها الثبلثٌات

 فةةً دراسةتً وكانةت, مبحثةٌن علةى مقسةةم فصةل وكةل, الصةرفٌ  والداللة  الصةوتٌ  الداللةة  همةا فصةلٌن علةى الرسةال  قسةمت

 للثبلثٌةات المناسةب  الداللة  تكةوٌن فةً وضةعفد الصةوت وقةوة وصةفاتها، األصوات ماارج دور إبرات على تقوم االول الفصل

 فةً االفعةال مةن, والمتٌةد المجةرد و, الفعةل وتمن والمتتقات،, االسماء  فً فكانت الثانً الفصل فً  دراستً اما,  القرانٌ 

 .اعلم وهللا دالل  اقوى تعطً مواضعها فً ذلك كل كانت وكٌؾ الدالل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

161 
  

 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

 طد دمحم فرج نتال اسم الطالب :
 

العبادات هـ( الفقهٌ  فً 8ٓٓااتٌارات الحدادي الحنفً)ت: عنوان الرسال  
فً كتابً الطهارة والصبلة فً كتابد الجوهرة النٌرة دراس  مقارن  على 

 المذاهب األربع 

 القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ  / فقد  9ٕٔٓ/ٔٔ/ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  دمحم  لوهابسارٌ  عبد اد.  اسم المترؾ :

 علوم اسبلمٌ  / الفقد  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ  

 

 المستالص 
 

ه( فً كتابد الجوهرة النٌرة ترح ماتصر القُةُدوري فةً كتةابً الطهةارة 8ٓٓجمعت الّرسال  ااتٌارات اإلمام الحدادي)ت    

 والصبلة دراس  مقارن  على المذاهب األربع , وتؤلفت الرسال  بعد المقدم  من تمهٌد وفصلٌن وااتم  ونتالج.

فُت باإلمام بالحدادي رحمد هللا من حٌا تهرتد، اسةمد، كنٌتةد،     أّما التمهٌد: فاتتمل على التعرٌؾ بالمإلِّؾ والمإل ؾ، فعر 

نسةةبد، مذهبةةد، والدتةةد، وفاتةةد، ومكانتةةد العلمٌةة ، وتةةٌواد، ومإلفاتةةد، وبٌنةةت الحالةة  السٌاسةةٌ ، واالجتماعٌةة ، والعلمٌةة ، 

فةت أًٌضةا باإلمةام والدٌنٌ ، التً كان ٌعٌتها ا فةُت بكتةاب الجةوهرة النٌةرة ومةنهج الحةدادي فٌةد، وعر  إلمةام الحةدادي. كمةا عر 

القُُدوري وماتصره وعرضت بعض التروح التً تناولت هذا الماتصر الذي ٌعةده الحنفٌة  مةن الكتةب التةً ال ٌسةتؽنى عنهةا 

 فً المذهب، وبٌنت بعض مصطلحات الترجٌح الااص  بالمذاهب األربع .

وأّما الفصل األول: فاتتمل على ااتٌارات اإلمام الحدادي فً كتاب الطهارة فكانت ثبلث  وعتةرٌن  ااتٌةاًرا توتعةت علةى     

أبواب الطهارة فكان المبحا األول: ااتٌارات اإلمةام الحةدادي فةً مسةالل الوضةوء والتةٌمم والمسةح علةى الافةٌن، والمبحةا 

مسالل الؽسل والجناب  والحٌض، والمبحا الثالا: ااتٌارات اإلمةام الحةدادي فةً مسةالل  الثانً: ااتٌارات اإلمام الحدادي فً

 المٌاه والنجاسات وما ٌتعله بالحدا.

وأما الفصل الثانً: فاتتمل على ااتٌارات اإلمام الحدادي فً كتةاب الصةبلة فكانةت عتةرٌن ااتٌةاًرا توتعةت علةى أبةواب     

ات اإلمةةام الحةةدادي فةةً بةةاب األذان وتةةروط صةةح  الصةةبلة، والمبحةةا الثةةانً: ااتٌةةارات الصةةبلة فكةةان المبحةةا األول: ااتٌةةار

 اإلمام الحدادي فً باب صف  الصبلة، والمبحا الثالا: ااتٌارات اإلمام الحدادي فً باب صبلة التطوع والجنالت.

ٌها: سةع  علةم اإلمةام الحةدادي؛ إذ كةان وأما الااتم : فاتتملت على أهم النتالج والتوصٌات، ومن النتالج التً توصلت إل    

ه(  7ٔٓفقًٌها مفسًرا، لد الكثٌر من المصةنفات، كمةا أنّةد مةن العلمةاء المتةهورٌن فةً المةذهب الحنفةً، كانةت والدتةد سةن  )

ه ه(، تفقد علٌد الكثٌر من أهل تبٌد، ومن النتالج التً توصلت إلٌها: أّن كتةاب )الجةوهرة النٌةرة( ااتصةر8ٓٓووفاتد سن  )

 اإلمام الحدادي من كتابد )السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج(.

وأمةا التوصةٌات: فؤوصةةً طلبة  الدراسةةات العلٌةا وؼٌةةرهم، بإتمةام دراسةة  ااتٌةارات اإلمةةام الحةدادي فةةً كتابةد )الجةةوهرة     

 النٌرة( حتى ٌدهر بصورة متكامل .

 والحمد و رب العالمٌن
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 االنسانٌ التربٌ  للعلوم 

 اإلٌحاء الصوتً فً بالٌ  أبً تمام  :عنوان الرسال   نجوان دمحم سعدي اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  / اللؽ  والنحو  9ٕٔٓ/ٔٔ/7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. أمٌن لقمان الحبار اسم المترؾ :

 اللؽ  / اللؽ  والنحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

تعد األصوات عصب الكبلم وجوهره، والمادة الاام المكون  للؽة ، فمةن دونهةا ال وجةود للؽة ، ومةن ثَةم ٌنعةدم التواصةل،      

فالصوت أولى الركالت التً تُساعد فً دراس  اللؽ ، والتعمه بهةا وسةبر أؼوارهةا، والكتةؾ عةن جمالهةا، وللةدرس الصةوتً 

عنةةى وتصةوٌره، والوصةةول إلةى نتٌجة  مفادهةةا: وجةود عبلقةة  بةٌن الصةةوت أهمٌة  بالؽة ؛ لمةةا لةد مةةن أثةر بةالػ فةةً تجسةٌد الم

واٌحالد؛ لذلك ارتؤٌت أن أبحا فً تلك العبلق ، عن طرٌه دراس  اإلٌحاء الصوتً فً قصةٌدة تةعرٌ  تعةد مةن أجمةل قصةالد 

اد اإلسةبلم والمسةلمٌن، العصر العباسً األول، أال وهً: قصٌدة )فتح عمورٌ ( ألبً تمةام الطةالً؛ لمةا فٌهةا مةن توثٌةه ألمجة

 واالعبلء من تؤنهم، فضبًل عن توثٌقها لحدا تارٌاً مهم أطاح بالروم وكسر توكتهم. 

ن ٌ من ) واحٍد وسبعٌن( بٌتًا تعرًٌا، تم تقسٌُمها على امِس لوحاٍت تعرٌٍ  بنةاًء علةى الحةدِا الةذي تناولتةدُ تلةك  القصٌدةُ مكو 

الموسوم ُ بـلوحِ  )السٌِؾ والنبوءة( وأبٌاتها من واحد الى عترة، عن قوِة السةٌِؾ وَضةعِؾ األبٌاُت، تتحدُا اللوح ُ األولى: 

النبوءة، وتتحدُا اللوح ُ الثانٌ ُ: الموسوم ُ بـلوحِ  )النصِر(، وأبٌاتُها من أحَد عتر الى أربع َ عتر، عن عدمةِ  ذلةَك الفةتحِ 

: الموسوم ُ بلوحِ  )ِحصةار عمورٌة (، وأبٌاتُهةا مةن امسة َ عتةر الةى سةتٍ  والفرحِ  الؽامرِة بالنصر، وتتحدُا اللوح ُ الثالث 

ورٌ ، وتتحدُا اللوح ُ الرابع : الموسوم ُ بلوحِ  )المعتصم(، وأبٌاتُهةا مةن سةبعٍ   وثبلثٌن، عن الحرٌِه والدماِر الذي حل  بعمُّ

لوحة ُ الاامسة : الموسةوم ُ بلوحةِ  )قالةِد الةروم(، وثبلثٌن الى تسةعٍ  وأربعةٌن، عةن البطةِل الفةاتح ومدحةِد بتةكٍل مباتةر، وال

 وأبٌاتُها من امسٌن الى واحٍد وسبعٌن، تتحدُا عن هتٌم  قالِد الروِم وهروبِد من ساحاِت القتال.

اقتضت الدراس  على أن تسٌر على الاط  التً افتتحتها بتمهٌد، ثم امس  فصول ثم ااتم ؛ ااتص كل فصل بلوح  تعرٌ . 

علةةى المةةنهج الوصةةفً، فاتةةتمل علةةى امسةة  محةةاور هةةً: أواًل: التعرٌةةؾ باإلٌحةةاء )لؽةة ً واصةةطبلحا(، وثانًٌةةا:  قةةام التمهٌةةد

التعرٌؾ بالصوت )لؽ  واصطبلحا(، وثالثًا: التعرٌؾ بمصطلح الصوت اللؽوي وتصةنٌفد فونولوجٌةا إلةى صةوالت وصةوامت، 

ابعًةا: التعرٌةؾ بةالمقطع الصةوتً وأنواعةد، واامًسةا: فضبًل عن الحدٌا عةن صةفات تلةك األصةوات وماارجهةا بااتصةار، ور

 الحدٌا عن مناسب  القصٌدة.

وتقوم الفصول الامس ، على المنهجٌن الوصةفً والتحلٌلةً، فضةبًل عةن اإلحصةالً فةً نهاٌة  كةل فصةل. جةاء الفصةل األول  

ل الثالةا الموسةوم بةـ )لوحة  حصةار الموسوم بـ )لوح  السٌؾ والنبوءة(، والفصل الثانً الموسوم بـ )لوح  النصر(، والفص

عمورٌ (، أما الفصل الرابع الموسوم بـ )لوحة  المعتصةم(، والفصةل الاةامس الموسةوم بةـ )لوحة  قالةد الةروم(، واتةتمل كةل 

فصل على المدال، الذي تناولنا فٌد اللوحة  التةعرٌ  بالتةرح والتفسةٌر، فضةبًل عةن أبٌةات اللوحة . والدراسة  العامة  للوحة  

ولنا فٌها مدى مناسب  األصوات والصفات والمقاطع للمعةانً الةواردة فةً اللوحة  بااتصةار، فضةبًل عةن ثبلثة  مباحةا التً تنا

لكةل فصةل، ٌاةةتص كةل مبحةا بدراسةة  جانةب صةةوتً بتةكل مفصةل، المبحةةا األول: األصةوات، وتناولنةا فٌةةد أكثةر الصةةوالت 

نً: الصةفات، تناولنةا فٌةد أكثةر الصةفات الصةوتٌ  تةواتًرا فةً والصوامت تواتًرا فةً اللوحة  بالوصةؾ والتحلٌةل، المبحةا الثةا

اللوحةة  بالوصةةؾ والتحلٌةةل، أمةةا المبحةةا الثالةةا: المقةةاطع، تناولنةةا فٌةةد أكثةةر المقةةاطع الصةةوتٌ  تةةواتًرا فةةً اللوحةة  بالوصةةؾ 

البحا بااتمة  تضةم  والتحلٌل، ثم ألحقنا كل فصل بجداول ااص  باألصوات والصفات والمقاطع الواردة فً كل لوح ، وأُلحه

 أهم النتالج التً توصلنا الٌها فً بحثنا.
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

 الرفض فً لتومٌات أبً العبلء المعري()  :عنوان الرسال   رحم  فرحان سالم اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر  التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٙٔ:  رقم االستمارة

 االاتصاص العام / الدقٌه : ادب / ادب عباسً  9ٕٔٓ/ٓٔ/ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. سالم دمحم ذنون   اسم المترؾ :

 ادب /  ادب عباسً   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

      

فض، وتمٌ ت بِد عةن ؼٌةره مةن فنةون األدب األاةرى، واقترنةت مضةامٌند بهةذه       عر ارتباًطا وثٌقًا بداهرة الر  فقد ارتبط الّتِ

فض رب مةا ٌعةود  عِر والةر  ل:  الداهرة منذ تعراء العصر الجاهلً إلى عصرنا هذا، وهذا االقتران الحاصل بٌن الّتِ ألمةرٌن، األو 

نابٌع من الَاارج، أي بما ٌحٌط بالت اعر من دروؾ سٌاسةٌٍ  واجتماعٌ ة  واقتصةادٌ ، والث ةانً: نةابٌع مةن الةد اال، أي بمةا هةو 

فض لةدى تةعراء العصةر العب اسةً أكثةر مةن  مقترن بنفسٌ  الت اعر، وما ٌطمح لنٌلةد أو تؽٌٌةره، ومةن هنةا بةرتت دةاهرة الةر 

ٌنٌ ، وهذا ما أضاؾ نوًعا جدًٌدا من المعاناة ال تً عانى منهةا ؼٌرها من  الدواهر؛ وذلك بدهور كثٌر من الفر  والمذاهب الّدِ

ةةعراء وتةةاعر الفبلسةةف  أبةةو العةةبلء  ةاعر لتتةةّكل بةةذلك ِرفًضةةا مةةن نةةوعٍ ااةر، وكةةان مةةن بةةٌن هةةإالء التةةعراء فٌلسةوؾ التُّ الت 

ي )ت: ون اطتد على ثبلث  فصول تسبقها مقدمة  وتمهٌةد و تقفوهةا ااتمة  أجملةُت فٌهةا واقتضى البحا أن تك ،ه(9ٗٗالمعّرِ

األولةةى: تناولةةت فٌهةةا الةةرفض لؽةة , والثانٌةة : الةةرفض اصةةطبلحا, والثالثةة  :  نتةةالج البحةةا, فجةةاء التمهٌةةد فةةً أربةةع مسةةالل

 راء بتؤند.اصوصٌ  أبً العبلء ولتومٌاتد, واألاٌرة : تناولت فٌها فلسف  أبً العبلء وااتبلؾ اآل

أمةةا الفصةةل االول: الةةذي جةةاء تحةةت عنةةوان الةةرفض االجتمةةاعً فقةةد تناولةةت فٌةةد اوالً: رفةةض الفسةةاد والنفةةا  فةةً المجتمةةع,  

وثانٌاً: رفض البال, وثالثاً: رفةض المةرأة, ورابعةاً: رفةض الةتواج.   وجةاء الفصةل الثةانً : تحةت عنةوان الةرفض السٌاسةً 

بع مةةن فكةةر التةاعر والدةةروؾ المحٌطة  بةةد, والثةةانً: رفةض سٌاسةةً ٌةدعو الةةى الثةةورة تناولةت فٌةةد اوالً: رفةض سٌاسةةً نةا

 وٌصرح بها.

أما الفصل الثالا : الذي جاء تحت عنوان الرفض الدٌنً فتناولةت فٌةد أوالً : ااةتبلؾ اآلراء فةً معتقةده , وثانٌةاً: رفةض     

 المعتقدات.

راسة .واتمت دراستً بؤهم النتالج التً توصلت إلٌها,      وتوصةل الباحةا  ثم ثبت المصادر والمراجع التً اعتمدتها فً الّدِ

 الى نتالج أهمها:

ٌنٌ  ، فؤبٌات الت اِعر ف - ة واعتماده مبدأ الت ك الد ور األكبر فً رفضد للمعتقدات الّدِ ً كان لعقل الت اعر الواعً وأفكاره الحر 

ٌن اإلسةبلمً وحثِّةد علةى لتومٌ اتد تعكس تداال أفكاره واضطرابد وحٌرتد  فالن ادر فً عةدداً مةن أبٌاتةد ال تةً تمثِّةل تعةالٌم الةّدِ

د فٌها والحدٌا عن العالم الؽٌبً ٌجة اهد، والن اِدر فً بعضها اآلار الذي ٌمثِّل رفضد لها وتّكِ د االلتتام بها ٌجُد فٌد العابد الت 

ندٌه الكافر  ة وهذا ما جعل ا  -والعٌاذ باو–فٌد الّتِ لعلماء والباحثٌن ؼٌر قادرٌن على فهم هذه الذ ات المضطرب   متهمٌةد مةر 

ة بعكس ذلك.  ندق  ومر   باإللحاد والت 

 تك ل الرفض المنطله األساس ال ذي نبع مند تعر أبً العبلء فً دٌواند اللتومٌات. -
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

القواعةةد الفقهٌةة  واألصةةولٌ  فةةً كتةةاب تاةةرٌج الفةةروع علةةى  " : الرسةةال عنةةوان  اٌناس بتٌر سلطان اسم الطالب :
ً  –األصول للتنجانً   "  –المعامبلت إنموذجا

 علوم القران والتربٌ  االسبلمٌ القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8٘ٔرقم االستمارة : 

 علوم القران والتربٌ  االسبلمٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  لقمان حسن عبدهللاد.  اسم المترؾ :

 المقارنالفقد وأصولد / الفقد  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

      

ً  وأعمها قدراً  وأجلها, التوحٌد علم بعد الترعٌ  العلوم أترؾ من واصولد الفقد علمً فان           صةح  تعةرؾ فبهما, نفعا

 تفهةةم وبقواعةةدهما, الحةةرام مةةن الحةةبلل وٌعةةرؾ والتةةٌطان الةةنفس وسةةاوس تةةدفع وبهمةةا,  المعةةامبلت واسةةتقام  العبةةادات

ً  النصوص ً  فهما  للمفسةر عنهمةا ؼنةى فةبل,  الترٌع  وصٌان , الدٌن لحفد وسٌل  فهما, األحكام علٌد تدل ما وتوضح, صحٌحا

 .وقواعدهما واُصولد الفقد معرف  الى محتاج فالكل, والمجتهد والمحدا

 أدلتهةةا مةةن التةةرعٌ  االحكةةام واسةةتنباط سةةبٌل فةةً جهةةودهم بةةذل فةةً العصةةور مةةر علةةى والعلمةةاء المجتهةةدون اهةةتم ولهةةذا 

 لةذا, قبل من معروف  تكن لم مسالل من ٌستجد ما لكثرة ندراً  المعاصر عالمنا فً ومتفرع  كثٌرة األحكام أن ؼٌر, التفصٌلٌ 

 وترتةد ذهنةد للعةالم تنٌةر فهةً,  واصةولد الفقةد بنةاء علٌهةا ٌقةوم وأُسةس كلٌ  ومنارات قواعد بوضع المسلمٌن علماء عنً

 .واٌسره طرٌه اقرب من مطلوب  نٌل الى الباحا وتهدي

 ضةةبط مةةن الٌومٌةة  حٌاتةةد فةةً االنسةةان وحاجةة  بالمعةةامبلت المتعلقةة  وقواعةةدهما واصةةولد الفقةةد علةةم موضةةوعً أهمٌةة  إن

 تصةحٌح فةً عنهةا ٌسةتؽنى ال ممةا وؼٌرهةا واالقةرار والتةفع  والةرهن والسةلم والتةراء بةالبٌع المتصل  الترعٌ  المعامبلت

 الفةروع تاةرٌج كتةاب فةً واالصةولٌ  الفقهٌة  القواعد) بــ الموسوم  رسالتً موضوع ااتٌار فً رؼبت, ومعامبلتد عباداتد

ً  المعامبلت -للتنجانً االصول على  (  -إنموذجا

 : فً تركتت فقد البحا موضوع اهمٌ  اما

 .منها الراجح وبٌان الفقهاء بٌن الابلؾ ومعرف  مسالل، من منها وماٌتفرع وأُصولٌ  فقهٌ  القواعد فهم -ٔ

 تنٌةر ملكة  فهةً, لهةا والمحةدا والمفسةر الفقٌةد وحاجة  منهمةا كةل فالةدة وبٌان واالصولٌ  الفقهٌ  القواعد تعرٌؾ -ٕ

 .المستجدة والنواتل للوقالع الحلول واستنباط علٌهم المعروض  الترعٌ  االحكام معرف  فً طرٌقهم

 ورعاٌ  الناس حقو  حفد من فٌد لما وتقدمها االم  بحٌاة صل  اكثر فهو بالؽ  اهمٌ  لد المالٌ  المعامبلت باب ان -ٖ

 .وحفدها اموالهم

 االربعة  المذاهب فً احكامها على والتعرؾ, منها وتتفرع تحتها تندرج التً وتطبٌقاتها ببعض عضها القواعد ربط -ٗ

 .وجد ان وؼٌرها

 مسةةالل فةةً وتطبٌقاتهةةا واألٌصةةولٌ  الفقهٌةة  القواعةةد عةةرض اةةبلل مةةن األصةةول علةةى الفةةروع تاةةرٌج كتةةاب أهمٌةة  -٘

 .عام  األم  علماء عند مكانتدُ  لدُ  قدٌم كتاب فهو المعامبلت
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

َمرِ  : عنوان الرسال  مإٌد رمتي سلمان اسم الطالب : ًُّ فًِ ُسوَرِة التُّ ْوتِ  اإلٌَحاُء الص 

 القسم : اللؽ  العربٌ  اإلنسانٌ الكلٌ  : التربٌ  للعلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٖٔرقم االستمارة : 

 اللؽ  / اللؽ  والنحواالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد فٌصل مرعً حسند.  اسم المترؾ :

 اللؽ  / اللؽ  والنحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

      

َمةرِ هذه الرسال  دراس  صوتٌ  تُعنى ببٌان )       ًُّ فًِ ُسةوَرِة التُّ ْوتِ لكةّل صةوٍت إٌحاءاتةد وقٌمتةد األسةلوبٌ  (، إذ اإلٌَحاُء الص 

كثةر فةً ، وقةد للسٌا ، فإٌقاع األصوات فً سٌا  الفرح ٌاتلؾ عن إٌقاعها فً سٌا  الحتن وكذلك الوعد والوعٌدالموالم  

السورة الترؼٌب والترهٌب والوعد والوعٌد، وفٌها ألوان من اإلٌقاعات الصوتٌ  تقوم على التماس الذالق  الجمالٌ  وتنهض 

على تحلٌل السورة وبٌان تلك اإلٌحاءات بصةورة مجملة  ثةّم تحلٌةل مقاطعهةا  فقام البحاعلى تحرٌك الوجدان وتفعٌل الدالل ، 

وفقراتها ثّم تحلٌل بعض اآلٌات التً تبرت فٌها أصوات توحً بمعانً فً سٌاقها ثّم تحلٌل بعض الكلمات التً تمتات بجرسةها 

 الممٌت .

رٌةؾ بمعنةى اإلٌحةاء لؽة  واصةطبلحاً، ثةّم التعرٌةؾ واقتضت الرسال  أْن تقوم على تمهٌد وفصلٌن وااتم ، وكان التمهٌةد للتع

بؤهم المصطلحات الصوتٌ  التً استادمت فً الرسال ، أّما الفصل األّول فكان لبٌان إٌحاءات صةفات األصةوات للسةورة، وقةد 

السةورة ضّم مدابلً للحدٌا عن إٌحاءات صفات األصوات للسورة مجمل ً، ومبحثٌن، األول: إلٌحاءات المجموع  األولةى مةن 

وفقراتها، والمبحا الثانً: للحدٌا عن إٌحاءات صفات األصوات للمجموع  الثانٌ  من السورة وفقراتها، أّما الفصةل الثةانً 

فكان إلٌحاءات المقةاطع الصةوتٌ  للسةورة المباركة ، وكةان هةو اآلاةر مقسةماً علةى مةدال ومبحثةٌن وكةّل مبحةا مقسةٌم علةى 

 ّن الحدٌا فٌد كان عن إٌحاءات المقاطع الصوتٌ  .مطالب، كتقسٌم الفصل األول، إال أ

ورود تٌادة فً نسب  األصوات المجهةورة أو العكةس حسةب المعةانً وانتهت الرسال  بااتم  لعرض أهم النتالج، منها:       

المتسةم  بقةّوة الواردة فً اٌات السورة، فثّم  معاٍن قوٌ  عتت تلك القّوة أو اتسه معها تٌادة فً نسب  األصةوات المجهةورة 

إسماعها، وثّم  معاٍن لٌن  وردت فً السورة  فجاءت معها تٌادة فً نسةب  األصةوات المهموسة ، وثّمة  انسةجام بةٌن معةانً 

ورصةد البحةا كلمةات وردت فةً السةورة المباركة  كةان لهةا جةرس ممٌةت  اآلٌات وأنواع المقاطع الصوتٌ  التً تتّكلت منها،

 علٌها وتحاكٌها . جعلها توحً بالمعانً التً تدل

وأاٌراً، هذا عملً بَذَْلُت فٌد َجْهدي بَِحْسب طاقتً، عسى أْن أكوَن موفقاً، فما كان فٌد من صواب فمن هللا سةبحاند ومةا كةان 

اةر ؼفراَن التلِّ  وإقال َ العثرِة إنّد نعم المةولى ونعةم النصةٌر، وا فٌد من اطؤ أو سهٍو أو نسٌان فمن نفسً، وهللاَ تعالى أسؤلُ 

 دعوانا أن الحمد و رّب العالمٌن .   
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

: الرٌةةاح وامكانٌةة  اسةةتثمارها فةةً انتةةاج الطاقةة  المتجةةددة فةةً  عنةةوان الرسةةال  عثمان ناصر محمود اسم الطالب :
    محافد  نٌنوى

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 87ٔرقم االستمارة : 

 الجؽرافٌ  / الجؽرافٌ  الطبٌعٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ٙتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مدرسالدرج  العلمٌ  :  علً اضر جاسم دمحمد.  اسم المترؾ :

 الجؽرافٌ  الطبٌعٌ  /  المناا التطبٌقً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

      

اعتمدت هذه الدراس  االسلوب العلمً الدقٌه فً تحلٌل وادهار النتالج العلمٌة  الحقٌقٌة  فةً تحدٌةد الدةاهرة ودراسةتها       

اعتمدتد الجؽرافٌ  الحدٌث  فً اثبات مقادٌر عناصةرها المنااٌة  رقمٌةاً وهةذا دلٌةل ااةر تمانٌاً ومكانٌاً من ابلل التطور الذي 

 على سع  علم الجؽرافٌ  فً ادراكاتها العلمٌ  الحدٌث .

تعد الطاق  البدٌل  من أهم محاور البحوا العالمٌ  من اجل الاروج من واقع محدودٌ  مصادر الطاقة  الةى وفرتهةا مةن اةبلل 

لل التً ترسم مستقبل انتاج الطاق  عبر التمن وان طاق  الرٌاح هً احدى ركالت الطاقة  البدٌلة  تارٌاٌةاً ففةً البحا عن البدا

قدم استعمالها دلٌل على اهمٌ  تطورها، كما ااذ تطور طاقة  الرٌةاح تةكبلً متسةارعاً بسةبب االمكانٌة  المتاحة  والتكلفة  التةً 

ور الدراسةات والبحةوا وحةل المتةكبلت ٌكمةن فةً االنسةان لةذلك نحةن نسةعى تقل مع كبر حجم االستثمار عبر التمن, ان مح

 لراحتد عن طرٌه اٌجاد البدالل والحلول.

تهةدؾ هةذه الدراسة  الةى االطةةبلع علةى امكانٌة  اسةتثمار طاقةة  الرٌةاح فةً محافدة  نٌنةوى ومةةن اجةل الوقةوؾ علةى العوامةةل 

تصةاص الةدقٌه للمنةاا التطبٌقةً فةً اٌجةاد المعةادالت المناسةب  المساعدة على اسةتثمارها، ان هةذه الدراسة  أتةت ضةمن االا

لتحلٌل سرع  الرٌةاح واتجاههةا وعلةى عةدة ارتفاعةات ماتلفة  مةن اجةل الوصةول الةى افضةل معةدالت سةرع  الرٌةاح وافضةل 

 )توربٌن( ٌمكن استادامد على ارض نٌنوى.

ل الدق  فً دراس  معدالت سرع  الرٌاح واتجاهها وألن مساح  نٌنوى واسع  اعتمد البحا على ست  محطات منااٌ  من اج

ومحطةة  ربٌعةة  وتلعفةةر وسةةنجار للفتةةرة ذاتهةةا  ٖٕٔٓ-98ٖٔفقةةد اعتمةةد الباحةةا علةةى كةةل مةةن محطةة  الموصةةل وللمةةدة مةةن 

، وبصةورة عامة  فةإن المةدة المحةددة كافٌة  ٖٕٔٓ-99ٕٔومحطة  البعةاج مةن  ٖٕٔٓ-99ٖٔومحط  تل عبطة  للمةدة مةن 

فد  نٌنوى من طاق  الرٌاح، ومن اةبلل كةل الدراسةات التةً تةملت معةدالت سةرع  الرٌةاح واتجاههةا فةً إلبرات مقدرات محا

محافد  نٌنوى لٌس بقصد استثمارها للطاق  البدٌل  بل لحساب معةدالت السةرع  واالتجةاه وعناصةر المنةاا االاةرى إذ كانةت 

علةى محطة  الموصةل فقةط ولكةن بقٌة  المحطةات والتةً محافد  نٌنوى تسجل المعدالت األدنى فً سرع  الرٌاح وهذا ٌنطبه 

تمثل اقلٌم مناا المحافد  كامل  كانت تسجل معدالت مرتفع  من حٌا سرع  الرٌاح فقد سجلت محط  تلعفر معدالتها متابد 

  الى حد كبٌر محط  الحً فً محافد  الكوت كما سجلت محط  سنجار وتل عبط  معدالت عالٌ  وعند تطبٌه معادل  السةرع

على ارتفاعات ماتلف  توصلنا الى نتالج جٌدة فً امكانٌ  استثمار طاق  الرٌاح حٌا ٌمكننا استثمار طاقة  الرٌةاح فةً محطة  

تلعفةةر وتةةل عبطةة  وسةةنجار والبعةةاج وان العوامةةل الطبٌعٌةة  والطبوؼرافٌةة  كةةان لهةةا االثةةر فةةً تهٌلةة  األحةةوال المنااٌةة  التةةً 

جنةوبً التةةرقً ح فةةً هةذه الموقةع والتةً نتجةةت عةن االمتةداد التةةمالً الؽربةً والسةاعدت فةً ارتفةاع معةةدالت سةرع  الرٌةا

 للمرتفعات الجبلٌ .
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

: النمذجةةة  المكانٌةةة  لتوتٌةةةع المسةةةتوطنات الرٌفٌةةة  فةةةً ناحٌةةة   عنةةةوان الرسةةةال  هانً الٌاس داهر اسم الطالب :
    GISالعٌاضٌ  باستادام ندم المعلومات الجؽرافٌ  

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٓٓرقم االستمارة : 

 جؽرافٌ  / ارالط وندم معلومات جؽرافٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعد الدرج  العلمٌ  :  دمحم هاتم ذنوند.  اسم المترؾ :

 الجؽرافٌ  البترٌ  / جؽرافٌ  النقل االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

      

نتٌج  جملة  مقومةات جؽرافٌة  الصت الدراسات إلى أن التوتٌع المكانً للمستوطنات الرٌفٌ  فً ناحٌ  العٌاضٌ  جاءت      

مسةتوطن  رٌفٌة  كةان توتٌعهةا الجؽرافةً توتٌعةاً ؼٌةر  ٕ٘طبٌعٌ  وبترٌ  على حد سواء مما انعكس على امتبلك الناحٌ  لةـ 

منةتدم فضةبلً عةن تبةاٌن اصةالص السةةكن الرٌفةً مةن حٌةا مةواد البنةةاء ومورفولوجٌة  المسةكن الرٌفةً إضةاف   للاصةةالص 

المسةتوطنات الرٌفٌة  سةواء بتةكلها النجمةً أو الةدالري أو المثلةا، وقةد اتضةح مةن اةبلل اعتمةاد التكلٌ  التةً حضةٌت بهةا 

بؤن نمط التوتٌةع المكةانً للمسةتوطنات الرٌفٌة   arc toolboxالمعتمدة فً  Spatial Analysأدوات التحلٌل المكانً ـ

اه التوتٌع فضبلً عن نمط توتٌعها نمطاً عتوالٌاً مةن جاء توتٌعاً ؼٌر متدم بالنسب  للمركت المكانً والمساف  المعٌارٌ  واتج

انطقة  لكثافةات متباٌنة  بنةاء علةى تحلٌةل كٌرنةل  ابلل ما أفرتتد نتةالج المجةاور األقةرب وتبةاٌن انماطهةا المكانٌة  الةى امسة 

ت المكانٌ  المةإثرة ناهٌك عن نتالج نموذج المبلءم  المكانٌ  الذي حدد مدى مبلءم  ناحٌ  العٌاضٌ  من ابلل وتن المتؽٌرا

 على االستٌطان الرٌفً فً الناحٌ .
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

 : التؽٌر الجٌومورفً لوادي نهر دجل  فً ناحٌ  القٌارة عنوان الرسال  فرات علً حمٌد اسم الطالب :

 القسم : الجؽرافٌ   الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٓٔرقم االستمارة : 

 / الجؽرافٌ  الطبٌعٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : الجؽرافٌ   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. اسباهٌ  ٌونس المحسن اسم المترؾ :

 /  جٌومورفولوجً الجؽرافٌ  الطبٌعٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص

      

( و ٌبلةػ طةول المجةرى النهةري ضةمن ٕكةم 98،ٖٓٗتناولت الدراس  وادي نهر دجل  فً ناحٌ  القٌارة البالػ مسةاحتد )     

ضمن الرصٌؾ ؼٌر المستقر، وضمن نطا  الطٌةات . تقع منطق  الدراس  تكتونٌاً 7ٕٔٓكم( عام  87ٖ.ٖ٘)منطق  الدراس  

، أؼلب صاور منطق  الدراس  من الصةاور الرسةوبٌ  وتدهةر علٌهةا تكوٌنةات العصةر حتام مكحولالواطل  مند وتحدٌداً فً 

-فً تنتٌط العوامل والعملٌات المورفومنااٌ  )التجوٌ  الثبلثً وترسبات العصر الرباعً. للتباٌن المنااً بكل عناصره دورٌ 

التعرٌ ( وانعكاس ذلك على تطور المدهر األرضً، كذلك لئلنسان دور جٌومورفً بةارت متمثةل بالنتةاط التراعةً والرعةوي 

وكٌ  المٌةاه وكةان لةد دور مهةم فةً تؽٌٌةر سةل ٖٕٓٓالذي بةرت بعةد عةام  والعمرانً فضبلً عن نتاط التعدٌن المتمثل بالمقالع

وتدهور أراضً طرح النهر وأثر ذلك فً التطور الجٌومورفً. للمداهر ذات النتؤة التكتونٌ  تؤثٌراً هاٌدروجٌومورفٌاً مةإثراً 

فةً تؽٌةر األتةكال األرضةٌ ، فضةبلً عةن العوامةةل ذات النتةؤة الجٌومورفٌة  مثةل العملٌةات المورفومنااٌة  والمورفودٌنامٌكٌةة  

ضةةرس التةةً كةةان تؤثٌرهةةا واضةةحاً فةةً طبٌعةة  الجرٌةةان السةةطحً للمجةةرى النهةةري إذ تتصةةؾ المنطقةة  باصةةالص الت المتمثلةة 

كم ما أدى إلى سرع  جرٌان الماء أوالً وهذا انعكس على وجود مدةاهر تعروٌة  ٔلكل  ( مترٕٕٓ.ٔ)بانحدار عاٍل نسبٌاً بلػ 

الرسوبً لؤلودٌ  والمسٌبلت المالٌة  السةطحٌ  التةً عملت على تعمٌه الوادي النهري عن جوانبد مما أدى إلى تٌادة الحمل 

 تتجد نحو المجرى النهري والتً عملت فٌما بعد على نتوء مداهر إرسابٌ .

وعلى أساس هذه الاصالص ومدى تفاعلها مع بعضها البعض تؽٌرت اصالص ومساحات وابعاد الوحدات األرضةٌ  للةوادي 

 ات كل منها بتؽٌرات مورفومترٌ  ومورفولوجٌ .النهري التً كونتها العملٌات النهرٌ  إذ امت

( البةةرات التؽٌةةرات الجٌومورفٌةة  7ٕٔٓ-99ٕٔ-97ٖٔأدهةةرت الدراسةة  مقارنةة  مجةةرى نهةةر دجلةة  لةةثبلا مةةدد تمنٌةة  هةةً )

وتحلٌلها فقد أدهرت حصول تؽٌرات فةً مسةاح  السةهل الفٌضةً والكتةؾ النهةري إذ تةهدت مسةاح  السةهل الفٌضةً الفعةال 

 99ٕٔ( عةةةةام 2كةةةةم 9٘٘,97و) 97ٖٔ( عةةةةام 2كةةةةم ٕٓٔؽٌةةةةراً اةةةةبلل مةةةةدد الدراسةةةة  بلؽةةةةت مسةةةةاحتد )وؼٌةةةةر الفعةةةةال ت

، وتؽٌةرت أبعةاد المجةرى الرلٌسةً )طةول المجةرى وعرضةد( إذ بلةػ طةول المجةرى الرلٌسةً 7ٕٔٓ( عةام 2كم78ٖ,ٙٓٔو)

كةم( إذ بلؽةت  ٕٙ٘.ٗ٘) فبلةػ 99ٕٔ، بٌنمةا تتاٌةد طولةد عةام 97ٖٔ( فةً عةام ٕٙٓ.ٖ٘لنهر دجل  فً ناحٌ  القٌةارة )كةم 

كةةم(، بنقصةةان  87ٖ.ٖ٘فبلةةػ ) 7ٕٔٓكةةم(، بٌنمةةا تنةةاقص طةةول المجةةرى الرلٌسةةً عةةام  ٘ٗ.ٔالتٌةةادة فةةً طةةول النهةةر )

 ، سبب هذه التؽٌرات عوامل طبٌعٌ  وبترٌ .97ٖٔكم( عن عام  8ٔٔ.ٓوبتٌادة بلؽت ) 99ٕٔكم( عن عام  9ٖٙ.ٓ)

( ٖ( التةواءات و)ٙوأبعاد االلتةواءات والمنعطفةات النهرٌة  إذ كتةفت عةن وجةود )كما أدهرت الدراس  وجود تؽٌر فً أعداد 

( ٖ( التةةواءات و)7فضةةم ) 7ٕٔٓأمةةا فةةً عةةام  99ٕٔ( منعطفةةات فةةً عةةام ٗ( التةةواءات و)8، و )97ٖٔمنعطفةةات عةةام 

جة  االنعطةاؾ منعطفات تباٌنت فً اصالصها المورفومترٌ  والمورفولوجٌة  مةن حٌةا نسةب  التعةرج طةول المةدى وطةول مو

وطول وعرض المجرى فً االلتواء والمنعطةؾ. كةذلك أدهةرت الدراسة  تؽٌةراً فةً أعةداد ومسةاح  البحٌةرات الهبللٌة  إذ بلةػ 

.كمةةا كتةةفت الدراسةة  عةةن تؽٌةةر أعةةداد وأبعةةاد 7ٕٔٓ( عةةامٖو) 9ٕٔ( عةةام ٗو) 97ٖٔ( عةةام ٘) عةةدد البحٌةةرات الهبللٌةة 

( جتٌةرة نهرٌة  ثةم اتداد عةددها الةى ٔٔدراس  فقد بلػ عدد الجةتر النهرٌة  )واصالص ومساح  الجتر النهرٌ  ابلل مدد ال

( جتٌرة نهرٌ . تبٌن من الدراس  عدم وجود قٌود حكومٌ  علةى أصةحاب معامةل 8ٗثم اتداد عددها الى ) 99ٕٔ( عام ٕٗ)

ات االرض التراعٌة  إلةى الحصو والرمةل )المقةالع( ممةا أدى إلةى االسةتادام العتةوالً ألراضةً طةرح النهةر وتبةدل اسةتادام

مما نتج عند تدهور أراضً طرح النهر وأثر ذلك فً تؽٌر سلوكٌ  ومورفولوجٌة  المجةرى أراٍض الستاراج الحصو والرمل 

 النهري.
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الوحةةدة المراكةةت البحثٌةة  فةةً الةةوطن العربةةً, مركةةت دراسةةات :  عنةةوان األطروحةة  أكرم سالم أٌوب اسم الطالب :
 دراس  تارٌاٌ  تحلٌلٌ  8ٕٓٓ -97٘ٔالعربٌ  أنموذجاً 

  التارٌخالقسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕٓرقم االستمارة : 

 / تارٌخ الوطن العربً تارٌخ حدٌااالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٗتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  نمٌر طد ٌاسٌند.  اسم المترؾ :

 تارٌخ حدٌا / تارٌخ الوطن العربً االاتصاص العام / الدقٌه :  لتارٌخالقسم : ا

 

 المستالص

      

-97٘ٔالوطن العربً )مركت دراسات الوحدة العربٌ ( انموذجاً حملت دراس  االطروح  عنوان "المراكت البحثٌ  فً         

دراس  تارٌاٌ  تحلٌلٌ "، تضمنت االطروح  مقدم  واربع  فصول وااتم  وقالم  مصادر ومبلحه من الوثاله ؼٌةر  8ٕٓٓ

الفصل  ، تضمن8ٕٓٓ-97٘ٔالمنتورة عن المركت التً وثقت تارٌخ نتؤة وتؤسٌس العمل ونتاطات المركت طوال االعوام 

األول كدراس  تمهٌدٌ  عن المراكت البحثٌ  فً العالم، وجاء بعنوان )ندرة فةً المراكةت البحثٌة  االجنبٌة  والعربٌة ( وتضةمن 

واهم المعوقةات والمتةاكل التةً تواجةد المراكةت البحثٌة   (Think Tanksاربع  مباحا تناولت ماهٌ  وتعرٌؾ المصطلح )

العربٌ ، ثم االنتقال إلى الفصل الثانً الةذي حمةل عنةوان )تؤسةٌس مركةت دراسةات الوحةدة العربٌة ( وقسةم الفصةل إلةى سةبع  

ان مةةع لبنةة -مباحةةا تنةةاول دةةروؾ الواقةةع السٌاسةةً العربةةً قبٌةةل وعنةةد نتةةؤة المركةةت كمةةا تنةةاول تؤسةةٌس المركةةت فةةً بٌةةروت

تؤسٌس مجل  المركت )مجل  المستقبل العربً( فضبلً عن تعاون المركت مع المإسسةات العربٌة  والدولٌة ، أمةا الفصةل الثالةا 

فقد تناول فً دراستد مركت دراسات الوحدة العربٌ  كمندم  دولٌ  وتم تقسٌمد إلى ثبلثة  مباحةا تناولةت تحةول المركةت إلةى 

وما انبثه عةن المركةت العدٌةد مةن المندمةات الدولٌة ،  8ٕٓٓحتى  ٕٓٓٓاطات منذ العام مندم  دولٌ  مع ما رافقها من نت

مع دراس  المتروع الفكري للمركت )المتروع النهضوي العربً(، إضاف  إلى المإتمرات الدولٌ  التً عقةدها المركةت طةوال 

ركت( والذي قسم إلى ثمانٌة  مباحةا تناولةت مفاصةل تلك الفترة. ثم جاء الفصل الرابع بعنوان )الهٌكلٌ  اإلدارٌ  التندٌمٌ  للم

الهٌكل التندٌمً للمركت وجهةاته اإلداري والةودٌفً واقسةام المركةت اإلدارٌة  والفنٌة  والعلمٌة . وااٌةراً الااتمة  التةً تنةاول 

 فٌها الباحا مجمل دراس  مواضٌع االطروح  واالستنتاجات التً توصل إلٌها الباحا عند دراستد.
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عنةةوان الرسةةال  : أثةةر برنةةامج تربةةوي فةةً تنمٌةة  تقبةةل اآلاةةر لةةدى طلبةة  المرحلةة   إٌهاب نواؾ أحمد اسم الطالب :
 المتوسط  فً محافد  نٌنوى

 العلوم التربوٌ  والنفسٌ القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٓرقم االستمارة : 

 علم النفس التربوي  /  علم النفس التربوياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد د. سمٌر ٌونس محمود اسم المترؾ :

 علم النفس التربوي /  علم النفس التربوي االاتصاص العام / الدقٌه : والنفسٌ القسم : العلوم التربوٌ  

 

 المستالص

      

تبعةةاً لمتؽٌةةري  هةةدؾ البحةةا الةةى معرفةة  أثةةر برنةةامج تربةةوي فةةً تنمٌةة  تقبةةل اآلاةةر لةةدى طلبةة  المرحلةة  المتوسةةط          

 المجموع  والجنس والتفاعل بٌنهما .

 فرضٌ  صفرٌ  رلٌس  وثبلا فرضٌات فرعٌ  :ولتحقٌه الهدؾ صاغ الباحا 

اسةةتادم الباحةةا المةةنهج التجرٌبةةً, إذ ااتةةار التصةةمٌم التجرٌبةةً ذو المجمةةوعتٌن التجةةرٌبٌتٌن والضةةابطتٌن المتكةةافلتٌن مةةن 

( طالباً وطالبة  مةن متوسةط  بعتةٌق  للبنةات ومتوسةط  7ٕالذكور واالناا وتم ااتٌار عٌن  البحا بصورة قصدٌ  إذ بلؽت )

( طالب , أما المجموعتٌن الضابطتٌن فتكونت مةن 8ٔ( طالباً و )8ٔبحتانً للبنٌن, فقد تكونت المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن من )

( طلبةة  ٌمثلةةون الةةدٌانات )المسةةلم  والمسةةٌحٌ  واإلٌتٌدٌةة (, فقةةد ٙ( طالبةة , وقةةد تضةةمنت كةةل مجموعةة  )8ٔ( طالبةةاً و )8ٔ)

ات منها )التطبٌه القبلً لمقٌاس تقبل اآلاةر والعمةر باألتةهر والجةنس والمسةتوى اجرٌت عملٌ  التكافإ فً عدد من المتؽٌر

( جلس  باالعتمةاد علةى الدراسةات النفسةٌ  األنثروبولوجٌة  ٕٔالتحصٌلً لآلب واألم(. وصمم الباحا برنامجاً تربوٌاً بواقع )

  تقبل اآلار, وتم بناء مقٌةاس تقبةل اآلاةر وعدد من الندرٌات السٌكولوجٌ  مثل ندرٌ  )ألبورت, كبلسر, راٌؾ( بهدؾ تنمٌ

( فقةرة, وقةد تحقةه الباحةا مةن الاصةالص السةاٌكومترٌ  وثبةات األداة بؤسةلوب اإلعةادة ٕٖوالذي ضم فً صٌؽتد النهالٌ  )

(, بعد ذلك جرى تطبٌه المقٌاس قبلٌاً على أفراد العٌن , ومةن ثةم طبةه البرنةامج التربةوي المقتةرح مةن 8ٓ.ٓوبلؽت نسبتد )

( وبعةد انتهةاء جلسةات البرنةامج 9ٕٔٓ/ٔ/9ولؽاٌة   8ٕٔٓ/ٔٔ/ٙ( جلسة  لكةل أسةبوع للفتةرة مةن )ٕالباحا نفسد بواقع )

أعاد الباحا تطبٌه المقٌاس بعدٌاً علةى أفةراد العٌنة  نفسةها وحلةل البٌانةات إحصةالٌا باسةتعمال ااتبةار تحلٌةل التبةاٌن الثنةالً 

( وجود فةرو  دالة  إحصةالٌاً بةٌن مجموعةات البحةا, إذ كانةت -ٔالنتالج اآلتٌ  : ) العاملً الثنالً وااتبار دنكن وتوصل إلى

( ٘ٓ.ٓ( عنةةد مسةةتوى داللةة  )989.ٖ( أعلةةى مةةن القٌمةة  الجدولٌةة  البالؽةة  )9٘ٗ.ٕٔ٘القٌمةة  الفالٌةة  المحسةةوب  والبالؽةة  )

إنةاا(  -بعةا لمتؽٌةر الجةنس )ذكةوروجود فةرو  دالة  إحصةالٌا ت( -ٕ. ) ( ولصالح المجموع  التجرٌبٌ 8ٙ, ٕودرج  حرٌ  )

( عنةد 989.ٖ( وهةً أعلةى مةن القٌمة  الفالٌة  الجدولٌة  البالؽة  )ٖ٘.ٗولصالح الذكور, إذ بلؽت القٌم  الفالٌة  المحسةوب  )

 xوجةةود فةةرو  دالةة  إحصةةالٌاً للتفاعةةل بةةٌن متؽٌةةري )المجموعةة  ( -ٖ( . )8ٙ, ٔ( ودرجةة  حرٌةة  )٘ٓ.ٓمسةةتوى داللةة  )

( وهةةً أعلةةى مةةن القٌمةة  الفالٌةة  89ٔ.ٙالجةةنس( لصةةالح التجرٌبٌةة  الةةذكور, إذ بلؽةةت القٌمةة  الفالٌةة  المحسةةوب  والبالؽةة  )

اةرج الباحةا بعةدد مةن  ( . وفةً ضةوء النتةالج8ٙ, ٔ( ودرج  حرٌ  )٘ٓ.ٓ( عند مستوى دالل  )989.ٖالجدولٌ  البالؽ  )

من التوصٌات, واقترح الباحةا إجةراء دراسةات مسةتقبلٌ  تتنةاول متؽٌةرات  االستنتاجات,كما أوصى الجهات ذات العبلق  بعدد

 . البحا الحالً, فضبلً عن متؽٌرات اارى
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: المناع  النفسةٌ  وعبلقتهةا بالةدافع المعرفةً لةدى طلبة  المرحلة  عنوان الرسال   بار  ألٌاس طد اسم الطالب :
    مدٌن  الموصل المتوسط  لفاقدي األب فً

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٓرقم االستمارة : 

 التربوياالاتصاص العام / الدقٌه : علم النفس التربوي  /  علم النفس   9ٕٔٓ/ٓٔ/ ٖٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه           الدرج  العلمٌ  : استاذ دمحم عرفات فضٌل د.  اسم المترؾ :

 علم النفس التربوي /  علم النفس التربوي االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ 

 

 المستالص

      

وعبلقتها بالدافع المعرفً لدى طلب  المرحل  المتوسةط  لفاقةدي األب  هدؾ البحا التعرؾ على مستوى المناع  النفسٌ      

 -فً مدٌن  الموصل ، ولتحقٌه هداؾ البحا صٌؽت التساإالت اآلتٌ :

 ما مستوى المناع  النفسٌ  لدى طلب  المرحل  المتوسط )فاقدي األب( ؟ -0

 ما مستوى الدافع المعرفً لدى طلب  المرحل  المتوسط )فاقدي األب( ؟ -9

هً قوة و اتجاه العبلق  بةٌن المناعة  النفسةٌ  ومجةاالت الةدافع المعرفةً لةدى طلبة  المرحلة  المتوسةط  )فاقةدي  ما -3

 األب( ؟

هل هنالك عبلق  ارتباطٌ  بٌن المناع  النفسٌ  والةدافع المعرفةً لةدى طلبة  المرحلة  المتوسةط  )فاقةدي األب( تبعةا  -4

 لمتؽٌرات)الجنس, الصؾ الدراسً, الموقع(؟

( طالب وطالب  تم ااتٌارهم باألسلوب العتوالً العنقودي الطبقةً تبعةا لمتؽٌةرات )الجةنس ٓٓٗكونت عٌن  البحا من )وت   

( فً مدٌن  الموصل ، ولتحقٌه أهةداؾ البحةا 9ٕٔٓ-8ٕٔٓ, الموقع , الصؾ الدراسً( من مجتمع البحا للعام الدراسً )

عةةد  تكٌٌفةةد علةةى طلبةة  المرحلةة  المتوسةةط  والةةذي تكةةون بصةةٌؽتد ( بٖٕٔٓتبنةةى الباحةةا مقٌةةاس المناعةة  النفسةةٌ  لبلعجةةم)

( بدالل، وبعد التحقه من صةدقد الدةاهري بعرضةد علةى مجموعة  مةن الابةراء والمحكمةٌن ٖ( فقرة، ذات )ٖٓالنهالٌ  من )

تةد بطرٌقة  من الماتصٌن فً العلوم التربوٌة  والنفسةٌ ، فضةبل عةن مإتةرات التمٌٌةت واالتسةا  الةداالً لةد، واسةتاراج ثبا

 (. 8ٔ.ٓإعادة االاتبار والبالػ )

( مجةاالت هةً: اإلصةرار المعرفةً , التعقٌةد المعرفةً و ٖاما االداة الثانٌ : بنةاء مقٌةاس الةدافع المعرفةً توتعةت علةى )     

ضةد ( بةدالل، , وبعةد التحقةه مةن صةدقد الدةاهري بعرٖ( فقةرة مةوتع علةى )ٓٙالثق  المعرفٌ  وتكون بصٌؽتد النهالٌ  مةن)

على مجموع  من الابراء والمحكمةٌن، فضةبل عةن مإتةرات التمٌٌةت واالتسةا  الةداالً لةد وثباتةد، اسةتارج بطرٌقة  إعةادة 

 (.8ٔ.ٓاالاتبار والبالػ)

( وبعةد جمةع 9ٕٔٓ/ٗ/٘( ولؽاٌة )9ٕٔٓ/ٖ/ٕٙبعد ذلك طبه الباحةا االداتةٌن علةى أفةراد عٌنة  البحةا للفتةرة مةن )        

 صالٌا باستادام الوسالل اإلحصالٌ  المناسب  أدهرت النتالج ما ٌؤتً:البٌانات وتحلٌلها إح

 أفراد عٌن  البحا  لدٌهم مستوى عالً من المناع  النفسٌ .  -ٔ

 أفراد عٌن  البحا ٌتمتعون بمستوى عالً من الدافع المعرفً. -ٕ

جةاالت الةدافع المعرفةً كةل علةى حةدة فضةبل وجود عبلق  ارتباطٌ  اٌجابٌ  دال  إحصالٌا بٌن متؽٌري المناعة  النفسةٌ  وم -ٖ

 عن الدافع المعرفً ككل.

وجود عبلق  ارتباطٌ  موجب  عند اإلناا أكبر مند عند الذكور فً حٌن كانت العبلق  عند طلبة  األٌمةن أكبةر مةن أقةرانهم   -ٗ

 فً الجانب األٌسر.

 من التوصٌات وفً ضوء النتالج التً تم التوصل الٌها فً البحا ارج الباحا بعدد    

اهتمام مدرسً ومدرسات المرحل  المتوسط  بفلة  الطلبة  فاقةدي األب ومراعةاتهم رعاٌة  أبوٌة  و توجٌةد مندمةات المجتمةع 

المدنً والمإسسات الحكومٌ  نحو االهتمام بهذه الفل  من الطلب  مادٌا ومعنوٌا ، والمقترحات منها إجراء دراسة  مسةتقبلٌ  

المرحلةة  الجامعٌةة  وعبلقتهةةا بتحقٌةةه الةةذات فةةً ضةةوء بعةةض المتؽٌةةرات , دراسةة  عةةادات العقةةل  للمناعةة  النفسةةٌ  لةةدى طلبةة 

 وعبلقتها بالدافعٌ  المعرفٌ  لدى طلب  المرحل  اإلعدادٌ .
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تراكٌةةب االقتةةران بةةٌن النةةداء واالسةةتفهام وأنماطهةةا فةةً تةةعر  نةةوان الرسةةال  : ع براء سلٌمان سعٌد اسم الطالب :
 عبدهللا البردونً

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٕٓرقم االستمارة : 

 / الدقٌه : اللؽ  / اللؽ  والنحو االاتصاص العام  9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٗتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. امٌن لقمان الحبار اسم المترؾ :

 اللؽ  / اللؽ  والنحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

      

والجمل واألسالٌب، وكل كلم  أو جمل  أو أسلوب ٌةرتبط بةاآلار فةً الةنص إِّن النص التعري نسٌج مترابط من الكلمات      

عن طرٌه الودٌف  النحوٌ ، فتحمل األسالٌب دالالت واؼراض متعددة تعرؾ من ابلل تضامنها واقترانها مع أسةالٌب أاةرى 

اكٌةب وربةط األسةالٌب بعضةها فً وحدات تركٌبٌ  فً اللؽ ، وداهرة االقتران هً داهرة لؽوٌ  لهةا دور بةارت فةً تكةوٌن التر

ببعض فً النص، وقد برتت هذه الدةاهرة بتةكل كبٌةر فةً تةعر البردونةً، فقةد تةواى هةذا البحةا الجمةع بةٌن علمةً النحةو 

والدالل ، وصرؾ ُجل عناٌتد إلةى الةدالالت التركٌبٌة  بةالندر والتؤمةل فةً العبلقةات التركٌبٌة  والقةرالن السةٌاقٌ  ومةا ٌقتضةٌد 

الكبلمً. والن الدرس النحوي دل معتمًدا علةى الدراسة  القواعدٌة  فحسةب، واجةد الةدارس قلة  فهةم الةدالالت المقام والحدا 

ومعانً األسالٌب االنتالٌ ، ولفهم هذه المعانً والتعمه بهةا كةان البةد مةن الةربط بةٌن الةدرس النحةوي والةداللً معًةا، وعلةى 

  جدٌةدة، ولمةةا كانةةت األسةةالٌب االنتةالٌ  فةةً النحةةو العربةةً كثٌةةرة أسةاس ذلةةك فقةةد حاولنةةا دراسة  األسةةالٌب االنتةةالٌ  بصةةٌؽ

ومتعددة فقد وقع االاتٌار على اقتران أكثر األسالٌب استعماال وتٌوعا وهما اسلوبً النداء واالستفهام، وما ٌترتب على هذا 

 االقتران من إتارات تؽذي المعانً الداللٌ .

الطلبً ودراس  اقترانهما فً تعر البردونةً؛ فةبلن هةذه األسةالٌب لهةا مكانهةا فةً أما ااتٌاري ألسلوبٌن من أسالٌب االنتاء 

الكتؾ عن اباٌا النفس وافاٌا االسرار، وارتؤٌت أن اكتؾ عن اسرارها وأبةٌن قٌمتهةا، وااتٌةار التةعر مٌةدانا للدراسة  لةم 

دونةً لةةم تحةض بدراسةةات تبةٌن قٌمتهةةا ٌكةن محةض صةةدف  ولةم ٌكةةن ااتٌةار التةةاعر كةذلك االمةةر، إذ إن االعمةال الكاملةة  للبر

واهمٌتها مقارن  ببقٌ  اعمال عصره، فالبردونً تاعر ُمجٌد ٌعتى لد ولمثلد لما فً عصره من عنصر التاعر كذلك االمةر، 

إذ إن االعمال الكامل  للبردونً لم تحض بدراسات تبٌن قٌمتها واهمٌتها مقارن  ببقٌ  اعمال عصره، فالبردونً تاعر ُمجٌةد 

تى لد ولمثلد لما فً عصره من عنصر التجدٌد واالبداع فً التعر العربً، إذ تكمن أهمٌ  البحةا مةن كونةد ٌلقةً الضةوء ٌع

 على قضٌ  بالؽ  األهمٌ  وهً الكتؾ عن سر العبلق  بٌن النحو والدالل .

لةةى تتبةةع دةةاهرة اقتةةران وقةةد اعتمةةدت هةةذه الدراسةة  علةةى المنهجةةٌن الوصةةفً والتحلٌلةةً، أمةةا المةةنهج الوصةةفً فقةةد اعتمةةد ع

أسلوبٌن من األسالٌب االنتةالٌ ، فةً حةٌن أعتمةد المةنهج التحلٌلةً علةى اسةتاراج االدوات واألؼةراض الببلؼٌة  مةن أتةعار 

 البردونً من مندار علم الدالل  السٌما داهرة االقتران. 

تحةت عنةوان مصةطلحات أساسةٌ  وضةم  بُنٌت هذه الدراس  على تمهٌد وأربع  فصول والحه بااتم  ومبلحه، وجاء التمهٌد 

اًل: التعرٌؾ بمفهوم االقتران لؽ ً واصطبلًحا، وثانًٌا: التعرٌؾ بمفهةوم النةداء لؽة ً واصةطبلًحا  أربع  محاور، اتتَملت على: أو 

د، ورابعًا: فضبًل عن ذكر أدواتد واؼراضد، وثالثًا: التعرٌؾ بمفهوم االستفهام لؽ ً واصطبلًحا فضبًل عن ذكر أدواتد وأؼراض

التعرٌةةؾ بمفهةةومً اإلفةةراد والتعةةدد. أمةةا الفصةةول األربعةة  فقةةد تةةم تقسةةٌمها علةةى أسةةاس االفةةراد والتعةةدد، جةةاء الفصةةل األول 

موسوًما بـ )افراد النداء واالستفهام(. فً حٌن جاء الفصل الثانً موسوًما بـ )افراد النةداء وتعةدد االسةتفهام(. فةً حةٌن جةاء 

ا بةةـ )تعةةدد النةةداء وافةةراد االسةةتفهام(. فةةً حةةٌن جةةاء الفصةةل الرابةةع موسةةوًما بةةـ )تعةةدد النةةداء وتعةةدد الفصةةل الثالةةا موسةةومً 

االسةةتفهام(، امةةا التقسةةٌم الةةداالً فقةةد كةةان علةةى أسةةاس األنمةةاط التركٌبٌةة ، وااترنةةا بٌتًةةا تةةعرٌالا واحةةًدا لكةةل نمةةط بالدراسةة  

ل ، فضبًل عن الااتم  التةً اتةتملت اهةم النتةالج التةً توصةلنا إلٌهةا والتحلٌل وألحقت األبٌات األارى فً جداول نهاٌ  الرسا

 فً دراستنا.
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: الصحابً الحكم بٌن عمرو الؽفاري )دراس  فً سٌرتد واسهاماتد عنوان الرسال   بسام محسن دمحم اسم الطالب :
 العسكرٌ (

 التارٌخالقسم :  اإلنسانٌ الكلٌ  : التربٌ  للعلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٔرقم االستمارة : 

 صدر االسبلم /  تارٌخ اسبلمًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ 7ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  عمر امجد صالحد.  اسم المترؾ :

صدر  / السٌرة والابلف  الراتدة /  تارٌخ اسبلمً االاتصاص العام / الدقٌه : التارٌخالقسم : 
 االسبلم

 

 المستالص

      

( جٌبلً من الصحاب  الماضرمٌن الذٌن عاتوا وماتوا بٌن ثبلثة  عصةور؛ هةً: عصةر ٌمثّل الحكم بن عمرو الؽفاري )     

( وقارب السةبعٌن وعصر الابلف  الراتدة، وعصر الابلف  األموٌ ، فما هذا العمر الذي عاتد الحكم بن عمرو ) الرسال ،

عاماً حسب التقدٌر إال تاهٌد على أحداا كثٌرة وعدٌم  وكبٌرة حدثت فً التارٌخ اإلسةبلمً،  فقةد كانةت تاصةٌ  الحكةم بةن 

وتمٌةتت بةؤمور قةل  -إن صح التعبٌةر -فها الكثٌر من الؽموض والجدل ( من التاصٌات المركب  التً اكتنعمرو الؽفاري )

 ً  ما تجدها فً تاصٌات التارٌخ، فقد كان صحابٌاً أوالً وعالماً فقٌهاً محدثاُ ثانٌاً ووالٌاً سٌاسٌاً لؤلمةوٌٌن ثالثةاً وقالةداً عسةكرٌا

 لهم رابعاً ثم معارضاً لهم فً نهاٌ  المطاؾ فً أواار أٌامد اامساً.

 مر الذي دفع الباحا إلى تسلٌط الضوء على هذه التاصٌ  ومحاول  سبر أؼوارها من ابلل الدراس . األ

وبوصفد صحابً تترب علوم الدٌن من النبً علٌد الصبلة والسبلم بتكل مباتر ومةن الالفةاء الراتةدٌن، جعلةد ذلةك مةإثراً 

سقل تاصٌتد، ورسم معالم توجهاتد فً البحا والتةدقٌه  فً وسط مجتمعد انذاك، كان لتلك الصحب  األثر البالػ والكبٌر فً

 والتمحٌص فٌما تركتد هذه التاصٌ  من أثر على التارٌخ اإلسبلمً بتكل عام وعلى التارٌخ األموي بتكل ااص.

( االجتماعٌةة  واإلدارٌةة  فجةةاءت الدراسةة  وفةةه سةةٌاقات متنوعةة  أاةةذت جمٌةةع صةةور حٌةةاة الحكةةم بةةن عمةةرو الؽفةةاري )

والدٌنٌ ، فانتدمةت الدراسة  فةً ثبلثة  فصةول رلٌسة  ومقدمة  ونتةالج، ومبلحةه تضةمنت مجموعة  مةن الاةرالط  والعسكرٌ 

 الجؽرافٌ  لمناطه فً المتر  اإلسبلمً.

(، والتطةر  إلةى اسةمد ونسةبد وكنٌتةد ووالدتةد وتناول الفصل األول منهةا الحةدٌا عةن سةٌرة الحكةم بةن عمةرو الؽفةاري )

 ووفاتد.وحٌاتد األسرٌ  ومحنتد 

( فةةً عصةةر الرسةةال  والابلفةة  الراتةةدة أمةةا الفصةةل الثةةانً فقةةد اصصةةتد للحةةدٌا عةةن دور الحكةةم بةةن عمةةرو الؽفةةاري )

( ودوره فةً عصةر الالفةاء الراتةدٌن: أبةً بكةر وعمةر وعثمةان مستعرضٌن دوره فةً عصةر الرسةال  وصةحبتد للرسةول)

الدٌنٌ  كرواٌتد للحدٌا النبوي التةرٌؾ والحةدٌا عةن أتةهر ( ثم متطرقٌن بتًء من التفصٌل للحدٌا عن حٌاتد وعلً )

 تبلمذتد، وأهم اراإه الفقهٌ  فً المسالل الترعٌ  الماتلف .

( اإلداري والعسةةكري فةةً العصةةر األمةةوي وجةةاء الفصةةل الثالةةا ماصصةةاً للحةةدٌا عةةن دور الحكةةم بةةن عمةةرو الؽفةةاري )

وكثٌر من المناطه فةً المتةر  اإلسةبلمً، ثةم مستعرضةٌن أدواره العسةكرٌ  متناولٌن أدواره اإلدارٌ  كوالً إلقلٌم اراسان 

بوصفد قالداً عسكرٌاً فاتحاً لمناطه عدة فً المتر  االسبلمً كإقلٌم طاارستان، وجبال الؽةور، وجبةل األتةل، والصةؽانٌان، 

ماصصةٌن حةدٌثاً مفصةبلً عةن أبةرت  واألثر العدٌم الذي أحدثتد هذه الفتوحات فً تثبٌت سلط  المسلمٌن فً تلك المنةاطه ثةم

ًً وقالداً عسكرٌاً للجٌوش اإلسبلمٌ  فً الجبه  الترقٌ . وانتهةت الدراسة   القٌادات والتاصٌات التً عاصرتد حٌن كان وال

 تالج أفضت الى ابلص  موضوع البحابن
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)أثر االحتمةاالت اإلعرابٌة  فةً توجٌةد المعنةى  دراسة  فةً تةرح :  عنوان الرسال  االد مهٌدي صالح اسم الطالب :
 (هـ  8ٖٖالقصالد التسع المتهورات ألبً جعفر النحاس 

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ  / لؽ  ونحو  9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕ٘تارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. سناء طاهر دمحم اسم المترؾ :

 اللؽ  العربٌ  / لؽ  ونحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

إن  اللؽ  العربٌ  لؽ  حٌ  ثّرة بؤلفادها وأسالٌبها واصالصها، التً تكةتد بالةدالالت حتةى عنةدما تعبةر عةن المعنةى الواحةد     

، وما بلؽْت لؽ  من اللؽات ما بلؽتةد هةذه اللؽة  الواسةع ،  ًّ بؤسالٌب ماتلف ، تسهم فً تعدد المعانً الجتلٌ  داال المعنى الكل

تها ورصان  جملتهةا، وقةد امتلكةِت األدوات التةً جعلتْهةا قةادرة علةى أْن تعبةر عةن معةاٍن ثانوٌة  دااةل والتً تـنمات بدق  عبار

ًّ الواحد، وذلك بما ُهٌّس لها من سع  فً التعبٌر عن المعانً.  المعنى الكل

تها العربٌة  للوصةول ومن بٌن توسع المعنى وتنوعد تعدُد االحتماالت اإلعرابٌة ، فةاإلعراب إحةدى الوسةالل التةً اسةتعمل     

ةا ال ٌمكةن  إلى المعانً واإلبان  عنها، فَمن فهم ودٌف َ اإلعراب ودوَره، أدرك قٌمتد وأهمٌتةد لهةذه اللؽة ، وثبةت عنةده أن ةد مم 

ةا ٌةدلُّ علةى المعنةى المةرا د االستؽناء عند، حتى وإْن أدِت اللؽ  ودٌفتَها التواصلٌ  دوند فةً بعةض األحٌةان، ألن  اإلعةراب مم 

بدق  متناهٌ ، فإذا ما تؽٌر اإلعراب تؽٌر المعنى، وفهُم المعنةى علةى وجهةد الصةحٌح هةو الهةدؾ األكبةر مةن ؼاٌة  معرفة  مةا 

ًّ من معنى، ولّما كان المعنى ٌنكتؾ باإلعراب وٌتبٌّن فٌد؛ فقد ُعنةً بةد علمةاء العربٌة ، وألّفةوا فةً  ٌابلد كّل احتمال إعراب

 ذلك مإلفات.

القصالد المعروف  بــ)المعلقات( قد نالت من التهرة ما جعل الناس إلى الٌوم ٌتةداولونها، فقةد انبةرى لتةرحها  ولّما كانت     

وإعرابها كوكب  مةن العلمةاء األجةبلء، فؤُلِّفةْت فٌهةا تةروح، فعقةدنا العةتم علةى دراسة  )أثةر االحتمةاالت اإلعرابٌة  فةً توجٌةد 

سةتنا، وكةان ال بةد  مةن أْن ٌنمةات هةذا التةرح بطةابع نحةوي، فوقةع ااتٌارنةا علةى المعنى( وجعل أحد هذه التةروح مٌةدانًا لدرا

ه( الذي ُعنً بالنحو وإلعراب. فكان هذا الترح مٌةدانًا مناسةبًا 8ٖٖ)ترح القصالد التسع المتهورات( ألبً جعفر النحاس )

ما ُروي عن لؽة  العةرب، وهةذا بحةد ذاتةد ٌبعةد  إلبرات هذه الداهرة المهم  فً اللؽ  العربٌ ، السٌما وأن  المعلقات من أفصح

 ًّ تبه  أْن ٌكون االحتمال نابعًا من تردد أو ضعؾ، إن مةا ٌإكةد أن  االحتمةال وسةٌل  مةن وسةالل الثةراء اللؽةوي والتعةدد الةدالل

 الذي ٌمنح اللؽ  مرون  وسع  أكبر فً التعبٌر.

 

 

 

 

 

 

 



 

174 
  

 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

جؽرافٌ  الـصناعــات الؽـذالٌـ  فةـً مجلةس التعةاون لةدول الالةٌج  : عنوان الرسال  سلطان مصطفىراكان  اسم الطالب :
  العربٌ  

 القسم : الجؽرافٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : الجؽرافٌ  / جؽرافٌ  الصناع   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس   احمد طبلل اضرد.  اسم المترؾ :

 الجؽرافٌ  / جؽرافٌ  الصناع  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ 

 

 المستالص

 

تعد الصناعات الؽذالٌ  من أهم الصناعات التحوٌلٌ ؛ اذ ٌتم االعتماد علٌها فً توفٌر الحاجات الؽذالٌة  وأساسةٌات الحٌةاة     

الٌومٌ  للسكان، وقد حرصت جمٌع دول العالم على انتاء العدٌةد مةن الصةناعات الؽذالٌة ، اذ تسةهم إسةهاماً فعةاالً فةً تةوفٌر 

التةةً تحققهةةا الصةةناعات التحوٌلٌةة ، مةةن هنةةا بنٌُةةت الدراسةة  علةةى تحلٌةةل التبةةاٌن المكةةانً جةةتء كبٌةةر مةةن القٌمةة  المضةةاف  

 للصناعات الؽذالٌ  فً دول مجلس التعاون لدول الالٌج العربٌ  والعوامل المإثرة فً هذا التوتٌع ومتكبلتها.

صةناع  ونتةاط اقتصةادي  ٓ٘ٔتتٌر دراسات مندم  التنمٌ  الصناعٌ  إلى أن هذا القطاع الحٌوي ٌرتبط بؤكثر مةن  

 ماتلؾ. لذلك فإن انتعاش وتطوٌر هذا القطاع الصناعً ٌعنً تٌادة فً النمو االقتصادي الوطنً.

فةً دول مجلةس التعةاون لةدول الالةٌج تهدؾ الدراسة  إلةى التعةرؾ علةى واقةع التوتٌةع المكةانً للصةناعات الؽذالٌة   

والكتةؾ عةن منةاطه توتٌعهةا فةً منطقة  الدراسة  عةن طرٌةه التحلٌةل وتحدٌد عوامل توطن وحدات تلةك الصةناع ، العربٌ  

 الكمً، وتتاٌص المتكبلت القالم ، وطرح الاٌارات الكفٌل  بتذلٌلها مستقببلً.

 وقد توصلت الدراس  الى العدٌد من النتالج، كان أهمها: 

القتصاد القومً لةدول مجلةس التعةاون الالٌجةً أتضح من الدراس  أن قطاع الصناعات الؽذالٌ  ٌُعد من القطاعات المهم  فً ا -ٔ

وترجع أهمٌتد فً كونةد المسةلول عةن تةوفٌر االحتٌاجةات الؽذالٌة  لئلنسةان وتُعةد منطقة  الدراسة  مةن المنةاطه التةً حدٌةت 

 باهتمام اقتصادي السٌما فً مجال الصناعات الؽذالٌ  التً لم تكن ولٌدة السنوات القلٌل  الماضٌ .

االقتصادٌ  والسٌاسٌ ، وٌتكةون المجلةس مةن  م، لٌادم أهداؾ دول الالٌج98ٔٔالتعاون الالٌجً فً عام  تؤسٌس مجلس تم -ٕ

 اإلمارات،البحرٌن،سلطن  عمان والكوٌت. قطر، ست دول السعودٌ ،

ملٌةون  ٔ.ٕتعد المملك  العربٌ  السعودٌ  أكبر الدول فً مجلةس التعةاون لةدول الالةٌج مسةاح ، اذ بلؽةت مسةاحتها اإلجمالٌة   -ٖ

: ٘.ٔٔ: من جمل  مساح  مجلس التعاون لدول الالةٌج، تلٌهةا دولة  عمةان بنسةب  مسةاح  بلؽةت ٗ.8ٓ، وهو ما ٌعادل ٕكم

 من جمل  المساح .

ثةم دولةة   ،:٘ٔمةن  دولةة  اإلمةارات بةؤكثرلٌهةا ت، بمنطقة  الدراسة : مةةن حجةم السةكان ٖ٘بةؤكثر مةن دولة  السةعودٌ  سةتؤثر ت -ٗ

دول مجلةس بلؽةت مسةاح  بةثبلا دول الٌجٌة ، وقةد ن ثبلثة  أامةاس السةكان بمنطقة  الدراسة  ٌتركةتون وهذا ٌعنً أعمان، 

وٌمثلةةون  دول الالةٌج: مةن سةكان 87نسةم ، ٌمثلةون  ملٌةون ٓ.ٌ٘٘عةٌش علٌهةا نحةو  ٕكةمملٌةون  ٙ.ٕالتعةاون الالٌجةً 

 .ٕنسم /كم ٕ٘٘مجلس التعاون الالٌجً كما بلػ متوسط الكثاف  السكانٌ  فً دول ، قارة اسٌا: من جمل  سكان ٔ.ٙ

تعةةد الصةةناعات الؽذالٌةة  مةةن الصةةناعات المهمةة  فةةً دول مجلةةس التعةةاون الالٌجةةً ندةةراً الرتباطهةةا بدرجةة  كبٌةةرة باحتٌاجةةات  -٘

 ٖٓٔمنتةؤة، ٌعمةل بهةا قرابة   ٓٓٗ٘السكان، وقد بلؽت جمل  منتآت الصناعات الؽذالٌ  فً دول مجلس التعاون الالٌجةً 

 امبلً.االؾ ع
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 8ٕٔٓ -99ٔٔ: التمرد األنثوي فً الرواٌ  النسوٌ  العراقٌ  عنوان الرسال   رؼد دمحم جمال اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : األدب العربً / األدب الحدٌا  9ٕٔٓ/ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد بٌداء حاتم سعدوند.  اسم المترؾ :

 العربً / األدب الحدٌااألدب  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

ِ الكتمةةان  متجةةاوتة        ًّ تةةهدت الرواٌةة  النسةةوٌ  العراقٌةة  تطةةورا نوعٌةةا فةةً طةةرح القضةةاٌا والمسةةالل التةةً كانةةت فةةً طةة

المسكوت عند الى التمرد االنثوي واستنطاقها عبر الثةالوا المحةرم) السٌاسة ، الةدٌن، الجةنس( وهةً معاالجة  التنفصةل فةً 

االنسانً ولقد امتلكت المرأة فً كل ذلك رإٌ  مرجعٌ  حامل  لفكر تنوٌري  الحقٌق  عن المرجعٌ  االجتماعٌ  تعبٌرا عن الهم

اتضح ذلك فً تعاملها مع قضاٌا العصةر الراهنة  وتعرٌة  االنسةا  الثقافٌة  وتفكٌكهةا والتعامةل معهةا بذهنٌة  متفتحة  وعقلٌة  

االنتقةاء وتةم ااتٌةار العٌنة  التةً  ناضج  ماترق  التابو رؼةم قدسةٌتد واصوصةٌتد فةً المجتمعةات الذكورٌة ، واعتمةدنا الٌة 

وذلةك لسةببٌن،  8ٕٔٓ-99ٔٔاتتملت على ثبلث  واربعٌن عمبل روالٌا لماتلؾ الكاتبات النسوٌات العراقٌات للفترة االممتةدة

أحةةدهما تةةارٌاً: ندةةرا للتحةةوالت التةةً تةةهدها المجتمةةع العراقةةً علةةى مسةةتوى القضةةاٌا السٌاسةةٌ , واالجتماعٌةة ، والثقافٌةة  

أثر واضح فً النتاج النسوي العراقً. الثانً فنةً: بةدأ النتةاج النسةوي العراقةً بالنضةج فنٌةا واتداد كمةا ونوعةا بعةد وتركت 

اذ تكلت داهرة تطفو على السطح وتمت المعالج  فً ضوء معطٌات النقد الثقافً ولتحقٌةه هةذه الدراسة  حٌةا  99٘ٔعام 

التمهٌةد علةى محةورٌن االول التمةرد االنثةوي مةدال ندةري، المحةور قسمت على مقدم  وتمهٌد وثبلث  فصول وااتم  وقسم 

الثانً بعنوان النسوٌ  مفهوما اتكالٌا، أما الفصل االول بعنوان التمرد السٌاسً وتم معالجتد على ثبلث  محاور جاء المحور 

االعبلم وسٌاس  العولمة  . أمةا الفصةل االول المثقؾ والسلط  المتاكل  واالاتبلؾ، الثانً النسوٌ  ومابعد الكولونٌالٌ ، ثالثا 

الثانً بعنوان التمرد الدٌنً والجسةدي واتةتمل التمةرد الةدٌنً علةى محةورٌن: التمةرد علةى الةدٌن، والتمةرد دااةل المإسسة  

الدٌنٌ ، أما الجسدي تمت معالجتد عبر ثبلثة  محةاور: امةتبلك الجسةد، بةذل الجسةد، السةحاقٌ . أمةا الفصةل الثالةا الةذي حمةل 

ان التمةرد االجتمةةاعً تةم معالجتةد اٌضةةا علةى ثبلثةة  محةاور : اآلاةر، المةةرأة فةً المةوروا الثقةةافً, البٌواتٌقةا النسةةوٌ . عنةو

-9ٗ8ٔوااٌرا جاءت الااتم  لتلاص أهم النتالج التً توصل الٌها البحا، مع ملحه بٌلوؼرافٌا الرواٌة  النسةوٌ  العراقٌة  

 اقً.عرضنا فٌها أهم النتاج النسوي العر 9ٕٔٓ
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:  االحتاب والتندٌمةات العربٌة  الفلسةطٌنٌ  ومواقفهةا تجةاه النتةاط  عنوان الرسال  رنا هانً ادرٌس اسم الطالب :
    (9ٗ8ٔ-9ٔ8ٔٔالصهٌونً فً فلسطٌن الهجرة واستمبلك االراضً انموذجاً )

 القسم : التارٌخ اإلنسانٌ الكلٌ  : التربٌ  للعلوم  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : حدٌا / تارٌخ الوطن العربً  9ٕٔٓ/ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد مجول دمحم محمودد.  اسم المترؾ :

 حدٌا / تارٌخ العرا  المعاصر االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

تكلت القضٌ  الفلسطٌنٌ  حدثاً مهماً فلسطٌنٌا وعربٌاً ودولٌاً لما جسدتد مةن أهمٌة  اسةتراتٌجٌ  وقومٌة  ودٌنٌة  علةى        

مةةدٌات تارٌاٌةة  ماتلفةة  ، وعلةةى الةةرؼم مةةن أنهةةا حدٌةةت بةةالكثٌر مةةن الدراسةةات ومةةن ماتلةةؾ جوانبهةةا إال ان مسةةؤل  نتةةوء 

ا  تجاه نقطتٌن جوهرٌتٌن تكلت تحةدٌا لوجةود الكٌةان السٌاسةً الفلسةطٌنً التندٌمات واالحتاب العربٌ  الفلسطٌنٌ  ومواقفه

 هما الهجرة واستمبلك األراضً قد القت إهماالً واضحاً. 

وتهدؾ الدراس  الى فهم الواقع السٌاسً الفلسطٌنً ألنها تتعرض الى األطةر التندٌمٌة  والهٌكلٌة  للتندٌمةات واالحةتاب      

 على ااتبلؾ توجهاتها . 

وقةد حمةل عنةوان )بةواكٌر  9ٔ7ٔ-88ٕٔقُسمت الدراس  الى تمهٌد وثبلث  فصول وااتم  ، ُحددت فترة الفصل التمهٌةدي   

العمل الحتبً السٌاسً فً فلسطٌن ومواقفد من النتاط الصهٌونً الهجرة واستمبلك االراضً( فً حةٌن جةاء الفصةل األول 

( واصةص الفصةل الثةانً لدراسة  )التندٌمةات واالحةتاب 9ٕ8ٔ-9ٔ8ٔ بعنوان ) التندٌمةات واالحةتاب العربٌة  الفلسةطٌنٌ 

( وانفةةرد الفصةةل الثالةةا فةةً دراسةة  )مواقةةؾ التندٌمةةات واالحةةتاب العربٌةة  9ٗ8ٔ-9ٕ9ٔالعربٌةة  الفلسةةطٌنٌ  اةةبلل الفتةةرة 

 ( . 9ٗ8ٔ-9ٔ8ٔك األراضً انموذجا الفلسطٌنٌ  من األنتط  الصهٌونٌ  الهجرة واستمبل

ؾ الهجةةرة الٌهودٌةة  ووضةةع حةةد إلنتقةةال األراضةةً الةةى الٌهةةود مةةن اهةةم المطالةةب التةةً تبنتهةةا التندٌمةةات كةةان مطلبةةً وقةة    

 واالحتاب العربٌ  الفلسطٌنٌ  فً برامجها على مدى ثبلثٌن عاماً من االنتداب البرٌطانً . 
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دراسةة  فةةً جةةامع البٌةةان  –:  التفسةةٌر اللؽةةوي لسةةور الطواسةةٌن  الرسةةال عنةةوان  تهراء عبدالستار فاضل اسم الطالب :
 -للطبري 

 القسم : علوم القران الكرٌم والتربٌ  اإلسبلمٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 97ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم القران والتربٌ  االسبلمٌ  / التفسٌر اللؽوي  9ٕٔٓ/ٔٔ/ 8ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد وفاء فٌصل اسكندرد.  اسم المترؾ :

 / الببلؼ  اللؽ  العربٌ   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

ً  من مٌةل         وقع ااتٌاري  على البحا فً التفسٌر اللؽوي بتوجٌد من والدي )حفدد هللا تعالى ونفع بعلمد(؛ ِلما وجده ف

تً إلى علوم العربٌ  من نحو وببلؼ  وصلتها بتفسٌر القةران الكةرٌم، وبعةد مناقتةات ومتةاورات بٌنةً وبةٌن والةدي ومتةرف

الفاضل  الدكتورة وفاء فٌصل، ااترنا أن ٌكون مٌداُن دراستنا )تفسٌر جامع البٌان عن تؤوٌل اي القران لئلمام دمحم بةن جرٌةر 

الطبري(؛ كوند تٌخ المفسرٌن ومن أوالل من جمع منهم بٌن التفسٌر اللؽوي واألثةري، وبنةى علٌهمةا االسةتنباط، وكةان أثةر 

وقع ااتٌارنا على سور الطواسٌن ااص  من بٌن سور القران فكان عنةوان الرسةال  )التفسةٌر اللؽ  واضًحا فً تفسٌره، وقد 

اللؽوي لسور الطواسٌن ــــ دراس  فً جامع البٌان للطبري ــــ(، إذ لم أجد مةن تناولهةا بالتفسةٌر اللؽةوي فةً )جةامع البٌةان( 

جاه عملنا هذا، منها ما كتبةد الةدكتور عةدنان مهةدي عةن فٌما نعلم، وهناك دراسات تناولت سور الطواسٌن لكنها لٌست فً ات

اإلعجات الببلؼً فً القص  القرانٌ  فً كتابد )اإلعجات الببلؼً فً القصة  القرانٌة  ـةـ دراسة  فةً سةور الطواسةٌن ـةـ(، ومةا 

والنحوٌة  ــةـ( ،  كتبد حٌدر عبد العالً جاسم فةً رسةالتد للماجسةتٌر )سةور الطواسةٌن ــةـ دراسة  داللٌة  فةً البنٌة  الصةرفٌ 

فالدراس  األولى اتجاهها فةً اإلعجةات الببلؼةً, والثانٌة  اتجاههةا داللةً، فةً حةٌن أن دراسةتنا اتجاههةا فةً التفسةٌر اللؽةوي 

 لسور الطواسٌن ماصًصا بـتفسٌر )جامع البٌان(، وقد اطلعنا على الدراستٌن واستفدنا منهما فً نطا  ضٌه.

وبعد قراءتنا لـ)جامع البٌان( وجمع مادة البحا المتعلق  بالتفسٌر اللؽوي لسور الطواسٌن عند اإلمةام الطبةري "رحمةد هللا"، 

ارتؤٌنا أن تُبنى اط  الرسال  على تمهٌٍد وأربعِ  فصول وااتمة ؛ تضةمن التمهٌةد إضةاءة حةول العنةوان لبٌةان معنةى التفسةٌر 

 الطبري وتفسٌره )جامع البٌان(.  اللؽوي، وسور الطواسٌن، واإلمام

والفصل األول تحدثنا فٌد عن مصادر التفسٌر اللؽوي لسور الطواسٌن عند الطبري، فً مبحثٌن: األول: الصةحاب  والتةابعون 

 . ، والثانً: المفسرون اللؽوٌون بعد عصر الصحاب  والتابعٌن 

ور الطواسةٌن، فةةً مبحثةةٌن أٌضةاً: األول: القةةران الكةةرٌم والفصةل الثةةانً اصصةةناه لتةواهد الطبةةري فةةً تفسةٌره اللؽةةوي لسةة

 وقراءاتد والحدٌا الترٌؾ، والثانً: كبلم العرب تعراً ونثراً.

بٌنما تضمن الفصل الثالا التفسٌر اللؽوي للمفردات والمركبات فً سور الطواسٌن عند الطبةري، وكةان فةً مبحثةٌن؛ األول: 

 والثانً: المركبات )الجمل  األسمٌ ، والجمل  الفعلٌ ، تبد الجمل (.المفردات )األسماء، األفعال، الحروؾ(، 

وجةةاء الفصةةل الرابةةع فةةً المبلحةةد الببلؼٌةة  عنةةد الطبةةري فةةً تفسةةٌره للطواسةةٌن، ووقةةع فةةً مبحثةةٌن؛ األول: علةةم المعةةانً، 

 والثانً: علم البٌان. 

 وأوجتنا فً الااتم  النتالج التً توصلنا إلٌها، وأبرت النقاط اللؽوٌ  التً ركت علٌها الطبري فً تفسٌره للطواسٌن. 

واعتمدنا فً إٌراد المسةالل منهجٌة ً عامة  تمثلةت بؤننةا عنونّةا للمسةالل اعتمةاداً علةى التقسةٌمات اللؽوٌة  فضةبلً عةن تعلٌقةات 

لتً نحن بصددها, ثم نص تعلٌه الطبري علٌها بانتقاء تفسٌره اللؽوي لها, موثقٌن ذلك مةن الطبري, وأدرجنا اآلٌ  القرانٌ  ا

المعاجم وكتب النحو والببلؼ  والصرؾ والقراءات, فضبلً عةن التفاسةٌر, مرّكةتٌن علةى مةا ٌقتضةٌد التةاهد, وأنتةؤنا جةداول 

 بسٌط  حسب كل فصل. ااص ً لمواضع فً البحا اقتضت ذلك, وهذه منهجٌتنا العام , وهناك فرو 

أمةةا الصةةعوبات التةةً واجهتنةةً فهةةً عقبةةات البةةد منهةةا للباحةةا العلمةةً, إال أن  مةةن أهمهةةا هةةو تندةةٌم الجةةداول حسةةب تةةوارٌخ 

الوفٌات، ذلك أن  كثٌراً من الةرواة لةم ٌكةن لهةم تةارٌخ وفةاة محةدد فةً كتةب التةراجم والوفٌةات والسةٌر والطبقةات، فضةبلً عةن 

من الرواة، مما اضطرنا إلى الرجوع إلى سند الرواة الذٌن روى عنهم كلُّ راٍو, ومن ثَم  الرجوع إلةى كتةب تتابد أسماء كثٌٍر 

َن تارٌخ  الحدٌا والمسانٌد لنعلم المقصود منهم بالذكر فندّوِ
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العثمانٌةة  منتصةةؾ القةةرن الثةةامن عنةةوان االطروحةة  :  اإلصةةبلحات العسةةكرٌ   سٌناء جاسم دمحم اسم الطالب :
 م8ٙٔٔ -م 7٘7ٔعتر حتى منتصؾ القرن التاسع عتر 

 التارٌخالقسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕٓرقم االستمارة : 

 الدقٌه : التارٌخ الحدٌا / التارٌخ العثمانًاالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد د. عباس عبد الوهاب علً اسم المترؾ :

 التارٌخ الحدٌا / التارٌخ العثمانً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : التارٌخ

 

 المستالص

        

م( العدٌةةد مةةن المحةةاور المهمةة ، 8ٙٔٔ -م7٘7ٔالدراسةة  الموسةةوم  )االصةةبلحات العسةةكرٌ  العثمانٌةة  تناولةةت هةةذه        

والتً كةان لهةا األثةر البةارت فةً أحةداا التةارٌخ العثمةانً، فقةد تحةدا الفصةل األول عةن موضةوع القةوات االقطاعٌة ، ونتةؤة 

الفصل أٌضاً عن الجٌش اإلنكتاري وتتةكٌبلتد وكةل مةا الجٌش العثمانً والدوافع، واالسباب التً أدت إلى تؤسٌسد، وتطر  

ٌتعلةةه بةةد، وركةةت الفصةةل أٌضةةاً علةةى تةةدهور أوضةةاع الدولةة  العثمانٌةة  وأثةةره علةةى الجةةٌش العثمةةانً تةةارحاً أسةةباب الهةةتالم 

العسةةةكرٌ  وتمةةةردات اإلنكتةةةارٌ ، وااةةةتم الفصةةةل فةةةً بٌةةةان دهةةةور األفكةةةار االصةةةبلحٌ  ورواد االصةةةبلح وعةةةرض الرسةةةالل 

م مةن اةبلل محةورٌن همةا الهةتالم العسةكرٌ ، 8ٙٔٔ -م7٘ٓٔصبلحٌ . أما الفصل الثانً فقد عالج االصبلحات العسكرٌ  اال

وتمردات اإلنكتارٌ ، وكذلك استدعاء الابراء االجانةب الصةبلح المإسسة  العسةكرٌ  العثمانٌة . أمةا الفصةل الثالةا فقةد ركةت 

م وتنةاول المبحةا األول االصةبلحات العسةكرٌ  فةً 8ٙٔٔ -م789ٔانٌ  مةن بدق  على االصبلحات العسكرٌ  فً الدول  العثم

م وفةً 8ٖ9ٔ -م8ٓ8ٔعهد السلطان سلٌم الثالا، أما الثانً فقد تناول االصةبلحات اٌضةاً فةً عهةد السةلطان محمةود الثةانً 

م واصةبلحاتد 8ٙٔٔ -م8ٖ9ٔهذه المدة قضً على االنكتارٌ ، وااتتم المبحا فً االتارة إلى السلطان عبةد المجٌةد األول 

فً المجةال العسةكري. أمةا الفصةل الرابةع فقةد تحةدا وحلةل بالتفصةٌل الموقةؾ مةن االصةبلحات العسةكرٌ  مةن اةبلل )مإٌةدي 

ومعارضً االصبلحات(. واعتمدت الدراس  على العدٌد من الوثاله والمصادر، والرسالل الجامعٌة  فضةبلً عةن الكتةب العربٌة  

ما ارجت الدراس  بمجموع  من االستنتاجات، التً تاص محاور الدراس ، وبٌان االسةباب والةدوافع والتركٌ  واالنكلٌتٌ ، ك

لهذه االحداا التً مرت بها الدول  العثمانٌ  من ابلل العدٌد من السٌاسات، التةً تةؽلت السةبلطٌن العثمةانٌٌن، واالنكتةارٌ  

 .والابراء االجانب وكاف  جوانب الحٌاة فً المجتمع العثمانً
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:  تةةدرٌس علةةم االحٌةةاء بةةؤنموذج كةةارٌن التكةةاملً وأثةةره فةةً  عنةةوان الرسةةال  تهد تكر محمود اسم الطالب :
 تحصٌل طالبات الصؾ االول المتوسط وتنمٌ  مهارات تفكٌرهن التؤملً

 العلوم التربوٌ  والنفسٌ القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕٓرقم االستمارة : 

 طراله تدرٌس / علوم الحٌاةاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٘تارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد د. مارب دمحم احمد اسم المترؾ :

 طراله تدرٌس / علوم الحٌاة االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم الحٌاة

 

 المستالص

        

هةدؾ البحةا الحةالً الةةى معرفة  " اثةر تةةدرٌس علةم األحٌةاء بةةؤنموذج كةارٌن التكةاملً فةةً تحصةٌل طالبةات الصةةؾ االول     

 التؤملً"المتوسط وتنمٌ  مهارات تفكٌرهن 

ولتحقٌه هدفً البحا تمت صٌاؼ  سبع  فرضٌات صفرٌ ، وللتحقه من فرضٌات البحا تم أاتٌار عٌن  مةن طالبةات الصةؾ 

 9ٙ( وقةد بلةػ مجمةوع افرادهةا 8ٕٔٓ-7ٕٔٓاالول المتوسط فً متوسط  سجى للبنات فً مدٌنة  الموصةل للعةام الدراسةً)

تمثةل المجموعة  التجرٌبٌة  واألاةرى تمثةل المجموعة  الضةابط   وبواقةع طالب ، وتوتعت هةذه العٌنة  الةى تةعبتٌن إحةداهما 

( طالب  على التوالً، وأجرٌةت عملٌة  التكةافإ بةٌن طالبةات مجمةوعتً البحةا فةً متؽٌةرات )الةذكاء، والمعةدل العةام 7ٗ،9ٗ)

اتبةةار التفكٌةةر التةةؤملً للسةةن  السةةابق ، وااتبةةار المعلومةةات السةةابق ، والعمةةر باألتةةهر، والمسةةتوى التعلٌمةةً لؤلبةةوٌن، وا

 القبلً(...

وقةد ُدرسةن طالبةات المجموعةة  التجرٌبٌة  وفقةا النمةةوذج كةارٌن التكةاملً. أمةةا طالبةات المجموعة  الضةةابط  فقةد ُدرسةن وفقةةا 

 للطرٌق  االعتٌادٌ  المعتمدة فً تدرٌس مادة العلوم.

لمةادة العلمٌة ، وصةٌاؼ  االؼةراض السةلوكٌ  لهةا، وقامت الباحث  بتهٌلة  المسةتلتمات الضةرورٌ  للبحةا والمتمثلة  بتحدٌةد ا

واعداد الاطط التدرٌسٌ  الااص  بتدرٌس المجموعتٌن التجرٌبٌ  والضابط  وذلك وفقا النموذج كارٌن والطرٌق  االعتٌادٌة . 

صةةٌؽتد وتطلةب البحةةا اداتةٌن االولةةى ااتبةةار تحصةٌلً فةةً مةةادة العلةوم للفصةةول المتةمول  بالبحةةا، أعدتةةد الباحثة  وتكةةون ب

( فقةةرة ااتبارٌةة ، وقةةد اتسةةم االاتبةةار الكلةةً بالصةةد  والثبةةات، وتةةم اسةةتاراج مسةةتوى الصةةعوب  والقةةوة ٓٗالنهالٌةة  مةةن )

 التمٌتٌ  لفقراتد، وكانت جمٌعها ضمن المدى المقبول للصعوب  والتمٌٌت. 

( ٘( فقةةرة ااتبارٌةة  موتعةة  علةةى )ٖٓأمةةا االداة الثانٌةة  فهةةً ااتبةةار للتفكٌةةر التةةؤملً أعدتةةد الباحثةة  وتكونةةت صةةٌؽتد مةةن )

مجةةاالت لقٌةةاس القةةدرات العقلٌةة  المجةةردة ممثلةة  بمهارات)التؤمةةل والمبلحدةة ، والكتةةؾ عةةن المؽالطةةات، واعطةةاء تفسةةٌرات 

مقنع ، والوصول الى استنتاجات، ووضع حلول مقترح ( وقد استارجت الباحث  صد  االاتبةار ووثباتةد والتمٌٌةت ومسةتوى 

 الصعوب .

( إذ تةةم االاتبةةار القبلةةً للتفكٌةةر التةةؤملً وااتبةةار 8ٕٔٓ-7ٕٔٓالتجربةة  بةةدءاً مةةن الفصةةل الثةةانً للعةةام الدراسةةً )طبقةةت 

المعلومات السابق  لطالبات عٌن  البحا، وبعد االنتهاء من التجرب  تم تطبٌه األداتٌن) االاتبةار التحصةٌلً، وااتبةار التفكٌةر 

 التؤملً البعدي(.

( وبمسةةاعدة برنةةامج الحةةتم t.testحلٌلهةةا احصةةالٌا باسةةتادام االاتبةةار التةةالً لعٌنتةةٌن مسةةتقلتٌن )وبعةةد جمةةع البٌانةةات وت

 ( أدهرت النتالج ماٌؤتً:spssاالحصالٌ  )

( بةةٌن متوسةةط درجةةات طالبةةات مجمةةوعتً البحةةا فةةً تحصةةٌل مةةادة ٘ٓ.ٌٓوجةةد فةةر  دال احصةةالٌا عنةةد مسةةتوى داللةة  ) -ٔ

 .العلوم ولصالح المجوع  التجرٌبٌ 

( بٌن متوسط تنمٌ  درجات طالبات مجموعتً البحا فً تنمٌ  التفكٌر ٘ٓ.ٌٓوجد فر  دال احصالٌا عند مستوى دالل  ) -ٕ

 التؤملً ككل ولصالح المجموع  التجرٌبٌ .

( بةٌن طالبةات مجمةوعتً البحةا فةً تنمٌة  مهارات)التؤمةل، والكتةؾ ٘ٓ.ٌٓوجد فر  دال احصالٌا عند مسةتوى داللة  ) -ٖ

 مؽالطات، واعطاء تفسٌرات مقنع ، والوصول الى استنتاجات، ووضع حلول مقترح (.عن ال
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اثر برنامج تربوي فً تعدٌل التتوهات المعرفٌ  لدى طةبلب : عنوان الرسال   عدي فارو  فاضل اسم الطالب :
  المرحل  األعدادٌ  

 القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ  للعلوم اإلنسانٌ الكلٌ  : التربٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علم النفس التربوي  9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٗتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد د. احمد وعدهللا حمدهللا اسم المترؾ :

 علم النفس التربوي االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : العلوم التربوٌ  والنفسٌ 

 

 المستالص
 ملاص البحا       

 ٌهدؾ البحا :

 بناء مقٌاس التتوهات المعرفٌ  . -0

 بناء برنامج تربوي فً تعدٌل التتوهات المعرفٌ  لدى طبلب المرحل  االعدادٌ  . -9

 التعرؾ على أثر البرنامج التربوي فً تعدٌل التتوهات المعرفٌ  لدى طبلب المرحل  االعدادٌ  . -3

 -والجل تحقٌه اهداؾ البحا تم وضع الفرضٌات االتٌ :  

 -والجل تحقٌه اهداؾ البحا تم وضع الفرضٌات االتٌ :

درجةات التتةوهات المعرفٌة  البعدٌة  لةدى ( بةٌن متوسةطً  ٘ٓ,ٓال ٌوجد فرو  ذات دالل  أحصالٌ  عنةد مسةتوى داللة  )-ٔ

 أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌ  والضابط  .

( فةةً الفةةر  بةةٌن متوسةةطً درجات)تعةةدٌل( التتةةوهات  ٘ٓ,ٓال ٌوجةةد فةةرو  ذات داللةة  أحصةةالٌ  عنةةد مسةةتوى داللةة  ) -ٕ

 المعرفٌ  لدى أفراد المجموعتٌن التجرٌبٌ  والضابط  

( بٌن متوسطً درجات القٌاسٌن القبلً والبعدي فً مقٌةاس  ٘ٓ,ٓعند مستوى دالل  ) ال ٌوجد فرو  ذات دالل  أحصالٌ -ٖ

 التتوهات المعرفٌ  لدى أفراد المجموع  التجرٌبٌ   .

ولتحقٌه أهداؾ البحا فقد اعتمد الباحا التصمٌم التجرٌبً ذا المجموعتٌن المتكافلتٌن التجرٌبٌ  والضابط  وتم ااتٌةار      

( طالباً فً المجموع  التجرٌبٌ  من أعدادٌ  عبةد العتٌةت, ٖٗ( طالباً وبواقع )7ٓعتوالٌ  طبقٌ  بلؽت ) عٌن  البحا بصورة

( طالبةةاً فةةً المجموعةة  الضةةابط  مةةن أعدادٌةة  أبةةو حنٌفةة  النعمةةان, بعةةد التحقةةه مةةن مإتةةرات التكةةافإ فةةً عةةدد مةةن ٖٙو)

لعمةر التمنةً للطةبلب, .درجة  الةذكاء, مسةتوى تحصةٌل مسةتوى اداءالطةبلب علةى مقٌةاس التتةوهات المعرفٌة , االمتؽٌرات )

 الوالدٌن, التسلسل الوالدي (.

 ( درس وباالعتماد على  العبلج المعرفً وفه ندرٌ  أرون بٌك.٘ٔوصمم الباحا برنامجاً تربوٌاً بواقع )

( فقةرة ذات ٘٘الٌة  مةن )ولتحقٌه أهداؾ البحا فقد قام الباحا بناء مقٌاس التتةوهات المعرفٌة  والةذي تكةون بصةٌؽتد النه

( أبعةةاد وهةةً )التفسةةٌرات التاصةةٌ , التضةةاٌم والتهوٌل)التقلٌةةل (, التعمةةٌم التالةةد, التجرٌةةد 9( بةةدالل توتعةةت علةةى )ٗ)

األنتقالً, القفتعلى األستنتاجات, الكل أو البلتًء, التفكٌةر الكارثً,األسةتنتاج األنفعةالً, الٌنبؽٌةات والحتمٌةات( بعةد التحقةه 

( وطرٌقةة  8ٗ,ٓالدةةاهري وصةةد  البنةةاء فضةةبلً عةةن الثبةةات الةةذي أسةةتارج بطرٌقةة  إعةةادة األاتبةةار والبةةالػ )مةةن الصةةد  

 ( درساً بعد التحقه من صدقد الداهري. ٘ٔ( كما تم بناء البرنامج التربوي الذي تكون من )8٘,ٓألفاكرونباا والبالػ )

لعٌنتٌن مستقلتٌن, أاتبةار مربةع كةاي, معامةل أرتبةاط بٌرسةون, األاتبةار عولجت البٌانات احصالٌاً بؤستعمال )األاتبار التالً 

 التؤلً لعٌنتٌن مترابطتٌن, األاتبار التالً لدالل  معامل األرتباط, حجم األثر(

   -وادهرت النتالج:

جمةوعتٌن بٌن متوسةطً التتةوهات المعرفٌة  لةدى أفةراد الم(  ٘ٓ,ٓوجود فرو  ذات دالل  احصالٌ  عند مستوى دالل  )-ٔ

التجرٌبٌةة  والضةةابط  ولصةةالح المجموعةة  الضةةابط  ندةةراً ألنافةةاض المتوسةةط الحسةةابً لمسةةتوى التتةةوهات المعرفٌةة  لةةدى 

 المجموع  التجرٌبٌ 

( فةً الفةر  بةٌن متوسةطً درجةات )تعةدٌل( التتةوهات  ٘ٓ,ٓوجود فةرو  ذات داللة  إحصةالٌ  عنةد مسةتوى )-ٕ           

 عتٌن الضابط  والتجرٌبٌ  لصالح المجموع  التجرٌبٌ  بسبب ارتفاع معدل الفر المعرفٌ  لدى أفراد المجمو

( بةةٌن متوسةةطً درجةةات التطبٌقةةٌن القبلةةً والبعةةدي فةةً مقٌةةاس  ٘ٓ,ٓوجةةود فةةرو  ذو داللةة  إحصةةالٌا عنةةد مسةةتوى )-ٖ

 التتوهات المعرفٌ  لدى أفراد المجموع  التجرٌبٌ  لصالح التعدٌل .

 

 



 

181 
  

 انٌ التربٌ  للعلوم االنس

 مقومات التنمٌ  التراعٌ  فً محافد  حلبج :  األطروح  عنوان  فاتن ؼنً تكر اسم الطالب :

 الجؽرافٌ  القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٔرقم االستمارة : 

 تراعٌ     بترٌ  / جؽرافٌ ٌ جؽرافاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٕٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          ذ الدرج  العلمٌ  : استا االد أكبر عبد هللاد.  اسم المترؾ :

 تراعٌ     بترٌ  / جؽرافٌ  جؽرافٌ االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ  

 

 المستالص
 

الدراسةة  إلةةى دراسةة  وتحلٌةةل امكانةةات التنمٌةة  التراعٌةة  فةةً محافدةة  حلبجةة  وذلةةك مةةن اةةبلل المعلومةةات تسةةعى هةةذه        

والبٌانات المتةوافرة عةن األراضةً التراعٌة  فةً المحافدة  فضةبل عةن المعلومةات والبٌانةات التةً جمعتهةا الباحثة  مةن اةبلل 

على واقع االمكانٌات الطبٌعٌ  والبتةرٌ  للقطةاع التراعةً التعرؾ  الدراس  والمسح المٌدانً.  وكان الهدؾ الرلٌس للدراس 

التً تتمتع بها المحافدة  الحةداا تنمٌة  تراعٌة  تةامل  لهةا، وتسةلٌط الضةوء علةى اهةم التحةدٌات التةً تعٌةه امكانٌة  تنمٌة  

مثةل لهةا الجةل القطاع التراعً وكذلك العمل على وضع ماطط هدفد الحفاد على األراضً التراعٌة  مةن اةبلل االسةتادام اال

تنمٌة  مسةتدام  تحفةد حقةةو  االجٌةال.  وقةد توصةةلت الدراسة  إلةى نتةةالج اهمهةا ان محافدة  حلبجةة  تتمتةع بامكانةات طبٌعٌةة  

وبترٌ  مإهل  للتنمٌ  التراعٌ  بعد التؽلب على عواله هذه التنمٌ  التً تتمثل فً تفتت الحٌاتات التراعٌ  وؼٌاب المرتةد 

جةةراؾ التربةة  وؼٌةةاب التقنٌةةات الحدٌثةة  فةةً التراعةة  كالتراعةة  المحمٌةة  والتراعةة  المالٌةة  التراعةةً فضةةبل عةةن متةةكل  ان

وجةود توجةد نحةو االسةتادام الةدالم والمكافح  الحٌوٌ  واستادام االسالٌب القدٌم  فً التراع .وكذلك توصةلت الدراسة  إلةى 

  الدٌمٌ  اكثر من المروٌة ، كمةا ادهةرت الدراسة  لبلراضً التراعٌ  بدل من االستادام المإقت، وان هناك تٌادة فً التراع

وجةةود ضةةعؾ فةةً مسةةتوى االرتةةاد التراعةةً ووعةةً المةةتارعٌن بتقنٌةةات التراعةة  المسةةتدام ، كمةةا اتةةارت النتةةالج ان واقةةع 

وامكانٌات التنمٌ  التراعٌ  فً محافد  حلبج  تواجد بعض المتاكل والتحدٌات بعضها طبٌعٌ  والةبعض االاةر بتةرٌ ، وقةد 

وصةت الدراسة  بضةرورة اعةداد ماطةةط السةتادامات األراضةً فةً المحافدة  ٌعمةةل علةى تندةٌم االسةتادام االمثةل لبلراضةةً ا

التراعٌةة  وكةةذلك ضةةرورة تنفٌةةذ بةةرامج ارتةةادٌ  وتدرٌبٌةة  فةةً مجةةاالت التنمٌةة  التراعٌةة  والعمةةل علةةى اٌجةةاد وسةةالل الةةدعم 

 ً.المتارعٌن من أجل تحسٌن العوالد ودعم القطاع التراع
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: ترحا ابن القاصح والسةٌوطً للتةاطبٌ  مةن بةاب االسةتعاذة عنوان الرسال   دمحم قاسم إبراهٌم اسم الطالب :
 والبسمل  إلى باب الفتح واإلمال  دراس  مقارن 

 والتربٌ  اإلسبلمٌ القسم : علوم القران  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ   9ٕٔٓ/ٕٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد فارس فاضل موسىد.  اسم المترؾ :

 علوم إسبلمٌ  / تفسٌر االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ 

 

 المستالص
 

ٌُعَدُّ كتاب سراج القار  لئلمام ابن القاصح من الكتب المهم  فً علم القةراءات، كمةا ٌُعَةدُّ كتةاب تةرح التةاطبٌ  لئلمةام        

أكثر تروح التاطبٌ  ااتصاراً؛ حٌا كتفت المقارن  بٌنهما عن نقاط مهم ، وأن لكل منهما طرٌق  ااص  فً  السٌوطً من

على مذاهب القراء السبع  وأدالهم، فً حةٌن ترّكةت تةرح اإلمةام  -رحمد هللا-ترح األبٌات، إذ  ترّكت ترح اإلمام ابن القاصح

 كون ترحد أقرب للنحو مند للقراءات.على بٌان جانب اللؽ  والنحو؛ -رحمد هللا-السٌوطً

أقةرب للقةراءات، ولطلبة  علةم القةراءات مةن  -رحمةد هللا-والنقط  الجوهرٌ  المهمة  فةً البحةا هةً إّن عبةارات ابةن القاصةح

 ثر دق ً فً النحو.،إذ ٌُعَدُّ ابن القاصح أكثر دق  وااتصاصاً فً القراءات، والسٌوطً أك-رحمد هللا-ترح السٌوطً
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الهند مةن اةبلل كتةاب الهنةد تكةوٌن العةالم الهنةدي اإلسةبلمً :  عنوان الرسال  محمود احمد عبدهللا اسم الطالب :
  ألندرٌ  وٌنك دراس  فً الجوانب الجؽرافٌ  واالجتماعٌ  والدٌنٌ  

 : التارٌخالقسم  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕٔرقم االستمارة : 

 / تارٌخ عباسً االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ اسبلمً  9ٕٔٓ/ٕٔ/ 8تارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. سفٌان ٌاسٌن ابراهٌم اسم المترؾ :

 / تارٌخ عباسً تارٌخ اسبلمً االاتصاص العام / الدقٌه : ارٌخالقسم : الت

 

 المستالص
 

حاتت ببلد الهند على اهتمةام المةإراٌن والبلةدانٌٌن فةً العصةور الوسةٌط  واوردوا معلومةات هامة  اسةهمت فةً تحدٌةد      

نواحً عدٌدة من تارٌخ الهنةد، وتةؤتً الدراسةات الحدٌثة  والمعاصةرة لطةرح ارالهةا وافكارهةا وتمحةص النصةوص التارٌاٌة  

مدارس منهجٌ  عدٌدة ومإثرات علمٌة  واجتماعٌة  ذات صةل  بحٌاتةد حول تارٌخ الهند أذ تعد دراس  اندرٌ  وٌنك متٌج من 

المبكةةرة. فقةةد اسةةتوفى مةةن تحصةةٌلد االكةةادٌمً العلمةةً التةةًء الكثٌةةر فةةً انجةةات أطروحتةةد للةةدكتوراه فةةً تةةارٌخ بةةبلد الهنةةد 

ستتةراقٌ  الهولندٌة  واستؽراقد أربع سنوات  حتى اكمالها ضمن تٌارات ثقافٌ  وعلمٌة  عدٌةدة منهةا أفادتةد مةن المدرسة  اال

واالمرٌكٌةة  وؼٌرهمةةا واآلراء االستتةةراقٌ  المعاصةةرة واالعتمةةاد علةةى المصةةادر العربٌةة  االسةةبلمٌ  ومصةةادر هندٌةة  محلٌةة  

وااةةرى فارسةةٌ  وصةةٌنٌ  واؼرٌقٌةة  فضةةبلً عةةن المكتتةةفات االثارٌةة  لتجتمةةع كلهةةا فةةً صةةفحات كتةةاب تكةةوٌن العةةالم الهنةةدي 

اإلسبلمً ألندرٌ  وٌنك( وفةه -موضوع )ببلد الهند من ابلل كتاب الهند تكوٌن العالم الهندي  اإلسبلمً ومن هنا تبرت اهمٌ 

 المنهج التارٌاً المقارن مع المصادر العربٌ  اإلسبلمٌ . 

م( السةةتكمال متطلبةةات الدراسةة  المقارنةة  مةةع ٗٔ-9ه/8-ٖلقةةد ارتؤٌنةةا تحدٌةةد الجةةتء الاةةاص بةةالقرون الواقعةة  بةةٌن القةةرنٌن )

االولٌ  لتلك الفترة التارٌاٌ  واقتصرت الدراس  على عدد من النواحً التً ااذت صفحات عدٌدة مةن كتةاب اندرٌة   المصادر

وٌنك وتطر  الٌها بتكل مسهب لمعرف  التطةابه واالاةتبلؾ بةٌن دراسة  اندرٌة  وٌنةك والمصةادر االولٌة  التارٌاٌة  العربٌة  

ا مةةن المةةوارد التةةً اعتمةةدها حةةول ذلةةك وفةةه متطلبةةات البحةةا العلمةةً اإلسةةبلمٌ  وكٌفٌةة  تعاملةةد مةةع تلةةك المصةةادر وؼٌرهةة

 األكادٌمً.

حةةاول البحةةا التعةةرؾ علةةى اوضةةاع الهنةةد الجؽرافٌةة  واالجتماعٌةة  والدٌنٌةة  والتعةةرض الةةى الةةنص الةةوارد عنةةد اندرٌةةد وٌنةةك 

ص التارٌاٌة  المتةكل  لجانةب وااراجد من مكمند التارٌاً ومقارنتد ونقده للتوصل الى تقٌةٌم تةارٌاً وعلمةً لتلةك النصةو

من جوانب تارٌخ الهنةد، وهةدفت الدراسة  اٌجةاد تحلٌةل تةارٌاً منهجةً لمحتةوى ومصةادر اندرٌة  وٌنةك ومبرراتهةا العلمٌة  

وطرٌق  االاذ بها الى جانب التعرؾ علةى كٌفٌة  االاةذ مةن المصةادر المتنوعة  فةً مصةنؾ اندرٌةد وٌنةك وهةل اتبةع المإلةؾ 

 اعتماد تلك المصادر فً دراس  علمٌ  تمت فً احد االقسام العلمٌ  للدراسات العلٌا االوربٌ   . الموضوعٌ  والدق  فً 

تضمنت الدراس  اربع  فصول ومقدم  وااتم  وارالط ومبلحه وقالم  بالمصادر والمراجع فقد تنةاول الفصةل األول السةٌرة 

ؽرافٌ  ببلد الهند، بٌنمةا اتةار الفصةل الثالةا، علةى الحٌةاة الذاتٌ  ألندرٌ  وٌنك ومحتوى الكتاب، وتحدا الفصل الثانً عن ج

 االجتماعٌ ، فً تعرض الفصل الرابع للحٌاة الدٌنٌ .
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عنةةوان الرسةةال  : أثةةر برنةةامج تربةةوي قةةالم علةةى اسةةتراتٌجٌات حةةل النةةتاع فةةً  هدٌل أسعد ترٌؾ اسم الطالب :
 المتوسط  فً مدٌن  الموصلافض العنؾ لدى طبلب المرحل  

 العلوم التربوٌ  والنفسٌ القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٕرقم االستمارة : 

 النفس التربوي علم النفس التربوي  /   علماالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٕٗتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  ندى فتاح تٌداند.  اسم المترؾ :

 العلوم التربوٌ  والنفسٌ  / علم النفس التربوي االاتصاص العام / الدقٌه : العلوم التربوٌ  والنفسٌ القسم : 

 

 المستالص
 

برنامج تربوي قالم على استراتٌجٌات حل النتاع فً افض العنؾ لدى طةبلب المرحلة  ٌهدؾ البحا الحالً الى بناء          

 / الموصل. المتوسط 

 ومعرف  اثر استراتٌجٌات حل النتاع فً افض العنؾ لدى طبلب المرحل  المتوسط / الموصل

علةةى  مجمةةوعتٌن تجرٌبٌةة   ( طالبةةاً، وتعةةوا8ٓولمةةا كةةان البحةةا الحةةالً تجرٌبٌةةاً  فةةان عٌنةة  البحةةا االساسةةٌ  تكونةةت مةةن )

وضابط . وجرى التحقةه مةن تكةافإ المجمةوعتٌن احصةالٌاً فةً متؽٌةرات : )الدرجة  التةً حصةلوا علٌهةا فةً التطبٌةه القبلةً 

 للمقٌاس، العمر التمنً باألتهر، مستوى الذكاء والمستوى التعلٌمً لؤلبوٌن(.

( درساً، فضبلً عن بناء مقٌاس العنؾ مكون ٕٓمكون من )وجرى اعداد برنامج تربوي معتمد على استراتٌجٌات حل النتاع 

( فقرة امام كل فقرة ثبلث  بدالل: )العنؾ الجسدي، والعنؾ اللفدً، والبلعنؾ(. التً تعد الاصالص المسةتهدف  فةً ٖ٘من )

وي البحةةا الحةةالً. وجةةرى التحقةةه  مةةن صةةد  البرنةةامج والمقٌةةاس بعرضةةهما علةةى مجموعةة  مةةن األسةةاتذة الابةةراء مةةن ذ

االاتصةةاص، وعةةتتت اجةةراءات صةةد  المقٌةةاس بطرٌقةة  الصةةد  البنةةالً باٌجةةاد العبلقةة  االرتباطٌةة  بةةٌن درجةةات كةةل فقةةرة 

والدرج  الكلٌ  للمقٌاس، اما ثبةات مقٌةاس العنةؾ فقةد اسةتارج بطرٌقة  اعةادة االاتبةار واصةبح المقٌةاس بصةورتد النهالٌة  

( دقٌقةة  وانتهةةً مةةن ٘ٗ-ٓٗ(. وكةةان كةةل درس ٌسةةتؽر  )9ٕٔٓ/ٕ/ٕٔ( فقةةرة. وطبقةةت التجربةة  بتةةارٌخ )ٕٖمكونةةاً مةةن )

 (.9ٕٔٓ/ٗ/7(. وطبه االاتبار البعدي فً )9ٕٔٓ/ٗ/ٗالبرنامج بتارٌخ )

وادهرت النتالج وجةود فةرو  دالةد احصةالٌاً لصةالح االاتبةار البعةدي. اي حصةول انافةاض فةً درجةات الطلبة  فةً االاتبةار 

 برنامج التربوي القالم على استراتٌجٌات حل النتاع.البعدي، وهذا ٌعنً تؤثر الطلب  بال
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 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

التوتٌع الجؽرافً للصناعات التحوٌلٌ  الكبٌةرة فةً محافدة  :  عنوان االطروح  حاتم عطٌ  حسٌن اسم الطالب :
  نٌنوى 

 الجؽرافٌ القسم :  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٗرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : جؽرافٌ  / جؽرافٌ  صناعٌ   9ٕٔٓ/ٔٔ/ ٖٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مالؾ تبلل مرعًد.  اسم المترؾ :

 جؽرافٌ  / جؽرافٌ  تراعٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ 

 

 المستالص

 

تعد الصناعات التحوٌلٌ  الكبٌرة محورا هاما من محاور التنمٌ  بتكل عةام والتنمٌة  االقتصةادٌ  بتةكل اةاص لمةا تقةوم       

بد من دور مهم فً دفع عملٌ  النمو والتقدم وتوفٌر فرص العمل وتطوٌر النتاط االقتصادي للعدٌد من الصناعات واالنتةط  

  التنمٌة  الصةناعٌ  الةى ان هةذا القطةاع الحٌةوي ٌةرتبط بةالكثٌر مةن النتةاطات االارى المرتبط  بد . اذ تتٌر دراسات مندم

االقتصةةادٌ , لةةذلك فةةان انتعةةاش وتطةةوٌر هةةذا النتةةاط الصةةناعً ٌعنةةً تٌةةادة فةةً النمةةو االقتصةةادي الةةوطنً . وتبةةرت اهمٌةة  

ل اةاص فةً المراحةل االولةى الصناعات التحوٌلٌ  الكبٌةرة بوصةفها احةدى الصةناعات التةً ٌةتداد الطلةب علةى منتجاتهةا بتةك

للتنمٌ  االقتصادٌ  للببلد, اذ تسهم بتكل كبٌر ومباتر فً تكوٌن راس المال الثابت فً المجتمع ,فضبل عن ذلك فانهةا تةرتبط 

بالسكان مةن اةبلل عبلقاتهةا المباتةرة بالتوسةع العمرانةً وتةوفٌر الؽةذاء والكسةاء والةدواء واالثةاا والمسةتلتمات االاةرى , 

حت معدالت استهبلك منتجات هذه الصناعات احد المعاٌٌر االساسٌ  لتقٌٌم مستوى التنمٌ  والادمات فً كثٌر مةن بحٌا اصب

الدول . ٌهدؾ هذا البحا الى التعةرؾ علةى واقةع الصةناعات التحوٌلٌة  الكبٌةرة فةً محافدة  نٌنةوى وتوتٌعهةا الجؽرافةً مةن 

تصةادٌ  للمحافدة  ودراسة  تطورهةا االقتصةادي , وكةذلك دراسة  انمةاط ابلل التعرؾ على المإهبلت الطبٌعٌ  والبترٌ  واالق

الصةةناعات وتوطنهةةا والكتةةؾ عةةن منةةاطه تركتهةةا فةةً المحافدةة  وتنوعهةةا مةةن اةةبلل اسةةتادام التحلٌةةل الكمةةً. وقةةد كتةةفت 

انعكةس علةى الدراس  عن العدٌد من النتالج والمعوقات التً تعٌه نمةو وتطةور وحةدات هةذه الصةناعات فةً المحافدة  , ممةا 

تعةد الصةناعات التحوٌلٌة  الكبٌةرة فةً محافدة  نٌنةوى -ٔبٌلات توطنها بوصفها عامل تؽٌٌر فةً تلةك البٌلة  كةان مةن اهمهةا: 

احدى الصناعات القدٌم  اذ تعود بداٌات دهورها بتكل الً الى الامسٌنات من القةرن الماضةً , وقةد مةرت بمراحةل اتدهةار 

تسةتادم  -ٕ  واصابها التراجع والتدهور فً مراحل اارى ألسباب سٌاسٌ  واقتصادٌ  . وتقدم واضح  فً مسٌرتها االنتاجٌ

وحةدة  53عةامبل مةوتعٌن علةى وحةدات هةذه الصةناعات والبالؽة   10207الصناعات التحوٌلٌ  الكبٌرة فةً محافدة  نبنةوى 

ً سةةواء اكةان ذلةك علةةى تمتلةك محافدة  نٌنةوى مرتكةةتات جؽرافٌة  مهمة  لنتةةوء وتطةور النتةاط الصةناع -ٖصناعٌ  . 

مستوى العامل الطبٌعً او العامل البتري واالقتصادي؛ وابرت ما تمتلكد المحافدة  مةن عوامةل طبٌعٌة  تاتلةؾ فةً الموضةع 

واالرض والماء والبترٌ  والمناا والتكوٌن الجٌلوجً للمحافد  الذي اضاؾ لها اهمٌ  ااص  من حٌا توفر موارد تعدٌنٌ  

ت والؽات كما لعب العامل البتري اهمٌ  فً انعاش النتاط االقتصةادي فةً المحافدة  واسةتؽبلل الثةروات تتمثل بالنفط والكبرٌ

لوحد من ابلل التوتٌع الجؽرافً للصناعات التحوٌلٌد الكبٌرة فً المحافد  بتركت االنتط  الصناعٌ  فً  -ٗالطبٌعٌ  فٌها. 

لنسةب  لعةدد العةاملٌن فةً الصةناعات التحوٌلٌة  الكبٌةرة لعةام %( با88,9مركت المحافدة  اذ ٌدفةر قضةاء الموصةل لوحةده ب)

%( مةةن اجمةةالً عةةدد المنتةةاة الصةةناعٌ  للعةةام ذاتةةد مقابةةل ضةةعؾ مسةةتوٌات التركةةت 8ٖباالضةةاف  السةةتحواذه علةةى )ٖٕٔٓ

صةص تبةٌن مةن اةبلل نتةالج تحلٌةل معامةل التا-٘المكانً ضمن اقضٌ  المحافد  االارى؛ وانعدامةد فةً االقضةٌ  االاةرى . 

الصناعً ؛ عدم وجود اي فرع صناعً متاصص تاصصا تاما" فً المحافد  ؛ حٌا تراوحت نتةالج معامةل التاصةص بةٌن 

( كحةةد ادنةةى بةةالرؼم مةةن وجةةود فةةرعٌن صةةناعٌٌن ٌمةةثبلن درجتةةٌن ال بةةؤس بهمةةا مةةن -ٖٓٓٓ,ٓ( كحةةد اعلةةى و)7ٕٓٓ,ٓ)

عات النسةٌجٌ  والصةناعات االنتةالٌ  اذ بلؽةت درجة  التاصص الصناعً مقارن  بالفروع االارى فً المحافدة  وهمةا الصةنا

 ( على التوالً .7ٓٓٓ,ٓ( ؛ )7ٕٓٓ,ٓالتاصص لهما )

 



 

186 
  

 التربٌ  للعلوم االنسانٌ 

   : دراس  جٌومورفولوجٌ  للمااطر البٌلٌ  لسد الموصل عنوان الرسال  لٌبلؾ دتوار دمحم اسم الطالب :

 القسم : الجؽرافٌ  اإلنسانٌ الكلٌ  : التربٌ  للعلوم  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٕٕرقم االستمارة : 

 الجؽرافٌ   / الجؽرافٌ  الطبٌعٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٕٔ/ ٘تارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  د. فوات حمٌد حمو اسم المترؾ :

 الجؽرافٌ   / الجؽرافٌ  الطبٌعٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : الجؽرافٌ 

 

 المستالص

 

ٌعد سد الموصل من المتارٌع االستراتٌجً الضام  ؛ اذ ٌتم االعتماد علٌد فً تحقٌه عدة مجاالت وانتط  اقتصةادٌ  ،      

هذا المورد المالً الذي ٌضمن للعرا  االمةن المةالً والؽةذالً ، مةن هنةا اوضةحت الدراسة  وقد تسعى الحكوم  للحفاد على 

ان العملٌات الجٌومورفولوجٌ  والبٌلٌ  فةً منطقة  الدراسة  تتةرك اثةارا بالؽة  بهةا وانتةطها التجوٌة  الكٌمٌالٌة  ممةا ٌةنعكس 

 سلبا على استقرارٌ  السد.

لكٌمٌالٌ  واثرها فةً الةه متةكبلت ابرتهةا عةدم اسةتقرارٌ  منطقة  سةد الموصةل تهدؾ الدراس  الى ادهار عملٌ  التجوٌ  ا 

الى جانب العامل البٌلً المتمثةل بدةاهرة االذابة  للصةاور المنكتةف  مةن بحٌةرة سةد الموصةل ومةاٌنتج عنةد مةن مةواد مذابة  

 ا مستقببل .تتفاعل مع ملوثات مٌاه البحٌرة . وتتاٌص هذه العملٌات وطرح الاٌارات الكفٌل  بتذلٌله

 وقد توصلت الدراس  الى العدٌد من النتالج، كان أهمها:

تحدٌد منطق  الدراس  جٌولوجٌا , وتبٌن ان القسم االكبر مند ٌقع ضمن تكوٌن الفتح  , مما ٌتكل اطرا بسةبب الصةاور  -ٔ

 الجبسٌ  القابل  لبلذاب  فً الماء .

( ومنةاا البحةر (BWا االنتقالً بٌن المنةاا الصةحراوي الجةاؾ وحسب تصنٌؾ كوبن للمناا وقعت المنطق  ضمن المنا -ٕ

, وٌطلةه علٌةد منةاا تةبد الجةاؾ الةذي لةد دور فةً تنتةٌط عملٌة  التجوٌة  تحةت دةل الدةروؾ المنااٌة   Csa)المتوسط ) 

 المبللم  لها.

هرهةا فةً منطقة  الدراسة  ) تبٌن ان المنطق  متاثرة بالعملٌات الجٌومورفولوجٌ  وانتةطها التجوٌة  الكٌمٌالٌة  ومةن مدا -ٖ

الى جانب ان المنطق  تعةانً  ,البالوعات ( , الحتوالها على الصاور الجٌرٌ  الجبسٌ  , تحت دل الدروؾ المبللم  لتنتٌطها

من التعرٌ  االادودٌة  فانهةا تعمةل علةى رفةع المسةتوى الرسةوبً الةذي ٌحملةد المةاء مةن النهةر او الودٌةان الجانبٌة  للبحٌةرة 

 عدل الترسٌب فً الاتان ) الاتن المٌت ( وٌتوقؾ عمر السد المفٌد علٌد .وتتٌد من م

( , واركاند االربع  , اذ تبٌن من ابلل السٌنارٌو االبٌض , ان ٌتحتم على  SOWT Analysiومن ابلل تطبٌه ندام )ٍ -ٗ

اصحاب القرار االهتمةام بسةد الموصةل كمتةروع اسةتراتٌجً ٌضةمن االمةن المةالً للعةرا  فةً دةل تؽٌةرات المنةاا وؼٌرهةا, 

 وبعكسد ٌعرض مستقبل العرا  الى الندرة فً الماء وتلوثد . 
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 االنسانٌ التربٌ  للعلوم 

)صةةٌؽ  فع ةةل فةةً مةةتن احادٌةةا رٌةةاض الصةةالحٌن  دراسةة  :  عنةةوان الرسةةال  دمحم ابراهٌم احمد اسم الطالب :
 ( داللٌ  

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : التربٌ  للعلوم اإلنسانٌ  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٔرقم االستمارة :

 االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ  / لؽ  ونحو  9ٕٔٓ/ٕٔ/ ٘ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. سناء طاهر دمحم اسم المترؾ :

 اللؽ  العربٌ  / لؽ  ونحو االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

لحةدٌا ٌُعدُّ الحدٌا الترٌؾ االرا العدٌم الذي وصل الٌنا عن الرسول دمحم "ملسو هيلع هللا ىلص" بؤلفادد, ومعانٌد التً انبرى ُجّل علماء ا   

لدراس  جوانبد الماتلف  وترحها والوقوؾ على معانٌد لما للحدٌا من ببلؼ  فً عباراتد وسحر بٌاند، كما ان د ٌُعَةدُّ مصةدراً 

 لتترٌع االسبلمً بعد القران الكرٌم.ثانٌاً ل

 إن صٌؽ  "فع ل " كان لها حضور واسع فً الحدٌا, وهً ضمن صٌػ األفعال المتٌدة بحرؾ

 واحد، واقتصرت دراستً على هذه الصٌؽ , لما للتضعٌؾ من دور أساسً فً تؽٌٌر واٌضاح دالل  الكلم .

 ت بااتم , تضمنت أهم النتالج.و قامت الرسال  على ثبلث  فصول, سبقها التمهٌد, واتم

أما التمهٌد فكان إضاءات عن االمام النووي, وكتابد رٌاض الصالحٌن, ومةن ثةم الوقةوؾ علةى صةٌؽ  فَع ةَل ودالالتهةا اللؽوٌة  

 والصرفٌ .

ا ورد والفصل االول تكلمت فٌد عن التكثٌر وما جاء علٌد من مجاالت, والفصل الثانً : تطرقت فٌد الى معنى الصةٌرورة ومة

ً ارجت عن القٌةاس لصةٌؽ  علٌها من أفعال, وارتؤٌت ان اطله على الفصل الثالا: معانً أُار, إذ احتوى بعض المعانً الت

 فَع َل.
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 تربٌ  بنات 

: اإلٌحةةاء الصةةوتً فةةً متةةاهد إهةةبلك األمةةم السةةابق  فةةً  عنةةوان الرسةةال  إسراء مٌسر عبد المجٌد اسم الطالب :
   القران الكرٌم 

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : تربٌ  بنات  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٔرقم االستمارة : 

 العربٌ  / الدالل  واللؽ االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ    9ٕٔٓ/ٔٔ/ 8ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  د. دمحم إسماعٌل المتهدانً اسم المترؾ :

 اللؽ  العربٌ  / النحو والدالل    االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص
 

الذكر الحكٌم تصور اإلهبلك الذي حل باألمم السابق ، فً إطةار صةوتً تتلاص فكرة البحا حول دراس  متاهد من اي        

داللً ٌهدؾ إلى الكتؾ عن العبلق  التً تربط نوع األصوات بصفاتها ومقاطعها ونبرها بنوع األحةداا؛ لمعرفة  مةدى تنةاؼم 

 اإلٌقاع الصوتً مع المعنى، وتؤثٌر ذلك االنسجام على المعنى العام للمتاهد.

البحا فً إمكانٌ  اإلتارة إلى مدى وضوح عبلقة  الدةواهر الصةوتٌ  باآلٌةات القرانٌة  التةً وصةفت األحةداا، وتكمن أهمٌ  

 وأثرها الداللً على السٌا .

واقتضةت منهجٌة  البحةا وطبٌعتةةد االعتمةاد علةى المةنهج الوصةةفً التحلٌلةً مةدعماً بةالمنهج اإلحصةةالً, إلبةرات أهةم المعةةالم 

 الصوتٌ  فٌد.

راس  بٌن األصوات التركٌبٌ  وفو  التركٌبٌ ، فانطلقت من صفات األصةوات العامة  والااصة  وبٌةان مبلمحهةا وقد ربطت الد

الصوتٌ , ثم كتفت عن المقاطع الصوتٌ  التً تضمنها كل متهد وما ٌحملةد مةن دالالت صةوتٌ ؛ لتلقةً بعةدها الضةوء علةى 

 مإثرة فً المعنى العام للمتاهد.وتبٌن أهم مبلمحها اإلٌحالٌ  الالنبر الذي ٌمثل مدهرا من مداهر الفونٌمات فو  التركٌبٌ  
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 تربٌ  بنات 

 ببلؼ  التراكٌب فً سورة االنبٌاء :  عنوان الرسال  رؼد االد دمحم جرجٌس اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : تربٌ  بنات  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر البحا : اكادٌمًطبٌع   ٙٔرقم االستمارة : 

 اللؽ اللؽ  العربٌ  / االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ٕٔ/ 9ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  معن توفٌه دحامد.  اسم المترؾ :

 اللؽ اللؽ  العربٌ  /  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص
 

تضمن هذا البحا ) ببلؼ  التراكٌب فً سورة األنبٌاء ( وهً دراسة  أسةالٌب علةم المعةانً وفةه ندرٌة  الةندم لئلمةام         

ه ( وتؤتً أهمٌ  هذه الدراس  فةً الكتةؾ عةن مةواطن اإلعجةات فةً التركٌةب الببلؼةً للةندم القرانةً ،  7ٔٗالجرجانً ) ت 

هذا البحا من مقدم  وتمهٌد إذ كان فً بٌان مصطلحات وعنةاوٌن الرسةال  ، وأربعة  أفصةل ، تضةمن الفصةل األول )  وتؤلؾ

ببلؼ  التراكٌب فً اسلوبً الابر واإلنتاء( ، وتضمن الفصل الثانً ) ببلؼ  التراكٌب فً أسلوبً التقدٌم والتؤاٌر والقصر( 

لوب الفصل والوصةل ( وتضةمن الفصةل الرابةع ) ببلؼة  التراكٌةب فةً اإلٌجةات وتضمن الفصل الثالا ) ببلؼ  التراكٌب فً أس

 واإلطناب ( ثّم الااتم  التً حوت أهم النتالج التً توصلت إلٌها .
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 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

الفسٌولوجٌ  دراس  الستجابات عدد من المتؽٌرات  االطروح  :  عنوان اسم الطالب : أحمد ٌونس حامد
والكٌموحٌوٌ  عند اداء تمرٌن تراكمً باستادام األثقال للقسمٌن العلوي 

 والسفلً وماتلط بٌنهما وفً أتمن  ماتلف  من االستتفاء

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه : اكادٌمًطبٌع  البحا  89رقم االستمارة : 

: فسلج   / الدقٌه التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  8تارٌخ المناقت   : 
 تدرٌب رٌاضً

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  أحمد عبد الؽنً طداسم المترؾ : د . 

: فسلج   / الدقٌه  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم الرٌاض  
 تدرٌب رٌاضً

 

 المستالص

 

ٌعد حامض اللكتات من المتؽٌرات المهم  التً تإاذ بالحسةبان عنةد وضةع وإعةداد التمرٌنةات والبةرامج التدرٌبٌة  التةً       

لهذا المتؽٌر لما لد عبلق  بصف  المطاولة  البلهوالٌة , وتكمةن أهمٌة  البحةا فةً تقةدٌم معلومةات تستهدؾ إثارة أقصى تراكم 

علمٌ  للمدربٌن والباحثٌن عن الفترات التمنٌ  الستتةفاء المتؽٌةرات الفسةٌولوجٌ  والكٌموحٌوٌة  عنةد التةدرٌب والمنافسةات 

 التً تعتمد على الندام البلكتاتً كندام سالد.

 لحالٌ  إلى:هدفت الدراس  ا

  التعرؾ على الفرو  عند أداء تمارٌن األثقال للقسمٌن العلوي والسفلً من الجسم وتمرٌن ماتلط بٌنهمةا لعةدد مةن

 المتؽٌرات الكٌموحٌوٌ  ولمتؽٌر معدل ضربات القلب وفً فترة االستتفاء و لمتؽٌر القدرة البلهوالٌ  أثناء الجهد.

   وبعد الجهد وفً فترة االستتفاء( لعدد من المتؽٌرات الكٌموحٌوٌة  ولمتؽٌةر التعرؾ على الفرو  بٌن )فترة الراح

 معدل ضربات القلب, عند أداء تمارٌن األثقال للقسمٌن العلوي والسفلً من الجسم وتمرٌن ماتلط بٌنهما.

 همةةا التعةةرؾ علةةى الفةةرو  بةةٌن مجةةامٌع تمةةارٌن األثقةةال للقسةةمٌن العلةةوي والسةةفلً مةةن الجسةةم وتمةةرٌن ماةةتلط بٌن

 لمتؽٌر القدرة البلهوالٌ .

  )التعرؾ على العبلق  بٌن متؽٌري الكتات الدم وهرمون النمو فةً )فتةرة الراحة  وبعةد الجهةد وفةً فتةرة االستتةفاء

 عند أداء تمارٌن األثقال للقسمٌن العلوي والسفلً من الجسم وتمرٌن ماتلط بٌنهما.

( تباب من الممارسٌن لتمارٌن اللٌاق  8حا, وتؤلفت عٌن  الدراس  من )أستادم الباحا المنهج الوصفً لمبللمتد لطبٌع  الب

( اسةةابٌع مةةن أجةل التةةؤلؾ و تفادٌةةا لبلصةةابات التةةً تحةةدا فةةً أثنةةاء تنفٌةةذ ٙالبدنٌة . وتةةم ااضةةاعهم  لتمةةارٌن األثقةةال لمةةدة )

العلةوي, وتمةارٌن القرفصةاء للقسةم االاتبارات, وتؤلفت االاتبارات من ثبلث  تمارٌن استنفادٌ  )تمارٌن ضةؽط الصةدر للقسةم 

( ثانٌة  بةٌن ٖٓ%(, وراحة  )7ٓالسفلً, وتمارٌن ماتلط  )قرفصاء وضؽط الصةدر معةاً(( ولحةٌن أسةتنفاد الجهةد, وبتةدة )

( سةاع . وقٌسةت متؽٌةرات اللكتةات وهرمةون النمةو وإنةتٌم نةاتع لهٌةدروجٌن 7ٕمجموعات التمةارٌن, وبةٌن ااتبةار وااةر )

 ل ضربات القلب فً درؾ الراح  واالستتفاء, والقدرة البلهوالٌ  فً أثناء الجهد.( ومعدLDHالبلكتات)

 وبعد تحلٌل البٌانات إحصالٌا توصل الباحا إلى االستنتاجات اآلتٌ :

عنةةد المقارنةة  بةةٌن التمةةرٌن العلةةوي والسةةفلً والماةةتلط لةةوحد تةةؤثٌر معنةةوي فةةً دةةرؾ االستتةةفاء )بعةةد الجهةةد( لمتؽٌةةرات 

(, ولوحد تؤثٌر معنوي وفً LDHمون النمو, ومعدل ضربات القلب( بٌنما الٌوجد تؤثٌر معنوي لمتؽٌر إنتٌم ))اللكتات, وهر

((, ولةوحد تةؤثٌر معنةوي وفةً LDHدقاله( لمتؽٌرات )اللكتات, وهرمون النمةو, ومعةدل ضةربات القلةب, وإنةتٌم ) 7درؾ )

(( بٌنمةةا الٌوجةةد تةةؤثٌر معنةةوي لمتؽٌةةر LDHوإنةةتٌم ) دقٌقةة ( لمتؽٌةةرات )هرمةةون النمةةو, ومعةةدل ضةةربات القلةةب, ٕٓدةةرؾ )
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دقٌق ( لمتؽٌرات )اللكتات, وهرمون النمو, ومعدل ضربات القلب( بٌنما الٌوجةد  ٖٓاللكتات, ولوحد تؤثٌر معنوي فً درؾ )

لبلهوالٌة . (, كما لوحد تؤثٌر معنوي لجمٌع المجموعات الامةس للتمةارٌن لمتؽٌةر القةدرة اLDHتؤثٌر معنوي لمتؽٌر إنتٌم )

( ثانٌةة  بةةٌن المجةةامٌع سةةتإدي إلةةى تةةؤثٌر معنةةوي ٖٓ%(, وبراحةة  )7ٓوتتةةٌر هةةذه النتةةالج بةةؤن تمةةارٌن المقاومةة  بتةةدة )

لمتؽٌرات الدراس  فً التمرٌن الماتلط أكثر من تمارٌن القسم العلوي والسفلً, وبٌن تمارٌن القسم السفلً أكثر من تمةارٌن 

لبحا المدربٌن باستادام التمرٌن الماتلط )علوي وسفلً( عند تدرٌب العبٌهم فةً الوحةدات القسم العلوي. وبالاتام أوصى ا

التدرٌبٌ  التً تستهدؾ تطوٌر الندام البلكتاتً بواسط  األثقةال. واألاةذ بندةر االعتبةار فتةرة الراحة  بةٌن الوحةدات التدرٌبٌة  

 البلكتاتً. عند التدرٌب باستادام األثقال للتمارٌن التً تعتمد على الندام

  الكلمات المفتاحٌ  )تمارٌن األثقال, االستتفاء, اللكتات(.
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 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

أثر برنامج قالم على التواتن والتوافه الحركً فً دق  ) الرسال   :  عنوان اسم الطالب : اٌهان حسٌن صالح
 بالكرة الطالرة (أداء بعض المهارات الفنٌ  األساسٌ  

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 88رقم االستمارة : 

 ٌاض    / تدرٌب رٌاضًاالاتصاص العام / الدقٌه : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الر  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . احمد حامد احمد 

 / كرة الطالرة تعلم حركً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

  -هدؾ البحا الى :      

الكتؾ عن أثر برنامج قالم علةى التةواتن والتوافةه الحركةً والبرنةامج المتبةع فةً الكلٌة  فةً دقة  أداء بعةض المهةارات  -ٔ

 .الفنٌ  األساسٌ  بالكرة الطالرة 

المقارن  فً االاتبار البعةدي بةٌن المجمةوعتٌن التجرٌبٌة  والضةابط  فةً التةواتن والتوافةه الحركةً فةً دقة  أداء بعةض  -ٕ

 .ت الفنٌ  األساسٌ  بالكرة الطالرة المهارا

استادم الباحا المنهج التجرٌبً لمبلءمتد لطبٌع  متكل  البحا، أما مجتمع البحا تم ااتٌارهم بالطرٌقة  العمدٌة  مةن و     

(، 9ٕٔٓ-8ٕٔٓجامعة  الموصةل للعةام الدراسةً ) /طلب  السن  الدراسةٌ  الثانٌة  فةً كلٌة  التربٌة  البدنٌة  وعلةوم الرٌاضة  

بعةد ان تةم اسةتبعاد  و ، ت ، ح ( ، ه( طالبةاً، ٌمثلةون تةعب ) أ  ، ب  ، ج ، د ، 9ٔٔالفصل الدراسً الثانً والبالػ عددها )

تةم ااتٌارهمةا بالطرٌقة  العتةوالٌ  عةن طرٌةه اجةراء القرعة  ه( تعب  ) أ ( ، أما عٌن  البحا فقد تكونةت مةن تةعبتً )ح ، 

تٌعهم عن طرٌه القرع  إلةى مجمةوعتٌن )تجرٌبٌة  وضةابط (، بعةد أن تةم اسةتبعاد عةدد ( طالبا، وتم تو ٙ٘والبالػ عددها ) 

طالبةاً ، وبهةذا أصةبح العةدد النهةالً ألفةراد  (ٕٖوالبةالػ عةددهم )من الطبلب لعدم تجانسهم والتتامهم مةع بقٌة  افةراد العٌنة  

الةذكور فقةط ، مةوتعٌن إالةى مجمةوعتٌن  %( مةن المجتمةع األصةلً مةنٙ٘.ٕٔ( طالبةاً ، وبنسةب  ملوٌة  بلؽةت )ٕٗالعٌن  )

( طالباً للمجموع  الواحدة. وتةم اجةراء التكةافإ بةٌن المجمةوعتٌن فةً المتؽٌةرات االساسةٌ  ) العمةر ، والطةول ، ٕٔوبواقع )

 والكتل  ( وبعض الصفات البدنٌ  والحركٌ  ، وبعض المهارات الفنٌ  األساسٌ  بالكرة الطالرة .

 نتاجات األتٌ  :وتوصل الباحا الى االست

القالم على التواتن والتوافه الحركً والبرنامج المتبع فً الكلٌ  اٌجابٌاً فً دق  أداء بعض المهارات الفنٌة  أثر البرنامج  -ٔ

 األساسٌ  بالكرة الطالرة . 

تفوقت المجموع  التجرٌبٌ  التً اسةتادمت البرنةامج القةالم علةى التةواتن والتوافةه الحركةً علةى المجموعة  الضةابط    -ٕ

 التً استادمت البرنامج المتبع فً الكلٌ  فً دق  أداء بعض المهارات الفنٌ  األساسٌ  بالكرة الطالرة . 

 ؤتً :وفً ضوء االستنتاجات التً ارج بها الباحا ٌوصً بما ٌ 

اسةةتادام البرنةةامج القةةالم علةةى التةةواتن والتوافةةه الحركةةً فةةً دقةة  أداء بعةةض المهةةارات الفنٌةة  األساسةةٌ  بةةالكرة   -0

 الطالرة .

استادام برامج قالم  على التواتن والتوافه الحركً فً دق  أداء مهارات أارى بالكرة الطالرة لم ٌتم اجراءها فً  -9

 االستقبال ( .  ،االعداد  ،البحا الحالً ) االرسال 
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 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

فاعلٌ  برنامج ارتادي فً تحسٌن التعامل مع الؽضب ) الرسال   :  عنوان اسم الطالب :  سلٌمان تهٌر ذنون
 وتحقٌه الذات للبلعبٌن الناتلٌن فً لعب  المصارع  (

 التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض القسم :  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 87رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 وراه         التهادة : دكت الدرج  العلمٌ  : استاذ اسم المترؾ : د . عصام دمحم عبد الرضا

 علم النفس الرٌاضً / كرة السل  االاتصاص العام / الدقٌه : :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض   القسم 

 

 المستالص

 

التعرؾ على ابعةاد مقٌةاس تحسةٌن التعامةل مةع الؽضةب وتحقٌةه الةذات للبلعبةٌن الناتةلٌن فةً لعبة   -هدؾ البحا الى:      

 البحا(المصارع  )أفراد عٌن  

 بناء وتطبٌه برنامج ارتادي نفسً فً تحسٌن التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات للبلعبٌن الناتلٌن فً لعب  المصارع  -

الكتؾ عن فاعلٌ  البرنامج االرتادي فً تحسٌن التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات للبلعبٌن الناتلٌن فً لعب  المصارع   -

 تٌن )ت،ض(لبلاتبار القبلً والبعدي وللمجموع

 الكتؾ عن حجم االثر لبلاتبار القبلً والبعدي للمجموع  التجرٌبٌ  فً التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات  . -

الكتؾ عن الفرو  فً االاتبار البعدي فً تحسٌن  التعامل مع الؽضب وتحقٌةه الةذات للمجمةوعتٌن التجرٌبٌة  والضةابط   -

 ولصالح المجموع  التجرٌبٌ .

 حجم االثر فً االاتبار البعدي للمجموع  التجرٌبٌ  فً التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات.الكتؾ عن   -

واستادم الباحا المنهج التجرٌبً لمبلءمتد وطبٌع  البحا ،  ٌتمثل مجتمع البحا العبً المصارع  فةً اندٌة  الموصةل      

( ٗٔ)لفل  الناتلٌن(، وتم تحدٌد عٌن  البحا من العبً المصارع  الناتلٌن  لنادي عمةال نٌنةوى الرٌاضةً والبةالػ عةددهم )

 حا األصلً .%( من مجتمع الب7ٓالعبآ والمتمثل  ب )

( والمتةةرجم مةةن قبةةل ) الاوالةةدة ، جةةردات Anne ،2007واسةةتادم الباحةةا مقٌةةاس التعامةةل مةةع الؽضةةب المعةةد مةةن قبةةل )

 (  ، وبعد االاذ بآراء السادة الابراء والمتاصصٌن فةً مجةال العلةوم النفسةٌ  ،والتربوٌة  ، وعلةم الةنفس الرٌاضةً ٕٗٔٓ،

تةةحات   (( ، والمتةةرجم مةةن قبةةل Candal and Jones لمعةةد مةةن قبةةل )فضةةبل عةةن اسةةتادام مقٌةةاس تحقٌةةه الةةذات وا

علةى  المجموعة  التجرٌبٌة  لمةدة  اإلرتةادي النفسةً  وقةد تةم تطبٌةه برنةامج( فقرةً، ٘ٔحٌا تكون المقٌاس من )( ٕٗٔٓ،

لحقٌب  اإلحصالٌ ) واستادم الباحا ا ( دقٌق  للجلس  الواحدة.٘ٗ( أسابٌع وبواقع) ثبلا( جلسات أسبوعٌا وبتمن قدره )٘)

SPSS  ، ( للحصةةول علةةى) الوسةةط الحسةةابً، واالنحةةراؾ المعٌةةاري، والنسةةب  الملوٌةة ، وااتبةةار)ت( لعٌنتةةٌن مسةةتقلتٌن

وااتبار )ت( لعٌن  واحدة ، ومعامل االرتباط البسٌط )بٌرسون( ، و)الفةا كةرو نبةاا( ، والنسةب  الملوٌة  و)سةبٌرمان بةراون( 

 وحجم االثر. 

 الى االستنتاجات األتٌ : وتوصل الباحا

فاعلٌ  البرنامج االرتادي النفسً الذي قام ببناءه الباحا لتحسةٌن التعامةل مةع الؽضةب وتحقٌةه الةذات للبلعبةٌن الناتةلٌن  -

 فً لعب  المصارع  . 

تةلٌن فةً لعبة  اثبت البرنامج االرتادي بؤند ذو تؤثٌر اٌجابً فً تحسٌن التعامل مةع الؽضةب وتحقٌةه الةذات للبلعبٌةبن النا -

 المصارع .

 اثر البرنامج االرتادي الذي قام ببناه الباحا لتحسٌن استراتٌجٌات التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات للمجموع  التجرٌبٌ   -
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حققت المجموع  التجرٌبٌ  التً استادمت البرنامج االرتادي تطوراً فً تحسٌن التعامل مع الؽضب وتحقٌه الذات مقارن   -

   الضابط  .بالمجموع

اثر البرنامج االرتادي الذي قام ببناه الباحا فً مقٌاس التعامل مع الؽضب عدا البعد الاامس لم ٌرتٍه بعد )التجنةب ( الةى  -

 المعنوٌ  للمجموع  التجرٌبٌ  ،وذلك لقل  حدوثد عند التعامل مع المواقؾ المثٌرة للؽضب.

بما ٌؤتً وفً ضةوء االسةتنتاجات التةً اةرج بهةا الباحةا ٌوصةً بمةا  وفً ضوء االستنتاجات التً ارج بها الباحا ٌوصً 

 ٌؤتً:

  تاصٌص وقت محدد من )المحاضرات االرتادٌ ( لبلعبٌن تتضمن توصٌات ونصح وارتادات وتوجٌهات من قبل المدرب 

 فً استادام الفعالٌ  . 

ً فةً تحسةٌن اسةتراتٌجٌات التعامةل مةع الؽضةب   االستفادة من الدراس  الحالٌ  التً استادمت البرنةامج اإلرتةادي  النفسة

 وتحقٌه الذات للعب  أارى.

   اقام  دورات تدرٌبٌ  حول المنهج اإلرتادي النفسً لتهٌل  كوادر متاصص  فً هذا المجال.

   تعمٌم هذه الدراس  على اتحادات المصارع  لبلستفادة منها .

   اتتراك المدربٌن بدورات تطوٌرٌ  فً هذا المجال .

 ببناه الباحا على فعالٌات اارى.   استادام البرنامج الذي قام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

195 
  

 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

نموذج مقترح لعقد احتراؾ البلعبٌن فً بعض األندٌ  ) :  الرسال   عنوان اسم الطالب :  مصطفى ماجد دمحم صالح
 الرٌاضٌ  فً إقلٌم كوردستان العرا (

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الموصلالجامع  : 

 التهادة : ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٖرقم االستمارة : 

 التربٌ  الرٌاضٌ  / ادارة وتندٌماالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ ٔٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ محمود عتٌت اسم المترؾ : د . االد

 التربٌ  الرٌاضٌ  / ادارة وتندٌم االاتصاص العام / الدقٌه : القسم  :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

الجماعٌة  )كةرة القةدم، والسةل ، والٌةد،  إعداد نموذج لبلحتراؾ الرٌاضً فً اندٌ  اقلٌم كوردسةتان العةرا  فةً األلعةاب      

 والطالرة(.

التعةرؾ الةى نسةةب محةاور االحتةةراؾ الرٌاضةً فةةً اندٌة  اقلةٌم كوردسةةتان العةرا  حسةةب االلعةاب الجماعٌةة  )كةرة القةةدم،  -ٕ

 والسل ، والٌد، والطالرة(.

 صنٌؾ األندٌ  الرٌاضٌ .التعرؾ الى نسب محاور االحتراؾ الرٌاضً فً اندٌ  اقلٌم كوردستان العرا  حسب ت -ٖ

( نادٌاً رٌاضٌاً تابعاً لوتارة الثقاف  والتباب/ المدٌرٌة  العامة  للرٌاضة  فةً اقلةٌم كوردسةتان موتعة  ٔٙضم مجتمع البحا )

( عضةواً فةةً الهٌلةةات ٘ٔٔ( فةرداً مةةنهم )ٓٙٗتةم ااتٌةةار عٌنة  البحةةا بالطرٌقةة  العمدٌة ، إذ تةةملت ) ( محافدةةات وٖعلةى )

( اندٌةة  رٌاضةةٌ  علةةى ٙ، ٘، ٘( نادٌةةاً رٌاضةةٌاً فةةً اندٌةة  محافدةةات االقلةةٌم وبواقةةع )ٙٔلؤلندٌةة  الرٌاضةةٌ  ٌمثلةةون )اإلدارٌةة  

( تاصةةةاً هةةم اعضةةةاء اللجنةة  االولمبٌةةة  ٖ٘%( مةةن عٌنةةة  البحةةا االساسةةةٌ ، وكةةذلك )ٕ٘التةةوالً وهةةةم ٌتةةكلون نسةةةب  )

%( من عٌن  البحا األساسٌ ، أمةا المتبقةً مةن عٌنة  ٓٙ.7)الكوردستانٌ  ، واتحادات األلعاب الجماعٌ  وهم ٌتكلون نسب 

 %(.9ٖ.7ٙ( العبٌن وٌتكلون نسب  )ٖٓٔ( وهم )9ٕٔٓ -8ٕٔٓالبحا فهم المحترفٌن فً األلعاب الجماعٌ  للموسم )

 وتوصل الباحا الى االستنتاجات األتٌ  :

فً اقلٌم كوردستان العرا  والذي تم اعداده مةن قبةل التوصل إلى نموذج مقترح لعقد احتراؾ البلعبٌن باألندٌ  الرٌاضٌ   -ٔ

 الباحا.

حصةول المحةةور اإلداري علةةى النسةب  األعلةةى مةةابٌن محةةاور نمةوذج االحتةةراؾ الرٌاضةةً، وحسةب األلعةةاب الجماعٌةة  تلٌةةد -ٕ

 المحاور )الفنً، والقانونً، والمالً(.

حتةراؾ الرٌاضةً، وحسةب تصةنٌؾ االندٌة  الرٌاضةٌ  حصول المحور اإلداري على النسب  األعلى مابٌن محاور نمةوذج اال-ٖ

 تلٌد المحاور )الفنً، والقانونً، والمالً(.

 وفً ضوء االستنتاجات التً ارج بها الباحا ٌوصً بما ٌؤتً : 

تعمٌم النموذج المقترح لعقد االحتراؾ الرٌاضً على األندٌ  الرٌاضةٌ  فةً اقلةٌم كوردسةتان العةرا  واعتمةاده فةً   -0

 مع البلعبٌن.التعاقدات 

 التاكٌد على الجوانب االدارٌ  فً بنود عقد االحتراؾ الرٌاضً فضبل عن الجوانب االارى.  -9

 التاكٌد على الجانب االداري فً عقود المحترفٌن بؽض الندر عن تصنٌؾ االندٌ  الرٌاضٌ .  -3

العةةرا  بوصةةفها الجهةة  ضةةرورة قٌةةام وتارة الثقافةة  والتةةباب / المدٌرٌةة  العامةة  للرٌاضةة  فةةً اقلةةٌم كوردسةةتان  -4

المسإول  عن األندٌ  الرٌاضٌ  باصدار التوجٌهات لؤلندٌ  بإٌبلء اهتمامةاً أكبةر باأللعةاب الجماعٌة  االاةرى أسةوةً بلعبة  كةرة 

 القدم.

ضةةرورة قٌةةام وتارة الثقافةة  والتةةباب / المدٌرٌةة  العامةة  للرٌاضةة  فةةً اقلةةٌم كوردسةةتان العةةرا  بوصةةفها الجهةة   -5

 دٌ  الرٌاضٌ  بتٌادة المنح المالٌ  لؤلندٌ  الرٌاضٌ  ذات التصنٌفات )ب، وج، ود(.المسإول  عن األن

قٌام وتارة التباب والثقاف / المدٌرٌ  العام  للرٌاض  فً اقلةٌم كوردسةتان العةرا  التةً هةً الجهة  المسةإول  عةن  -6

 والبلعبٌن الجل حفد حقو  كبل الطرفٌن.االندٌ  الرٌاضٌ  بالمصادق  على العقود المبرم  ما بٌن ادارات االندٌ  
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عنوان االطروح  : التنبإ بمستوى االداء المهاري بدالل  عوامل بطارٌ  ااتبار  فالح طد عبد ٌحٌىاسم الطالب :  
 سن ( ٘ٔ-ٖٔالقدرات التوافقٌ  لبلعبً كرة القدم ألعمار )

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٓرقم االستمارة : 

 قٌاس وتقوٌماالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/ ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          العلمٌ  : استاذالدرج   اٌثار عبدالكرٌم ؼتالاسم المترؾ : د . 

 قٌاس وتقوٌم االاتصاص العام / الدقٌه : القسم  :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

( سةةن ، والتعةةرؾ علةةى نسةةب ٘ٔ-ٖٔهةدؾ البحةةا بنةةاء بطارٌةة  ااتبةةار القةةدرات التوافقٌةة  لبلعبةةً كةةرة القةةدم ألعمةةار )      

المساهم  لعوامل بطارٌ  ااتبار القدرات التوافقٌ  فً مستوى األداء المهاري ألفراد عٌن  البحا، فضبل عن اعةداد معةادالت 

اسةتادم المةنهج الوصةفً باألسةلوب المسةحً ٌة  فةً مسةتوى األداء المهةاري. التنبإ لعوامةل بطارٌة  ااتبةار القةدرات التوافق

سةن  امةا عٌنة  البحةا  ٘ٔ-ٖٔواالرتباطً، وتم تحدٌد مجتمع البحا من العبً اكادٌمٌات مدٌن  الموصل بكرة القدم ألعمار 

ااتٌةارهم بطرٌقة  عمدٌة  ومةن  العباً لكرة القدم من اكادٌمٌ  نادي الموصل الرٌاضً واكادٌمٌ  االنةدلس تةم ٗٓٔفقد ضمت 

أجل الحصول على البٌانةات المتعلقة  بالبحةا فقةد اسةتادم الباحةا الوسةالل اآلتٌة  :تحلٌةل المصةادر واالسةتبٌان واالاتبةارات 

( متؽٌةراً، وتةم ٕٕوالمقابل  التاصٌ . استادم التحلٌل العاملً لمتؽٌةرات الدراسة  الااصة  بالقةدرات التوافقٌة  التةً بلؽةت )

ل إلى سبع  عوامل تم قبولها وفه التروط الموضةوع  لقبةول العامةل، وإعطةاء التسةمٌات المناسةب  لهةا كةذلك عةرض التوص

-ٖٔومناقت  نسب المساهم ، والتنبإ بالعوامل التً تم التوصل إلٌها فً مستوى األداء المهاري لبلعبً كرة القدم ألعمار )

بلل المتؽٌرات المرتح  التةً تةم قبولهةا وتفسةٌرها، تةم إطةبل  األسةماء العوامل التً برتت من ا( سن . استنتج الباحا ٘ٔ

اآلتٌةة  علٌهةةا: )العامةةل األول( القةةدرة التوافقٌةة  العامةة  للجسةةم ، )العامةةل الثةةانً( قةةدرة التوجٌةةد المكةةانً والتمةةانً ، )العامةةل 

ات الماتلف ، )العامل الاامس( قدرة بذل الجهةد الثالا( قدرة الدق  الحركٌ  المتنوع ، )العامل الرابع( قدرة التعامل مع األداء

المناسب وتؽٌٌر االتجاه، )العامل السادس( قدرة التواتن والرتاق ، )العامل السابع( القدرة االٌقاعٌ ، وتم استابلص بطارٌ  

تتةبعات علةى ااتبار القدرات التوافقٌ  ألفةراد عٌنة  البحةا، وفةً ضةوء عواملهةا المستالصة  والتةً تمثةل وحةداتها أعلةى ال

العوامل وهً: ااتبار الركض بٌن التوااص على محٌط دالرة للعامل األول، ااتبار اصاب  المسطب  بكرة القدم من مسةافات 

سم( للعامل الثالا، ااتبار اصاب  الةدوالر المرسةوم   ٓٗمتعددة للعامل الثانً، ااتبار القفت على البقع  داال دالرة  قطرها )

لرابةةع، ااتبةةار الرمٌةة  الجانبٌةة  ألربةةع جهةةات للعامةةل الاةةامس، ااتبةةار التةةواتن الثابةةت بةةالوقوؾ علةةى علةةى الجةةدار للعامةةل ا

 العارض  للعامل السادس، ااتبار جمع الكرات العتر المبعثرة للعامل السابع

ا وهةً: ( معادالت تتمتةع بمعنوٌة  كبٌةرة وبنسةب مسةاهم  جٌةدة فةً مسةتوى األداء المهةاري لعٌنة  البحةٗوتم استابلص )

ااتبار إصاب  الدوالر المرسوم  على الجةدار والةذي ٌمثةل قةدرة التعامةل مةع األداءات الماتلفة  كمسةاهم  اولةى فةً مسةتوى 

 األداء المهاري لبلعبً كرة القدم.

ااتبةةار التةةواتن الثابةةت بةةالوقوؾ علةةى العارضةة  والةةذي ٌمثةةل قةةدرة التةةواتن والرتةةاق  كمسةةاهم  ثانٌةة  فةةً مسةةتوى األداء 

هاري لبلعبً كرة القدم. ااتبار إصاب  المسطب  بالكرة من مسافات متعةددة والةذي ٌمثةل قةدرة التوجٌةد المكةانً والتمةانً الم

كمساهم  ثالث  فً مستوى األداء المهةاري لبلعبةً كةرة القةدم. ااتبةار الرمٌة  الجانبٌة  ألربةع جهةات والةذي ٌمثةل قةدرة بةذل 

رابعة  فةً مسةتوى األداء المهةاري لبلعبةً كةرة القةدم. وتةم التوصةل لمعادلة  التنبةإ الجهد المناسب وتؽٌٌر االتجاه كمساهم  

( سن ، بدالل  عوامل بطارٌ  القدرات التوافقٌة  وذلةك علةى وفةه ٘ٔ-ٖٔبمستوى األداء المهاري لبلعبً كرة القدم ألعمار )

)نتٌجة  8Xٖٗ.ٓ+ ٕٗٙ.8ء المهةاري = نسب المساهم  التً استالصها تحلٌل االنحداروكانت معادلة  التنبةإ مسةتوى األدا

)نتٌجةة  ااتبةةار التةةواتن الثابةةت بةةالوقوؾ علةةى العارضةة ( +  8Xٖٖ.ٓااتبةةار إصةةاب  الةةدوالر المرسةةوم  علةةى الجةةدار( + 

ٓ.ٕ88X  +) نتٌج  ااتبةار إصةاب  المسةطب  بةالكرة مةن مسةافات متعةددة(ٓ.ٕٖٓX  نتٌجة  ااتبةار الرمٌة  الجانبٌة  ألربةع(

 تالج البحا قدمت عدة توصٌات ومقترحات.جهات(. وفً ضوء ن
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أثةةر نمةةوذج الصةةؾ االفتراضةةً بتقنٌةة  التعلةةٌم المتنقةةل فةةً  )  :عنةةوان الرسةةال   اسم الطالب : جٌبلن ادر فرمان
 ( االداء الفنً والتحصٌل المعرفً لبعض المهارات االرضٌ  فً الجمبات

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕرقم االستمارة : 

 التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ ٌونسافراح ذنون اسم المترؾ : د . 

 / جمناستك طراله تدرٌس االاتصاص العام / الدقٌه : القسم  :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

الكتةةؾ عةةن أثةةر نمةةوذج الصةةؾ االفتراضةةً بتقنٌةة  التعلةةٌم المتنقةةل فةةً االداء الفنةةً والتحصةةٌل المعرفةةً لةةبعض  -1      

 .المهارات االرضٌ  فً الجمبات 

الكتؾ عن أثر نمةوذج الصةؾ االفتراضةً بتقنٌة  التعلةٌم المتنقةل فةً االداء الفنةً والتحصةٌل المعرفةً لةبعض المهةارات  -ٕ

 .االرضٌ  فً الجمبات 

 بناء ااتبار للتحصٌل المعرفً لبعض المهارات االرضٌ  فً الجمبات .  -ٖ

استادمت الباحث  المنهج التجرٌبً لمبلءمتد لطبٌع  البحا، أما مجتمةع البحةا تةم ااتٌةارهم بالطرٌقة  العمدٌة  مةن طلبة  و  

(، الفصةل 9ٕٔٓ-8ٕٔٓالدراسةً ) جامعة  الموصةل للعةام /السن  الدراسٌ  الثانٌ  فً كلٌ  التربٌ  البدنٌة  وعلةوم الرٌاضة  

، أما عٌن  البحا فقد تكونت من تعبتً )ب ، ج( تةم  ( تعب 7( طالباً، موتعٌن الى ) 9ٔٔالدراسً الثانً والبالػ عددها )

( طالبةا، وتةم تةوتٌعهم عةن طرٌةه القرعة  إلةى  8٘ااتٌارهما بالطرٌق  العتوالٌ  عن طرٌه اجراء القرع  والبالػ عددها ) 

والبةالػ )تجرٌبٌ  وضابط (، بعد أن تم استبعاد عدد من الطةبلب لعةدم تجانسةهم والتةتامهم مةع بقٌة  افةراد العٌنة   مجموعتٌن

( طالبةاً 8ٔ( طالبةاً ، مةوتعٌن إالةى مجمةوعتٌن وبواقةع )ٖٙطالباً ، وبهذا أصبح العةدد النهةالً ألفةراد العٌنة  ) (ٕٕعددهم )

المجمةةوعتٌن فةً المتؽٌةةرات االساسةةٌ  ) العمةر ، والطةةول ، والكتلةة  ( وبعةةض  للمجموعة  الواحةةدة . وتةةم اجةراء التكةةافإ بةةٌن

 الصفات البدنٌ  والحركٌ  ، وبعض المهارات االرضٌ  األساسٌ  بالجمبات .

 وتوصلت الباحث  الى االستنتاجات األتٌ  :

ان نمةةوذج الصةةؾ االفتراضةةً بتقنٌةة  التعلةةٌم المتنقةةل احةةدا تحسةةناً فةةً تحصةةٌل الطةةبلب فنٌةةاً ومعرفٌةةاً لةةبعض المهةةارات  -ٔ
 . االرضٌ  فً الجمبات 

تفوقت المجموع  التجرٌبٌ  ) التً استادمت نموذج الصؾ االفتراضً بتقنٌ  التعلٌم المتنقل ( على المجموع  الضابط   -ٕ
 وب االعتٌادي المتبع ( فً االداء الفنً لبعض المهارات االرضٌ  فً الجمبات . ) التً استادمت االسل

تفوقت المجموع  التجرٌبٌ  ) التً استادمت نموذج الصؾ االفتراضً بتقنٌ  التعلٌم المتنقل ( على المجموع  الضابط   -ٖ
 ات االرضٌ  فً الجمبات .) التً استادمت االسلوب االعتٌادي المتبع ( فً التحصٌل المعرفً لبعض المهار

 وفً ضوء االستنتاجات التً ارجت بها الباحث  توصً بما ٌؤتً : 

 إجراء العدٌد من البحوا حول جدوى تودٌؾ التعلٌم المتنقل فً عملٌ  التعلٌم والتعلم .  -0
 تتجٌع التدرٌسٌٌن بإنتاء صفوؾ افتراضٌ  مع طلبتهم من اجل تحسٌن العملٌ  التعلٌمٌ  .  -9
ندوات وورش عمل للتدرٌسٌٌن لتعرٌفهم بؤهم البرامج االلكترونٌ  التً ٌمكن االستعان  بها فً نمةاذج الصةفوؾ إجراء  -3

 االفتراضٌ  إلنجاح عملٌ  التعلم .
اعتماد البرامج االلكترونٌ  المعدة من قبل مدرسً المواد ومتةاركتها مةع طبلبهةم فةً صةفوؾ افتراضةٌ  اةارج اوقةات  -4

 المحاضرات . 
 التتجٌع على استادام جهات الهاتؾ المحمول فً عملٌ  التعلم .  -5
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: تقٌٌم مهام رإسةاء لجةان الحكةام فةً االتحةادات الفرعٌة  لكةرة  عنوان الرسال  اسم الطالب : راكان عبدالقادر دمحم علً
   القدم على وفه بعض متؽٌراتهم التاصٌ  من وجه  ندر حكام الدرج  االولى 

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  كادٌمًطبٌع  البحا : ا 9ٙرقم االستمارة : 

    / االدارة والتندٌم التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ رٌاض احمد اسماعٌلاسم المترؾ : د . 

    / االدارة والتندٌم التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم  :  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

رسال  ماجستٌر بجامع  الموصل  تبحا تقٌٌم مهام رإساء لجان الحكام فً االتحادات الفرعٌ  لكرة القدم علةى وفةه          

 بعض متؽٌراتهم التاصٌ  من وجه  ندر حكام الدرج  االولى 

كةةام فةةً بحثةةت رسةةال  الماجسةةتٌر فةةً كلٌةة  التربٌةة  البدنٌةة  وعلةةوم الرٌاضةة  بجامعةة  الموصةةل )تقٌةةٌم مهةةام رإسةةاء لجةةان الح

 االتحادات الفرعٌ  لكرة القدم على وفه بعض متؽٌراتهم التاصٌ  من وجه  ندر حكام الدرج  االولى( 

 وتهدؾ الرسال  التً قدمها الطالب ) راكان عبدالقادر دمحم علً القصاب ( الى

 بناء مقٌاس تقٌٌم مهام رإساء لجان الحكام فً االتحادات الفرعٌ  لكرة القدم من وجه  ندر حكام الدرج  االولى . -ٔ 

 التعرؾ إلى تقٌٌم مهام رإساء لجان الحكام فً االتحادات الفرعٌ  لكرة القدم من وجه  ندر حكام الدرج  االولى. -ٕ

م رإسةةاء لجةةان الحكةةام فةةً االتحةةادات الفرعٌةة  لكةةرة القةةدم علةةى وفةةه بعةةض التعةةرؾ إلةةى معنوٌةة  الفةةرو  فةةً تقٌةةٌم مهةةا -ٖ

 متؽٌراتهم التاصٌ  )العمر ,والتهادة العلمٌ  , والتهادة التحكٌمٌ  , والتاصص التحكٌمً , والابرة فً العمل(.

 وتضمنت الرسال  

( ٖٗٔحةا الحةالً ، وضةم مجتمةع البحةا )تم استادام المنهج الوصفً وباألسلوب المسحً المقارن لمبلءمتد وطبٌع  الب   

 ( حكماً 8ٓ( حكماً درج  اولى و)ٕٕٓ( حكماً دولً و)ٗٔحكماً بواقع )

درجة  ثانٌةة  ، ممةن ٌعملةةون فةً  االتحةةادات الفرعٌة  لكةةرة القةدم فةةً المحافدةات العراقٌةة  , و لقةد اسةةتقر الباحةا علةةى حكةةام 

عةاملٌن فةً البطةوالت ألماتلفة  التةً ٌندمهةا االتحةاد العراقةً المركةتي الدرج  األولى كعٌن   لبحثد كونهم من أكثر الحكةام ال

%( مةن المجمةوع الكلةً للحكةام المسةجلٌن والمعتمةدٌن , 7ٓلكرة القةدم واتحاداتةد الفرعٌة  , كمةا انهةم ٌتةكلون مةا نسةبتد )

نمةا ضةمت عٌنة  التطبٌةه ( حكام, تم ااتٌارهم بتكل عتوالً من حكةام الدرجة  األولةى ، ب8ٌٓٔوتملت عٌن  صد  البناء )

( حكماً . ولتحقٌه اهداؾ البحا تطلب بناء مقٌاس تقٌٌم مهام رإساء لجةان الحكةام فةً االتحةادات الفرعٌة  مةن 8ٓالنهالً )

وجه  ندر الحكام العاملٌن , على وفه تاطٌط ٌتبنى اإلجراءات العلمٌ  لتحدٌد األبعاد وصٌاؼ  فقرات االستبٌان كةؤداة لجمةع 

وبعد تةوافر التةروط العلمٌة  فٌةد تةم تطبٌقةد علةى عٌنة  البحةا النهالٌة  .وعولجةت البٌانةات إحصةالٌاً مةن اةبلل  المعلومات ,

الوسط الحسابً , واالنحةراؾ المعٌةاري , والنسةب  الملوٌة  , واالرتبةاط البسةٌط , وااتبةار )ت( لعٌنتةٌن مسةتقلتٌن , وتحلٌةل 

  التباٌن .
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جودة البٌل  التدرٌبٌة  وعبلقتهةا بالصةبلب  النفسةٌ  والتوجةد ) : عنوان الرسال   اسم الطالب : فادي عٌسى اسحا 
 نحو المنافس  لدى العبً العاب القوى فً العرا (

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 97:  رقم االستمارة

  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . نؽم االد نجٌب

 علم النفس الرٌاضً / كرة السل  االاتصاص العام / الدقٌه : وم الرٌاض  القسم  :  التربٌ  البدنٌ  وعل

 

 المستالص

 

      

رسال  ماجستٌر بجامع  الموصل تبحا )جودة البٌل  التدرٌبٌ  وعبلقتها بالصبلب  النفسٌ  والتوجد نحو المنافس  لدى     

 العبً العاب القوى فً العرا (

البدنٌ  وعلوم الرٌاض  بجامع  الموصلبحثت رسال  ماجستٌر فً التربٌ    

 (جودة البٌل  التدرٌبٌ  وعبلقتها بالصبلب  النفسٌ  والتوجد نحو المنافس  لدى العبً العاب القوى فً العرا )

 وتهدؾ الرسال  التً قدمها الطالب )فادي عٌسى اسحا (

العرا بناء وتطبٌه مقٌاس جودة البٌل  التدرٌبٌ  لدى العبً العاب القوى فً  . مستوٌات جودة البٌل  التدرٌبٌ  لدى  ٔ-ٖ- 

 1العبً العاب القوى فً العرا .

 كل من جودة البٌل  التدرٌبٌ  والصبلب  النفسٌ  والتوجد نحو المنافس  لدى العبً العاب القوى فً العرا . ٕ-ٖ-ٔ

 القوى فً العرا .لدى العبً العاب عبلق  جودة البٌل  التدرٌبٌ  بؤبعاد الصبلب  النفسٌ   ٖ-ٖ-ٔ

العبلق  بٌن جودة البٌل  التدرٌبٌ  والصبلب  النفسٌ  والتوجد نحو المنافس  لدى العبً العاب القوى فً العرا . ٗ-ٖ-ٔ  

 وتضمنت الرسال 

   اتتمل مجتمع البحا وعٌنتد على العبً العاب القوى لفل  )التباب( المتاركٌن فً بطول  اندٌ  ومإسسات العرا  

أللعاب القوى لفل  الرجال والتباب والناتلٌن ولكبل الجنسٌن للموسم الرٌاضً )8ٕٔٓ-9ٕٔٓ(، والبالػ عددهم )9ٓٔ( 

 العبٌن، موتعٌن على )8ٔ( نادٌاً ٌنتمون إلى ثمان محافدات.
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: تةةؤثٌر أاةةتبلؾ مةةدة برنةةامجٌن تةةدرٌبٌٌن بةةالتؽٌر فةةً بعةةض  عنةةوان الرسةةال  اسم الطالب : رٌان االد عبدالمجٌد
إنتٌمةةات ندةةام الطاقةة  البلهةةوالً وأوجةةد القةةوة العضةةلٌ  الااصةة  الناتجةة  عةةن 

 التوقؾ عن التدرٌب لدى العبً الكرة الطالرة

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔرقم االستمارة : 

  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد نتوان إبراهٌم عبدهللااسم المترؾ : د . 

 فلسف  التربٌ  الرٌاضٌ  / فسلج  التدرٌب الرٌاضً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم  : علوم الرٌاض  

 

 المستالص

 

برنةامجٌن تةدرٌبٌن بةالتؽٌر فةً بعةض إنتٌمةات ندةام الطاقة  البلهةوالً ، هدؾ البحا الى الكتؾ عن تةؤثٌر ااةتبلؾ مةدة     

واستادم الباحا المنهج التجرٌبةً وأوجد القوة العضلٌ  الااص  الناتج  عن التوقؾ عن التدرٌب لدى العبً الكرة الطالرة، 

  نٌنةوى بةالكرة الطةالرة ، تةم ( العبةاً ٌمثلةون منتاةب تةباب محافدةٙٔلمبلءمتد لطبٌع  البحا ، وتكونت عٌن  البحةا مةن )

، وكةان متوسةط أطةوال ( العبةٌن لكةل مجموعة  8وتم تقسٌمهم إلى مجموعتٌن تجربٌتٌن بواقةع )ااتٌارهم بالطرٌق  العمدٌ  

( على التةوالً 7ٔ,ٓ±   ٕ٘,ٙٔ( و)9,8ٔ±  ٕ٘,ٖٙ( و)ٓٙ,ٖ± ٕٔ,7ٔٔوأوتان وأعمار المجموع  التجرٌبٌ  األولى )

( ٖٗ,9±   ٕٙ,8٘( و)ٗ٘,8±  ٓٔ,7ٖٔبٌة  الثانٌة  فكةان متوسةط أطةوالهم وأوتانهةم وأعمةارهم )، أما المجموع  التجرٌ

( على التوالً ، تم إاضاعهم إلةى منهةاجٌن تةدرٌبٌٌن موحةدٌن فةً المحتةوى وماتلفةٌن فةً المةدة ، إذ 8ٕ,ٔ±   7٘,ٙٔو)

بوعاً بواقةع وحةدتٌن تةدرٌبٌتٌن فةً األسةبوع ، ( أسٕٔ( أسابٌع ، أما المنهاج الثانً فتكون من )8تكون المنهاج األول من )

واحتوى المنهاج التةدرٌبً األول علةى دورتةٌن متوسةطتٌن والثةانً علةى ثةبلا دورات متوسةط  . وتضةمنت تجربة  الدراسة  

ع األساسٌ  إجراء ااتبار تحدٌد المستوى وااتبار التوقؾ األول بعد أسبوع واحد ، وااتبةار التوقةؾ الثةانً بعةد أربعة  أسةابٌ

من انتهاء المنهاجٌن التدرٌبٌٌن ولكبل المجموعتٌن ، وتم اسةتادام األجهةتة واألدوات ، والمقابلة  واالسةتبان  كوسةالل لجمةع 

، ونتةاط  (CK)البٌانات ، وقد تم قٌاس كل من نتاط إنتٌمً ندام الطاق  البلهوالً المتمثل  بنتةاط إنةتٌم الكرٌةاتٌن كةاٌنٌت 

، وأوجةةد القةةوة العضةةلٌ  المتمثلةة  بةةالقوة االنفجارٌةة  للةةرجلٌن والةةذراعٌن ، والقةةوة  (LDH)ٌت إنةةتٌم البلكتٌةةت دٌهاٌةةدروجٌن

الممٌتة بالسرع  للرجلٌن ، ومطاول  القوة العضلٌ  المتحرك  للرجلٌن . وبعد الحصول على النتالج تمةت معالجتهةا إحصةالٌاً 

عٌنات المرتبط  والمستقل ، واستنتج الباحا ان ااتبلؾ مدة لل (t)باستادام المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري وااتبار 

أي ااةتبلؾ فةً القةوة االنفجارٌة  للةذراعٌن ، والقةوة الممٌةتة المنهاج التدرٌبً التً تسبه التوقؾ عن التدرٌب لم ٌكن لهةا  

( ٗن بعد التوقؾ الثانً لمةدة )بالسرع ، ومطاول  القوة العضلٌ  المتحرك  للرجلٌن إال انها أثرت فً القوة االنفجارٌ  للرجلٌ

( اسةةبوع، وقةةدم الباحةةا عةةدد مةةن التوصةةٌات التةةً تاةةدم الؽةةرض مةةن اجةةراء ٕٔاسةةابٌع الةةذي ٌلةةً المنهةةاج التةةدرٌبً لمةةدة )

 الدراس .
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بالتوجد التنافسً لةدى العبةً )إدارة الصراع النفسً وعبلقتد :  عنوان الرسال  اسم الطالب : عبدالعتٌت محمود ٌونس
 (بعض األلعاب الفرقٌ  لمنتابات جامعات العرا 

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗرقم االستمارة : 

  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . محمود مطر علً

 / كرة الٌد علم النفس الرٌاضً االاتصاص العام / الدقٌه : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض القسم  : 

 

 المستالص

 

 هدفت الدراس  الى:    

 بناء مقٌاس إدارة الصراع النفسً لدى العبً بعض األلعاب الفرقٌ  لمنتابات جامعات العرا .  -

 التعرؾ إلى درج  إدارة الصراع النفسً لدى العبً بعض األلعاب الفرقٌ  لمنتابات جامعات العرا .           -

 األلعاب الفرقٌ  لمنتابات جامعات العرا . التعرؾ إلى درج  التوجد التـنافسً لدى العبً بعض   -

التعةةرؾ إلةةى طبٌعةة  العبلقةة  بةةٌن إدارة الصةةراع النفسةةً والتوجةةد التنافسةةً لةةدى العبةةً بعةةض األلعةةاب الفرقٌةة    -

 لمنتابات جامعات العرا .

 فرض البحا:

توجد عبلق  بةٌن إدارة الصةراع النفسةً والتوجةد التنافسةً لةدى العبةً بعةض األلعةاب الفرقٌة  لمنتابةات جامعةات   -

 العرا .

( العةةب 88ٕاسةتادم الباحةا المةنهج الوصةةفً باألسةلوب االرتبةاطً لمبلءمتةةد وطبٌعة  البحةا. وتكةون مجتمةةع البحةا مةن )

( ٔٔ( العبةاً بكةرة الطةالرة ٌمثلةون )ٕٖٔ( جامعة  عراقٌة ، وبواقةع )ٖٔ( العباً بكرة القدم الصاالت ٌمثلةون )ٙ٘ٔوبواقع )

 جامع  عراقٌ .  

وتةم %( من مجتمع البحا األصلً من العبً منتابات جامعات العةرا . 87,8ٗ( وبنسب  )ٖٕ٘اتتملت عٌن  البحا على )

( 8ٕٗلٌصةبح عةدد العٌنة  ) امةل%( وذلةك بسةبب عةدم اجةابتهم عةن االسةتمارة بتةكل ك97,ٔ( العبٌن وبنسةب  )٘استبعاد )

 . وقام الباحا ببناء مقٌاس إدارة الصراع النفسً، واستادام مقٌاس التوجةد%( من مجتمع البحا األصلًٔٔ,8ٙوبنسب  )

( كةةؤداة للبحةةا، إذ قةةام الباحةةا 998ٔ( والمعةةرب مةةن قبةةل )دمحم حسةةن عةةـبلوي،99ٔٔالتنافسةةً المعةةـد مةةن قبةةل )دٌانةةا جةةل:

( علةى عٌةـن  9ٕٔٓ/ٕ/8ٕتطبلعٌ  لمقٌاس إدارة الصراع النفسةً ومقٌةاس التوجةد التنافسةً بتةارٌخ )بؤجراء التجرب  االس

( العةب ٌمثلةون ٓ٘( العباً ٌمثلون منتابات جامعات العرا ، ثم قام الباحا بتطبٌه المقٌاسٌن على عٌنة  مكونة  )8قوامها )

 (Excel) و (Spss)تادم الباحةا الحقٌبة  اإلحصةالٌ  منتابات جامعات العةرا  بكةرة القةدم الصةاالت وكةرة الطةالرة، واسة

، معامةةل ارتبةةاط بٌرسةةون، معامةةل الفةةا (T)للحصةةول علةةى )النسةةب  الملوٌةة ، الوسةةط الحسةةابً، االنحةةراؾ المعٌةةاري، ااتبةةار

 (االاتبار التالً لكتؾ دالل  معامل االرتباطكرونباا، معادل  القـوة التمٌتٌ  لبلاتبارات الموضوعٌ ، معادل  

 وفً ضوء النتالج استنتج الباحا ما ٌؤتً:

فاعلٌ  مقٌاس إدارة الصراع النفسً لدى العبً بعض األلعاب الفرقٌ  لمنتابات جامعات لعرا ، والذي قام ببنالةد   -

 الباحا. 

تمتع العبو منتابات جامعات العرا  بكرة القدم الصاالت، وكةرة الطةالرة بدرجة  عالٌة  فةً إدارة الصةراع النفسةً   -

 لمحاور كاف ، باستثناء محور التنافس )القوة والسٌطرة(.ول
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 تمتع العبو منتابات جامعات العرا  بكرة القدم الصاالت، وكرة الطالرة بدرج  عالٌ  فً التوجد التنافسً.  -

ال توجد عبلق  بٌن إدارة الصراع النفسً والتوجد التنافسً لدى العبةً بعةض األلعةاب الفرقٌة  لمنتابةات جامعةات   -

 عرا .ال

 وفً ضوء االستنتاجات التً تم التوصل إلٌها وضع الباحا مجموع  من التوصٌات هً:

 إمكانٌ  استادام مقٌاس إدارة الصراع النفسً الذي أعده الباحا مع فعالٌات وفلات رٌاضٌ  ماتلف .  -

ٌن علةةى إدارتهةةم االسةةتفادة مةةن مقٌةةاس إدارة الصةةراع النفسةةً ومعرفةة  األسةةالٌب المسةةتادم  لرفةةع قةةدرات البلعبةة  -

 للصراع النفسً.

التؤكٌد على ضرورة تطوٌر قدرات المةدرب النفسةً الرٌاضةً، ومواكبة  التطةور فةً التوجٌةد واإلرتةاد وتتةاٌص   -

 الالل،

 كما فً دول العالم المتقدم  فً الرٌاض  لمواجه  اثار الصراع النفسً للرٌاضٌٌن.     
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 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

السةةةلوك اإلٌجةةةابً الرٌاضةةةً وعبلقتةةةد بالسةةةلوك التنافسةةةً ):  عنةةةوان الرسةةةال  اسم الطالب : صالح محمود حسن
ودافعٌةة  اإلنجةةات الرٌاضةةً لةةدى العبةةً منتابةةات الجامعةةات العراقٌةة  فةةً بعةةض 

 األلعاب الجماعٌ (

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘رقم االستمارة : 

  التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . ولٌد ذنون ٌونس  

علم النفس  الدقٌه : /  االاتصاص العام / التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  القسم  : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض 
 الرٌاضً 

 

 المستالص

 

الرٌاضً لدى العبً منتابات الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ  )كةرة  بناء وتطبٌه مقٌاس السلوك اإلٌجابً -1

 الطالرة، وكرة قدم الصاالت(.

التعرؾ إلى درج  السلوك اإلٌجابً الرٌاضً والسلوك التنافسً ودافعٌ  اإلنجات الرٌاضً لدى العبً منتابات الجامعةات  -ٕ

 .العراقٌ   فً بعض األلعاب الجماعٌ 

التعرؾ إلى العبلق  االرتباط بٌن السلوك االٌجابً الرٌاضةً والسةلوك التنافسةً لةدى العبةً منتابةات الجامعةات العراقٌة   -ٖ

 فً بعض األلعاب الجماعٌ .

التعرؾ إلى العبلق  االرتباط بةٌن السةلوك االٌجةابً الرٌاضةً، ودافعٌة  االنجةات الرٌاضةً لةدى العبةً منتابةات الجامعةات  -ٗ

 بعض األلعاب الجماعٌ  . العراقٌ  فً

استادم الباحا المنهج الوصفً باألسلوب المسحً االرتباطً لمبلءمتد وطبٌع  متكل  البحا، فٌما تكّون مجتمع البحا      

( العباً, أما عٌن  البحا فقةد 889من العبً منتابات الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ , وقد بلػ عدد البلعبٌن )

( العباً، ٌمثلون العبً منتابات الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ , وقام الباحا ببنةاء وتطبٌةه ٖٖٗن )تكونت م

(، ومقٌةاس 98ٗٔمقٌاس السلوك اإلٌجابً الرٌاضً, واستادام مقٌاسً السلوك التنافسً المعد من قبل ) دورثةً هةارٌس, 

(،  998ٔ( والمعةةربٌن مةةن قبةةل )دمحم حسةةن عةةبلوي, Willi ,1982جةةو ولةةٌس ) دافعٌةة  اإلنجةةات الرٌاضةةً المعةةد مةةن قبةةل 

( للحصةول علةى )النسةب  الملوٌة  ومربةع Excel( وبرنةامج )spssكؤدوات للبحا، واستادم الباحةا الحقٌبة  اإلحصةالٌ  )

 -لعٌن  واحدة، ومعامل ارتباط بٌرسون، ومعادل  سةبٌرمان (T(، والوسط الحسابً، واالنحراؾ المعٌاري، وااتبار)ٕكآي )كا

 براون، ومعامل ارتباط الفاكرونباا(. 

 وفً ضوء النتالج استنتج الباحا:

فاعلٌ  مقٌاس السلوك اإلٌجابً الرٌاضً الذي قام ببنالد الباحا للتطبٌةه علةى العبةً منتابةات الجامعةات العراقٌة   -

 فً بعض األلعاب الجماعٌ .

عبةةً منتابةات الجامعةةات العراقٌة  فةةً بعةض األلعةةاب الجماعٌة )كرة الطةةالرة، وكةرة قةةدم الصةاالت( بدرجةة  ٌتمتةع ال -

 عالٌ  من السلوك اإلٌجابً الرٌاضً. 

ٌتمتع العبً منتابات الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ )كرة الطالرة، وكرة قدم الصاالت( بدرج  جٌةدة  -

  من السلوك التنافسً.

العبً منتابات الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ )كرة الطالرة، وكرة قدم الصاالت( بدرج  جٌةدة  ٌتمتع -
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 من دافعٌ  اإلنجات الرٌاضً.

بةةٌن السةلوك اإلٌجةابً الرٌاضةً والسةلوك التنافسةةً لةدى العبةً منتابةات الجامعةةات وجةود عبلقة  ارتبةاط معنوٌة    -

 .العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ 

بةةٌن السةةلوك اإلٌجةةابً الرٌاضةةً ودافعٌةة  اإلنجةةات الرٌاضةةً لةةدى العبةةً منتابةةات وجةةود عبلقةة  ارتبةةاط معنوٌةة   -

 .الجامعات العراقٌ  فً بعض األلعاب الجماعٌ 

 وفً ضوء نتالج البحا أوصى الباحا بما ٌؤتً: 

 االستفادة من مقٌاس السلوك اإلٌجابً الرٌاضً من اجل اجراء دراسات أارى بٌن    -  

 األلعاب الجماعٌ  األارى.      

 اجراء دراسات متابه  على فعالٌات رٌاضٌ  ماتلف .  -

 استادام مبدأ التوجٌد واالرتاد الذي ٌإدي دوراً مهماً فً ترسٌخ السلوك اإلٌجابً لدى الرٌاضٌٌن. -

 مطالب  مإسسات المجتمع ومن ضمنها الجامع  بؽرس القٌم األابلقٌ  والسلوكٌات اإلٌجابٌ  لدى طلبتها.    -
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 تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض  

عنةةةةوان الرسةةةةال  :  تةةةةؤثٌر التمرٌنةةةةات التصةةةةحٌحٌ  علةةةةى وفةةةةه المتؽٌةةةةرات  اسم الطالب : سٌروان ابراهٌم تكر
مرحلةة  البةةدء)من التهٌةةإ الةةى لحدةة  لمةةس الماء(واالنجةةات البٌوكٌنماتٌكٌةة  فةةً 

 متراً دهرٕ٘لسباح  

 القسم : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض  الكلٌ  : تربٌ  بدنٌ  وعلوم الرٌاض    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 98رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : الباٌومٌكانٌك  9ٕٔٓ/  ٔٔ/ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . فبلح طد حمو

 الباٌومٌكانٌك / السباح  االاتصاص العام /  الدقٌه : القسم  : التربٌ  البدنٌ  وعلوم الرٌاض 

 

 المستالص

 

 مةن) البةدء مرحلة  فةً البٌوكٌنماتٌكٌة  المتؽٌةرات وفةه علةى التصحٌحٌ  التمرٌنات تؤثٌر دراس  فً البحا فكرة تلاصت    

 واالرتقةاء التدرٌبٌة  العملٌة  توجٌد فً منها االستفادة أجل من دهر متراً  ٕ٘ لسباح  واإلنجات( الماء لمس لحد  الى التهٌإ

 المتؽٌةرات أهةم علةى التعةرؾ اةبلل مةن وذالةك األفضةل نحةو الدهةر سةباح  فةً واالنجةات البدء لمرحل  الفنً األداء بمستوى

 .البدء مرحل  على إٌجابً تؤثٌر لها ٌكون التً البٌوكٌنماتٌكٌ 

 :   ٌؤتً ما إلى البحا ٌهدؾ

 لسةباح  واإلنجةات( المةاء لمةس لحدة  الةى التهٌةإ مةن) البةدء مرحلة  فةً البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات قٌم إلى التعرؾ -ٔ

 . دهر متراً ٕ٘

 . دهر متراً ٕ٘ سباح  فً البدء لمرحل  البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات وفه على تصحٌحٌ  تمرٌنات إعداد -ٕ

 لحدة  الةى التهٌإ من)البدء مرحل  فً البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات وفه على التصحٌحٌ  التمرٌنات تؤثٌر إلى التعرؾ -ٖ

 .دهر متراً  ٕ٘ سباح  فً والبعدي القبلً لبلاتبارٌن واالنجات( الماء لمس

 .دهر متراً ٕ٘ لسباح  واإلنجات البدء بمرحل  الااص  البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات بٌن العبلق  إلى التعرؾ -ٗ

 :  ٌؤتً ما الباحا وافترض

 متةراً  ٕ٘ سةباح  فةً واالنجةات البةدء لمرحلة  البٌوكٌنماتٌكٌة  المتؽٌةرات قةٌم بةٌن إحصةالٌ  داللة  ذات فرو  وجود -ٔ

 . والبعدي القبلً لئلاتبارٌن دهر

 متةراً  ٕ٘ لسةباح  االنجات مع البدء بمرحل  الااص  البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات بٌن إحصالٌ  دالل  ذات عبلق  وجود -ٕ

 . دهر

 :  البحا إجراءات

 عٌنة  حةددت فٌمةا,  البعةدي القبلةً االاتبةار ذات الواحةدة المجموعة  تصمٌم واستادم التجرٌبً المنهج الباحا استادم      

 اسةتادم. 9ٕٔٓ/8ٕٔٓ للعةام الموصةل جامع  فً الرٌاض  وعلوم البدنٌ  التربٌ  كلٌ  منتاب ٌمثلون سباحٌن( ٙ)بـ البحا

 متؽٌةرات علةى للحصةول البٌانةات لجمةع كوسةالل واالاتبةار، والتحلٌةل والقٌةاس واالسةتبٌان التقنٌة  العلمٌة  المبلحد  الباحا

 وعلةةوم البدنٌةة  التربٌةة  كلٌةة  فةةً المسةةبح قاعةة  فةةً( القبلةةً االاتبةةار) الفنةةً األداء تصةةوٌر تةةم. الحالٌةة  الدراسةة  قٌةةد البحةةا

 طرٌةةه عةةن البحةةا، عٌنةة  أاطةةاء إلةةى التعةةرؾ لؽةةرض وذلةةك ، القبلةةً الفنةةً األداء تحلٌةةل وتةةم ، الموصةةل جامعةة / الرٌاضةة 

 محتةةوى تحلٌةةل مةةن المستالصةة  لؤلاطةةاء التصةةحٌحٌ  التمرٌنةةات بوضةةع الباحةةا قةةام بعةةدها العلمٌةة  المصةةادر الةةى الرجةةوع

ً  وحدات ثبلا وبمعدل ، أسابٌع( ٗ) التصحٌحٌ  التمرٌنات تنفٌذ واستؽر . واالنترنت العلمٌ  المصادر  ٌعةادل مةا أي أسبوعٌا

 قاعة  فةً( البعةدي االاتبةار) الفنةً األداء تصةوٌر أعٌةد ثم.  دقٌق ( 9ٓ) الواحدة الوحدة تمن وبلؽت ،(  تدرٌب  وحدة ٕٔ) 
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 .الموصل جامع /  الرٌاض  وعلوم البدنٌ  التربٌ  كلٌ  فً المسبح

 : ٌؤتً ما إلى الباحا وتوصل

 بةٌن التهٌةإ بوضةع الاةاص الماء سطح مستوى عن( ج.ك.ا.م)  ارتفاع متؽٌر فً معـنوٌ  دالل  ذات فرو  وجود •

   والبعدي القبلً االاتبارٌن

 والبعةدي القبلً االاتبارٌن بٌن الدفع بمرحل  الااص  البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات فً معـنوٌ  دالل  ذات فرو  وجود •

  المرحل  هذه فً الماتارة المتؽٌرات مجموع من% 8ٖ,ٕ٘ وبنسب 

 بةةٌن المةةاء وداةةول الطٌةةران بوضةةعً الااصةة  البٌوكٌنماتٌكٌةة  المتؽٌةةرات فةةً معنةةـوٌ  داللةة  ذات فةةرو  وجةةود •

 والبعدي القبلً االاتبارٌن

 كامل  بالحرك  الااص  البٌوكٌنماتٌكٌ  الـمتؽٌرات فـً معنوٌـ  دالل  ذات فرو  وجود •

 البعدي االاتبار فً اإلنجات مع البدء لمرحل  البٌوكٌنماتٌكٌ  المتؽٌرات بعض بٌن معنوٌ  دالل  ذات عبلق  وجود •

 : ٌؤتً بما الباحا وأوصى

 اداء فةن مةع المناسةب الوقةت الةى الوصةول أجل من التدرٌب من الكافً القدر واعطاءه الدفع مرحل  بتمن االهتمام •

 . جٌدة افقٌ  اتاح  اي الالؾ إلى افقً دفع على الحصول وبالتالً جٌد

 األجهةتة عةن المبتدلٌن،فضبلً  للسباحٌن الحدٌث  التعلٌمٌ  الوسالل أفضل على التعلٌمٌ  المناهج احتواء على التؤكٌد •

 .واألدوات
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 تراع  وؼابات

اثةر التركٌةب المحصةولً علةى صةافً العالةد المترعةً فةً  : عنوان الرسةال  نجوى اسماعٌل الٌلاسم الطالب : 
 8ٕٔٓ-7ٕٔٓمحافد  اربٌل للموسم التراعً 

 االقتصاد التراعً القسم :  الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗرقم االستمارة : 

 اقتصاد تراعً االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٘ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اٌمان مصطفى رتاداسم المترؾ : د . 

 اقتصاد / سٌاسات اقتصادٌ  تراعٌ  العام / الدقٌه :االاتصاص  االقتصادالقسم : 

 

 المستالص

 

ٌقصد بالتركٌب المحصولً هو توتٌع مساح  األرض المتروع  على ماتلؾ المحاصٌل التراعٌ  التةً ٌمكةن تراعتهةا       

، فالتركٌةب المحصةولً لةد دور مهةم فةً قطةاع التراعة  ألنةد ٌحةدد المسةاح  فً حقب  تمنٌ  معٌن  وتقدر عادة بسةن  واحةدة

أولى مجامٌع المحاصٌل التراعٌ  التً تتصدر المتروع  من كل محصول ومن ثم  ٌحدد حجم اإلنتاج من كل محصول، إذ إن 

لةةةدتها الؽذالٌةةة  قالمةةة  المحاصةةةٌل الداالةةة  ضةةةمن التركٌةةةب المحصةةةولً ألي بلةةةد هةةةً مجموعةةة  محاصةةةٌل الحبةةةوب ندةةةراً لفا

واالستٌراتٌجٌ ، و فً مقدم  المحاصٌل التً تترع ضمن التركٌب المحصولً لمجامٌع محاصٌل الحبوب فةً محافدة  أربٌةل 

هما محصولً )القمح والتعٌر( لكونهما محاصٌل استٌراتٌجٌ  هذا وإن لمحصةول التةعٌر اسةتادام ثنةالً الؽةرض )لئلنسةان 

والتةً أثّةـرت بتةكل  ٖٕٔٓاألوضاع السٌاسٌ  واإلقتصادٌ  التً مرت بةالعرا  بعةد عةام والحٌوان(، تتمثل متكل  البحا فً

سلبً على المساحات المتروع  للمحصةولٌن وكمٌةات االنتةاج المتحققة  مةن هةذٌن المحصةولٌن، وتةوارا ابةرة تراعة  تلةك 

ن التركٌةب المحصةولً لمحاصةٌل المحاصٌل من األجداد وعدم تقبل أي تقةدم تكنولةوجً تراعةً لةذا ترجةع أهمٌة  البحةا لكةو

الحبوب من أهم برامج التنمٌ  التراعٌ  ولتحقٌه االكتفاء الذاتً للدول  إذ إعتمد منهج البحا على بٌانات من ابلل استمارة 

( ابةات، كوٌسةنجه، راونةدوت، سةهل أربٌةل، سةوران، مٌركصةور، جومةان، تةقبلوة استبان  تضمنت مناطه من أربٌل هةً )

للموسةةم  ٕٗٔٓ%( مةةن إجمةةالً أعةةداد متارعةةً المحافدةة  لعةةام 9ٕ.ٕمةةن اةةبلل عٌنةة  عتةةوالٌ  بنسةةب  )( مةةتارع ٓٓٗلةةـ)

فضبلً عن البٌانات الثانوٌ  التً تم الحصول علٌها من دوالر تراعٌ  فةً المحافدة ، تضةمن البحةا  8ٕٔٓ-7ٕٔٓالتراعً 

البحا والهةدؾ منةد ومنهجٌة  البحةا، تضةمن  ثبلث  فصول فضبلً عن المقدم  والتً احتوت متكل  البحا وأهمٌتد وفرضٌ 

وتم التعرؾ على الفصل األول )اإلطار الندري واالستعراض المرجعً( مبحثٌن األول هو اإلطار الندري للتركٌب المحصولً 

ا مفهوم التركٌب المحصولً والعوامل المإثرة فٌد واألسس التً ٌرتكت علٌها ، التعرؾ على قٌوده والتطر  إلى أنواعةد، أمة

المبحا الثانً فتمل االستعراض المرجعً الذي ذكر فٌد أهم البحوا و الدراسات التً تطرقت إلى الموضوع نفسد ومعرفة  

النتالج التً توصلوا الٌها. أما الفصل الثانً )اصةالص عٌنة  البحةا واحتسةاب صةافً الةدال المترعةً لمحاصةٌل الحبةوب( 

حصةولً القمةح والتةعٌر و الاصةالص اإلقتصةادٌ  واإلجتماعٌة  ، والمةوارد فتمل مبحثةٌن األول تضةمن األهمٌة  الؽذالٌة  لم

المتاح  فةً منةاطه عٌنة  البحةا ، أمةا الثةانً فةذكرت فٌةد كٌفٌة  احتسةاب صةافً الةدال المترعةً لمحاصةٌل الحبةوب ضةمن 

مبحثةٌن األول تنةاول التركٌب المحصولً لمناطه عٌن  البحةا، أمةا الفصةل الثالةا )التحلٌةل ومناقتة  النتةالج( فةؤحتوى علةى 

التةً وهو نمةوذج اإلنحةدار الاطةً المتعةدد عةن طرٌةه اسةتادام الدالة  اللوؼارتمٌة  األنموذج الرٌاضً المستادم فً البحا 

بٌنت أنها األكثر مبللم  للعبلق  المعتمدة فً البحا عن ؼٌرها من الدوال )الاطٌ  والنصؾ لوؼارتمٌ ( ، أما المبحا الثةانً 

بٌنت نتالج التحلٌل معنوٌ  الدال  اللوؼارتمٌ  لمنطق  سوران فقةط مةن النتالج المتحصل علٌها ومناقتتها اذ فقد اتتمل على 

بٌن المناطه اآلنؾ ذكرها، إذ ان المتؽٌر المستقل األول وهو التركٌب المحصولً لمحاصٌل الحبةوب لمنطقة  سةوران كةان ذا 

أي بتؽٌر التركٌب المحصولً لمحاصٌل الحبوب بنسةب  الدال المترعً( )صافً  المتؽٌر المعتمدتاثٌر إٌجابً و معنوي على 
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أما متؽٌر سنوات الابرة وهو المتؽٌةر المسةتقل الثةانً % لتلك المحاصٌل. ٖٓ.ٗ% ٌتؽٌر )صافً الدال المترعً( بنسب  ٔ

الابةرة بتراعة  محاصةٌل كان تاثٌره إٌجابً لكن ؼٌر معنوي على المتؽٌر المعتمد وهةو صةافً الةدال المترعةً ندةراً لكةون 

ممةا أثةرت علةى صةافً داةل المترعةً ، أمةا الحبوب لدى متارعً منطق  سةوران مفتقةرة إلةى التقةدم التكنولةوجً التراعةً 

المتؽٌر المستقل الثالا وهو نمط الحٌاتة فكان تؤثٌره إٌجابً لكن ؼٌر معنوي على المتؽٌر المعتمد )صافً الدال المترعةً( 

)سهل أربٌل، مٌركصةور، ابةات، أما بقٌ  المناطه  قٌم  اإلٌجار فً األراضً التراعٌ  التابع  للمنطق ،فً المنطق  وإرتفاع 

فؤدهرت عةدم معنوٌتهةا للةدوال المسةتادم  فةً النمةوذج وذلةك بسةبب داةول تراعة  كوٌسنجه، جومان، تقبلوة، راوندوت( 

نتاجات وهةً ارتفةاع تكةالٌؾ االنتةاج التراعةً فةً محاصٌل ااةرى وبمسةاحات ماتلفة ، بعةد ذلةك تةم التوصةل الةى أهةم االسةت

مناطه عٌن  البحا، تمٌتت محافد  أربٌل )مناطه عٌن  البحا( بمناا جٌد ومبللم لتراع  محاصٌل الحبةوب التةتوٌ  إال أن 

التؽٌرات المصاحب  للمناا مةن تفةاوت كمٌةات سةقوط األمطةار بةٌن سةٌول وجفةاؾ لمنةاطه عٌنة  البحةا أثّةرت علةى مسةتوى 

النتاج وكمٌتد ،  وهذا بدوره أثر على مستوى األرباح والدال للمتارع، فضبلً عن  الدروؾ السٌاسٌ  التً ّمةر بهةا العةرا  ا

)داول عصابات داعش لبعض محافدات العرا ( والدةروؾ االقتصةادٌ  )المتمثلة  بقلة  دعةم حكومة  اقلةٌم كردسةتان العةرا  

ل العمل بها هةً تةوفٌر دعةم حكةومً للمةتارعٌن عةن طرٌةه تةوفٌر مسةتلتمات من أهم المقترحات المإمللقطاع التراعً(، و

اإلنتاج التراعً ، و تٌادة التاصٌصات المالٌ  للقطةاع التراعةً ضةمن مواتنة  حكومة  االقلةٌم التةً تنمةً القطةاع التراعةً 

اسةتٌعاب البةذور الناتجة  مةن  إضاف  إلى تٌادة عملٌات المسح المٌدانً للمناطه التراعٌة  و بنةاء ماةاتن جدٌةدة قةادرة علةى

محاصٌل الحبوب هذا كلد من جانب الحكوم  أما مةن جانةب المةتارع وأسةرتد فٌةتم ارتةادهم بالتقلٌةل مةن االسةتهبلك العةاللً 

 ؼٌر الرتٌد لضمان بقاء صافً الدال المترعً واكتناته تحسباً لدروٍؾ طارل  تمر بها األسرة الرٌفٌ .
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 وؼاباتتراع  

واسةةةةتادام االوكسةةةةٌنات والتجةةةةرٌح تةةةةؤثٌر مواعٌةةةةد التراعةةةة  :  عنةةةةوان الرسةةةةال  اسم الطالب : رؼد لإٌد حمٌد
 Melaleucaومستالص نبات القرف  فً تجذٌر عقل اتجار نبات فرت  البطةل

viminalis L 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘االستمارة : رقم 

 االاتصاص العام / الدقٌه : البستن  وهندس  الحداله / البستن  وهندس  الحداله  9ٕٔٓ/  7/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . اسماء دمحم عادل

 البستن  وهندس  الحداله / تٌن   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص
 

فةً البٌةت الببلسةتٌكً التةابع لقسةم  Melaleuca viminalis Lأُجرٌةت هةذه الدراسة  علةى نبةات فرتة  البطةل .        

, 2018 وحتةى تمةوت   2018البستن  وهندس  الحداله / كلٌ  التراع  والؽابات / جامعة  الموصةل للمةدة مةن كةانون الثةانً

نٌسةةان , ومحالٌةةل التجةةذٌر  1تةةباط و 15كةةانون الثةةانً و 1مواعٌةةد هةةً  3لدراسةة  تةةؤثٌر مواعٌةةد التراعةة  , التةةً تضةةمنت 

لكةل  -1ملؽم.لتةر C2 750معاملة  المقارنة  ,  C1ومسةتالص نبةات القرفة  وهةً ) NAAو   IBAالمكون  من االوكسةٌنات

و   IBAلكةل مةن ) -1ملؽم.لتةر 750  C4 ( ,  NAAو   IBAلكةل مةن )  -1ملؽم.لتةر 1500 C3( ,  NAAو IBAمةن ) 

NAA + )2 .مسةتالص القرفةة  -1مةل100ملؽةم  ,C5 750 1ملؽم.لتةر- ( لكةل مةنIBA   وNAA + )4 .1مةةل100ملؽةم- 

مسةتالص قرفة  فقةط ( باسةتادام  -1 مةل100ملؽةم. C7 4مستالص قرف  فقط ,  -1مل100ملؽم. C6 2مستالص القرف  , 

الوسةطٌ  طرٌق  الؽمر السرٌع , وكذلك اجرٌت عملٌ  تجرٌح العقل ومقارنتهةا مةع العقةل ؼٌةر المجرحة  ، واسةتادمت العقةل 

 Randomized Complete( RCBDلهذه الدراس  , نفذت التجرب  باستادام تصمٌم القطاعةات العتةوالٌ  الكاملة  )

Block Design  ( وحللت البٌانات احصالٌاً باستادام برنةامج 7*2*3عقل للمكرر الواحد ) 8مكررات و 3وبواقعSAS 

( SAS  ,2001 : ًوتلاصت النتالج بما تؤت ) 

 15تراع  العقل تؤثٌر كبٌر على نجاح تجذٌرها حٌا تم الحصةول علةى اعلةى نسةب  تجةذٌر للتراعة  فةً  ان لموعد .1

للموعةدٌن الثةانً والثالةا , كةذلك اعطةى الموعةد  % 25.23و % 39.52, فٌمةا قلةت الةى  % 44.76تباط , وقةد  بلؽةت 

الثانً اعلى عدد للجذور وطولها وطول النمو الاضري وعدد االورا  والوتن الرطةب والجةاؾ للمجمةوع الاضةري والةوتن 

الجاؾ للمجموع الجةذري , امةا قطةر الجةذر والةوتن الرطةب للمجمةوع الجةذري ونسةب  الكلوروفٌةل فقةد اعطةى الموعةد االول 

 قٌم  لهم .اعلى 

ادت عملٌ  تجرٌح العقل الى الحصول على تٌادة فً النسب  الملوٌ  للتجذٌر والصفات الجذرٌ  االارى ماعةدا قطةر  .2

 الجذور وطول النمو الاضري وعدد االورا  والوتن الرطب الاضري لكن التٌادة ؼٌر معنوٌ  .

حٌةا ادى الةى تٌةادة نسةب  التجةذٌر وجمٌةع كان االفضةل مةن بةٌن محالٌةل التجةذٌر االاةرى C4 ان محلول التجذٌر  .3

الصفات االارى للمجموع الجذري , وكذلك طول النمو الاضةري والةوتن الرطةب والجةاؾ للمجمةوع الاضةري , امةا معاملة  

 المقارن  فقد اعطت اعلى قٌم  لعدد االورا  . 

ٌح اعلةى نسةب  ملوٌة  للتجةذٌر إذ حقه التداال الثنالً المتترك بٌن الموعةد الثةانً لتراعة  العقةل , وعملٌة  التجةر .4

% , واعطت اعلى القٌم للصفات الجذرٌ  االارى عدا قطر الجذر والوتن الرطب والجاؾ للمجمةوع الجةذري , 53.33بلؽت 

 وكذلك لطول النمو الاضري الحدٌا ولعدد االورا  والوتن الرطب والجاؾ للمجموع الاضري .

% , 76.67اعلةةى نسةب  ملوٌةة   للتجةذٌر والتةةً بلؽةةت C4 لتجةةذٌر اعطةى الموعةةد الثةانً بالتةةداال مةع  محلةةول ا  .5

 وكذلك لعدد الجذور وطولها وعدد االورا  وطول النمو الاضري الحدٌا والوتن الرطب والجاؾ للمجموع الاضري 

,   62.22%وللعقل ؼٌر المجرحة  الةى تٌةادة النسةب  الملوٌة  للتجةذٌر, إذ بلؽةت C4ادت المعامل  بمحلول التجذٌر .6

  ذلك لعدد الجذور وطولها وقطرها ولطول النمو الاضري وعدد االورا  .وك

اما التداال بٌن مواعٌد تراع  العقل وعملٌ  تجرٌحها ومعاملتها بمحالٌل التجذٌر فقةد حقةه الموعةد الثةانً وبةدون  .7

ك لعدد الجذور وطولهةا % , وكذل80اعلى نسب  ملوٌ  للتجذٌر , حٌا بلؽت  C4تجرٌح العقل وبالتداال مع محلول التجذٌر 

اعلى قٌم   C3وطول النمو الاضري الحدٌا ولعدد االورا  , بٌنما اعطى الموعد الثانً وبتجرٌح العقل مع محلول التجذٌر 

 .تن الرطب والجاؾ للمجموع الاضري للو



 

211 
  

 تراع  وؼابات

تؤثٌر ثةبلا كثافةات نباتٌة  فةً نمةو وحاصةل وتقةدٌر بعةض  :  عنوان الرسال  عبل معاذ عبد الؽنًاسم الطالب : 
 Allium cepa Lالمعالم الوراثٌ  ألربع  أصناؾ من البصل األاضر 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً  التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 99رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : البستن  وهندس  الحداله   9ٕٔٓ/  9/  8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  تامل ٌونس الحمدانًاسم المترؾ : د . 

 علوم البستن  / الاضراوات االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص

 

نفذت التجرب  فً حقل الاضراوات فً قسم البستن  وهندسة  الحةداله/ كلٌة  التراعة  والؽابةات/ جامعة  الموصةل اةبلل       

وذلك بهدؾ تقوٌم األداء والسلوك الوراثً لصفات النمو والحاصل ألربع  أصناؾ مةن  9ٕٔٓ-8ٕٔٓالموسم التراعً لعام 

)تكسةةاس كرانةةو، سةةوري، كرببللةةً، كرسةةتال( وتقةةدٌر التباٌنةةات الوراثٌةة  ( هةةً .Allium cepa L) Onionالبصةةل 

والمدهرٌ  ومعامبلتها ونسب  التورٌا بمعناها الواسع والتحسٌن الوراثً المتوقع بٌن الصفات المدروسة  تحةت تةؤثٌر ثةبلا 

فً النمو الاضري وكمٌة  الحاصةل فةً البصةل. ترعةت فسةه  ٕمنبات/  ٓٙو ٕمنبات/  ٖٓو ٕم نبات/ ٕٓكثافات نباتٌ  هً 

 Splitإذ نفذت كتجرب  عاملٌ  فً ندام القطع المنتق   8ٕٔٓ/ٓٔ/ٕٕاألبصال لؤلصناؾ األربع  فً الحقل مباترة بتارٌخ 

plots  المعتةاة  القطاعات الكاملة تصمٌم ضمنRandomized Complete Block Design (R.C.B.D. إذ ,)

فةةً القطةةع الكثافةةات النباتٌة  الةةثبلا علةةى األصةةناؾ  ووتعةةت Main plotsاؾ األربعةة  فةةً القطةةع الرلٌسة  وضةعت األصةةن

ومجمةةوع عةةدد  ٗ×ٖمعاملةة   ٕٔوكةةررت كةةل معاملةة  ثةةبلا مةةرات. عةةدد المعةةامبلت فةةً كةةل مكةةرر  Sub plotsالثانوٌةة  

باسةتعمال الحاسةوب التصةمٌم المسةتادم سةب حللةت النتةالج إحصةالٌاً حوحةدة تجرٌبٌة .  ٖٙالوحدات التجرٌبٌة  فةً التجربة  

متعةدد الحةدود عنةد مسةتوى احتمةال  Duncan، وقورنت المتوسطات باستادام ااتبةار SASاإللكترونً باستادام برنامج 

 -. وٌمكن تلاٌص النتالج كما ٌلً:٘ٓ.ٓ

ل فً ارتفةاع النبةات، وتفةو  أوالً: صفات النمو الاضري: تفو  الصنؾ تكساس كرانو وكرببللً معنوٌاً على الصنؾ كرستا

الصنؾ كرببللً معنوٌاً على جمٌةع األصةناؾ فةً عةدد األورا  وقطةر البصةل  ومعةدل وتن البصةل  والةوتن الرطةب والجةاؾ 

للنبات فً حٌن تفوقت األصناؾ سوري وكرببللً وكرستال على الصنؾ تكساس كرانو فً طول البصل . النباتات المتروع  

لصةةفتً ارتفةةاع النبةةات وطةةول العنةةه  ٕمنبةةات/  ٖٓو ٕٓتفوقةةت معنوٌةةاً علةةى الكثةةافتٌن  ٕمنبةةات/  ٓٙعنةةد الكثافةة  النباتٌةة  

لصةف  عةدد األورا  وتفوقةت الكثافة   ٕمنبةات/  ٓٙعلى الكثاف  النباتٌ  الكثاف  النباتٌ   ٕمنبات/  ٕٓوتفوقت الكثاف  النباتٌ  

لصةةفات طةةول البصةةل  وقطةةر البصةةل  ومعةةدل وتن البصةةل . نباتةةات  ٕمنبةةات/  ٓٙو ٖٓعلةةى الكثةةافتٌن  ٕمنبةةات/  ٕٓالنباتٌةة  

أعطت تفوقاً معنوٌاً على جمٌع معامبلت التداال األارى لصةف   ٕمنبات/  ٕٓالصنؾ كرببللً المتروع  عند الكثاف  النباتٌ  

النباتةات المتروعة  عنةد قطر البصل . لةم تصةل االاتبلفةات حةد المعنوٌة  بةٌن األصةناؾ األربعة  لنسةب  الكلوروفٌةل لةؤلورا . 

تفوقت معنوٌاً فً النسب  الملوٌ  للكلوروفٌل فً األورا  علةى النباتةات المتروعة  عنةد الكثافة   ٕمنبات/  ٕٓالكثاف  النباتٌ  

أعلةةى نسةةب   ٕمنبةةات/  ٕٓ. أدهةةرت نباتةةات الصةةنؾ تكسةةاس كرانةةو المةةتروع عنةةد الكثافةة  النباتٌةة  ٕمنبةةات/  ٓٙالنباتٌةة  

تصل االاتبلفات حد المعنوٌ  بٌن هذا التداال وجمٌع معامبلت التةداال األاةرى باسةتثناء تفوقهةا معنوٌةاً علةى كلوروفٌل ولم 

 وللصنفٌن تكساس كرانو وكرببللً. ٕمنبات/  ٓٙالنباتات المتروع  عند الكثاف  النباتٌ  

  ومتوسةةط وتن النبةةات الكلةةً ثانٌةةاً: صةةفات الحاصةةل: تفةةو  الصةةنؾ كرببللةةً علةةى األصةةناؾ األاةةرى لصةةفات االتدواجٌةة

تفوقةاً معنوٌةاً فةً متوسةط وتن النبةات الكلةً  ٕمنبةات/  ٖٓو ٕٓوالحاصل الكلً. أدهرت النباتات المتروع  عنةد الكثةافتٌن 
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فً الحاصل الكلً قٌاساً بالنباتةات  ٕمنبات/  ٓٙ، وتفوقت النباتات المتروع  عند الكثاف  ٕمنبات/  ٓٙقٌاساً بالكثاف  النباتٌ  

 ٓٙ. أعلى حاصل كلةً تةم الحصةول علٌةد لصةنؾ كرببللةً المةتروع عنةد الكثافة  النباتٌة  ٕمنبات/  ٖٓو ٕٓالمتروع  عند 

 والتً أدهرت تفوقاً معنوٌاً على جمٌع معامبلت التداال األارى. ٕمنبات/ 

بصةةل  والةةوتن الرطةةب للنبةةات ثالثةةاً: المعةةالم الوراثٌةة : سةةجلت أعلةةى قٌمةة  للتبةةاٌن الةةوراثً والمدهةةري لصةةفات معةةدل وتن ال

ومتوسط وتن النبات الكلً والحاصل الكلً للنبات. قٌم معامل االاتبلؾ المدهري والوراثً كانا عالٌٌن لطول وقطةر البصةل  

ومعدل وتن البصل  والوتن الرطب والجاؾ للنبات واالتدواجٌ  ومتوسط وتن النبات الكلً والحاصل الكلةً. نسةب  التورٌةا 

سةةع كانةةت مرتفعةة  لصةةفات عةةدد األورا  وطةةول وقطةةر البصةةل  ومعةةدل وتن البصةةل  والةةوتن الرطةةب للنبةةات بمعناهةةا الوا

واالتدواجٌ  ومتوسط وتن النبةات الكلةً والحاصةل الكلةً. قةٌم التحسةٌن الةوراثً المتوقةع كنسةب  ملوٌة  كانةت متبلتمة  مةع 

الةةوتن الرطةةب والجةةاؾ للنبةةات واالتدواجٌةة  نسةةب التورٌةةا حٌةةا كانةةت عالٌةة  لصةةفات قطةةر البصةةل  ومعةةدل وتن البصةةل  و

 ومتوسط وتن النبات الكلً والحاصل الكلً للنبات.
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 تراع  وؼابات

-98٘ٔللمةدة ) : المحددات الرلٌسد لئلنتةاج التراعةً فةً العةرا  عنوان الرسال  اسم الطالب : رإى دمحم اضر
  دراس  تحلٌلٌ  (ٕٙٔٓ

 القسم : االقتصاد التراعً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً 97رقم االستمارة : 

 /  اقتصاد تراعً االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصاد تراعً  9ٕٔٓ/  7/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . هناء سلطان داإود

 تموٌل وتسلٌؾ تراعً   / اقتصاد تراعً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االقتصاد التراعً

 

 المستالص

 

ٌعد القطاع التراعً فً العرا  قطاعا اقتصةادٌا مهمةاً علةى الةرؼم مةن تةؤثره لمةدة طوٌلة  بدةروؾ طبٌعٌة  وبتةرٌ            

واقتصادٌ  وسٌاس  حالت دون تقدم هذه القطاع وتطوره بالرؼم مةن االسةتراتٌجٌات التةً اتبعةت لتحسةٌن وضةعد اال انهةا لةم 

النةاتج المحلةً التراعةً فةً النةاتج المحلةً االجمةالً ضةعٌفاً ممةا جعلة  ٌتةكل  تصل الى المستوى المطلوب اذ استمر اسهام

عبلا علٌد بسبب اعتماد هذا القطاع على إٌرادات النفط فً استٌراد موارد االنتاج او المةواد الؽذالٌة  لبلسةتهبلك المحلةً ممةا 

االقتصاد العراقً وحملدُ دٌوناً كبٌةرة لضةاام  جعل العرا  سوقا لتصرٌؾ السلع المنُتٌج  فً الدول االارى واثقل ذلك كاهل 

االستٌرادات. وتضمنت متكل  البحةا انةد بةرؼم تةوفر المقومةات التراعٌة  فةً العةرا  اال ان هةذا القطةاع ٌعةانً مةن متةاكل 

ج قصةور االنتةاجعلتد ال ٌتناسب مع حجم االنتاج التراعً ومستوى التطور الذي ٌمثلةد. وقةد بةرتت اهمٌة  البحةا مةن اةبلل 

 التراعً فً العرا  عن توفٌر الؽذاء الكافً لسد احتٌاجات السكان التً تتتاٌد بمعدالت تفو  معةدالت نمةو االنتةاج التراعةً

ولكون التراع  تإدي دوراً كبٌراً فً تٌادة انتةاج بقٌة  القطاعةات االقتصةادٌ  االاةرى وااصة  القطةاع الصةناعً فةان تالةؾ 

طاعات االارى. كما اعتمدت الدراس  على فرضٌ  مفادهةا ان االنتةاج التراعةً فةً العةرا  االنتاج التراعً أثر على بقٌ  الق

متةدنً بسةةبب مجموعةة  محةةددات أثةةرت علٌةةد وقةةد ُدرِسةةْت مجموعةة  متؽٌةةرات تتبةةاٌن فةةً تؤثٌرهةةا وهةةً)راس المةةال واالٌةةدي 

ٌ  الحبوب المستعمل  فً االنتاج النبةاتً العامل  المستعمبلت فً االنتاج النباتً والحٌوانً ومساح  االراضً المتروع  وكم

والتكنلوجٌا الكٌمٌالٌ  واعةداد السةاحبات واعةداد الحاصةدات واعةداد الحٌوانةات وكمٌة  اللقاحةات والةدواجن المذبوحة  وكمٌة  

 (. وتهةدؾ الدراسة  الةى معرفة  هةذهٕٙٔٓ-98٘ٔاالعبلؾ والمتؽٌر السٌاسً فً كل من االنتاج النباتً والحٌوانً( للمةده)

المحةةددات فةةً ضةةوء البٌانةةات المتةةوفرة واةةبلل مةةدة تمنٌةة  مةةداها اثنةةان وثبلثةةون عامةةاً. وانةةتهج البحةةا لبٌةةان ذلةةك اسةةلوبٌن 

االسةةلوب الوصةةفً واالسةةلوب الكمةةً لتفسةةٌر نتالجةةد وقةةد تةةم اسةةتعمال اسةةلوب طرٌقةة  المربعةةات الصةةؽرى ذات المةةرحلتٌن 

من صح  النتالج فقد تم استعمال التحلٌل العاملً بطرٌق  تحلٌل المكونةات  وباستعمال اسلوب االنحدار الاطً المتعدد وللتؤكد

 الرلٌس  التً اعطت نتالج التحلٌل السابه نفسها. 

ٌَْن المبحا االول من الفصل االول سمات القطةاع التراعةً  واوضةح المبحةا الثةانً       كما تناولت الدراس  ثبلث  فصول َوب

لتراعً فً الةدول النامٌة  فضةبل عةن المبحةا الثالةا الةذي تةمل العةرض المرجعةً والدراسةات العوامل المإثرة فً االنتاج ا

السةابق  فةً حةٌن تضةمن الفصةل الثةانً الةذي تةمل ثبلثة  مباحةا بَةٌ َن المبحةا االول واقةع القطةاع التراعةً فةً العةرا  امةا 

االجمةالً فةً العةرا  وتنةاول المبحةا الثالةا المبحا الثانً فقةد تضةمن اهمٌة  واسةهام القطةاع التراعةً فةً النةاتج المحلةً 

محددات االنتاج التراعً فً العرا  اما الفصل الثالا فهةو التحلٌةل والمناقتة  الةذي بةٌ ن توصةٌؾ نمةوذج التحلٌةل ونتالجةد. 

ن بنةاء كما الصت الدراس  بمجموع  نتالج ٌمكن بٌانها باآلتً: اذ ٌُعدُّ الجفاؾ من المحةددات التةً واجهةت العةرا  فضةبل عة

السةةدود مةةن لةةدن الةةدول المجةةاورة والةةذي أدى الةةى انافةةاض نسةةب  المٌةةاه فةةً العةةرا  ممةةا ادى الةةى تٌةةادة ملوحةة  االراضةةً 

والتصةةحر الةةذي اجهةةد االراضةةً وافةةض كمٌةة  انتاجهةةا, ومةةن المتوقةةع ان ٌةةتم انافةةاض منسةةوب المٌةةاه اكثةةر واصوصةةا فةةً 
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  ودٌةالى ونٌنةوى, كمةا اعتمةد العةرا  فةً سةد حاجتةد مةن الحاصةدات المناطه المعرض  لاطر الجفاؾ مثل محافدة  القادسةٌ

والساحبات على االستٌراد من مناتس ماتلف  وان تٌادتها لم تإثر بتكل طردي على تٌادة المساحات المتروعة  أي انهةا لةم 

ان االهمةال الواضةةح تكةن العامةل الحاسةةم فةً تٌةةادة المسةاحات المتروعةة  وانمةا هنةةاك عوامةل ااةةرى اكثةر تةةؤثٌرا منهةا, كمةةا 

للقطةاع وارتفةةاع اسةةعار المةةوارد التراعٌةة  كالبةةذور واالسةةمدة وكلفة  عملٌةةات االنتةةاج )كالحراثةة  والحصةةاد( ادى الةةى عةةتوؾ 

اعداد كبٌرة من المتارعٌن عةن العمةل فةً القطةاع التراعةً وبحةثهم عةن مصةدر رت  ااةر بةالرؼم مةن انتسةابهم الةى قطةاع 

تبلمهم الماصصةات التراعٌة  مةن بةذور واسةمدة ومصةادر وقةود وبٌعهةا فةً االسةوا  المحلٌة  االٌدي العامل  التراعٌ  واسة

وكةةذلك الهجةةرة السةةلبٌ  للمةةتارعٌن الةةى المدٌنةة , كمةةا تادت الفجةةوة بةةٌن عةةرض المحاصةةٌل والطلةةب علٌهةةا لعةةدم اسةةتجاب  

قةات تةحتها ممةا ٌضةطر الةى سةد الةنقص المساحات المتروع  للتٌادة السكانٌ  مما أدى الى ارتفاع اسعارها والسةٌما فةً او

باالستٌراد, كذلك التٌادة الملحود  فً اعداد االمٌٌن فً الرٌؾ اذ تصل الةى نصةؾ العةاملٌن فةً القطةاع التراعةً مةن ذكةور 

 واناا لؽٌاب استراتٌجٌات محو االمٌ  واهمال تعلٌم الكبار فً العرا , اما علةى مسةتوى االنتةاج الحٌةوانً فةان الكلفة  االكبةر

فٌد هً)العلؾ, االدوٌ  البٌطرٌ  واللقاحات( وان الدعم الحكومً لٌس بمستوى الطموح فالثروة الحٌوانٌة  تحتةاج الةى نسةب 

كبٌرة مند لتؽطً الحاج  وتكون ضمن اط  دعم لتافٌض التكلف  والتتجٌع على تٌادة االنتةاج التراعةً. وعلةى ضةوء ذلةك 

  عمل تامل  للحد من الجفةاؾ وتنفٌةذ سٌاسةات معٌنة  للتصةدي للدةواهر قدمت الدراس  مجموع  مقترحات منها, وضع اط

الطبٌعٌةة  ومعالجتهةةا واعةةادة تؤهٌلهةةا ووضةةع اطةة  مسةةتقبلٌ  لبلسةةتؽبلل االمثةةل لؤلراضةةً تحةةت الدةةروؾ المنااٌةة  الماتلفةة  

السةبل التةً تحةد مةن  والعمل على تطوٌر الؽابات مع التركٌت علةى االنةواع سةرٌع  النمةو وتتةجٌع المةتارعٌن علةى اسةتعمال

لك الجةت والبرسةٌم مةع اسةتعمال ندةام ذالتصحر وذلك بتراع  المحاصٌل التةً تتٌةد مةن اصةوب  التربة  كالبقولٌةات مةثبل وكة

الدورات التراعٌ , وتتجٌع النتاط الصناعً العراقً ودعمد للةداول فةً انتةاج المكننة  التراعٌة  لتحقٌةه الةوفرة التراعٌة  

بلحةٌن بؤسةعار مناسةب  لتحقٌةه المةردود االٌجةابً مةن تراعة  المحاصةٌل االسةتراتٌجٌ , والعمةل علةى المنتودة واٌصةالها للف

تٌادة المساحات المتروع  لتجنب اللجوء الةى االسةتٌراد لسةد الةنقص فةً االسةتهبلك المحلةً الةذي ٌكلةؾ البلةد عملة  صةعب  

  ولةٌس أحةدها دون اآلاةر وااصة  المحاصةٌل العلفٌة  وتوفٌر السلع التراعٌ  مع ضرورة االهتمام بالمحاصٌل التراعٌ  كاف

من اجل تنمٌ  الثروة الحٌوانٌ , فضبل عن تحسٌن المستوى المعاتً والعلمً للمتارعٌن لتتجٌع الفبّلح على االستمرار فً 

االلتامةً حتةى العمل التراعً واكتسةابد الابةرة العلمٌة  فةً المجةاالت االقتصةادٌ  واالجتماعٌة  كافة  وتطبٌةه قةانون التعلةٌم 

اكمال االبتدالٌ  والتام المتارعٌن بتراع  الكمٌات المستلم  من البذور واالسمدة من لدن الدول  مباتةرة والحةد مةن الهجةرة 

العكسٌ  للفبلحٌن, وكذلك وضع استراتٌجٌ  واضح  المعالم لتطوٌر االنتاج الحٌوانً وتقدٌم الةدعم بتطةوٌر االنتةط  السةاندة 

ؾ من ابلل استؽبلل االراضةً التراعٌة  إلنتةاج األعةبلؾ بالتعاقةد مةع الفبلحةٌن لتراعة  المحاصةٌل العلفٌة  لد, كتوفٌر االعبل

مقابل اجراءات تتجٌعٌ  واعفاء مدابلت االنتاج المستوردة من الكمارك والسةٌما التةً تتةكل عةبء علةى المةربٌن كاألدوٌة  

 واللقاحات البٌطرٌ .  
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 تراع  وؼابات

: ثباتٌ  بعةض أنةواع التٌةوت النباتٌة  تجةاه المعاملة  بفةرن عنوان الرسال   الطالب : سٌؾ نبٌل قاسماسم 
 الموجات الدقٌق 

 القسم : علوم االؼذٌ   الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة : طبٌع  البحا : تطبٌقً ٕٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اؼذٌ    9ٕٔٓ/  8/  8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  تٌماء رٌاض عبد السبلماسم المترؾ : د . 

 علوم األؼذٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم األؼذٌ 

 

 المستالص

 

هدفت الدراس  الى محاول  معرف  تؤثٌر اتع  المٌكرووٌؾ على ثبلث  أنواع من التٌوت هً تٌةت تهةرة التةمس وتٌةت     

( دقةةاله ومعرفةة  مةةدى ثباتٌتهةةا تجةةاه االكسةةدة بعةةد ٓٔ، 8، ٙ، ٗ، ٕ، ٓالةةذرة وتٌةةت التٌتةةون بعةةد تعرضةةها لفتةةرات تمنٌةة  )

. حٌةا قةدرت بعةض الاةواص الكٌمٌالٌةة  Eو فٌتةامٌن  BHTو  BHAإضةاف  ثبلثة  أنةواع مةن مضةادات االكسةدة وهةً الـةـ 

والفٌتٌالٌ  لتلك التٌةوت وهةً )رقةم الحموضة  ، رقةم البٌروكسةٌد ، الكثافة  ، اللتوجة  ، معامةل االنكسةار ، نقطة  التةداٌن ، 

لحصةول علٌهةا نانومٌتر وأاٌةرا تقةدٌر االحمةاض الدهنٌة (. النتةالج التةً تةم ا 7ٕٓو ٕٖٕاالمتصاصٌ  على الطول الموجً 

اتارت الى تؤثر معامل  المقارن  بؤتع  المٌكرووٌؾ فً جمٌع الصفات المدروس  مقارن  مع العٌنات المضةاؾ لهةا مضةادات 

االكسدة ، بدأ تؤثٌر أتةع  المٌكرووٌةؾ والسةٌما رقةم البٌروكسةٌد كؤحةد اهةم الصةفات التةً تحةدد الثباتٌة  عنةد الدقٌقة  الثانٌة  

وت قٌد الدراس  وتباٌنت انةواع التٌةوت فةً محتواهةا مةن االحمةاض الدهنٌة  اال ان تٌةت الةذرة كةان والسادس  فً انواع التٌ

مصةةدرا جٌةةدا للحةةامض الةةدهنً اللٌنولٌةةك وتٌةةت الةةذرة كةةان اكثةةر التٌةةوت تةةؤثٌرا اعتمةةادا علةةى صةةف  رقةةم الحموضةة  ورقةةم 

عةرٌض أي ان التوقٌتةات المسةتادم  لةم ٌكةن لهةا البٌروكسٌد ،كذلك فؤن عٌنات التٌت نفسها كانت صالح  لبلسةتهبلك بعةد الت

 تؤثٌر سلبً على نوعٌ  التٌت.
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 تراع  وؼابات

 : تؤثٌر بعض العوامل فً إنبات البذور ونمو تتبلت اإلجاصعنوان الرسال   اسم الطالب : جنان حمٌد عبدالمجٌد 

 وهندس  الحدالهالقسم : البستن   الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر اكادٌمًطبٌع  البحا :  ٔٓٔرقم االستمارة : 

 البستن  وهندس  الحدالهاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 9/  ٔٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   نبٌل دمحمأمٌن اإلماماسم المترؾ : د . 

 فاكه   :  البستن  وهندس  الحداله / الدقٌهاالاتصاص العام /  : البستن  وهندس  الحداله القسم

 

 المستالص

 

نفذت تجربتان فً متتل قسم البستن  وهندس  الحةداله/ كلٌة  التراعة  والؽابةات / جامعة  الموصةل / الموصةل / العةرا  ،   

 .  8ٕٔٓابلل موسم النمو 

ٌومةاً( لبةذور اإلجةاص صةنؾ قةادري فةً الثبلجة  الكهربالٌة  علةى  9ٓو ُٓٙمةدتً التنضةٌد )تضمنت التجرب  األولةى دراسة  

سةاع  بمحالٌةل ماتلفة  مةن  ٕٗم ورطوب  جٌةدة فةً وسةط رمةل البنةاء والبٌةت مةوس مةع نقعهةا لمةدة °ٔ±  ٘درج  حرارة 

( ونقعةت بةذور المقارنة   ٔ-ؼم.لتةرٕ٘( ومنقوع عر  السةوس بتركٌةت ) ٔ-.لتر GA3ملؽمٓٓٓٔحامض الجبرلٌك بتركٌت )

ٌةوم(  9ٓتتةرٌن الثةانً )تنضةٌد لمةدة  ٘ٔساع  أٌضةاً . إذ نضةدت البةذور اةبلل ُمةدتً،  األولةى فةً ٕٗبالماء المقطر لمدة 

 ٌٗٔوماً( وتةم اسةتاراج البةذور مةن الثبلجة  الكهربالٌة  فةً  ٓٙكانون األول )تنضٌد لمدة  ٘ٔوالقسم اآلار من البذور فً 

 عتها فً األكٌاس )البولً اثلٌن( فً المتتل. لترا 8ٕٔٓتباط /

( R.C..Dوبموجةب تصةمٌم القطاعةات العتةوالٌ  الكاملة  ) SASحللت النتالج إحصالٌا باستعمال الحاسوب حسب ندام الةـ 

 بذور/وحده تجرٌبٌ  . ٓٔللتجارب العاملٌ  بثبلث  مكررات وبواقع 

سةاع  فةً منقةوع  ٌٕٗوماً والمنقوعة  لمةدة  9ٓقادري كانت لمدة )بٌنت النتالج أن أفضل مدة تنضٌد لبذور اإلجاص صنؾ 

% عةبلوة علةى 7ٖ.ٖٗ( التً أعطت أعلى نسب        إلنبات البذور إذ بلؽت ٔ-ملؽم.لترٕ٘مستالص عر  السوس بتركٌت )

ل النتةالج فةً ( أعطت أفضةٔ-ملؽم.لترٌٓٓٓٔوم والمنقوع  بمحلول حامض الجبرلٌك بتركٌت ) 9ٓأن البذور المنضدة لمدة )

 انافاض سرع  اإلنبات 

 ٌوم منذُ التراع . ٌ٘ٗوما لمدة  9ٖ.٘التً بلؽت 

 ٔ-. تةتلدN%ٙٗؼم ٌورٌةاٙو  ٖأما التجرب  الثانٌ  من الدراس  تضمنت تؤثٌر ثبلث  مستوٌات من التسمٌد بالٌورٌا )صفر و

( وإضةاف  تركٌةتٌن  ٔ-.لتةرGA3ملؽةمٓ٘)صفر و   (. والرش الورقً لتركٌتٌن من حامض الجبرلٌك                          

 . (ٔ-.لترٖسم ٗمن السماد العضوي )نٌوتَكرٌن ( وهما)صفر و

أٌةار والثانٌة  بعةد  ٕٕكما تمت إضاف  سماد الٌورٌا على ثبلا دفعات متساوٌ  من حٌا الكمٌ  ، اضٌفت الدفعة  األولةى فةً  

 . 8ٕٔٓاٌلول / ٔتهر من اإلضاف  األولى والثالث  فً 

اٌَةار والثانٌة  بعةد  ٕٗرتت التتبلت بحامض الجبر لٌك فً الصباح الباكر حتى البلل التام وبواقع ثبلا رتةات، األولةى فةً  

اٌلول، أثناء موسم النمةو وتةم إضةاف     السةماد العضةوي علةى ثةبلا اضةافات متسةاوٌ   ٖتهر من األولى والثالث  كانت فً 

 ٘اٌَةار والثانٌة  بعةد تةهر مةن اإلضةاف  األولةى والثالثة  فةً  ٕٙلى الترب  األولى فةً من حٌا الكمٌ  وبواقع ثبلا إضافات إ

 اٌلول. 

تم إجراء عملٌات الادم  البستانٌ  من ري ومكافح  األدؼال أثناء موسم النمو بصورة منتدم  ومتجانس  لسنادٌن التةتبلت 

وبثبلثة   Split Design With R.C.B.Dكاملة  فةً المتةتل. اتبةع فةً تنفٌةذ الدراسة  تصةمٌم القطاعةات العتةوالٌ  ال

تتبلت من اإلجاص للمكرر الواحد / وحدة تجرٌبٌ  وقورنت المتوسةطات باسةتعمال ااتبةار  ٘عوامل وثبلث  مكررات وبواقع 

 % .٘دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 
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 تراع  وؼابات

:  استادام بعض المعاٌٌر لتقٌةٌم ثباتٌةد تجمعةات التةرب الكلسةٌ   عنوان الرسال  جٌهان عبد هللا ابراهٌم  كل اسم الطالب :
   وقابلٌتها  للتعرٌ  المالٌ  فً محافد  نٌنوى 

 القسم : علوم الترب  والموارد المالٌ  الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم الترب  والموارد المالٌ   9ٕٔٓ/ 8/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . االد فالح حسن

 المالٌ  / صٌان  الترب علوم الترب  والموارد الدقٌه :  االاتصاص العام /  القسم : علوم الترب  والموارد المالٌ 

 

 المستالص

 

الكلسةةةٌ  لتةةةرب علةةةى ادراسةةة  مٌةةةدانٌاً واعتمةةةاداً علةةةى التحالٌةةةل الماتبرٌةةة  التةةةً تةةةم أجراإهةةةا تةةةم التحةةةري حقلٌةةةاً وال       

تةةرقاً (  ودالرتةةً   ´45   °43 -  ´56  °42فةةً محافدةة  نٌنةةوى / تةةمال العةةرا  الواقعةة  علةةى اطةةً طةةول )

موقعةةاً ممةةثبلً لهةذا النةةوع مةةن التةرب متباٌنةة  فةةً  12فقةد تةةم انتاةاب , تةةماالً (   ´57   °36 -  ´27   °36عةرض )

والمصةةةنف  وفةةةه ندةةةام التصةةةنٌؾ األمٌركةةةً  وبتةةةكل ٌةةةتبلءم مةةةع أهةةةداؾ الدراسةةة محتواهةةةا مةةةن كاربونةةةات الكالسةةةٌوم 

عٌنةةةة  تربةةةة    12)معةةةةت )جُ .    Aridisolsضةةةةمن رتبةةةة  االرٌدٌسةةةةول 7Approximationالكمةةةةً الحةةةةدٌا 

المواقةةةع , وُهٌلةةةت لدراسةةةتها وفةةةه الهةةةدؾ المحةةةدد بعةةةد هةةةذه  سةةةم( لتةةةرب 0-15مركبةةة  ممثلةةة  للطبقــةةةـات السطحٌةةةـ ) 

قُسةةةمت عٌنةةةات التةةةرب المةةةؤاوذة إلةةةى قسةةةمٌن . إذ أُاةةةذ الجةةةتء االول مةةةن عٌنةةةات التربةةة  الماتةةةارة   إذهوالٌةةةاً ،  تجفٌفهةةةا

 لةةم( وُهٌلةةت لتقةةدٌر وقٌةةاس بعةةض الاصةةالص الفٌتٌالٌةة  والكٌمٌالٌةة م (2 قطةةر ثقوبةةد  ونُعّةةم وُمةةرر مةةن اةةبلل مناةةل

( , (pHدرجةةةة  تفاعةةةةـل التةةةةرب  ,لتةةةةرب هةةةةذه المواقةةةةع ماتبرٌةةةةاً والتةةةةً تةةةةملت : التوتٌةةةةع الحجمةةةةـً لةةةةدقاله التربـةةةةـ 

, التوتٌةةةةةع النسةةةةةبً للمةةةةةـواد الرابطةةةةة  فةةةةةً التربةةةةة  ) كاربونةةةةةات الكالسةةةةةٌوم, المةةةةةادة EC)اإلٌصالٌــةةةةةـ  الكهربالٌةةةةة  )

العضةةةوٌ   واالكاسةةةٌد الحةةةرة( واألٌونةةةات الذالبةةة , أمةةةا الجةةةتء الثةةةانً فقةةةد تُةةةرك علةةةى حالتةةةد الطبٌعٌةةة  إلجةةةراء بعةةةض 

التحلةةةةٌبلت ذات العبلقةةةة  بحجةةةةم وثباتٌةةةة  تجمعةةةةات التربةةةة . تةةةةم تقةةةةدٌر الاصةةةةالص الفٌتٌالٌةةةة  والكٌمٌالٌةةةة  ذات العبلقةةةة  

باسةةةةةتادام طرٌقةةةةة   Soil Erodibility Factor ( KUSLEبعامةةةةةل قابلٌةةةةة  التربةةةةة  للتعرٌةةةةةـ  المالٌةةةةة )

Wischmeier and Smith  ( المةةةادة  %للؽةةةرٌن , % الرمةةةل النةةةاعم جةةةداً ,  %الرمةةةل , % والتةةةً تضةةةمنت

 والبنةةاء(  ومةةن ثةةم اسةةقاط قةةٌم هةةذه الاصةةالص علةةى ماطةةط عامةةل قابلٌةة  التربةة  للتعرٌةة  المالٌةة  العضةةوٌ  , النفاذٌةة 

( . ( K-Nomograph  تةةم ااتٌةةار سةةبع  معةةاٌٌر  ذات العبلقةة  بتجمعةةات التربةة  واالكثةةر اسةةتاداماً عالمٌةةاً كبةةدٌل

 CDR نسةةةب  تتةةةتت الطةةةٌن   1-( للمفاضةةةل  بٌنهةةةا وهةةةً :  KUSLEلعامةةةل قابلٌةةة  التربةةة  للتعرٌةةة  المالٌةةة       ) 

التجمعةةات بحجةةم 4-        ( CAI )دلٌةةل التجمعةةات بحجةةم الطةةٌن  CFI )     )-3  دلٌةةل تاثةةر الطةةٌن 2- (    (

     ( ASC ) الؽرٌن والطٌن  

 ( EIR ) دلٌل تعرٌ  روم       7- ( EIB )دلٌل تعرٌ  باٌوكس  6-(      DR  نسب  التتتت )5-  

ً عــالً المعنوٌــــ  )EIRو EIB (أتارت النتالج إلى أن قٌم كبل المعٌارٌن  ( مع  **r =0.891(  أدهرت ارتباطاً موجبا

( . إالّ انــد وباستادام ااتبار دنكن المتعـــدد المـدى فقد أمكن  KUSLEقٌم عامـــل قابلٌـــ  التربــــ  للتعرٌ  المالٌــــ  ) 

KUSLE (3.8397   )لمتوســــط قٌـــم العامــل  (  كان هو االقرب EIB (3.6511التوصــل إلى أن متوسط قٌـــم المعٌـار

بفار   KUSLE، أما قٌم المعاٌٌر االارى فقد ااتلفت متوسطاتها عن متوسط قٌم العامل  EIRرن  بالمعٌار وحدة مترٌ   مقا

ٌعتبر المعٌار االفضل الذي ٌمكن استادامد   EIBمعنوي كبٌر، وعلٌد ومن ابلل هذه النتالج ٌمكن التوصل إلى أن معٌار 

(  KUSLE. عند اجراء تحلٌل االنحدار للعبلق  بٌن )  KUSLEٌم لتساوي متوسط قٌمد مع متوسط ق KUSLEبدٌبلً عن العامل 
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( عامبلً مستقبلً فقد وجد بؤن هذه العبلق  تحكمها معادل  انحدار من الدرج  الثانٌ  تربٌعٌ  وفه EIBعامبلً ُمعتمداً ومعٌار )

      KUSLE×10-2 = 6.571 - 2.125 EIB + 0.3684 EIB 2               R2 = 91.2%الصٌؽ  الرٌاضٌ  اآلتٌ : 

  Calculateلهذا النموذج الرٌاضً بؤن القٌم المحسوبـ  )  Analysis of  Residualsأكدت نتالج تحلٌل البواقً 

KUSLE ( لعامـل قابلٌ  الترب  للتعرٌ  المالٌ  من ابلل معٌار )EIB جاءت منطبق  نسبٌـــاً مع القٌم المتنبؤ بد ) 

(Predicted KUSLE) سمٌرو نوؾ – البلمعلمً كلوموجوروؾ راالاتبا, وإن نتالج ااتبـــار توتٌعها باستادام

Killimogove – Siminorve ( test  ( K-S البواقً أن إلى أتارت   ً , حٌا بلؽت قٌم  تتوتع توتٌعاً طبٌعٌا

 = α .من  أكبرتعتبر  p )  ) الحتمالٌ  لــــاهذه القٌم  و  p  >0.150( عند قٌم  احتمالٌ   ( K-S 0.188 ااتبار 

ً  . اعتماداً على التصنٌؾ المعد من قبل  أن البواقً طبٌعٌ  فرضٌ  ال نرفض أننا وهذا ٌعنً 0.05 موتع  توتٌعاً طبٌعٌا

إلى امس  اصناؾ اعتماداً  اللذٌن صنفا اطورة التعرٌ  المالٌ  للترب الكلسٌ Mazidah ( 2017 ) وRoslan الباحثٌن

فإن جمٌع الترب المدروس  وقعت ضمن صنؾ الترب متوسط  الاطورة للتعرٌ  المالٌ  باستثناء  EIB ارعلى قٌم  معٌ

 ) ذات المحتوى االعلى من كاربونــات الكالسٌوم ( فإنها وقعت ضمن صنؾ الترب القلٌل  الاطورة C40  , C46الترب 

 للتعرٌ  المالٌـ  .
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:  الكفةةةاءة االقتصةةةادٌ  لحقةةةول تسةةةمٌن العجةةةول فةةةً منطقةةة   الطروحةةة عنةةةوان ا الطالب : ؼدٌر ؼانم فرحان علًاسم 
 8ٕٔٓكوكجلً لمحافد  نٌنوى للعام االنتاجً 

 القسم : االقتصاد التراعً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصاد تراعً /  تقٌٌم متارٌع  9ٕٔٓ/ 9/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . االء دمحم عبدهللا

 / سٌاس  وتنمٌ  تراعٌ  االاتصاص العام /  الدقٌه : اقتصاد تراعً القسم : االقتصاد التراعً 

 

 المستالص

 

تناولت الدراس  حساب وتحلٌل مستوٌات الكفاءة االقتصادٌ  , واقسةامها التقنٌة  )الفنٌة ( والكفةاءة التاصصةٌ  , واٌضةاً      

حساب الكفاءة التسوٌقٌ  بمإترٌن: أولهما التكالٌؾ التسوٌقٌ  والتكالٌؾ االنتاجٌ  والثانً بمإتر الهوامش التسوٌقٌ  لكةل 

م  , ولعٌنة  عتةوالٌ  2018 ل اللحم فً منطق  كوكجلً بمحافدة  نٌنةوى للعةام االنتةاجًحقل من حقول تربٌ  وتسمٌن عجو

مت الى مجموعتٌن حسب صنؾ العجول إذ كانت االولى فً  (151)تتكون من عجةبلً  (5610)حقل تضمنت  (100)حقبلً قُّسِ

عجةةبلً محلٌةةاً ، وقسةةمت كةةل مجموعةة  إلةةى ثةةبلا فلةةات  (2523)حقةةبلً ضةةمت  (51)مسةةتورداً , فةةً حةةٌن تكونةةت الثانٌةة  مةةن 

عمرٌةة  حسةةب العمةةر االبتةةدالً للعجةةل وكةةل فلةة  عمرٌةة  إلةةى ثةةبلا فتةةرات تسةةمٌن حسةةب عةةدد االٌةةام التةةً اسةةتؽرقتها عملٌةة  

التسمٌن ، وانطلقةت الدراسة  مةن عةدة فرضةٌات مفادهةا: وجةود فجةوة وعةدم وجةود انسةجام وتناسةه فةً مسةتوٌات الكفةاءة 

ادٌ  بؤقسامها التقنٌ  والتاصصٌ  ، وكذلك فً مسةتوٌات الكفةاءة التسةوٌقٌ  مةا بةٌن الحقةول، وٌفتةرض تفةو  حقةول االقتص

تسةةمٌن عجةةول الصةةنؾ المسةةتورد علةةى اقرانهةةا فةةً حقةةول تسةةمٌن عجةةول الصةةنؾ المحلةةً فةةً تحقٌةةه مسةةتوٌات الكفةةاءة 

مدى  صح  هذه الفرضٌات ودقتها تسةعى الدراسة  تحقٌةه  االقتصادٌ  الكلٌ  والتسوٌقٌ  فً عٌن  الدراس  . ومن اجل اثبات

 االهداؾ التالٌ :

قٌةاس وتقةةدٌر مسةةتوٌات الكفةةاءة االقتصةةادٌ  واقسةةامها الكفةةاءة التقنٌةة  والتاصصةةٌ  مةةن جهةة  مةةدابلتها , بةةافتراض تؽٌةةر  -

ووفه دالّتً االنتةاج  DEA عوالد الحجم , وعلى مستوى كل حقل فً عٌن  الدراس  وباستادام اسلوب تحلٌل مؽلؾ البٌانات

.و قٌةةاس وحسةةاب مسةةتوٌات الكفةةاءة التسةةوٌقٌ  باالعتمةةاد علةةى deapوالتكةةالٌؾ باعتمةةاد برنةةامج الحاسةةوب االحصةةالً 

 مإتري التكالٌؾ التسوٌقٌ  والتكالٌؾ االنتاجٌ  تارة , ومإتر الهوامش التسوٌقٌ  تارة اارى .

المقدمة  بالمفةاهٌم االساسةٌ  التةً اقٌمةت علٌهةا الدراسة  وهةً متةكل  وتضمنت الدراسة  مقدمة  واربعة  فصةول ,اذ عنٌةت  

ومصادر معلوماتها , وعنةً الفصةل االول باالطةار الندةري وتضةمن  -ومنهجها  -وهدفها  -وفرضٌاتها  -وأهمٌتها  -الدراس 

المةواد وطرالةه العمةل ثبلث  مباحا, وعنً الفصل الثانً باستعراض المراجةع وضةم مبحثةٌن ، وعنةً الفصةل الثالةا بتنةاول 

وجاء فً مبحثٌن ، اما الفصل الرابع فقد عنً بالجانب التطبٌقً للنماذج المستادم  فً تقدٌر الكفاءة االقتصادٌ  ومكوناتهةا 

والكفاءة التسوٌقٌ  وتحلٌل النتالج وتملت اربع مباحا، األول اهتم بتقدٌر الكفاءة التقنٌ  وفه متؽٌرات دال  االنتةاج وبلؽةت 

( % علةةى التةةوالً لحقةةول تسةةمٌن عجةةول الصةةنؾ المسةةتورد ٙ.9ٗ، 87.8ٌات الكفةةاءة التقنٌةة  كمتوسةةط اجمةةالً )مسةةتو

والمحلةةً ،امةةا المبحةةا الثةةانً تنةةاول حسةةاب الكفةةاءة التقنٌةة  والتاصصةةٌ  ونتاجهمةةا الكفةةاءة االقتصةةادٌ  ووفةةه دالةة  االنتةةاج 

علةى التةوالً ألجمةالً عٌنة    (87.8%,  71.30% , 62.80%)والتكةالٌؾ ، وجةاءت نتةالج تقةدٌرها فةً المتوسةط بنحةو 

على التوالً  ألجمةالً حقةول (94.6%,  78.6%, 74.5%)حقول تسمٌن عجول الصنؾ المستورد فٌما بلػ متوسط  نحو

تسمٌن عجول الصنؾ المحلً، وتناول المبحا الثالا تقدٌر وتحلٌل الكفاءة التسوٌقٌ  وجاءت النتالج حسب مإتر التكةالٌؾ 

علةى  (93.39% , 92.47%)تسةوٌقٌ  والتكةالٌؾ االنتاجٌة  بتفةو  الصةنؾ المسةتورد علةى الصةنؾ المحلةً وبمتوسةط ال
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التةةوالً .فٌمةةا بلةةػ متوسةةط مسةةتوٌات الكفةةاءة التسةةوٌقٌ  وفةةه مإتةةر الهةةوامش التسةةوٌقٌ   ألجمةةالً حقةةول تسةةمٌن عجةةول 

والً. ومةن النتةالج الصةت الدراسة  الةى العدٌةد علةى التة (79.13%,  85.89%)الصنؾ المستورد والصنؾ المحلً بنحةو

 من االستنتاجات والمقترحات كان اهمها:

تهراً هً االفضل فً تحقٌةه اعلةى  (6-12)ٌوماً تسمٌن ضمن الفل  العمرٌ  االولى (211-250)أّن فترة تسمٌن الثالث    -

 مستوٌات الكفاءة التقنٌ  والتاصصٌ  واالقتصادٌ  فً كبل الصنفٌن.

فترة التسمٌن الثالث  ضمن الفل  العمرٌ  الثالث  حققت افضل مستوٌات الكفاءة التسوٌقٌ  بمقٌةاس التكةالٌؾ التسةوٌقٌ  ان  - 

واالنتاجٌ  ولكةبل الصنفٌن)المسةتورد والمحلةً(.وان فتةرة التسةمٌن االولةى ضةمن الفلة  العمرٌة  الثالثة  فةً مجموعة  حقةول 

ن الثانٌةة  ضةةمن الفلةة  العمرٌةة  الثالثة  فةةً مجموعةة  حقةةول تسةةمٌن عجةةول تسةمٌن عجةةول الصةةنؾ المسةةتورد ،وفتةةرة التسةمٌ

الصنؾ المحلً حققتا افضةل مسةتوٌات الكفةاءة التسةوٌقٌ  بمقٌةاس الهةوامش التسةوٌقٌ  . وعلةى ضةوء االسةتنتاجات جةاءت 

 المقترحات التالٌ :

( ٌةةوم .  ٕٓ٘ -ٕٔٔالتسةةمٌن بحةةدود) ( تةةهر واطالةة  فتةةرة ٕٗ -ٙتتةجٌع المةةربٌن علةةى ااتٌةةار العجةةول بعمةةر ابتةدالً )  -

وتطوٌر اصناؾ العجول المحلٌ  من ابلل محطات تربٌ  وتحسةٌن الحٌةوان بصةورة عامة . وتةوفٌر االعةبلؾ ودعةم اسةعارها 

فةةً المواسةةم الماتلفةة  وتةةوفٌر العبلجةةات مةةن مناتةةس عالمٌةةد معروفةة  بفاعلٌةة  أدوٌتهةةا ، وتسةةهٌل مةةنح القةةروض للمةةربٌن ، 

 اللحوم المجمدة بصورة عتوالٌ  . لمحلٌ   وفرض رقاب  سعرٌ  على تاجر التجتل  والحد من استٌراد وتندٌم االسوا  ا
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تحلٌل واقع االمن الؽذالً التحدٌات و التوقعات  لبلدان عربٌة    : عنوان الرسال  اسم الطالب : عبٌر اسماعٌل احمد عوٌد
 ٕ٘ٔٓ - 99ٓٔماتارة للمدة 

 القسم : االقتصاد التراعً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 ماجستٌر  التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصاد تراعً   9ٕٔٓ/ ٓٔ/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  اسم المترؾ : د . االء دمحم عبدهللا

 االاتصاص العام /  الدقٌه : اقتصاد تراعً  القسم : االقتصاد التراعً 

 

 المستالص

 

ان مسؤل  تؤمٌن األمن الؽذالً فً البلدان النامٌ  اصبحت متكل  موضوعٌ  تتطلب الكثٌر من الجهد لحلهةا, حٌةا عةانى      

العالم النامً ومنذ النصؾ الثانً من القرن العترٌن اتم  االمن الؽذالً بعد التراجع الكبٌةر لبلكتفةاء الةذاتً لهةذه الةدول مةن 

الؽةةذاء الحاجةة  الرلٌسةةٌ  األولةةى لئلنسةةان, وٌسةةبب نقصةةاند متةةاكل اقتصةةادٌ  واجتماعٌةة   السةةلع الؽذالٌةة  الرلٌسةةٌ . وٌعتبةةر

وسٌاسٌ , ولقد تهد التارٌخ عدة أتمات لحقت باقتصادٌات عدٌدة نتٌج  نقص الؽذاء, والى ٌومنا هذا ماتالت متةكل  الؽةذاء 

 تثٌر قله العدٌد من السٌاسٌٌن واالقتصادٌٌن واالجتماعٌٌن.

الدراس  على ان هنالك تحدٌات حالت دون استثمار الطاقات واالمكانات التً تمتلكها الدول العربٌة  والتةً تحةد  اكدت متكل  

من االعتماد على الاارج فً سد جتء كبٌر من احتٌاجات هذه الدول محاصٌل وذلك لٌتحقه االمن الؽذالً العربةً ، وهةو مةا 

وء على متاكل القطاع التراعً فً الوطن العربً والكتؾ عةن اثارهةا ٌستدعً التعرؾ علٌد )اهمٌ  الدراس ( وتسلٌط الض

السلبٌ  التً تحول دون تحسٌن االمن الؽذالً لهذه الدول ندرا ألهمٌ  الحبوب )القمةح, التةعٌر, الةرت, الةذرة( وذلةك لتحقٌةه 

 (.ٕ٘ٔٓ-99ٓٔهدؾ الدراس  فً تقدٌر مإترات االمن الؽذالً وتحلٌلها للمدة )

ن اعتمةدت الدراسة  علةى فرضةٌ  مفادهةا اذا اسةتؽلت البلةدان العربٌة  الثةروات واالمكانةات الطبٌعٌة  والبتةرٌ  وفً هذا التةؤ

والمالٌ  التً تتوفر عنةدها فؤنهةا سةتتمكن مةن تةذلٌل العقبةات التةً تحةول دون تحقٌةه االمةن الؽةذالً وفةك االرتبةاط بالاةارج 

ؤثر وتتؤثر( مع القطاع التراعً. ومن اجل اثبات هذه الفرضةٌ  تةم ااتٌةار وكذلك ان لمإترات االمن الؽذالً عبلق  تبادلٌ  )ت

عدد من البلدان العربٌ  وهً )العةرا , المؽةرب, مصةر, السةودان, سةورٌا, الجتالةر( كونهةا بلةدان رلٌسةٌ  بتراعة  محاصةٌل 

 الحبوب.
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  : تؤثٌر تؽطٌ  التربة  والةرش بكبرٌتةات التنةك وعمةه التراعة  عنوان الرسال  اسم الطالب : كرم رمضان علً
    .Solanum tuberosum Lفً نمو وحاصل البطاطا 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٓٔرقم االستمارة : 

 اضروات / أنتاج تجارياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ 9/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  جواد حسٌن محرماسم المترؾ : د . 

 علوم البستن  / أنتاج اضرواتاالاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص

      

نفذت التجرب  فً حقل الاضراوات التابع لقسم البستن  وهندس  الحداله / كلٌ  التراع  والؽابات / جامع  الموصةل فةً     

، لدراس  تؤثٌر تؽطٌ  التربة  بالببلسةتٌك االسةود وبةدون تؽطٌة  ورش النباتةات بكبرٌتةات  8ٕٔٓالموسم التراعً الربٌعً / 

فضةبلً عةن معاملة  المقارنة  ) رش مةاء فقةط ( ، وتراعة  الةدرنات  ٔــــةـملؽم . لتر ٓ٘ٗ،  ٖٓٓ،  ٓ٘ٔتراكٌت التنك وبثبلا 

الهولندٌ  على مةروت نفةذت التجربة  بندةام القطةع  Eرتب   Actriceسم ، تم تراع  الدرنات للصنؾ  ٘ٔو  ٓٔعلى عمه 

وبةثبلا مكةررات؛ إذ وضةعت تؽطٌة  التربة  فةً القطةع   RCBDالمنتق  مرتٌن حسب تصمٌم القطاعات العتةوالٌ  الكاملة  

و عمةه تراعة  الةدرنات فةً القطةع تحةت  Sub plotsوالرش كبرٌتات التنك فً القطةع الثانوٌة   Main plotsالرلٌس  

( . وبعةةد تسةجٌل البٌانةات حللةةت  ٕ ٗ ٕمعاملة  )  ٙٔ، وبهةذا اتةةتملت التجربة  علةى   Sub – Sub plotsالثانوٌة 

 . ٘ٓ.ٓورنت المتوسطات باستعمال ااتبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال إحصالٌاً وق

 وٌمكن تلاٌص أهم النتالج على النحو اآلتً : 

أدت تؽطٌ  الترب  بالببلستك األسود إلى افض معنوي لسرع  البةتوغ الحقلةً قٌاسةاً بمعاملة  بةدون تؽطٌة  ، وإلةى  .0

 الاضري وصفات الحاصل الكمٌ  والنوعٌ  .فً معدم صفات النمو   تٌادة معنوٌ 

ملؽةم .  ٓ٘ٗفةً بعةض الصةفات امةا الةرش بتركٌةت  ٔـــــملؽم . لتر ٖٓٓتفو  معنوٌاً الرش بكبرٌتات التنك وبتركٌت .9

 فقد تفو  معنوٌاً فً أؼلب صفات الاضري وصفات الحاصل الكمٌ  والنوعٌ  . ٔـــــلتر

سةم ، فةً حةٌن ٘ٔفً سرع  البتوغ الحقلً قٌاساً بعمه التراعة   سمٓٔافض معنوٌاً تراع  الدرنات على عمه  .3

 سم أؼلب صفات الاضري وصفات الحاصل الكمٌ  والنوعٌ  .٘ٔتفوقت معنوٌاً تراع  الدرنات على عمه 

 ٓ٘ٗو  ٖٓٓتفوقت معنوٌاً معامل  التداال بٌن تؽطٌ  الترب  بالببلستٌك األسود والرش بكبرٌتات التنك بتركٌةتٌن  .4

سم فً التةداابلت الثنالٌة  والتةداال الثبلثةً فةً أؼلةب صةفات النمةو الاضةري ٘ٔوتراع  الدرنات على عمه  ٔـــــلتر ملؽم .

 . وصفات الحاصل الكمٌ  والنوعٌ 
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 Solanum:  اسةةةةتجاب  ثبلثةةةة  اصةةةةناؾ مةةةةن البطاطةةةةا عنةةةةوان الرسةةةةال   ٌونس طبلل ٌونس اسم الطالب : 
tuberosum L. ( لمستوٌات ماتلف  من السماد المركبAzelai)   

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٓٔرقم االستمارة : 

 وهندس  الحدالهعلوم البستن  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٓٔ/  ٖٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد  فاضل فتحً رجباسم المترؾ : د . 

 علوم البستن  وهندس  الحداله ) الاضراوات (االاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص
      

فً حقل الاضراوات التابع لقسم البستن  وهندس  الحداله / كلٌة   9ٕٔٓنفذت هذه الدراس  ابلل موسم النمو الربٌعً     

التراعة  والؽابةةات /  جامعة  الموصةةل , لدراسة  تةةؤثٌر عةاملٌن فةةً صةفات النمةةو والحاصةل الكمةةً والنةوعً لنباتةةات البطاطةةا 

هً )برتلون  , قمرٌن , البادٌا( والعامل الثانً  Eliteطا المستوردة رتب  تضمن العامل األول ثبلث  أصناؾ من تقاوي البطا

وبةةذلك تضةةمنت  ٔ-( كؽم.هكتةةارٓٓٓٔ,  8ٓٓ,  ٓٓٙ,  ٓبؤربعةة  مسةةتوٌات هةةً )  Azelaiاتةةتمل علةةى السةةماد المركةةب 

فةً  Split Plot System( , نفةذت فةً الحقةل باسةتادام ندةام القطةع المنتةق   ٗ ٖمعاملة  عاملٌة  ) ٕٔالتجرب  علةى 

امةا  Main Plotsبثبلث  مكررات , وضةعت األصةناؾ فةً القطةع الرلٌسة   R.C.B.Dتصمٌم القطاعات العتوالٌ  الكامل  

وبعد تسجٌل البٌانةات  Azelaiفقد اتتملت على التوتٌع العتوالً لمستوٌات السماد المركب  Sub Plotsالقطع الثانوٌ  

. تةم ااتبةار جمٌةع النتةالج احصةالٌا حسةب ااتبةار دنكةن  SASسةوب عةن طرٌةه برنةامج تم تحلٌلها احصةالٌا باسةتادام الحا

 وٌمكن تلاٌص نتالج التجرب  بـما ٌاتً : ٘ٓ.ٓمتعدد الحدود عند مستوى احتمال 

تفو  الصنؾ قمرٌن و أعطى اقل اٌام للبتوغ الحقلةً للةدرنات وتفةو  معنوٌةا فةً عةدد السةٌقان الهوالٌة  والنسةب   .0

ادة الجاف  فً المجموع الاضري وعدد الدرنات للنبات وحاصل النبات الواحد والحاصل الكلً للدرنات ، فةً حةٌن الملوٌ  للم

تفو  الصنؾ برتلون  بإعطاء اعلى قٌم  معنوٌ  فً المساح  الورقٌ  ومعدل وتن الدرنة  ، امةا الصةنؾ البادٌةا فقةد اعطةى 

للتسوٌه والنسب  الملوٌ  للمادة الجاف  فةً الةدرنات والنسةب  الملوٌة   اعلى قٌم  معنوٌ  فً ارتفاع النبات والحاصل الصالح

 للمواد الصلب  الذالب  فً الدرنات وانافاض معنوي فً الحاصل الؽٌر صالح للتسوٌه.

أدى الةى إعطةاء اعلةى القةٌم المعنوٌة  فةً ارتفةاع  ٔ-كؽم.هكتةار ٓٓٓٔ Azelaiاستعمال مسةتوى السةماد المركةب  .9

% ٕ٘.ٕٓ, ٔ-سةةا .نبات ٖٓ.ٗسةم ,  ٙٙ.ٓ٘ان الهوالٌةة  والنسةب  الملوٌة  للمةادة الجافةة  فةً الةدرنات النبةات وعةدد السةٌق

اعلى قٌمة  معنوٌة  فةً المسةاح  الورقٌة  للنبةات ، النسةب  الملوٌة   ٔ-كؽم.هكتار 8ٓٓعلى التوالً, فً حٌن سجل المستوى 

النبةةات الواحةةد ، الحاصةةل الكلةةً للةةدرنات ، الحاصةةل للمةةادة الجافةة  فةةً المجمةةوع الاضةةري ، عةةدد الةةدرنات للنبةةات ، حاصةةل 

فقد اعطى اعلى  ٔ-كؽم.هكتار ٓٓٙالصالح للتسوٌه للدرنات، النسب  الملوٌ  للمواد الصلب  الذالب  فً الدرنات اما المستوى 

ٌةر صةالح قٌم  معنوٌ  فً المحتوى النسبً للكلوروفٌةل فةً األورا  ومعةدل وتن الدرنة  وانافةاض معنةوي فةً الحاصةل الؽ

 للتسوٌه.

فقةةد سةةجلت معاملةة  التةةداال بةةٌن نباتةةات  Azelaiامةةا بالنسةةب  للتةةداال الثنةةالً بةةٌن األصةةناؾ ومسةةتوٌات المركةةب  .3

من السماد المركب  انافةاض معنةوي فةً عةدد األٌةام البلتمة  للبةتوغ الحقلةً و ٔ-كؽم.هكتار 8ٓٓالصنؾ قمرٌن والمستوى 

ة الجاف  فً المجمةوع الاضةري, فةً حةٌن أعطةت معاملة  التةداال الثنةالً بةٌن نباتةات تٌادة معنوٌ  فً النسب  الملوٌ  للماد

من السماد المركب اعلى قٌم  معنوٌ  فةً المحتةوى النسةبً للكلوروفٌةل فةً  ٔ-كؽم.هكتار ٓٓٙالصنؾ برتلون  والمستوى 

اعلةى  ٔ-كؽم.هكتةار ٌٓٓٓٔا والمسةتوى األورا  والمساح  الورقٌ , واعطت معامل  التداال الثنالً بٌن نباتات الصنؾ الباد

قٌم  معنوٌ  فً ارتفاع النبةات وعةدد الةدرنات , كمةا سةجلت معاملة  التةداال الثنةالً بةٌن نباتةات الصةنؾ قمةرٌن والمسةتوى 

اعلى قٌم  معنوٌ  فةً عةدد السةٌقان الهوالٌة  والتةً بلؽةت , بٌنمةا سةجلت معاملة  التةداال بةٌن الصةنؾ  ٔ-كؽم.هكتار ٓٓٓٔ

اعلةى قٌمة  معنوٌة  فةً معةدل وتن الدرنة  ، حاصةل النبةات الواحةد ، الحاصةل الكلةً  ٔ-كؽم.هكتةار 8ٓٓوالمستوى  برتلون 

 ٓٓٙللةةدرنات ، الحاصةةل الصةةالح للتسةةوٌه   , فةةً حةةٌن أعطةةت معاملةة  التةةداال بةةٌن نباتةةات الصةةنؾ البادٌةةا والمسةةتوى 

افة  فةً الةدرنات وانافةاض معنةوي فةً الحاصةل ؼٌةر الصةالح اعلى قٌم  معنوٌ  فً النسةب  الملوٌة  للمةادة الج ٔ-كؽم.هكتار

اعلةى قٌمة  معنوٌة  فةً النسةب   ٔ-كؽم.هكتةار 8ٓٓللتسوٌه, واعطت معامل  التداال بةٌن نباتةات الصةنؾ البادٌةا والمسةتوى 

 الملوٌ  للمواد الصلب  الذالب  فً الدرنات.



 

223 
  

 تراع  وؼابات

تةةةؤثٌر الٌورٌةةةا والمسةةةتالص البحةةةري )االكادٌةةةان( فةةةً نمةةةو  :  عنةةةوان الرسةةةال  اٌهاب دمحم ذنون اسم الطالب : 
  .Allium cepa L)وحاصل صنفٌن من البصل االاضر 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم البستن  وهندس  الحداله  9ٕٔٓ/ ٓٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرسالدرج  العلمٌ  :  ولٌد بدرالدٌن محموداسم المترؾ : د . 

 االاتصاص العام /  الدقٌه : علوم البستن  وهندس  الحداله ) الاضراوات ( القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص

      

جامعة  الموصةل  /نفذت التجرب  فً حقل الاضراوات التابع لقسم البستن  وهندس  الحداله فً  كلٌ  التراع  والؽابات       

, لدراسةة  تةةؤثٌر مسةةتوٌات ماتلفةة  مةةن السةةماد النتروجٌنً)الٌورٌةةا( والمسةةتالص 9ٕٔٓ-8ٕٔٓاةةبلل الموسةةم التراعةةً , 

.هما الصةةنؾ المحلةةً )كرببللةةً( والصةةنؾ االجنبةةً نمةةو وحاصةةل صةةنفٌن مةةن البصةةل االاضةةرالبحةةري )االكادٌةةان( علةةى 

(Texas Early Granoًواضاف  ست  معامبلت سمادٌ  ه ): 

 المقارن )بدون تسمٌد(. .0

 . ٔ-كؽم .هكتار ٕٓٔسماد كٌمٌاوي )موصى بد( ٌورٌا  .9

 . ٔ-ؼم .لتر ٕالمستالص البحري )اكادٌان( بتركٌت  .3

 . ٔ-ؼم .لتر ٗ بتركٌت )اكادٌان ( المستالص البحري .4

 .  ٔ-ؼم .لتر 1بتركٌت+ المستالص البحري )اكادٌان (ٔ-كؽم.هكتارٓٙسماد كٌمٌاوي )ٌورٌا(  .5

 . ٔ-ؼم .لتر ٕ+ المستالص البحري )اكادٌان( بتركٌتٔ-كؽم.هكتارٓٙسماد كٌمٌاوي )ٌورٌا(  .6

فةةً تجربةة  القطاعةةات العتةةوالٌ  الكاملةة   Split plot System  نفةةذت التجربةة  فةةً الحقةةل بندةةام االلةةواح المنتةةق 

(R.C.B.D.).الرلٌسةة   بةةثبلا مكةةررات حٌةةا وضةةعت االصةةناؾ فةةً القطةةعMain-plots  ومعةةامبلت التسةةمٌد فةةً القطةةع

وٌمكةن تلاةٌص  ٘ٓ.ٓوقورنت المتوسطات بحسب ااتبار دنكن متعدد الحدود عنةد مسةتوى احتمةال  Sub-plotsالثانوٌ  

 ج بما ٌؤتً:النتال

 فً تجرب  القطاعات  Split plot System نفذت التجرب  فً الحقل بندام االلواح المنتق  

( فةً صةفات Texas Early Granoتفو  الصنؾ المحلً )الكرببللً ( معنوٌا على الصنؾ االجنبةً) -1

ات الرطةةب للنبةةات ,الةةوتن وتن النبةة.النمةةو الاضةةري والحاصةةل المتمثلةة  فةةً عةةدد االورا  للنبةةات، المسةةاح  الورقٌةة  ،

 (  . ٔ-كتارقطر البصل  ,النسب  الملوٌ  لؤلبصال المتدوج , الحاصل الكلً. )طن. ه الجاؾ,

صةفات النمةو  بعةض ( قةد اثةر معنوٌةاً فةًٔ-كؽم.هكتةار ٕٓٔأدهرت النتالج ان التسمٌد النتروجٌنً )ٌورٌا -2

)ارتفاع النبات ,عدد االورا  ,محتةوى الكلوروفٌةل فةً االورا  ب الاضري والحاصل مقارن  بباقً المعامبلت والمتمثل  

 (  ٔ-كتار,نسب  المادة الجاف  فً االورا  ,نسب  االبصال المتدوج  ,قطر البصل , الحاصل الكلً )طن. ه

ان قد اعطت نتالج لم تصل الى حد المعنوٌ  مةع معاملة  التسةمٌد ان التولٌف  بٌن التسمٌد بالٌورٌا واالكادٌ -3

)الةةوتن الجةةاؾ للنبةةات ,الةةوتن ب ( فةةً بعةةض صةةفات النمةةو الاضةةري والحاصةةل والمتمثلةة   ٔ-كؽم.هكتةةارٕٓٔبالٌورٌةةا )

البصةٌل  الرطب ,النسب  الملوٌ  لبلبصال المتدوج , النسب  الملوٌ  للمادة الجافة  لبلبصةال ,طةول البصةٌل  ,طةول عنةه 

 ( وهذه النتالج تقلل من التؤثٌر السلبً للتسمٌد الكٌمٌاوي.ٔ-الكلً )طن.هكتار ل,قطر البصٌل  ,الحاص

بٌنةةت نتةةالج التةةداال بةةٌن االصةةناؾ والمعةةامبلت السةةمادٌ  تةةؤثٌر معنةةوي فةةً صةةفات النمةةو الاضةةري   -4

تفةو  معنوٌةا  ٔ-كؽم.هكتةارٕٓٔ( بمعةدل والحاصل، إذ اعطت معامل  التداال )الصنؾ المحلً مع التسمٌد النتروجٌنةً 

الةوتن الرطةب للنبةات ,الةوتن  ,المسةاح  الورقٌة ,عةدد االورا ب ) فً صفات النمو الاضري والحاصةل المتمثلة         

الجاؾ للنبات, النسب  الملوٌ  لؤلبصةال المتدوجة  , فةً حةٌن اعطةت معةامبلت التةداال )الصةنؾ األجنبةً  مةع التسةمٌد 

 لى المعدالت فً ارتفاع النبات ,محتوى الكلوروفٌل فً االورا  النسب  الملوٌ  للمادة الجاف  لؤلورا .النتروجٌنً( اع
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فةً صةفات  Cعنوان الرسال  : تؤثٌر ؼمر ورش بٌض السمان بمحلول فٌتةامٌن  أحمد محمود نصٌؾ اسم الطالب : 
 الفقس واألداء االنتاجً للنسل الناتج

 القسم : اإلنتاج الحٌوانً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الموصلالجامع  : 

 التهادة :  ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٔرقم االستمارة : 

 اإلنتاج الحٌوانًاالاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٔٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  اسم المترؾ : د . انوار دمحم ٌونس

 اإلنتاج الحٌوانً /  أدارة حٌواناالاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : اإلنتاج الحٌوانً

 

 المستالص

      

للفتةةرة  أجةةرت هةةذه الدراسةة  فةةً حقةةول قسةةم اإلنتةةاج الحٌةةوانً التةةابع لكلٌةة  التراعةة  والؽابةةات فةةً جامعةة  الموصةةل      

 C( ٌوماً ألجةل معرفة  تةؤثٌر معاملة  البةٌض الماصةب والمحضةن بفٌتةامٌن 87ولمدة )  9ٕٔٓ/ٙ/8ٕولؽاٌ    9ٕٔٓ/ٗ/ٖ

(Ascorbic Acid بطرٌقتً ؼمر البٌض ورتد فً سمك القترة ووتنها وصفات الفقس وفةً األداء اإلنتةاجً وصةفات )

تحةت  البةٌض، فضةبلً عةن دراسة  بعةض معةاٌٌر الةدم لطةالر السةمان المربةى ،الذبٌح  للنسل الناتج والصفات المتعلق  بإنتةاج 

ى . أجرٌةت الدراسة  علةى ثةبلا مراحةل  فةً المرحلة  األولةعنةد تربٌة  النسةل النةاتج م̊  ٕ±  7ٖدرج  حةرارة بٌلٌة  مرتفعة  

اٌٌس سةةمك ووتن ( مةةن حضةةن البةةٌض وأاةةذت مقةة٘ٔ، ٓٔ، ٘أاةةذت األوتان األولٌةة  للبةةٌض قبةةل التحضةةٌن وعنةةد األٌةةام ) 

وتضمنت المعامبلت اآلتةً: األولةى : السةٌطرة  والثانٌة  :  Cوتم معامل  بٌض التفقٌس بمحلول فٌتامٌن القترة قبل الحضن 

ؼم/لتةر ٘بتركٌةت  Cؼمر البٌض بالماء المقطر، الثالث  : رش البٌض بالماء المقطر والرابع  : ؼمر البٌض بمحلول فٌتامٌن 

بتركٌةةت  Cؼم/لتةةر مةةاء ،السادسةة  : رش البةةٌض بمحلةةول فٌتةةامٌن ٓٔبتركٌةةت Cبمحلةةول فٌتةةامٌن  ، الاامسة  : ؼمةةر البةةٌض

ؼم/لتر مةاء ، وبواقةع أربعة  مكةررات للمعاملة  الواحةدة ٓٔبتركٌت  Cؼم/لتر ماء والسابع  : رش البٌض بمحلول فٌتامٌن ٘

والمرحل  الثانٌ  هً تربٌة  الطٌةور مةن عمةر  وكانت مدة الؽمر والرش دقٌقتٌن وبعد الفقس أاذت الصفات الااص  بالفقس.

ٌومةاً,  ُدرسةةت فٌهةةا الصةةفات  9ٌٗومةاً واحةةد أذ اسةةتمر توتٌةع األفةةراا علةةى مكةررات التجربةة  ولؽاٌةة  عمةر البلةةوغ الجنسةةً 

اإلنتاجٌ  وصفات الذبٌح  وأاذت بعض معةاٌٌر الةدم . والمرحلة  الثالثة : مرحلة  بعةد الوصةول إلةى ألنضةج الجنسةً )مرحلة  

 ٌوماً ودرست فٌها الصفات المتعلق  بإنتاج البٌض.  7ٌٓوماً ولؽاٌ   ٓ٘ نتاج البٌض( من عمرإ

ؼم/لتر فً نسب  الفقد مةن  ٘(  لمعامل  رش البٌض بتركٌت ٘ٓ.ٓ≥كانت نتالج المرحل  األولى: حصول تفو  معنوي )أ     

بةةٌض الماصةةب و وتن األفةةراا عنةةد الفقةةس  ( مةةن حضةةن البةةٌض وفةةً نسةةب  الفقةةس مةةن ال٘ٔ، ٓٔ، ٘البةةٌض عنةةد األٌةةام )

وانافاض معنوي فً نسب  وتن البٌض  من الوتن األولً، و تفو  معنوي فً الفر  بسمك القترة مةع حصةول ارتفةاع فةً 

ؼم/لتةر ، حصةول تفةو  بةالفر  فةً وتن  ٓٔنسب  الهبلكات الجنٌنٌ  وتبكٌر فً فقس اإلفراا لمعامل  البٌض بالؽمر تركٌةت 

 (ؼم/لتر مقارن  بالسٌطرة .ٓٔ، ٘بالتركٌتٌن )  Cٌع معامبلت الؽمر والرش بفٌتامٌن القترة لجم

ألسابٌع الدراس  من  وللمرحل  الثانٌ  كانت نتالج الصفات اإلنتاجٌ : حصول انافاض معنوي فً معدل وتن الجسم الحً    

بطرٌقتً الرش والؽمر , مةع تحسةن  Cتامٌن أسابٌع ومعدل استهبلك العلؾ األسبوعً والكلً  فً معامبلت البٌض بفٌ 7-ٕ

( ؼم/لتةر لؤلسةابٌع الاةامس والسةادس واالسةتهبلك الكلةً وتفةو   ٓٔ،٘فً معامل التحوٌل الؽذالً لمعاملتً الؽمةر بتركٌةت)

( 7-ٕؼم/لتةةر وارتفةةاع فةةً نسةةب  الهبلكةةات للفتةةرة الكلٌةة ) ٘معنةةوي فةةً دلٌةةل اإلنتةةاج لمعةةاملتً ؼمةةر البةةٌض ورتةةد بتركٌةةت 

 ؼم/لتر . ٓٔع لمعامل  ؼمر البٌض بتركٌت أسبو

( فً مإتر استهبلك العلؾ فً أثناء ٘ٓ.ٓ≥وللمرحل  الثالث  فً صفات إنتاج البٌض لوحد حصول انافاض معنوي )أ      

(% .H. D. Pمرحل  إنتاج البٌض وتحسن فً معامل التحوٌل الؽذالً وفً وتن البٌض وفةً كتلة  البةٌض وإنتةاج البةٌض )

مقارن  بمعامل  السةٌطرة. وتفةو  الةوتن النسةبً للبٌةاض وانافةاض معنةوي فةً سةمك  Cالبٌض بمحلول فٌتامٌن  لمعامبلت

 ( ؼم/ لتر .ٓٔ، ٘القترة لمعاملتً البٌض بالرش بتركٌت )

أما فً الصفات التترٌحٌ  للجهات التناسلً فقد لوحد حصول تفو  معنوي فً وتن المبٌض وعدد البوٌضةات الناضةج       

 9ٗمقارن  بمعامل  السٌطرة عند العمةرٌن   Cؼم/لتر وطول قناة البٌض لمعامبلت البٌض بفٌتامٌن  ٘عامل  الرش بتركٌت لم

 ٌوماً . ٙ٘و 
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تؤثٌر الكثافة  ومسةتوى بةروتٌن العلٌقة  والةٌط المعةتت الحٌةوي  : عنوان االطروح   نواؾ ؼاتي عبود اسم الطالب : 
 االداء االنتاجً والفسلجً لطالر السمان ونسلد الناتجمع االنتٌمات فً 

 القسم : اإلنتاج الحٌوانً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٔٔرقم االستمارة : 

 أدارة حٌوان/  اإلنتاج الحٌوانًاالاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٔٔ/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         استاذ الدرج  العلمٌ  :  اسم المترؾ : د . درٌد ذنون ٌونس

 اإلنتاج الحٌوانً /  تؽذٌ   حٌواناالاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : اإلنتاج الحٌوانً

 

 المستالص

      

اجةري هةةذا البحةةا فةةً احةةدى قاعةات البحةةوا التابعةة  لقسةةم االنتةةاج الحٌةةوانً فةً كلٌةة  التراعةة  والؽابةةات فةةً جامعةة          

، وهةدؾ الةى دراسة  تةؤثٌر كثافة  الطٌةور ومسةتوى بةروتٌن العلٌقة   8ٕٔٓ\7\ٕٗلؽاٌ   7ٕٔٓ\ٕٔ\ٕٕالموصل للمدة من 

ٌنهما فً االداء االنتاجً لطٌور السمان النامً والبٌاض ونسةلها واضاف  الٌط المعتت الحٌوي واالنتٌمات والتداال الثبلثً ب

  ٕ(طةالر/م9ٕو  7ٙ،  ٓٙالناتج ، واتتملت على اربع دراسات مستقل  .هدفت التجرب  الى دراس  تؤثٌر ثةبلا كثافةات هةً )

جربةة  عاملٌةة  ( % مةةع اضةةاف  او عةةدم اضةةاف  الةةٌط المعةةتت الحٌةةوي واالنتٌمةةات بت ٕٕو  ٕٗومسةةتوٌٌن مةةن البةةروتٌن )

( فةةرا سةةمان ، ووتعةةت االفةةراا علةةى اثنتةةً عتةةرة معاملةة  ، واسةةتمرت  9ٕٔ( وبةةؤربع مكةةررات ، باسةةتادام )  ٕ×ٕ×ٖ)

( لتةداال ٘ٓ.ٓ≥ٌومةا وادهةرت النتةالج  حصةول ارتفةاع معنةوي )أ ٕٗالتجرب  لمدة امس  اسةابٌع مةن عمةر سةبع  ولؽاٌة  

اضاف  الٌط المعتت الحٌوي واالنتٌمات فً وتن الجسم الحً ، اسةتهبلك % مع ٕٗمع نسب  البروتٌن  ٕطالر/م 9ٕالكثاف  

العلؾ وعرض التؼابات , اكبر مساح   سطحٌ  داهرٌ , تركٌت لكل من البروتٌن الكلً فً ببلتمةا الةدم كمةا ادهةرت النتةالج 

سةاح  السةطحٌ  الداهرٌة  % بروتٌن ومع اضاف  الالٌط  تٌادة معنوٌ  فً طول التؼاب  والمٕٕمع  ٕ% طٌر/م9ٕالكثاف  

وادهرت النتةالج اٌضةا عةدم  E.coliللتؼابات والدلٌل االنتاجً وارتفاع فً مستعمرات  البلكتوباسلس وانافاض االٌكوالي 

وجود فرو  معنوٌ  فً نسب  الهبلكات ونسب  ابلٌا الهٌتروفٌل/ اللمفوساٌت .بعد انتهاء التجرب  االولةى تةم تجنةٌس القطٌةع 

مكةررات ، والنسةب  الجنسةٌ    ٖمعامل  فً كةل معاملة   ٌٕٔوما , وتعت على االقفاص بواقع   ٕٗطالر بعمر  ٓٗ٘وااتٌار

% مةةع او بةةدون اضةةاف  الةةٌط 8ٔو  ٕٓومسةةتوٌٌن مةةن البةةروتٌن  ٕم\( ط7ٕو  ٓٙ،  8ٗوبكثافةةات ثبلثةة  )انثةةى : ذكةةر  ٕ

المعتت الحٌوي واالنتٌمات ربٌت لمدة سبع  اسابٌع  فً نفس اقفاص التجرب  االولى بعد استبعاد الطٌور الفالضة  , ادهةرت 

% بةروتٌن مةع اضةاف  الالةٌط فةً انتةاج البةٌض 8ٔو  ٕطٌةر/م 7ٕنتالج التحلٌل االحصالً حصةول ارتفةاع معنةوي للكثافة  

للمةةدة الكلٌةة  وتحسةةن فةةً معامةةل التحوٌةةل الؽةةذالً الكلةةً )ؼةةم علةةؾ : ؼةةم بةةٌض( واقةةل عمةةر للوصةةول الةةى النضةةج الجنسةةً 

ومتوسط كتل  البٌض والنسب  الملوٌ  لوتن قناة البٌض وارتفاع فً عةدد مسةتعمرات  البلكتوباسةلس  وانافةاض فةً اعةداد 

كوالي. التجرب  الثالث : تم جمع بٌض االسابٌع التاسع والحادي عتةر والثالةا عتةر مةن عمةر القطٌةع  لمةدة امسة  اٌةام االٌ

لكل فقس  ، ووضع داال مفقس  وفً نهاٌ  فترة كل فقس  حسب تسلسل الفقس ووتن االفةراا الفاقسة  والهبلكةات الجنٌنٌة  

  الفقةس مةن البةٌض الماصةب ونسةب  الفقةس فةً البةٌض الكلةً ، والنسب  الملوٌ  للبةٌض الماصةب وؼٌةر الماصةب ونسةب

% بةروتٌن مةع اضةاف  الالةٌط  ادهةرت اقةل نسةب  لؤلجنة  8ٔمةع المسةتوى  ٕطٌةر/م 8ٗوادهرت نتةالج للفقةس ان الكثافة  

اتج الهالك  من البٌض الماصب واعلى نسب  فقس مةن البةٌض الماصةب.التجرب  الرابعة : ااةذت االفةراا الفاقسة  للجٌةل النة

ٌوما بنفس معامبلت التجرب  االولى وااذت الصفات المتعلقة  بإنتةاج اللحةم وادهةرت  ٕٗمن الفقس  االولى وربٌت الى عمر 

% مةع اضةاف  الالةٌط فةً النسةب  الملوٌة  لةوتن الكبةد ٕٕمةع مسةتوى البةروتٌن  ٕط / م 9ٕالنتالج ارتفاعا معنوٌا للكثافة  

 ٕطةالر/ م ٓٙركٌت للكولسترول  وافضل معامل تحوٌل ؼذالً فةً حةٌن سةجلت الكثافة  والبروتٌن الكلً والكلوبٌولٌن واقل ت

ٌوما وتٌادة وتنٌ  وعدم وجود فرو  معنوٌ  بةٌن  ٕٗ% مع  اضاف  الالٌط  اعلى وتن حً بعمر  ٕٕمع مستوى بروتٌن 

(  وهٌموكلةوبٌن الةدم ) PCVو ابلٌةا الةدم المرصوصة  )  ALTالمعامبلت فةً وتن االعضةاء المؤكولة  والكلوكةوت وانةتٌم 

Hb  . ومستعمرات لبكترٌا البلكتوباسلس واالي كوالي ) 
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:  تؤثٌر حجم التقاوي و الرش بكبرٌتات البوتاسٌوم فً نمو عنوان الرسال   اٌمن ٌحٌى تٌت اسم الطالب : 
 (  Solanum tuberosumوحاصل صنفٌن من البطاطا )

 البستن  وهندس  الحدالهالقسم :  الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :   طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓٔرقم االستمارة : 

 علوم البستن  وهندس  الحدالهاالاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  حسٌن جواد محرماسم المترؾ : د . 

 علوم البستن  وهندس  الحداله )اضراوات(االاتصاص العام /  الدقٌه :  البستن  وهندس  الحدالهالقسم : 

 

 المستالص

      

والؽابةات/ جامعة  الموصةل اجرٌت هذه التجرب  فً حقل الاضراوات/ قسم البستن  و هندسة  الحةداله/ كلٌة  التراعة          

 ، لدراس  إستجاب  ثبلث  عوامل :9ٕٔٓابلل الموسم الربٌعً 

 Aوالتةةً تةةم الحصةةول علٌهةةا مةةن متارعةةً القطةةاع الاةةاص رتبةة   Laperla و Arizonaاألول: صةةنفٌن مةةن البطاطةةا   

أتةهر وتراعتهةا للموسةم الربٌعةً  7و التةً تةم اتنهةا لمةدة   8ٕٔٓفةً الموسةم التراعةً الربٌعةً  Eوالمنتجة  مةن رتبة  

ملةم. الثالةا: الةرش بكبرٌتةات  البوتاسةٌوم  ٘٘-٘ٗو ٘ٗ-ٖ٘. الثانً: حجم التقاوي إذ تم تراعة  حجمةٌن للتقةاوي  9ٕٔٓ

حقلٌة  . نفةذت التجربة  ال9ٕٔٓ/ٕ/ٖٔ. ترعةت التقةاوي بتةارٌخ ٔ-ؼةم. لتةر ٙو  ٖوبثبلث  تراكٌت بدون رش) مةاء مقطةر( و

ضةةةةةةمن تصةةةةةةمٌم القطاعةةةةةةات العتةةةةةةوالٌ   Split-Split plot Systemبندةةةةةام القطةةةةةةع المنتةةةةةةق  المنتةةةةةةق  

 Main، تةم وضةع عامةل االصةناؾ فةً االلةواح الرلٌسةٌ   Randomized Complete Block Desianالكاملة  ٌ

plot   وعامل حجم التقاوي فً االلةواح الثانوٌة ،Sup plotالمنتةق  -طةع المنتةق ،  والةرش بالبوتاسةٌوم فةً القSub-

Sub plot   وبثبلا مكةررات. وتةم اتبةاع ندةام الةري بةالرش الثابةت، وبعةد تسةجٌل البٌانةات قورنةت المتوسةطات باسةتادام

 ، وٌمكن تلاٌص النتالج كما ٌلً:0.05إاتبار  دنكن متعدد الحدود تحت مستوى احتمال 

نبةةات، عةةدد السةةٌقان الهوالٌةة ، المسةةاح  الورقٌةة  للنبةةات، عةةدد معنوٌةةا فةةً ارتفةةاع ال Arizonaتفةةو  الصةةنؾ  -أوالً:     

الةةدرنات الكلٌةة  للنبةةات، عةةدد الةةدرنات الصةةالح  للتسةةوٌه للنبةةات ، الحاصةةل التسةةوٌقً للنبةةات ، حاصةةل الةةدرنات الصةةالح  

   Laperla% علةى الصةنؾ60.22% و الحاصل الكلً للدرنات وبنسب  تٌةادة بلؽةت 60.81للتسوٌه وبنسب  تٌادة بلؽت 

معنوٌةةا فةً نسةةب  الكلوروفٌةةل فةً االورا  و النسةةب  الملوٌة  للمةةادة الجافة  فةةً المجمةةوع  Laperla. بٌنمةا تفةةو  الصةنؾ 

 الاضري.

ملم معنوٌا فً ارتفاع النبات، عدد السٌقان الهوالٌ  للنبةات، المسةاح  الورقٌة  للنبةات  ٘٘-٘ٗتفو  حجم التقاوي -ثانٌاً:    

للنبات، عةدد الةدرنات الصةالح  للتسةوٌه للنبةات، الحاصةل التسةوٌقً للنبةات، حاصةل الةدرنات الصةالح   ، عدد الدرنات الكلٌ 

 ٘ٗ-ٖ٘% علةى حجةم التقةاوي18.98 % والحاصل الكلً للدرنات وبنسب  تٌادة بلؽت20.77للتسوٌه وبنسب  تٌادة بلؽت 

 ملم.

( فةةً ارتفةةاع النبةةات، ٔ-ؼةةم. لتةةر ٙو ٓعلةةى التركٌةةتٌن ) ٔ-ؼةةم. لتةةر ٖتفةةو  الةةرش بكبرٌةةات البوتاسةةٌوم بتركٌةةت -ثالثةةاً:     

المساح  الورقٌ  للنبات كما تفو  فً نسب  الكلوروفٌل فً االورا  والنسب  الملوٌ  للمادة الجافة  للمجمةوع الاضةري علةى 

( علةةى ٔ-ؼةةم. لتةةر ٖ، اٌضةةا تفةةو  التركٌةةت)ٔ-ؼةةم. نبةةات ٙولةةم ٌصةةل التفةةو  حةةد المعنةةوي مةةع تركٌةةت ٔ-ؼةةم. لتةةر ٓالتركٌةةت 

( فً صف  عدد الدرنات الكلٌ  للنبات، عدد الدرنات الصالح  للتسوٌه للنبات، الحاصةل التسةوٌقً ٔ-ؼم. لتر ٙو ٓالتركٌتٌن)

% والحاصةةةل الكلةةةً للةةةدرنات وبنسةةةب  تٌةةةادة 8.10للنبةةةات، حاصةةةل الةةةدرنات الصةةةالح  للتسةةةوٌه وبنسةةةب  تٌةةةادة بلؽةةةت 

-ؼةم. لتةر ٖو ٓعلى التركٌتٌن ) ٔ-ؼم. لتر ٙتفو  الرش بالبوتاسٌوم بتركٌت ، بٌنمأ-ؼم. لتر ٓ%  مع التركٌت 9.77بلؽت
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 ( فً النسب  الملوٌ  للمادة الجاف  و النتؤ فً الدرنات.ٔ

ملةم والةرش  ٘٘-٘ٗفةً حجةم التقةاوي   Arizonaفً التداال الثبلثً بةٌن العوامةل المدروسة  أعطةى الصةنؾ -رابعاً:     

أعلى القٌم فً ارتفاع النبات، عدد السٌقان الهوالٌ ، المسةاح  الورقٌة  للنبةات، عةدد الةدرنات  ٔ-ؼم. لترٖبالبوتاسٌوم بتركٌت

الكلٌ  للنبات، عدد الدرنات الصالح  للتسوٌه للنبات، الحاصل التسوٌقً للنبات، حاصةل الةدرنات الصةالح  للتسةوٌه وبنسةب  

 ٘ٗ-ٖ٘وحجةم  Laperla% مةع التةداال الصةنؾ ٕٓٔ%، الحاصل الكلةً للةدرنات وبنسةب  تٌةادة بلؽةت ٘ٓٔتٌادة بلؽت 

ملةةم مةةع الةةرش  ٘٘-٘ٗفةةً حجةةم التقةةاوي  Arizona، واعطةةى التةةداال بةةٌن الصةةنؾ ٔ-ؼةةم. لتةةر ٓملةةم والةةرش بتركٌةةت

اعلةى القةةٌم فةةً النسةةب  الملوٌةة  للمةادة الجافةة  والنتةةؤ فةةً الةدرنات، فةةً حةةٌن تفةةو  الصةةنؾ  ٔ-ؼةةم. لتةةر 6البوتاسةٌوم تركٌةةت

Laperla معنوٌا فً النسب  الملوٌ  للمادة ٔ-ؼم. لترٙملم مع الرش بكبرٌتات البوتاسٌوم بتركٌت ٘٘-٘ٗالتقاوي  فً حجم

 الجاف  فً المجموع الاضري و الوتن النوعً للدرنات .
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 تراع  وؼابات

واورا  البلوط والمعتت تؤثٌر إضاف  تهرة البابونج  : الطروح عنوان ا عمار ماجد بتٌر اسم الطالب : 
الحٌوي والمضاد الحٌوي فً األداء الفسلجً واالنتاجً لطٌور السمان فً 

 الدروؾ الطبٌعٌ  واالجهاد الحراري

 القسم : انتاج حٌوانً الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٓٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم اإلنتاج الحٌوانً / فسلج  حٌوان  9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٘ٔناقت   : تارٌخ الم

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . صالب ٌونس عبد الرحمن

 االاتصاص العام /  الدقٌه : طب وجراح  بٌطرٌ  / فسلج  بٌطرٌ  القسم : انتاج حٌوانً

 

 المستالص

      

أجرٌت التجارب العملٌ  لهذه الدراس  فً حقل دواجن كلٌ  التراع  والؽابات / جامع  الموصل.وهدفت إلى دراس  تةؤثٌر      

ؼم/كؽةةم( ٘ؼم/كؽةةم( والمعةةتت الحٌةةوي )ٓٔؼم/كؽةةم( ومسةةحو  أورا  البلةةوط )٘اضةةاف  كةةل مةةن مسةةحو  أتهةةار البةةابونج )

ؼم/كؽم( إلى عبلله طٌور السمان على االداء االإنتاجً والفسلجً وحال  مضادات االكسةدة ٘.ٓوالمضاد الحٌوي )كولٌستٌن 

وبٌل  االمعاء تحةت الدةروؾ الطبٌعٌة  وكةذلك تحةت تةؤثٌر االجهةاد الحةراري فضةبلً عةن متابعة  تةؤثٌرات هةذه االضةافات علةى 

 ارب:النسل الناتج من الطٌور المرباة فً الدروؾ الطبٌعٌ . وتضمنت ثبلا تج

 التجرب  األولى: هدفت التجرب  األولى إلى دراس  تؤثٌر االضافات على طٌور السمان فً الدروؾ الطبٌعٌ .

التجرب  الثانٌ  : أجرٌت هذه الدراس  لمتابع  تؤثٌر اضاف  كل من أتهار البابونج وأورا  البلةوط والمعةتت الحٌةوي والمضةاد 

     والفقس ومتابع  تؤثٌر المعامبلت على النسل الناتج.الحٌوي إلى عبلله االمهات على صفات الاصوب

التجربةة  الثالثةة : صةةممت هةةذه الدراسةة  لمعرفةة  مةةدى تةةؤثٌر االضةةافات فةةً مسةةاعدة طٌةةور السةةمان لمقاومةة  دةةروؾ اإلجهةةاد 

 مٖٗ-ٖ٘الحراري إذ تراوحت درج  الحرارة 

البٌلً لؤلمعاء وافضت مةن دلٌةل االجهةاد ونعكةس ذلةك أدت المعامبلت الى تحسن حال  مضادات االكسدة وحسنت من الندام 

على تحسن الحال  اإلنتاجٌ  للطالر ومساعدتد فةً مقاومة  االجهةاد الحةراري ، فضةبل عةن تحسةن صةفات الاصةوب  والفقةس 

 لطٌور السمان.
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 تراع  وؼابات

الفٌتوكٌمٌالً للرصاص وأثره فً تلوا الترب السلوك  :  عنوان الرسال  علً محً الدٌن دمحم اسم الطالب : 
 الكلسٌ  فً محافد  نٌنوى

 القسم : علوم الترب  والموارد المالٌ  الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة :  ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٔٔرقم االستمارة : 

 الدقٌه :  علوم الترب  والموارد المالٌ  / كٌمٌاء الترب االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ   دمحم علً جمال العبٌدياسم المترؾ : د . 

 االاتصاص العام /  الدقٌه : علوم الترب  والموارد المالٌ  / كٌمٌاء الترب  القسم : علوم الترب  والموارد المالٌ 

 

 المستالص

      

أجرٌت الدراس  على عترٌن موقعا ذا ترب ماتلف  النسج  واالستؽبلل التراعً فً مدٌن  الموصل وضةواحٌها ضةمن        

أربٌل قرى )كوكجلً , وبرطل  , وطهراوة , وكرملٌس  -محافد  نٌنوى وتم أاذ العٌنات من عدة مناطه األول طرٌه موصل

كركوك )ٌرؼنتً , وطواجنة  , وتةل عةاكوب , واضةر بسةاطلٌ  , وتةنؾ , والسةبلمٌ  , -موصل, وبتكرتان ( والثانً طرٌه 

وإبراهٌم الالٌل , والعدل  ( ومناطه أارى متفرق  من المحافد   وهً ) حً الوحدة , والفٌصلٌ  , وتلكٌؾ , وحمةام العلٌةل 

ى )حةً الوحةدة( بؤاةذ عتةرة نمةاذج مةن , وقٌارة , والتورة , ومصفى الكسك( وسةلطت االضةواء علةى موقةع مترعة  نٌنةو

النباتةةات السةةالدة ألهمٌتهةةا التراعٌةة  ضةةمن الكثافةة  السةةكانٌ  لمدٌنةة  الموصةةل وهةةً )السةةله , والقةةرع , والباذجةةان , والةةذرة 

 صفراء , والفلفل , ودوار التمس , والاٌار , والبامٌا (  وتم تحلٌل هذه النماذج إلٌجاد تراكٌت عنصر الرصاص.

  The soil:  .الترب  ٔ

 -ذات النسةج  التةً تكةون )طٌنٌة   Aridsol – Calciorthidsتعةد تةرب الدراسة  كلسةٌ  وتصةنؾ ضةمن الرتبة  ))     

متٌج ( وكمعدل فإنها تمتلك اسةاً هٌةدروجٌنٌاً  -ؼرٌنٌ  متٌج   -متٌج  طٌنٌ  رملٌ   -متٌج  طٌنٌ  ؼرٌنٌ   -طٌنٌ  متٌج  

ؼةم ٖ.7ٔ(, قلٌل المحتةوى مةن المةادة العضةوٌ  اذ ٌبلةػ )-ٔدٌسٌسمنتم ٕٗ.ٖط ٌبلػ)(, ذا محتوى ملحً متوسٖٗ.7ٌبلػ )

( , و محتةةوى عةةاٍل مةةن معةةادن الكربونةةات -ٔسةةنتٌمول تةةحن  كؽةةم ٕٗ(, والسةةع  التبادلٌةة  لؤلٌةةون الموجةةب          )-ٔكؽةةم

  (.ٔ-ملؽم كؽم  77.ٖ( , وبلػ معدل المحتوى الجاهت من عناصر الرصاص )-ٔؼم كؽم 9ٓٗ)

 ( متجاوتاً الحدود الحرج  للسمٌ . -ٔملؽم كؽم ٙ٘.7ٗمعدل المحتوى الكلً للرصاص فً الترب بلػ ) 

 -وأدهر استادام المفاهٌم العلمٌ  فً تقٌٌم تلوا ترب الدراس  بدالل  المحتوى الكلً للرصاص ماٌؤتً:

( ممةا TAVواالمنة  ) MACموح بهةا )). وض ح المحتوى الكلً فً تةرب الدراسة  قٌمةا أعلةى مةن الحةدود القصةوى المسةٔ

 ٌتٌر إلى وجود اطر على بٌل  الترب  والنبات واالنسان.

 (  :اذ نجد أن جمٌع الترب تعد عالٌ  التلوا بالرصاص. C.F. معامل تلوا الترب )ٕ

االثةراء البتةري (  مما ٌتةٌر بدرجة  أساسةٌ  إلةى دور  ٖ٘ٓ.ٓ( إلى  )   7ٗ.ٓ( من ) E.F. تباٌنت قٌم معامل اإلؼناء )ٖ

 على تراكم الرصاص فً ترب الدراس .

(    9ٔ.ٕ( أن ترب الدراس  تعةّد )ملوثة  بتةدة بالرصةاص(  وتراوحةت قٌمهةا مةن )Igeo. بٌن دلٌل التجمع الجٌولوجً : )ٗ

 (  ٕٗ.ٗإلى )  

 اص.. ادهر معٌار وكال  حماٌ  البٌل  األمرٌكٌ : أن جمٌع ترب الدراس  تعد تدٌدة التلوا بالرص٘

 :The plants. النباتات ٕ

بٌنةةةت الدراسةةة  الباٌولوجٌةةة  أن تةةةراكم الرصةةةاص ااتلةةةؾ بةةةااتبلؾ نةةةوع النباتةةةات . إذ ٌمكةةةن اعتبارهةةةا مراكمةةةات       

(Accumulators( لعنصر الرصاص. إذ بلػ أعلى تركٌت للرصاص فً نبات الباذنجان )ٔ.ٗٗ وأقةل قٌمة  ٔ-ملؽم كؽم ,)
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(  للنبةاتٌن المةذكورٌن فةً أعةبله 5.04) BCF)) (0.19)(. و بمعامةل تركٌةت إحٌةالً ٔ-كؽةمملؽةم  ٗ٘ٓ.ٓفً نبات الاٌار)

( وأعلةى تركٌةت فةً نبةات الباذنجةان ٓٗ.٘(  دهةر فةً نبةات الاٌةار)BACعلى التةوالً. أمةا أقةل تركٌةت امتصةاص احٌةالً )

(ٔٗٗ.ٓ  .) 

 : Lead reactions in calcareous soils. تفاعبلت الرصاص فً الترب الكلسٌ   ٖ

 : Sequential extractionاالستابلص المتعاقب  

أو رملٌة   –أوؼرٌنٌة  طٌنٌة  متٌجة   -أوطٌنٌة  متٌجة   -( موقعا ذا ترب ماتلف  النسةج  )طٌنٌة  ٕٓاجرٌت الدارس  على )

ات لدراسة  أو متٌجة ( كلسةٌ  كمعةدل فؤنهةا تمتلةك محتةوى عالٌةاً مةن معةادن الكاربونة –أو ؼرٌنٌة  متٌجة   –طٌنٌ  متٌجة  

سلوك توتٌع )الرصاص( ضمن مفصوالت الترب  باستادام االستابلص المتعاقب , وأدهرت النتالج أن قٌم الرصاص الةذالب 

-( ملؽم.كؽةم8ٖ.ٕ( وبمعةدل )   9ٙ.ٕإلةى  ٔٙ.ٕمالٌا والمتبادل على أسطح الطور الصلب  لمواقع الدراس  تراوحةت مةن) 

(% مةةن المحتةةوى الكلةةً, وتراوحةةت قةةٌم الرصةةاص المرتبطةة  باألكاسةةٌد 9.٘وقةةد تةةكل هةةذا االسةةتابلص نسةةب  قةةدرها ) ٔ

(% مةن المحتةوى 9ٕ.ٙٔوقةد تةكل  هةذا االسةتابلص نسةب  قةدرها ) ٔ-( ملؽةم كؽةم7.8ٕ( وبمعةدل ) 8.9٘إلى 9٘.ٙمن)

( ملؽةم 9ٔ.ٖ( وبمعةدل ) 9ٙ.ٖإلةى  77.ٕالكلً, وتةراوح الجةتء المةرتبط بالمةادة العضةوٌ  للرصةاص مةن                 ) 

(% من المحتوى الكلً .وتراوحت قٌم الرصاص المةرتبط بالكربونةات  ٘ٙ.ٙوقد تكل هذا االستابلص نسب  قدرها  ) ٔ-كؽم

( مةةن المحتةةوى  ٙ٘.7ٗوبنسةةب  قةةدرها )  ٔ-( ملؽةةم كؽةةم 8ٖ.ٕٕلمواقةةع الدراسةة  وبمعةةدل )  ٔ-( ملؽةةم كؽةةم7ٕإلةةى ٘.9ٔ)

 9.8ٙالواقع ضمن مفصوالت الترب  فبعد سلسل  االستابلصات قد تراوح من) الكلً, أما الجتء المتبقً من الرصاص الكلً

%( مةةن المحتةةوى الكلةةً, وقةةد أدهةةر المسةةار ٖٙ.ٖٕو تةةكل هةةذا االسةةتابلص  نسةةب  قةةدرها ) ٔ-( ملؽةةم كؽةةم 8ٔ.ٖٔإلةةى

 -الفٌتوكٌمٌالً لمعدل توتٌع الرصاص فً الدروؾ الكلسٌ  الترتٌب االتً :

 الت < االكاسٌد الحرة < المادة العضوٌ  < متبادل  + ذالب .الكربونات الصلب  <المفصو

 :Adsorptionاالمتتات 

أدهرت نتالج الوصؾ الرٌاضً المتتات الرصاص الكفةاءة العالٌة   فةً اسةتعمال معةادالت النكمٌةر وفرنةدلخ و معادلة  دوبةٌن 

االتتان وطور الترب  الصةلب بداللة  قةٌم  عند التراكٌت المستادم  , و توتع الرصاص المضاؾ إلى الترب بٌن طوري محلول

(  لتةةر  9ٙٔوبمتوسةةط قةةدره ) -ٔ( لتةةر كؽةةم٘.ٕ٘٘إلةةى   8.ٔٔٔ( الرصةةاص التةةً تراوحةةت بةةٌن )  Kdمعامةةل االنتتةةار )

 . -ٔكؽم

( علةةى معةةادلتً )النكمةةاٌر و فرنةةدلخ( فةةً وصةةؾ امتةةتات الرصةةاص لحصةةولها علةةى أعلةةى معامةةل D-Rوقةةد تفوقةةت معادلةة  )

 (.SEأقل اطؤ قٌاسً)(  وR2تحدٌد)

( أمةا قٌمة  mol g-1( ) 8ٗ.ٔٗ-ٖٙ.ٖٔ( الٌةون الرصةاص فةً تةرب الدراسة  بةٌن ) qmوتراوحةت  السةع  االمتتاتٌة  )

(K(( المرتبطة  مةةع طاقةة  االمتةةتات تراوحةت مةةن )ٓ.ٗٗ-( إلةةى)ٔ.ٕٗ-( ))mol2 KJ-2(  وأمةةا قٌمةة , )E أوهةةً معةةدل )

 (.KJ mol-1()ٙٓ.ٔإلى  ٖٙ.ٓات الرصاص فٌها من  )الطاق  الحرة للتفاعل فقد تراوحت قٌم امتت

( ذات النسةج  المتٌجة . وتراوحةت مةن ٖ( للرصةاص لموقةع )78.ٙالةى  8ٓ.ٙإن  لوؼارتم قٌم دلٌل التتبع تراوحةت  مةن )

( ٗٔ( للرصةاص لموقةع )7ٗ.ٙالى  7٘.ٙ( ذات النسج  المتٌج .  وتراوحت من )7( للرصاص لموقع )77.ٙالى  8ٓ.ٙ)

 سج  الطٌنٌ .ذات الن
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 تراع  وؼابات

تؤثٌر التسمٌد النٌتروجٌنً والرش بالبورون فً نمو  :  عنوان الرسال  دمحم نوح محمود اسم الطالب : 
 .Cucurbita pepo L وتتهٌر وحاصل هجٌنٌن من قرع الكوس 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

  دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٔٔاالستمارة : رقم 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم البستن  وهندس  الحداله  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 8ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ   حسٌن جواد محرماسم المترؾ : د . 

 / الاضراوات  االاتصاص العام /  الدقٌه : علوم البستن  وهندس  الحداله وهندس  الحدالهالقسم : البستن  

 

 المستالص

      

أجرٌت التجرب  فً حقل اضراوات  ، قسم البستن  وهندس  الحةداله ، كلٌة  التراعة  والؽابةات، جامعة  الموصةل اةبلل       

،  Marvel و  Aseel، لدراس  تةؤثٌر ثبلثة  عوامةل: األول : هجٌنةٌن مةن قةرع الكوسة   9ٕٔٓالموسم التراعً الربٌعً 

، والثالةا : رش النباتةات ٔ-كؽةم .هكتةار ٓ٘ٔو 7٘و  ٓ%( ٙٗ Nٌورٌةا والثانً : ثبلا مستوٌات من السماد النتروجٌنً )

، صةممت 9ٕٔٓ/ٗ/ٕٔ، ترعت البذور مباترة فً الحقل بتةارٌخ  ٔ-ملؽم. لتر ٖٓ% بورون ( بتركٌت7ٔبحامض البورٌك )

ً القطةع ، حٌةا وضةعت الهجةن فةRCBDالمنتةق  فةً تصةمٌم القطاعةات العتةوالٌ  الكاملة  -التجرب  بندام القطع المنتةق 

، ومعةامبلت الةرش بةالبورون Sub-plots، ومستوٌات التسمٌد النٌتروجٌنً فً القطةع الثانوٌة    Main plotsالرلٌسٌ 

( وبةةثبلا  ٕ×ٖ×ٕمعاملةة  عاملٌةةد  ) ٕٔ، وبهةةذا أتةةتملت التجربةة  علةةى  Sub-Subplotsفةةً القطةةع تحةةت الثانوٌةة   

 .  ٘ٓ.ٓبار دنكن متعدد الحدود وعند مستوى احتمال مكررات ، تم ااتبار جمٌع النتالج أحصالٌاً حسب أات

 وٌمكن تلاٌص النتالج كما ٌلً :. 

فً طول النبةات  وعةدد األورا  للنبةات، والمسةاح   Marvelوبتٌادة معنوٌ  على الهجٌن  Aseelتفو  الهجٌن  -0

وأنافاض معنوي فً عدد أألٌةام لدهةور أول تهةرة أنثوٌة  وتٌةادة معنوٌة  فةً عةدد األتهةار أالنثوٌة  وعةدد الورقٌ  للنبات، 

 (. ٔ-طن .هكتار ٘ٔ٘.ٓ٘الثمار للنبات وحاصل النبات الواحد والحاصل المبكر والحاصل الكلً للثمار )

نمةو الاضةري المدروسة  قٌاسةاً فةً جمٌةع صةفات ال ٔ-كؽم .هكتارٓ٘ٔو  7٘تفو  معاملتً  التسمٌد النٌتروجٌنً  -9

الةى معاملةة  المقارنةة  ولةةم تاتلةةؾ معةةاملتً التسةةمٌد النٌتروجٌنةةً فةةً جمٌةةع صةةفات النمةةو الاضةةري بؤسةةتثناء صةةف  محتةةوى 

من السماد  ٔ-كؽم.هكتار ٓ٘ٔاألورا  من الكلوروفٌل والتً تفوقت فٌها معامل  التسمٌد النٌتروجٌنً عند أستادام المستوى 

لتً التسمٌد النٌتروجٌنً الى تؤثٌرات إٌجابٌ  معنوٌ  فً جمٌع صفات  النمو التهري وأؼلب صفات الحاصةل ، كما أدت معام

 المدروس  . 

لم تدهر معامل  رش البورون أي تؤثٌرات معنوٌ  فً جمٌع صفات النمو الاضري والتهةري والحاصةل المدروسة   -3

. 

ً بةةٌن الهجةةن والةةرش بةةالبورون التفةةو  المعنةةوي لنباتةةات وفةةً التةةداابلت الثنالٌةة  لةةوحد فةةً حالةة  التةةداال الثنةةال  -4

أذا أعطت أعلةى القةٌم فةً طةول للنبةات وعةدد األورا  للنبةات  ٔ-ملؽم .لتر ٖٓوالمعامل  بالبورون بتركٌت   Aseelالهجٌن  

دد مةن األٌةام لدهةور والنسب  الملوٌ  للمادة الجاف  فً المجموع الاضري والنسب  الملوٌ  للمادة الجاف  فً الثمار .و أقل ع

والؽٌر معامل  بالبورون ،فً حةٌن لةم تدهةر أي فروقةات  Aseelأول تهرة مإنث  وجد فً حال  التداال بٌن نباتات الهجٌن 

 معنوٌ  لهذا التداال فً صفات الحاصل الكمٌ  المدروس . 

ش بالبورون وفً العدٌد من صةفات النمةو ووجد  تؤثٌرات إٌجابٌ  فً التداال الثنالً بٌن مستوٌات السماد النٌتروجٌنً والر

 الاضري والتهري والحاصل المدروس  . 

وسةلك تةؤثٌر التةداال بةٌن الهجةن والتسةمٌد النٌتروجٌنةً سةةلوك العامةل المنفةرد فةً التةؤثٌرات المعنوٌة  وفةً أؼلةب الصةةفات 

 المدروس  المتعلق  بالنمو الاضري والتهري والحاصل .

ملؽةم.  ٖٓورش البةورون ٔ-كؽةم .هكتةار ٓ٘ٔوالتسةمٌد  Aseelن معاملة  الهجةٌن وفً التةداال الثبلثةً لةوحد بةؤ -5

  8.7ٕ٘٘كؽم ( والحاصل الكلً للثمار ) 9ٖٗ.ٕأعطت أعلى  حاصل للنبات الواحد) ٔ-لتر

والتسةمٌد   Aseel( كان فً معامل  التةداال بةٌن الهجةٌن ٔ-طن .هكتار 79ٕ.ٔٔ(. وأعلى حاصل مبكر للثمار )ٔ-طن.هكتار

 والرش بالبورون . ٔ-كؽم .هكتار7٘تروجٌنً النٌ

وبةدون رش البةورون أعطةت أكثةر عةدد مةن  ٔ-كؽةم .هكتةار ٓ٘ٔوالتسمٌد النٌتروجٌنً  Aseelبٌنما معامل  تداال ألهجٌن 

 ( .ٔ-ثمرة .نبات ٘ٙ.ٙٔالثمار للنبات )
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 تراع  وؼابات

 سلوكٌ  تجذٌر بعض أصناؾ العنب: دراس  عنوان الرسال   اسم الطالب : نعم سٌؾ الدٌن دمحم قاسم
 Vitis vinifera L. ( باستادام حامض األندول بٌوتٌركIBA) 

 القسم : البستن  وهندس  الحداله الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم البستن  وهندس  الحداله  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٖ تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ  نبٌل دمحم أمٌن االماماسم المترؾ : د . 

 االاتصاص العام /  الدقٌه : علوم البستن  وهندس  الحداله / )فاكه (   القسم : البستن  وهندس  الحداله

 

 المستالص

      

نفةذت هةةذه الدراسةة  فةةً متةةتل قسةةم البسةةتن  وهندسة  الحةةداله / كلٌةة  التراعةة  والؽابةةات /  جامعةة  الموصةةل , لدراسةة        

( أسةتعمل فةً الدراسة  IBA (باستادام حامض االندول بٌوتٌرك  .Vitis vinifera Lسلوكٌ  تجذٌر بعض اصناؾ العنب 

 Thompsonوصةةنؾ كتةةمش  JAV-GAوصةةنؾ جافكةةا )عةةٌن الثةةور(   Zarekسةةت  اصةةناؾ مةةن العنةةب وهةةً ترك 

Seedless  وصنؾ رومً أسودBlack Roomy  وصنؾ دٌس العنةتDes- Alaanz  ًوصةنؾ مٌرانةMiranee 

( ووضةع فةً بٌكةر ٌحتةوي IBAؼةم مةن الةـ)ٕ.ٓ. تم تحضٌر حامض األندول بٌوتٌرك بإذاب  كل تركٌت على حةدا, إذ تةم أاةذ 

( IBAؼةم مةن الةـ)ٔ.ٓ, كذلك تةم أاةذ ٔ-.لترIBAملؽم ٕٓٓٓمل ماء مقطر لتحضٌر التركٌت  ٓ٘لً ومل كحول أثٌ ٓ٘على 

, أمةا معاملة  ٔ-.لتةرIBAملؽةم ٓٓٓٔمل ماء مقطر لتحضٌر التركٌةت  ٓ٘مل كحول أثٌلً و ٓ٘ووضع فً بٌكر ٌحتوي على 

ٌكر)وعةاء تجةاجً( وعوملةت قواعةد ( مةن كةل محلةول ووضةع فةً بٖسةم ٓٓٔالمقارن  فتضمنت الماء والكحول فقةط. أاةذ )

( ثواٍن. بعد ذلك تةم معاملة  قواعةد العقةل بمبٌةد ) مونكةت ٘( لمدة )Quick dip methodالعقل بطرٌق  الؽمس السرٌع )

Moncut 25% WP  وهةو مبٌةد فطةري جهةاتي ومسةحو  قابةل للبلةل. صةممت التجربة  لدراسة  تةؤثٌر تراكٌةت حةامض )

( واسةتعمل ٙ×ٖت  أصناؾ من العنب ودرست هذه العوامل فً تجربة  عاملٌة  ذات عةاملٌن )تراكٌت( لس ٖاالندول بٌوتٌرك )

مكةررات(  ٖ( بةـ )Randomized Complete Blok Design) RCBDندام تصمٌم القطاعات العتوالٌ  الكاملة  

 Duncan's Multiple(عقةةل واسةةتعمل ااتبةةار دنكةةن متعةةدد الحةةدود )ٓٔوكةةان عةةدد العقةةل فةةً كةةل وحةةدة تجرٌبٌةة  )

Range Test أُاةةذت عقةةل العنةةب مةةن األصةةناؾ السةةت  ٘( لمقارنةة  متوسةةطات المعةةامبلت عنةةد مسةةتوى احتمةال اطةةؤ .%

( سةنوات والمتروعة  فةً مركةت البحةوا التراعٌة  فةً محافدة  دهةوك 8المذكورة أعةبله مةن قصةبات بسةتان أمهةات بعمةر )

لقصةةبات الاالٌةة  مةةن أٌةة  إصةةاب  فطرٌةة  أو حتةةرٌ  مةةن ماتلةةؾ التةةابع لةةوتارة التراعةة  فةةً إقلةةٌم كردسةةتان العةةرا . أُاةةذت ا

كةانون الثةانً  ٕٔملةم( فةً ٓٔ -8اتجاهات الكرمات عمرها سن  وقطعت إلى عقل بواقع ثبلثة  عٌةون )بةراعم( وبقطةر مةن )

 وٌمكن تلاٌص نتالج التجرب  بـما ٌاتً : 9ٕٔٓ/

ل كبٌر فً الصةفات المدروسة  فةً الرسةال  والسةٌما إن التركٌب الوراثً لؤلصناؾ المحلٌ  قٌد الدراس  أثرت وبتك -0

 قابلٌ  التجذٌر وعدد الجذور . 

تباٌنت األصناؾ فةً قابلٌة  تجةذٌرها والسةٌما الصةنؾ رومةً أسةود الةذي حقةه أعلةى نسةب  تجةذٌر فةً حةٌن كانةت  -9

 بٌانات نسب  التجذٌر للصنؾ مٌرانً أدناها .

تباٌنات أعداد الجذور المدروس  لؤلصناؾ قٌد الدراسة  ولقةد تفوقةت عقةل صةنؾ العنةب دٌةس العنةت فةً أعلةى عةدد  -3

 للجذور فً حٌن أعطى صنؾ العنب جافكا أدنى عدد للجذور .   

 ٓٓٓٔ( كان مفٌداً والسةٌما التركٌةتٌن المسةتعملٌن IBAإن استادام تراكٌت ماتلف  من حامض األندول بٌوترٌك ) -4

 على التوالً . ٕٓٓٓو 

ات النمةو كان للتداال بةٌن أصةناؾ العنةب الماتلفة  وتراكٌةت حةامض األنةدول بٌوترٌةك األثةر األكبةر فةً اسةتجاب  وتٌةادة صةف

 الاضري والجذري للعقل .
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 تراع  وؼابات

بدٌبل عن كسب  فول   Spirulinaل:  تؤثٌر االحبلل الجتلً  عنوان الرسال  اسم الطالب : ورقاء عادل احمد سعٌد
فً بعض  .Cyprinus carpio Lالصوٌا فً علٌق  اسماك الكارب التالع 

    المعاٌٌر االنتاجٌ  والد مٌ 

 القسم : اإلنتاج الحٌوانً  الكلٌ  : تراع  وؼابات  الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر    طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  علوم االنتاج الحٌوانً     9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٖٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه         الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد اسم المترؾ : د . محمود احمد دمحم

 الثروة الحٌوانٌ  / تؽذٌ  اسماك  االاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : اإلنتاج الحٌوانً 

 

 المستالص

      

 Arthospiraتضمنت هذه الدراس  معرف  تةؤثٌر االسةتبدال الجتلةً لكسةب  فةول الصةوٌا بالطحالةب الاضةر المترقة        

platensis  كمستحضر إِحٌالً ٌسمى السباٌرولٌنا على معاٌٌر النمو واالستفادة من الؽذاء وصفات الدم فً أسماك الكارب

، 0والتةً تمةت تؽةذٌتها علةى امةس عبللةه تجرٌبٌة  أسةتعمل فٌهةا السةباٌرولٌنا بنسةب   .Cyprinus carpio L التةالع

% بةدال 20.3%، 11.8%، 9.6%، 4.8، 0دال % من العلٌقة  الكلٌة  اي بنسةب  اسةتب%6.1، %3.54، %2.9، 1.45

 ٌوماً.56 من كسب  فول الصوٌا ولمدة 

مةا بةٌن  (p≤ 0.05)بٌنت نتالج التحلٌل اإلحصالً لمعٌار التٌةادة الوتنٌة  الكلٌة  والنمةو النسةبً إلةى وجةود تفةو  معنةوي  

األسماك المؽذاة علةى العلٌقة  الثالثة  والرابعة  والاامسة  مقارنة  بعلٌقة  السةٌطرة، فٌمةا لةم تسةجل فةرو  معنوٌة  فةً معٌةار 

 الوتن النهالً ومعدل النمو الٌومً والنمو النوعً.    

فةً المعاملة  الرابعة  نا ( لؤلسةماك المؽةذاة علةى السةباٌرولp≤ 0.05ٌ)أكدت نتالج التحلٌةل اإلحصةالً وجةود تفةو  معنةوي  

بٌنت نتةالج التحلٌةل اإلحصةالً تفةو  األسةماك المؽةذاة علةى  .والاامس  مقارن  مع مجموع  السٌطرة فً نسب  كفاءة الؽذاء

 ً  القٌم  المنتج  للبروتٌن عن األسماك المؽةذاة علةى علٌقة  السةٌطرة. فً معٌار (p≤ 0.05)العلٌق  الرابع  والاامس  معنوٌا

أتارت نتالج  فرو  معنوٌ  فً معٌاري نسب  كفاءة البروتٌن والبروتٌن المترسب فً اسماك معامبلت التجرب .لم تسجل أي 

التركٌب الكٌمٌالً لجسم األسماك إلى وجود فرو  حسةابٌ  فقةط بةٌن العلٌقة  الرابعة  مةع العلٌقة  الثالثة  والاامسة  فةً حةٌن 

 (p≤ 0.05)ــةـٌق  الةـثانٌ  بٌنةـما ارتفعةـت نسـةـب  البـةـروتٌن معنـةـوٌاً عن المـقارن  واسةـماك العل (p≤ 0.05)تفوقت معنوٌا

على العلٌق  الرابع  عن علٌق  السٌطرة، فٌما لم تسجل أي فرو  معنوٌ  فً نسب  الرطوبة  والمةادة الجافة   المؽذاةلؤلسماك 

 ومستالص األٌثر والرماد.

اب الـةـدم فةً الـمــجـمـوعةـ  الـةـثالث  والــرابــةـع  والـاامــــسةـ  مـعـنــةـوٌاً أكـــــدت النـتـالــج انـــاـفــاض تـركٌةـت اـــــضةـ

(p≤ 0.05)  مقارن  مع علٌق  السٌطرة. كما بٌنت النتالج تفةو  معنةوي لةدلٌل اإلجهةادstress index  لؤلسةماك المؽةذاة

على العلٌق  الاامس  مقارن  بعلٌق  السٌطرة. فٌما لم تسجل فرو  معنوٌ  فً حجم ابلٌا الدم المرصوص  ما بٌن المعامبلت 

لؤلسةماك المؽةذاة علةى العلٌقة  الاامسة   (p≤ 0.05)التجرٌبٌ  الماتلف . وادهةرت نتةالج التحلٌةل اإلحصةالً تٌةادة معنوٌة  

فةةً تركٌةةت  (p≤ 0.05) قارنةة  مةةع مجموعةة  السةةٌطرة، وادهةةرت النتةةالج إلةةى وجةةود فةةرو  معنوٌةة متركٌةةت أاللبةةومٌن ل

الكرٌاتنٌٌن فً مصل دم االسماك المؽذاة على علٌق  مضةاؾ الٌهةا السةباٌرولٌنا مقارنة  مةع مجموعة  السةٌطرة. كمةا أتةارت 

( لؤلسةماك المؽةذاة علةى (Alanine Amino transferase  ALT فةً قٌمة  فعالٌة  أنتٌمةات الكبةد النتةالج الةى تفةو 

 عةةةن األسةةةماك المؽةةةذاة علةةةى علٌقةةة  المقارنةةة . وأكةةةدت النتةةةالج فعالٌةةة  أنةةةتٌم (p≤ 0.05)العلٌقةةة  الثالثةةة  معنوٌــــــــــةةةـاً 

transferase Aspartate Amino AST   ً فةً األسةماك المؽةذاة علةى  (p≤ 0.05)بارتفاع قٌم  هذا االنةتٌم معنوٌةا

 عند مقارنتها علٌق  السٌطرة. العلٌق  الثالث  
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 البٌل  وتقاناتها

تلوا رسوبٌات أكتاؾ نهةر دجلة  للمنطقة  المحصةورة   : عنوان الرسال  اسم الطالب : عبل معد عباس
 بٌن العباٌجً واالعدمٌ  فً محافد  بؽداد

 القسم : علوم البٌل  الكلٌ  : علوم البٌل  وتقاناتها الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٔاالستمارة : رقم 

 العلوم البٌلٌ  –االاتصاص العام / الدقٌه : العلوم البٌلٌ    9ٕٔٓ/  8/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . عبد الستار عبد القادر علً

 جٌولوجٌا عامد / طبقات ورسوبٌات االاتصاص العام / الدقٌه : علوم االرضالقسم : 

 

 المستالص

 

تضمنت الدراس  الحالٌ  دراس  تلوا رسوبٌات نهر دجل  فً المنطق  المحصورة بةٌن العبةاٌجً واالعدمٌة  فةً مدٌنة        

 .GPS( موقعاً مع تسجٌل أحداثٌات الموقع بؤستادام الٕ٘( نموذج ترب  من )ٕ٘بؽداد, اذ تم أاتٌار )

الةذي  Multi-function SEM System ((AlS2300تم اجراء الدراس  بؤستادام جهات المجهر الماسح االلكترونً 

( البلد الُمصنع الوالٌات المتحده االمرٌكٌد الذي ٌقوم بتحلٌل نماذج الرسوبٌات الى SEM-112544ٌحمل الرقم التسلسلً )

اذ  عناصرها االولٌ  وقٌاس تراكٌتها والكتؾ عن المعادن االساسٌ  المتكونة  منهةا وأاةذ صةور مكبةرة لنمةاذج الرسةوبٌات,

تبٌن بؤن تلوا الرسوبٌات ناتج من العناصر الثقٌل  التً قد تجةاوتت الحةدود المسةموح بهةا ااصة  فةً المنةاطه التةً تتةهد 

 ,Zn, Cd, Hgثبلث  ألتواءات نهرٌة  )الكرٌعةات, االعدمٌة , العطٌفٌة ( اذ  أتدادت تراكٌةت العناصةر الرلٌسةٌ  واالكاسةٌد )

Ag, Co, Cr, S, Al, Ti, Pb, Ni ًالجهة  المقعةرة لمسةار النهةر حٌةا ٌقةل تصةرٌؾ النهةر بسةبب كةون منطقة   ( فة

الدراسد تبد منبسط  قلٌل  االنحدار, فضبلً عن أن المنطق  تمتات بمنااها الحار الجاؾ صٌفاً وقلٌل  االمطةار تةتاءاً,   وأهةم 

اوتت الحدود المسموح بها ومةن ( التً سجلت أعلى نسب أرتفاع فً التلوا وقد تج ٕٕ, ٕٔ, ٕٓ, 8, 7هذه المواقع هً )

( اصوصاً أن هةذه المنةاطه تمتةات بنتةاطاتها التجارٌة  ,Zn, Cu, Cd, Pb, Hg, COهذه العناصر هً الثقٌل  وتتمل )

 والصناعٌ  والتراعٌ  والكثاف  السكانٌ  .

ت الكالسةةةٌوم وأدهةةةرت النتةةةالج بةةةؤن معدةةةم الرواسةةةب المعدنٌةةة  هةةةً معةةةادن طٌنٌةةة  و الجةةةبس و السةةةلٌكا, ااصةةة  سةةةلٌكٌا

(Ca2O4Si.بسبب كون المنطق  تستعمل مواد بناء الطابو  والمرمر وكوارتت ) 

وأجرٌت مقارن  بٌن الدراس  الحالٌ  فً وسط العرا  ودراسات أارى على نهر دجلة  فةً تةمال وجنةوب العةرا  و أدهةرت 

 والتصرٌؾ . بؤن تلوا الرسوبٌات قد ٌتداد كلما أتجهنا نحو الجنوب حٌا ٌقل انحدار األرض
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 علوم اسبلمٌ 

   : الوعً التمانً والمكانً فً الفكر اإلسبلمً  عنوان الرسال  عبد االلد دمحم داهر داسم الطالب : هب

 القسم : اصول الدٌن  الكلٌ  : علوم اسبلمٌ   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘رقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : أصول الدٌن / الفكر اإلسبلمً  9ٕٔٓ/  9/ ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . صفوان تاج الدٌن علً

 / الفكر اإلسبلمًأصول الدٌن  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم القران والتربٌ  اإلسبلمٌ 

 

 المستالص

 

الرسال  بعنوان )الوعً التمانً والمكانً فً الفكر اإلسةبلمً( والتةً تتحةدا عةن الةوعً ومةدى أَهمٌتةد فةً حٌةاة 

اإلنسان؛ ألَن د ٌعبر عن مدى إدراك اإلنسان لذاتد ولما ٌحٌط بد من أُمور، فالوعً بالواقع الدٌنً أَو االجتماعً أَو الثقافً أَو 

االقتصادي من األُمور المهم  التةً طالمةا التمةت التمةان والمكةان، وممةا ال تةك فٌةد أَن حقٌقة  الةتمن مندمجة  دالمةاً بفكةرة 

المكان كصورتٌن مترابطتٌن بعبلق  تداالٌ  ومن ثم بوجودهما المتصل أَصبلً بوجود الكون واألَتةٌاء بوصةفها إحةدى ركةالته 

 ً  .األَساسٌ ؛ لهذا نجدهما ٌعمبلن معا

وٌعود الهدؾ من الدراس  الى بٌان إدراك األُمور على حقٌقتها التً تجةري علٌهةا حسةب تمانهةا ومكانهةا والوقةوؾ علةى     

بعض األُمور التً كان البد من طرحها والوقوؾ عند أَسبابها ومسبباتها الذي سٌجعل الحكم ماتلفةاً علةى كافة  القضةاٌا التةً 

و فكرٌ ، أَو سٌاسٌ  أَو اجتماعٌ  ومن ثةم التؤمةل بهةا والتفكٌةر فٌهةا وتحلٌلهةا إلاراجهةا تجري من حولنا سواء كانت دٌنٌ  أَ 

مارجاً سلٌماً بعٌداً عن التفكٌةر السةطحً الةذي قةاد بعةض هةذه األُمةور الةى انحرافهةا عةن مسةارها الحقٌقةً التةً وجةدت مةن 

ٌعود الى ضعؾ اإلحاط  بالتمان والمكان لدٌها ولكً تنهض  أَجلد، وأَن  سبب األَتمات الفكرٌ  التً مرت بها األُم  اإلسبلمٌ 

األُم  اإلسبلمٌ  من جدٌد ال بُد من محاول  الندر فً فهم النصوص القرانٌ  والدٌنٌ  وتحلٌلهةا ومعرفة  أَسةباب نةتول اآلٌةات 

ٌل ومتجد بما هةو حاصةل فةً وإعادة قراءتها قراءة معاصرة بما ٌتناسب مع التمان والمكان اآلنً وذلك بدراس  تراثنا األَص

وصحابتد الكرام رضةً هللا عةنهم ملسو هيلع هللا ىلص الواقع المعاصر لمواكب  عصرنا الحالً، وفً نفس الوقت ٌجب االقتداء برسولنا الكرٌم 

بما ٌمتلكون من الوعً وسع  المرون  فً التفكٌر وندرتهم لؤلُمور بندرة أَبعد من تمانهم ومكانهم بما ٌُحقه مصالح األُمة ، 

ؼلب ما نحن فٌد ٌعود الى ؼٌاب قٌةادات تحمةل فكةراً معتةدالً ٌندةر بعةٌن المعاصةر وٌفهةم األَحةداا وٌقةرأ الماضةً بعةٌن وإن  أَ 

 الحاضر ضمن دالرة التمان والمكان.
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 الحقو  

 حه المتهم فً سبلم  الجسم :عنوان الرسال   تفان سلٌمان اسماعٌلاسم الطالب : 

 القانون العام  :   القسم الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8٘رقم االستمارة : 

 / القانون الجنالً   القانون العام االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  :  دمحم حسٌن دمحم علً  اسم المترؾ : د . 

 / القانون الجنالً    القانون العام االاتصاص العام / الدقٌه : القانون العام  القسم : 

 

 المستالص

 

إن الحه فً سبلم  الجسم من الحقو  اللصٌق  بالفرد التً ٌمتد أثرها لٌنعكس فً المجتمع، الذي ٌعد االنسان السلٌم         

المعافى الركٌتة االساسٌ  فٌد، وفً تقدمد واتدهاره، لذا فقد اعترفت ماتلؾ التترٌعات بهذا الحه ووفرت الحماٌ  لد تجةاه 

ً للحٌاة فً ذلك الجسم سواء كان ذلةك االعتةداء صةادراً مةن السةلط  العامة  أم مةن أي اعتداء ٌقع علٌد وٌمس السٌر الطبٌع

االفراد، وال ٌتم تقٌٌد ذلك الحه إال فً الحدود التةً سةٌإدي بهةا اسةتعمالد إلةى اإلضةرار بمصةلح  المجمةوع فحٌنهةا ال ٌكةون 

لحةةدود التةةً ٌمتةةد فٌهةةا االرتفةةا  المقةةرر للفةةرد سةةلط  التصةةرؾ وال لرضةةاه مةةن أثةةر فعةةال ألن االاٌةةر ٌتجةةرد مةةن قٌمتةةد فةةً ا

لمصلح  المجتمع.. لذا فقد احتل الحه فً سبلم  الجسم بصورة عام  وسبلم  جسم المتهم بصورة ااصة  مكانة  مهمة  فةً 

ماتلؾ المواثٌه العالمٌ  والدولٌ  االقلٌمٌ  ودساتٌر الدول وقوانٌنها وذلك من اةبلل الةنص علٌةد فةً العدٌةد منهةا كةاإلعبلن 

لعالمً لحقو  االنسةان واالتفاقٌة  االوربٌة  لحقةو  االنسةان وتبعتهةا فةً ذلةك معدةم دسةاتٌر الةدول وقوانٌنهةا الداالٌة  ذات ا

والةذي  -التؤن كقانون العقوبات وقانون اصول المحاكمات الجتالٌ .. وتعد جرٌم  االعتداء على سبلم  الجسم بفعةل التعةذٌب

من اقسةى صةور انتهاكةات حقةو  االنسةان ومةن اكثرهةا  -ٌن المقارن  المصري والفرنسًبحثناها فً القانون العراقً والقوان

مساسةةاً وتعةةدٌاً واطةةورة علةةى ذلةةك الحةةه، بسةةبب كثةةرة وقوعهةةا وبتةةاع  وقسةةوة افعالهةةا، ولهةةذه الجرٌمةة  كؽٌرهةةا اركةةان ال 

اقةً هةً أوالً ركةن اةاص بالصةف  ( عقوبةات عرٖٖٖتتحقه بدون توافرها، والتً هً ثبلث  اركان دلنةا علٌهةا نةص المةادة )

التً ٌحملها وٌتمتع بها المعتدي القالم بالتعذٌب أو اآلمر بد والذي هو اما مودفاً أو مكلفاً بادم  عام  وصف  المعتدى علةى 

سةبلم  جسةةمد والةذي هةةو أمةةا متهمةاً أو تةةاهداً أو ابٌةةراً، والةركن الثةةانً هةو السةةلوك المةةادي أو المدهةر الاةةارجً للسةةلوك 

نسانً المحدور والذي انصب القةانون علةى تجرٌمةد، ذلةك السةلوك ذو الطبٌعة  المادٌة  الةذي تلمسةد الحةواس، وهةو بةذلك اال

ٌتمثل فً النتاط المحسوس للفاعل سواء أكان سلبٌاً أم اٌجابٌاً، وٌتكون هذا الركن من ثبلا عناصر هةً السةلوك االجرامةً 

كن الثالا فهو الركن المعنوي والمتمثل فضةبلً عةن القصةد العةام المطلةوب تةوافره والنتٌج  الجرمٌ  والعبلق  السببٌ ، أما الر

فً الجرالم العمدٌ  كاف ، بالقصد الااص والذي حةدده المتةرع العقةابً فةً الةنص وهةو ان ٌكةون ؼةرض الجةانً مةن إتٌانةد 

ء بةاقوال أو معلومةات أو رأي بتةؤنها السلوك االجرامً هو حمل المتهم أو التاهد أو الابٌر على االعتراؾ بجرٌم  أو االدال

ما كان لٌعترؾ أو ٌدلً بها لو ال تعذٌبد، وباعتبار االعتداء على سبلم  جسم المتهم بالتعذٌب سلوكاً ؼٌر متةروع فقةد رتةب 

الجرالٌة  القانون أثاراً متعددة علٌد منها األثر االجرالً والمتمثل بالجتاء الذي قرره ورتبد المتةرع جةتاء ماالفة  القواعةد ا

والذي هو البطبلن، والثانً هةو االثةر الموضةوعً المترتةب علةى ارتكةاب الجرٌمة  أال وهةو الجةتاء الجنةالً المقةرر لجرٌمة  

( عقوبات ٌتبٌن بؤن العقوب  االصلٌ  التً قررها المترع هً السةجن أو الحةبس دون ٖٖٖالتعذٌب، ومن ابلل نص المادة )

نى مما ٌعنً بؤن جرٌم  التعذٌب هً من جرالم الجناٌات فةً القةانون العراقةً والةذي تةرك تحدٌد حد اي منهما االعلى أو االد

( سةن ، ولكةون ٘ٔ( سةاع  إلةى السةجن لمةدة )ٕٗفٌها المترع للمحكم  سلط  واسع  فً تقةدٌر عقوبتهةا والتةً تمتةد مةن )

نون علةى عةاته مرتكةب هةذا العمةل جرٌم  التعذٌب عمةل ؼٌةر متةروع ٌنةتج عنةد ضةرًر للمجنةى علٌةد ولؽٌةره فقةد رتةب القةا
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مسإولٌ  مدنٌ  هً المسةإولٌ  التقصةٌرٌ  والتةً تلةتم محةدا الضةرر بةالتعوٌض المةادي واألدبةً، والةذي هةو هنةا ممةارس 

 التعذٌب أو اآلمر بد والجه  التً ٌعملون لدٌها والتً هً الدول  ممثل  بالوتارة أو الجه  المعنٌ  )المتبوع (.

ما تقدم فةً ثبلثة  فصةول اصصةنا األول منهةا للتعرٌةؾ بةالمتهم والحةه فةً سةبلم  جسةمد وقسةمناه إلةى  لذا فقد قمنا بتناول

مبحثٌن األول لمفهوم المتهم، والثانً لمدلول الحه فةً سةبلم  الجسةم، أمةا الفصةل الثةانً فاصصةناه ألركةان االعتةداء علةى 

صةفتا الجةانً والمجنةً علٌةد(، والمبحةا الثةانً للةركن حه المتهم فً سبلم  الجسم وجاء على ثبلث  مباحةا األول للصةف  )

المادي أما المبحا الثالا فكان من نصٌب الركن المعنوي، وجةاء الفصةل الثالةا بعنةوان اثةار االعتةداء علةى حةه المةتهم فةً 

ٌمة  التعةذٌب، ثةم سبلم  الجسم فً مبحثٌن تناولنا فً األول اآلثار االجرالٌ  وفً الثانً األثار الموضوعٌ  المترتب  علةى جر

قةد بؤنهةا ااتم  البحا والتً احتوت على أهم االستنتاجات التً توصلنا إلٌها من ابلل الدراس  مع إٌةراد التوصةٌات التةً نعت

 ضرورٌ  الستكمال البحا.
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 الحقو  

 سماع الدعوى عنوان الرسال  : الدفع بمرور التمان المانع من سردار سرور صاد اسم الطالب : 

   الااص القانون :   القسم الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘رقم االستمارة : 

 انون الااص / قانون المرافعات المدنٌ قالاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد أجٌاد ثامر ناٌؾاسم المترؾ : د . 

 انون الااص / قانون المرافعات المدنٌ قال االاتصاص العام / الدقٌه : ااصالقانون الالقسم : 

 

 المستالص

 

جةتاء إجرالةةً ٌتمثةل بعةدم قبةةول إن إهمةال الةدالن فةً رفةةع الةدعوى للمطالبة  بةةالحه اةبلل المةدة القانونٌة  ٌترتةةب علٌةد      

 الدعوى، والتمسك بإٌقاع هذا الجتاء ٌتم عن طرٌه الدفع بمرور التمان المانع من سماع الدعوى.

وقد حاولنا من ابلل هذه الدراس  وضةع حةدود فاصةل  بةٌن مةرور التمةان المةانع مةن سةماع الةدعوى الةذي أاةذ بةد المتةرع 

لمترع المصري والفرنسةً مةن جهة ، وبةٌن الةدفع بمةرور التمةان المةانع مةن سةماع العراقً والتقادم المسقط الذي أاذ بد ا

الدعوى والدفع بالتقادم المسقط من جه  أارى فضةبلً عةن تمٌٌةته عةن الةدفع بسةقوط الاصةوم  والةدفع بانقضةاء الاصةوم  

 بمضً المدة.

بد إال بعةد اكتمةال المةدة المحةددة قانونةاً لرفةع  وقد تبٌن لنا أن الدفع بمرور التمان المانع من سماع الدعوى ال ٌمكن التمسك

الدعوى، وإهمال المدعً برفع الدعوى وإنكار المدعى علٌد للحه وتمسكد بالدفع، واكتمال المدة ٌقتضةً عةدم حةدوا سةبب 

 من األسباب التً تإدي إلى وقفها أو انقطاعها.

ند ٌرد على الدعوى فٌمنع سةماعها باةبلؾ الةدفع بالتقةادم والدفع بمرور التمان المانع من سماع الدعوى دفع بعدم القبول أل

 الذي ٌرد على الحه الموضوعً وٌإدي إلى سقوطد.

وٌترتب على قبول الدفع بمةرور التمةان المةانع مةن سةماع الةدعوى إعمةال جةتاء عةدم القبةول إذ تمتنةع المحكمة  عةن سةماع 

 الدعوى دون أن ٌترتب على ذلك سقوط الحه الموضوعً.

م هذه الرسال  على ثبلث  فصول مسبوق  بمقدم  تضةمنت التعرٌةؾ بالموضةوع وأهمٌتةد وأسةباب ااتٌةاره ومةن ثةم جاء تقسٌ

منهجٌ  وهٌكلٌ  البحا، فاصص الفصل االول لبٌان مفهوم الدفع بمرور التمان المانع مةن سةماع الةدعوى، وتنةاول الفصةل 

ل الثالا فاصص لبٌان سلط  المحكم  ودور الاصوم فةً إثةارة الثانً تروط قبول هذا النوع من الدفوع وموانعد، أما الفص

 الدفع بمرور التمان واثاره على الحه اإلجرالً والحه الموضوعً، لٌتبعد ااتم  تضمنت أهم النتالج والتوصٌات.
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 الحقو  

 الصناعٌ  عنوان الرسال  : تقٌٌد حرٌ  المنافس  فً نطا  حقو  الملكٌ  دمحم عادل ٌونساسم الطالب : 
 

   الااص القانون :   القسم الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙ٘رقم االستمارة : 

 انون الااص / القانون التجاريقالاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد إبراهٌم علً فنديمهند اسم المترؾ : د . 

 نون الااص / القانون التجاري قاال االاتصاص العام / الدقٌه : ااصالقانون الالقسم : 

 

 المستالص

 

الملكٌة  الصةناعٌ ، فمةن المعةروؾ انصبت الدراس  فً هذا البحا على دراس  موضوع تقٌٌد حرٌ  المنافسة  فًة نطةا  حقةو           

أن لهةةذه الحقةةو  طبٌعةة  احتكارٌةة  تاةةول اصةةحابها سةةلطات اسةةتلثارٌ  فةًة اسةةتؽبللها، وتةةرتبط هةةذه السةةم  الااصةة  بحقةةو  الملكٌةة  

الصناعٌ  بمصالح متتابك  ومتتعب  تمس الندام االقتصةادي فًة الدولة  فضةبلً عةن مصةالح التةركات والتجةار والمسةتهلكٌن علةى حةد 

اء، لذلك فإذا كان استؽبلل هذه الحقو  قاصراً على اصحابها، فإن ذلك ال ٌعنً ان حرٌتهم فً اسةتؽبلل هةذه الحقةو  مطلقة  بةل هًة سو

مقٌدة بضرورة حماٌة  المصةالح المرتبطة  بهةا، فةبل ٌجةوت اسةتؽبلل حقةو  الملكٌة  الصةناعٌ  بطرٌقة  تةإدي إلةى تقٌٌةد حرٌة  المنافسة  

ص التتةرٌعات علةى الةتام اصةحاب حقةو  الملكٌة  الصةناعٌ  باسةتؽبللها ضةمن الحةدود التًة رسةمها المتةرع واله االحتكارات، لذا تن

ن حةدوده وفٌمةا إذ كانةت هةذه الحقةو   وبطرٌق  تنسجم مع األهداؾ التً ٌتوااها، وتةندم التتةرٌعات المقارنة  الٌة  هةذا االسةتؽبلل وتبٌة

او كمةةا ٌسةةمٌد الفقهةةاء ب)البٌةةع األول( الةةذي ٌعنةًة أن الحقةةو  االحتكارٌةة  تةةرتبط  ذات الطبٌعةة  االحتكارٌةة  تسةةتنفد باالسةةتؽبلل األول

بالملكٌ  الصناعٌ  تنتهً بمجرد تداول السلع محل الحماٌ  من صاحب حه الملكٌة  الصةناعٌ  أو بموافقتةد، فضةبلً عمةا تقةدم ٌةرتبط هةذا 

رسةةات االحتكارٌةة  وتعمةةل علةةى فةةرض الرقابةة  علٌهةةا ومةةن ثةةم الموضةةوع بتتةةرٌعات حماٌةة  المنافسةة  ومنةةع االحتكةةار، التةًة تحةةدد المما

حدرهةةا، سةةواء كانةةت هةةذه الممارسةةات فردٌةة  ام جماعٌةة ، فؽالبةةاً مةةا تسةةتادم حقةةو  الملكٌةة  الصةةناعٌ  كةةؤدوات تنفٌذٌةة  للممارسةةات 

التةًة ٌمكةةن مةةن ابللهةةا ان تقةةوم االحتكارٌةة  التةًة تقةةوم بهةةا التةةركات العالمٌةة ، فكثٌةةر مةةن هةةذه الممارسةةات ٌةةرتبط بالعبلمةةات التجارٌةة ، 

م االسةةوا  والتةةؤثٌر فةًة االسةةعار وإبةةرام صةةفقات الةةربط، إذ تسةةتادم هةةذه التةةركات حقةةو  الملكٌةة  الصةةناعٌ   التةةركات العالمٌةة  بتقسةٌة

 ا.االارى لتحقٌه اهدافها االحتكارٌ ، كتراء براءة االاتراع ورسوم والنماذج الصناعٌ  المتطورة ومن ثم العمل على احتكاره

وٌلحةةد أن ؼالبٌةة  تتةةرٌعات حقةةو  الملكٌةة  الصةةناعٌ  تفةةرض التةةراٌص االجبةةاري جةةتاء لعةةدم االسةةتؽبلل أو لبلسةةتؽبلل االحتكةةاري، 

وتفرض هذه التترٌعات الرقابة  علةى الممارسةات االحتكارٌة  بجهةات متاصصة  ))مجلةس تةإون المنافسة  ومنةع االحتكةار((، وتعمةل 

 لممارسات وفرض الجتاءات علٌها.هذه التترٌعات على حدر بعض هذه ا
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 الحقو  

  اإلداري للقرار المباتر التنفٌذعنوان الرسال  :  اٌمان بسام جمال الدٌن اسم الطالب : 

   العام القانون :   القسم الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘رقم االستمارة : 

 القانون االداري –لقانون العام ا االاتصاص العام / الدقٌه :  9ٕٔٓ/  8/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد قٌدار عبدالقادر صالحاسم المترؾ : د . 

 القانون االداري –لقانون العام ا االاتصاص العام / الدقٌه : عامالقانون الالقسم : 

 

 المستالص

 

تتمتةع الجهة  اإلدارٌة  عنةد ممارسةتها لنتةاطها اإلداري وهةً فةً إطةار عبلقةات القةانون العةام بامتٌةاتات عةدة ومنهةةا         

سةبٌل امتٌات التنفٌذ المباتر للقرار اإلداري والذي ٌعد الوسٌل  الفعال  لتطبٌه القرار اإلداري وضمان هٌب  القانون وهذا فةً 

حفد األمن وإتباع الحاج  العام  للفرد، وٌعد التنفٌذ المباتر للقرار اإلداري موضوعاً حساساً ودقٌقاً للؽاٌة  كونةد مةن جهة  

ٌوفر لئلدارة وسالل تحقه من ابللها المصلح  العام  ومن جه  أارى فإن اإلدارة ال ٌجةوت لهةا التعةدي علةى حقةو  األفةراد 

اص ً أن النتاط اإلداري نتاط واسع ال ٌمكن حصره وفعالٌ  الدول  تقاس عن طرٌه فعالٌة  اإلدارة وحرٌاتهم اثناء التنفٌذ، ا

فٌها كونها الذراع المتحرك فً االتجاهات كاف  والمجاالت التةً تقةوم فٌهةا الدولة  وإذا تعطلةت تلةك الفعالٌة  فةإن الدولة  تفقةد 

د امتٌات التنفٌذ المباتر من طبٌعة  مسةتلتمات الودٌفة  اإلدارٌة  ومةن جمٌع برامجها وأهدافها الحٌوٌ  المطلوب  منها، لذا ٌع

مقتضٌات التندٌم اإلداري وضروراتد، مما جعةل الةبعض ٌعةدهُ امتٌةاتاً عامةاً تتفةرع مةن ابللةد بقٌة  االمتٌةاتات ومةن امثلتهةا 

إلدارة إال فةً حةدود معٌنة  وحةاالت مسةبق  السلط  التقدٌرٌ  لئلدارة فً حٌن عده البعض اآلار طرٌقاً استثنالٌاً ال تلجؤ إلٌد ا

 حددها المترع واتفه علٌها الفقد والقضاء.

إن مةةنح اإلدارة لمثةةل هكةةذا امتٌةةات لةةٌس هةةدفاً بذاتةةد وإنمةةا وسةةٌل  وؼاٌةة  لكةةً تةةتمكن اإلدارة بواسةةطتد مةةن القٌةةام          

أن هةذا االمتٌةات مثلمةا تلجةؤ إلٌةد فةً الدةروؾ  بواجباتها وذلك لتةوفٌر الوقةت والجهةد وتقةدٌم افضةل مةا ٌمكةن تقدٌمةد ااصة ً 

العادٌ  فإنها تستادمد فً الدروؾ ؼٌر العادٌ  أٌضاً والتً تتوسع فٌها سلطاتها وتارج عن نطا  المتةروعٌ  والتةً ٌتٌةد 

ك معهةةا احتمالٌةة  تهدٌةةد مصةةالح األفةةراد وحقةةوقهم ممةةا ٌسةةتوجب معهةةا التؤكٌةةد علةةى الضةةمانات الممنوحةة  لؤلفةةراد تجةةاه ذلةة

 والمقررة قانوناً.
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 الحقو  

 : عقد الصٌان  / دراس  تحلٌلٌ  مقارن  عنوان الرسال  مها  رمتي دمحم علً الحاجاسم الطالب : 

    الااص القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٙرقم االستمارة : 

 قانون ااص / قانون مدنًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد تٌن  ؼان ٌونس العبٌدياسم المترؾ : د . 

 قانون ااص / قانون مدنً االاتصاص العام / الدقٌه : الااص القسم : 

 

 المستالص

 

ٌعد عقد الصٌان  واحداً من أهم العقود المستحدث  المهم  التً لها اتصال وثٌه بالواقع المعاصةر لحٌةاة االنسةان والةذي       

لم ٌحَد بتندٌم قانونً تؤند تؤن العدٌد من العقود ؼٌر المسماة فهو عقد قالم على إصةبلح األعٌةان وصةٌانتها والةذي ٌتةولى 

و الصالن مقابل أجر ٌتفه علٌد الطرفان ٌإدٌد الطرؾ الثانً وهو المصون لةد وٌتمٌةت هةذا هذه العملٌ  هو الطرؾ األول وه

العقد باصالص تمٌته عن ؼٌره من العقود المسماة ولد صورتد الااص  بد فهو إّما عقةد مسةتقل قةالم بذاتةد أو مةرتبط بعقةد 

العقةود العامة  وٌاتلةؾ تكلٌةؾ هةذا العقةد بةةااتبلؾ ااةر كعقةد البٌةع أو اإلٌجةار، وهةذا العقةد جةالت تةرعاً تنطبةه علٌةد أحكةام 

صوره، ولما كان العقد محل البحا من العقود الملتم  فإند ٌرتب التتامات متقابل  على عاته طرفٌد الصةالن والمصةون لةد. 

ستصةناع وتوصلنا من ابلل دراستنا هذه أن نسلط الضوء على أهم النقاط التً تمٌته مةن ؼٌةره مةن العقةود األُاةرى كعقةد اال

والجعال  واجارة األبدان والمقاول ، وضمان العٌب الافً، وتوصلنا مةن اةبلل دراسةتنا أنةد بإمكةان الصةالن أن ٌقةوم بؤعمةال 

الصٌان  من الباطن أو أن ٌتناتل عةن الصةٌان  وٌنتهةً العقةد محةل الدراسة  باألسةباب التةً تنتهةً بهةا العقةود وهةً الفسةخ، 

، فكانت هذه الدراس  تامل  لكافة  قواعةد ذلةك العقةد لكةً نصةل مةن اةبلل ذلةك إلةى قواعةد أحكةام إنجات العمل، اإلقال  والوفاة

 تجعلد ٌحدى بتندٌم قانونً ااص ٌلحه بركب بقٌ  العقود التً وصلت إلى المرتب  التً تكفل لها التندٌم المفصل.
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 الحقو  

 دراس  مقارن  –:  ثبات رأس مال الترك  المساهم  الااص   عنوان الرسال  اسم الطالب : عبلء سعٌد قاسم

 الااص    القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙرقم االستمارة : 

 التجاري/ القانون االاتصاص العام / الدقٌه : قانون ااص   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد أٌسر عصام داإوداسم المترؾ : د . 

 / القانون التجاريقانون ااص  االاتصاص العام / الدقٌه : الااص القسم : 

 

 المستالص

 

عالجهةا المتةرع العراقةً فةً ٌعد موضوع ثبات رأس مال الترك  المساهم  مةن الموضةوعات المهمة  التةً         

قانون التركات العراقً المعدل والقوانٌن محل المقارن  ألند ٌحدى بؤهمٌ  بالؽة  فةً تةركات االمةوال والسةٌما فةً 

الترك  المساهم  موضوع دراستنا على أسةاس أنهةا أداة مهمة  لتجمٌةع رإوس االمةوال وٌعةد رأس مالهةا عمادهةا 

هر الثبةات وركنةد ومٌةدان تطبٌقةد فةً التةرك  المسةاهم  فٌجةب أن ٌكةون كافٌةاً والقالم  لها من دوند ألنةد ٌعةد جةو

ومحدداً وثابتةاً . وٌمثةل رأس المةال بذاتةد جةوهر الثبةات وتتجلةى أهمٌتةد فةً أنةد ٌمثةل فكةرة محاسةبٌ  تتاةذ أساسةاً 

رك  ممارسة  نتةاطها للحكم على كٌفٌ  سٌر الترك  من حٌا الربح أو الاسارة بالنسب  للنقط  التً بدأت منها الت

وٌعد رأس المال المعبر عن حقٌق  المركةت المةالً لهةا وٌتبةٌن بمعرفة  موجةودات التةرك  ومقارنتهةا مةع رأسةمالها 

تتضةةح حقٌقةة  المركةةت المةةالً لهةةا ألنةةد ٌمثةةل الضةةمان  الحقٌقٌةة  لةةدالنٌها والٌجةةوت المسةةاس بةةد ، فضةةبلً عةةن ذلةةك 

د هو األار ضمان  أارى للترك  فبل ٌجوت المسةاس بةد بةل ٌبقةى ثابتةاً االحتٌاطً المستقطع من االرباح السنوٌ  ٌع

ولكن قد تستادمد الترك  أو المساهمون لتوفٌر السٌول  المالٌ  التةً ٌتطلبهةا نتةاط التةرك  مةن دون الحاجة  الةى 

اء علةةى وسةةالل التموٌةةل الاارجٌةة  ، وبةةذلك ٌمثةةل رأس المةةال مجمةةوع االسةةهم النقدٌةة  والعٌنٌةة  التةةً ٌتفةةه التةةرك

تقدٌمها للتةرك  لتبةدأ بةد نتةاطها معنةى ذلةك أنةد ٌجةب علةى التةرك  أن تلتةتم بنتةاطها المحةدد فةً عقةدها وكٌفٌة  

توتٌع االرباح الناتجة  عةن ممارسة  نتةاطها التجةاري ألن هةذه االربةاح تةإدي دوراً إٌجابٌةاً فةً صةٌان  رأس المةال 

راً سةلبٌاً إذ تحقةه تناقصةاً فٌةد السةٌما إذا إسةتندت قةرارات بوصفها أحدى مصادر تٌادتد إال أند ٌاتى أن تإدي دو

التوتٌع على تقدٌرات مفتعل  لعناصر الموجودات والمطلوبات فٌجري توتٌع أرباح صورٌ  ؼٌر حقٌقٌ  مبنٌ  علةى 

مٌتانٌةة  متةةوب  بةةالؽش وٌعةةد توتٌةةع االربةةاح بمثابةة  تافةةٌض لةةرأس مةةال التةةرك  النهةةا أقتطعةةت منةةد فهنةةا تتحقةةه 

إولٌ  تجاه مجلس إدارة الترك  ومساهمٌها أمام دالنً الترك  ألند أضعؾ ضةمانهم العةام علةى رأس المةال ، المس

فضبلً عن ذلةك ٌعةد تةرط الفالةدة الثابتة  وإسةتهبلك االسةهم مةن ماالفةات مبةدأ ثبةات رأس المةال ممةا ٌقتضةً إتاةاذ 

تةة  فةةً عقةةدها وحدةةر رد قٌمةة  أسةةهم التةةرك  االجةةراءات القانونٌةة  التةةً تحةةول مةةن دون إدراج تةةرط الفالةةدة الثاب

لمساهمٌها قبل إنقضالها . أما عن األسةتثناءات الةواردة علةى ثبةات رأس مةال التةرك  المسةاهم  التةً تكةون حةالبلً 

لثباتد مما الٌعنً أن تبقى موجودات الترك  بؽٌر تعدٌل والٌعنً الثبةات عةدم إمكانٌة  تعةدٌل رأس المةال بالتٌةادة أو 

ٌمكن ذلك بإتباع االجراءات القانونٌ  التً نص علٌها القانون حماٌة  للمسةاهمٌن والةدالنٌن بقةرار مةن  التافٌض بل

الهٌل  العام  للترك  والتصدٌه علٌد من قبل الجهةات الماتصة  سةواء بتٌادتةد أو تافٌضةد فضةبلً عةن ذلةك أعطةى 

هٌلة  العامة  أمةام الجهةات الماتصة  وٌكةون المترع العراقً والمقارن للمساهمٌن والدالنٌن الحةه بةالطعن بقةرار ال

 قراره قطعٌاً باتاً وٌسمى بالطعن االداري أو الطعن بقرار الهٌل  العام  أمام المحكم  وٌسمى بالطعن القضالً .
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 الحقو  

 مقارن دراس   - التندٌم القانونً للتبرع باألعضاء البترٌ  : عنوان الرسال  أكرم عبد الوهاب عبدياسم الطالب : 

 الااص    القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٙرقم االستمارة : 

 القانون الااص / المدنًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          العلمٌ  : استاذ مساعدالدرج   ٌسرى ولٌد ابراهٌم اسم المترؾ : د . 

 القانون الااص / المدنً االاتصاص العام / الدقٌه : الااص القسم : 

 

 المستالص

 

ٌعد التبرع باألعضاء البترٌ  من األموات إلى األحٌاء من المسالل المهم  للمتبرع لد والذي ٌكون بؤمس الحاجة  إلةى        

األعضاء المتبرع بها بعد أن عجتت الوسالل الطبٌ  التقلٌدٌ  عةن عبلجةد ، كمةا تبةرت أهمٌة  التبةرع باألعضةاء البتةرٌ  مةن 

فً جث  المٌت ال ٌمكن الحصول علٌها من اإلنسان وهً القلب والةرلتٌن ، وقةد  األموات إلى األحٌاء من ناحٌ  وجود أعضاء

ثار الابلؾ بٌن الفقهاء حةول متةروعٌ  التبةرع ، إال أن الةراجح هةو متةروعٌتها بضةوابط تةرعٌ  وقانونٌة  ، ومةن أهمهةا 

ص نفسةد عةن طرٌةه الوصةٌ  تحقه موت المتبرع ووجود حال  الضرورة من قبل المتبرع لد ، وٌكون التبرع من قبةل التةا

بؤحد أعضالد كلها ، وفً حال  عدم التبرع من التاص نفسد وهذه حال  بعض الناس وذلك لعةدم وجةود ثقافة  التبةرع أو قةد 

ٌموت التاص فجؤة وااص  فً حوادا السٌارات فةٌمكن لةذوي المٌةت أن ٌتبرعةوا بؤعضةاء جثتةد، ولكةن ااتلةؾ الفقةد فةً 

  أم ضمنٌ  أو ٌجوت أاذ عضو من جث  المٌت دون موافق  أحد الورثة  ، وعلةى الةرؼم مةن وجوب أن تكون الموافق  صرٌح

أهمٌ  التبرع باألعضةاء البتةرٌ  مةن األمةوات إلةى األحٌةاء إال انةد قةد ٌترتةب علٌةد مسةإولٌ  الطبٌةب الةذي ٌقةوم باستلصةال 

فهةل تكةون مسةإولٌ  الطبٌةب تقصةٌرٌ  أم عضو من جث  المٌت أو الطبٌب الذي ٌقوم بؽرس العضو  فً جسم المتبةرع لةد ، 

عقدٌ  ؟ فقد الحدنا أن مسإولٌ  الطبٌب قد تكون تقصٌرٌ  فً حةاالت معٌنة  منهةا إذا كةان الطبٌةب ٌعمةل فةً مستتةفى عةام 

                                                                                          كما تكون مسإولٌ  الطبٌب عقدٌ  فً حال  وجود عقد بٌن الطبٌب والمتبرع والمتبرع لد.                                   

إن التتام الطبٌب قد ٌكون التتاماً بوسٌل  أو نتٌج  األصل فً المجال الطبً أن التةتام الطبٌةب ٌكةون التتامةاً بوسةٌل  ، ولكةن 

و التحالٌةل الطبٌة  ، أو تركٌبةات صةناعٌ  ، وٌجةب أن تتةوافر أركةان هناك حاالت ٌكةون فٌهةا التتامةد نتٌجة  وهةً نقةل الةدم أ

المسإولٌ  المدنٌ  من الاطؤ والضرر والعبلق  السببٌ  بٌن الاطؤ أو الضةرر. أاٌةراً انتهةت الرسةال  بااتمة  تتضةمن النتةالج 

 والتوصٌات.   
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 الحقو  

 اإلجارة الطوٌلـ  دراس  تحلٌلٌ  مقارن حـه عنوان الرسال  :  جاسم اضٌر علًاسم الطالب : 

 الااص    القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙرقم االستمارة : 

 القانون الااص / المدنًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  تٌن  ؼانم العبٌدياسم المترؾ : د . 

 القانون الااص / المدنً االاتصاص العام / الدقٌه : الااص القسم : 

 

 المستالص

 

تندٌمةد فؤحةال ( مةن القةانون المةدنً العراقةً لكةن أؼفةل عةن 8ٙاإلجارة الطوٌل  حه عٌنةً أصةلً نصةت علٌةد المةادة)      

أحكامةةد إلةةى حةةه المسةةاطح ، وقةةد تناولتةةد القةةوانٌن المقارنةة  بةةالتندٌم منهةةا القةةانون المةةدنً السةةوري واللبنةةانً والمؽربةةً 

 والقانون الفرنسً، اضاف  إلى الترٌع  االسبلمٌ  الؽراء.

نةد حةه مإقةت بمةدة محةددة ٌاتص هذا الحه بجمل  اصالص فهو حه عٌنةً ٌةرد علةى العقةار وٌعةد حقةاً تةكلٌاً فضةبلً عةن أ

حددتها بعض القوانٌن وبعبارة أارى فإن هذا الحه لد نطا  من حٌا مدتد ونوع األراضً التً ٌقام علٌها ونةوع المحةدثات 

سن  تامل ً جمٌع أنواع األراضً، اما المحدثات فان ٌتمل المنتةآت والبنةاء والؽةراس. كةبلً علةى  99فإن مدتد قد تصل إلى 

 سوٌاً.حدا او مجموعات 

وٌتمٌت هذا الحه عن ؼٌره من الحقو  كحه المساطح  وعقد االٌجار العادي الذي هو ذا طةابع تاصةً وكةذلك ٌاتلةؾ عةن 

حه المنفع  وحه االستعمال والسكنى وكذلك ٌاتلؾ عن حه الحكر، وإن حه اإلجارة الطوٌل  ٌنتس بالعقةد وٌاضةع لتةكلٌ  

ري وٌكةون التسةجٌل فٌةد ركةن اضةاف  إلةى ذلةك فهةو ٌنتقةل بالوصةٌ  والمٌةراا معٌن  وهً التسجٌل فً دالرة التسةجٌل العقةا

 وٌكتسب بالتقادم.

ولحةةه اإلجةةارة الطوٌلةة  أحكةةام بمجةةرد انعقةةاد العقةةد وتسةةجٌلد فةةً دالةةرة التسةةجٌل العقةةاري وهةةذه االحكةةام تتمثةةل فةةً حقةةو  

الحقو  وااللتتامةات هةً حقةو  مالةك األرض التةً  والتتامات لطرفً العقد الذي تم االتفا  علٌها بٌن الطرفٌن وإن أهم هذه

تتمثل باألجرة وحه ملكٌ  األرض، أما التتاماتد فهً االلتتام بتسلٌم العقار االٌاً من التواؼل وااللتتام بضمان االنتفاع، أما 

لة  نفسةها أمةا حقو  صاحب حه اإلجارة الطوٌلة  فتتمثةل حةه اقامة  المحةدثات وحةه تملةك المحةدثات والحةه باإلجةارة الطوٌ

التتامات صاحب حه اإلجارة الطوٌل  فتتمثل بااللتتام بةدفع االجةرة وااللتةتام بجعةل العقةار قةاببلً لبلسةتؽبلل وااللتةتام بصةٌان  

 العقار فترة العقد وااللتتام بإعادة األرض إلى مالكها بعد انقضاء المدة.

إمةا بةالهبلك أو بةنص القةانون أو االسةتمبلك او االسةتبدال وإمةا  وٌنقضً هذا الحه بانتهاء مدتد كذلك ٌنتهً قبل انتهاء مدتد

 باالتفا  أو القضاء.

وبعد انتهاء هذا الحه البد أن نحدد مصٌر المحدثات إما أن تعود إلةى مالةك األرض وهةذا هةو األصةل أو أن ٌةتم االتفةا  علةى 

 ن ٌتم االتفا  على ابلؾ ذلك.تراء األرض من قبل صاحب حه اإلجارة الطوٌل  لتعود إلٌد المحدثات أو أ
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 الحقو  

 مبدأ مسإولٌ  الحماٌ  فً دل القانون الدولً المعاصر عنوان الرسال  : دمحم مصطفى حسناسم الطالب : 

   اإلنسان حقو  القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٙرقم االستمارة : 

 القانون العام / القانون الدولً العاماالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  دمحم ٌونس ٌحٌىاسم المترؾ : د . 

 القانون العام / القانون الدولً العام االاتصاص العام / الدقٌه : حقو  اإلنسان  القسم : 

 

 المستالص

 

منذ القدم كانت القوة هً السم  البارتة التً تحكةم العبلقةات بةٌن الةدول، أو كمةا كانةت تسةمى انةذاك ب )قةانون الؽابة (         

إن إسةتادام القةوة كةان فالدول القوٌ  كانت تحكم الدول الضعٌف  والصؽٌرة وتفرض علٌها تروطها وتس ٌُرها كما تتاء، كمةا 

متروعاً فً كثٌر من األحٌان كما هً الحال فً )الحرب العادلة (، ثةم تةٌلاً فتةٌلاً قةلال هةذا التةًء وبةدأت الةدول والحكومةات 

تستلم تمام األمور وتمنع التدال الاارجً فً تةإونها الداالٌة  وتقةوم بتتةكٌل التحالفةات والعبلقةات القوٌة  مةع دول أاةرى 

دتها وتعبها من الحروب والتدابلت الاارجٌ  وٌصةبحون أقةوى كمجموعة  وتةدٌر دولتهةا كٌفمةا تتةاء دونمةا لكً تحمً سٌا

 رقٌب أو سلطان علٌها باعتبارها صاحب  السلط  والسٌادة المطلق .

لسةلط  واندلعت الكثٌر من الحروب والصراعات المسلح  داال الدول  الواحدة أو بٌن الدول ألسباب ماتلف  كفةرض القةوة وا

والنفةوذ وتوسةةٌع الرقعةة  الجؽرافٌةة  وؼٌرهةا، وكانةةت هنةةاك طبقةةات ماتلفة  دااةةل الدولةة  انةةذاك ولكةل طبقةة  قٌمتهةةا ومكانتهةةا 

الااص  التً أعطٌت لد حسب أهواء السلط  الحاكم . لكن بعد ذلك بدأ االنسان ٌتعر بؤن لد كرامتةد الااصة  ولةد الحةه فةً 

ٌع بةةر عةةن رأٌةةد كٌفمةةا ٌتةةاء فقامةةت التةةعوب تطالةةب بحقوقهةةا وحصةةلت الكثٌةةر مةةن ان ٌعةةٌش حةةراً وٌؤكةةل وٌتةةرب وٌسةةافر و

 .789ٔالثورات وااص  فً قارة أوروبا كالثورة الفرنسٌ  عام 

وبعدها قامت الحكومات تعطً التعوب حقوقها وحرٌاتها تٌلاً فتٌلاً حتى حصلت على كامةل حقوقهةا فةً الدسةاتٌر، لكنهةا    

 كمل وجد وفً كثٌر من االحٌان كانت حبراً على ور .لم تكن تتمتع بها على أ

ومجلس حقو  االنسان المرتبط بها وبعدها اإلعبلن العةالمً لحقةو  االنسةان  9ٗ٘ٔوبعد تؤسٌس مندم  االمم المتحدة عام 

دها دهةرت أصبحت حقو  االنسان تؤناً عالمٌاً وأارجتةد مةن التةؤن الةداالً للدولة  واعتبرتةد تةؤناً دولٌةاً. وبعة 9ٗ8ٔعام 

العدٌةةد مةةن المندمةةات الدولٌةة  واالقلٌمٌةة  المهتمةة  بحقةةو  االنسةةان والمةةرأة والطفةةل وؼٌرهةةا وأُبِرمةةت الكثٌةةر مةةن االتفاقٌةةات 

الدولٌ  واالقلٌمٌ  التً تركتت على هذا االمر. ولم ٌقؾ األمر عند هذا الحد بل أصبح للفةرد مكانة  دولٌة  ٌسةتطٌع ان ٌطالةب 

نتهك هذه الحقو  أمام الكثٌر من الهٌلات والمندمات الدولٌ  واالقلٌمٌ  دون الرجةوع الةى دولتةد أو بحقوقد وٌتتكً عندما ت

رؼماً عنها فً بعض األحٌان. لكن هذا األمةر واجةد صةعوبات وعوالةه فةً بداٌة  دهةوره بتةكلد الجدٌةد وذلةك بسةبب مبةدلً 

تولها والذي بسببد حصل على قبول المجتمع الةدولً والةدول السٌادة وعدم التدال اللذٌن كانا من ركالت األمم المتحدة عند ن

أجمع. والسإال هنا كٌؾ ستقوم المندم  األممٌ  بحماٌ  االنسان من الدلم واالضطهاد إذا لةم تتعةاون دولتةد مةع المندمة  أو 

وؼٌرهةا؟ والجةواب كانت هً السبب فً هذا الدلم واالضطهاد والتعسؾ بحه أقلٌ  معٌن  أو سةكان منطقة  معٌنة  مةن الةببلد 

عن هذا السإال هو "مبةدأ مسةإولٌ  الحماٌة " الةذي دهةر بعةد األلفٌة  الجدٌةدة بتةكلد الجدٌةد وأصةبحت األمةم المتحةدة تمِلةُك 

الصبلحٌات والمسإولٌات الواسع  واآللٌات الجٌدة لكً تتدال فً تإون الدول عندما تنتهةك حقةو  االنسةان أو بهةدؾ حفةد 

وبحسب هذا المبةدأ أصةبحت السةٌادة مرنة  ونسةبٌ  ولٌسةت مطلقة  وتتطةاوع وتةتبلٌن مةع التطةورات السلم واالمن الدولٌٌن، 

والتؽٌةةرات الحاصةةل  فةةً العةةالم كالعولمةة  والتةةدوٌل وؼٌرهةةا، وأصةةبحت السةةٌادة مسةةإولٌ  فةةً رقةةاب الحكةةام ولٌسةةت سةةلط  
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دهةر لادمة  البتةرٌ  لكةً ٌحمةً االنسةان  ٌمارسها الحكام علةى المحكةومٌن كٌفمةا ٌتةاإون.إن هةذا المبةدأ مبةدأ جدٌةد وجٌةد

وٌحافد على السلم واالمن الةدولٌٌن وقلّةل مةن الحةروب والصةراعات الداالٌة  ومةن التةدال فةً تةإون الةدول، وأضةعؾ مةن 

سلط  الدول وتادت من سلطات االمم المتحدة وقلّلت من تؤثٌر الدول الكبرى بتكل نسبً ألن هذه الدول لحد اآلن لها تؤثٌرها 

اضح على مندم  االمةم المتحةدة وقراراتهةا التةً تتاةذ بهةا التةؤن ااصة ً الةدول الامــــــةـس دالمة  العضةوٌ  فةً مجلةس الو

االمن التً تمتلك حه الفٌتو، وفً بعض األحٌان تتحكم وتدٌر فً حٌثٌات هذا المبةدأ كٌفمةا تتةاء. وبةالرؼم مةن كةل مةا سةبه 

والتةعوب معةاً ألن الةدول بةدأت تراعةً حقةو  االنسةان وتبتعةد عةن اضةطهاد فإن مبدأ مسإولٌ  الحماٌة  دهةر لادمة  الةدول 

التةعوب والتعسةؾ فةً حقوقهةا واالفعةال ؼٌةر القانونٌة  داالٌةاً واارجٌةاً اوفةاً مةن المحاسةب  والتةدال وإن كةان لهةذا المبةدأ 

 مساولد لكن إٌجابٌاتد أكثر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

247 
  

 الحقو  

  –العقوبةةات اإلقتصةةادٌ  الدولٌةة  وأثرهةةا فةةً  حقةةو  الطفةةل  عنةةوان الرسةةال  : تٌلً عمر عبدهللاعبدالصمد اسم الطالب : 

 ً  العرا  أنموذجا

     حقو  اإلنسانالقسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٙرقم االستمارة : 

 حقو  االنسانالعام / الدولً  القانون االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٖٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  الؾ رمضان دمحم ببللاسم المترؾ : د . 

 العامالقانون العام / القانون الدولً  االاتصاص العام / الدقٌه : حقو  اإلنسان  القسم : 

 

 المستالص

 

رؼم اعتبار العقوبات اإلقتصادٌ  الدولٌ  إحدى وسالل الضؽط على الدول الماالف  لقواعةد القةانون الةدولً العةام وبةدٌبلً       

سلمٌا للعمل العسكري. إال أن مراجع  تؤرٌخ هذه العقوبات وتطبٌقاتها، وااصة  اةبلل تسةعٌنٌات القةرن الماضةً، تإكةد عةدم 

إعتبارها وسٌل  سلمٌ  لحل المتاكل الدولٌ ، حٌا أنها تتةرك اثةاراً كارثٌة  علةى السةكان المةدنٌٌن، ال تقةل ضةرراً عةن إمكان 

تلك التً تتماض عن إستادام القوة العسكرٌ  السٌما اثارها المدمرة على الفلات المستضعف ، كاألطفةال والنسةاء والمعةاقٌن 

لعقوبات االقتصادٌ  التامل  التةً فرضةت علٌةد بداٌة  تسةعٌنٌات القةرن الماضةً قةد والعجتة. وفٌما ٌاص العرا ، فإن اثار ا

تملت جمٌع الفلات االجتماعٌ ، ولم تترك اي قطةاع انتةاجً او اةدمً إال ودمرتةد إال ان تؤثٌرهةا كةان أتةد فتكةاً علةى الفلةات 

ه الفلة  بالمقارنة  مةع ؼٌرهةا مةن الفلةات الضعٌف  من السكان وااص  األطفال إذ ان هذه العقوبات تكةون اتةد وطةؤة علةى هةذ

العمرٌ ؛ حٌا ان تداعٌات النقص الحاد فً الؽذاء والدواء وؼٌرها من المستلتمات الضةرورٌ  للحٌةاة تةنعكس بسةرع  علةى 

االطفال لعجتهم عن الثبات والمقاوم  فً هكذا دروؾ حٌاتٌ  قاسٌ . مةن أجةل منةع تكةرار هةذه المآسةً مسةتقببلً فقةد تعالةت 

االصوات تنادي المجتمع الدولً بالتحرك على وجد السرع  الٌجاد البدٌل االمثةل للعقوبةات االقتصةادٌ  التقلٌدٌة  تكةون  بعض

أكثر مبللم  فً ردع المسإولٌن عن إنتهاك القوانٌن الدولٌ  وأقل تؤثٌراً فً حقو  االنسان بتكل عةام وحقةو  الطفةل بتةكل 

 ااص.
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 الحقو  

 القضاء اإلداري المستعجل فً الدعوى اإلدارٌ   : عنوان الرسال  : حجً تفان الؾاسم الطالب 
 )دراس  مقارن ( 

 العام القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٙرقم االستمارة : 

 / القانون اإلداري الدقٌه : القانون العام االاتصاص العام /  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس   اسم المترؾ : د . علً دمحم رضا

 فلسف  القانون اإلداري /  القانون العام االاتصاص العام / الدقٌه : العام  القسم : 

 

 المستالص

 

الدعوى اإلدارٌ  من الموضوعات المهمة  فةً الحٌةاة العملٌة , ألنةد ٌسةعؾ الاصةوم ٌُعد القضاء اإلداري المستعجل فً       

باتااذ تدابٌر وقتٌ , وتحفدٌ  فً الحاالت المستعجل  التً ٌاتى علٌها من فوات الوقت, أو فً الحاالت التً تثٌر فٌها تنفٌذ 

 األحكام إتكاالت عند مباترة التنفٌذ.

اة جمٌعها, ولما تتصؾ بد إجراءات التقاضً فً الدعوى اإلدارٌ  الموضوعٌ  من وللتطور والتقدم فً مٌادٌن الحٌ  

بطء, فقد دفعت القوانٌن إلى ضرورة البحا وإٌجاد وسةٌل  أاةرى تةوفر الحماٌة  الوقتٌة  والعاجلة  للاصةوم, لةذا تمثلةت هةذه 

القةانون لتفةادي الماةاطر التةً تنةتج عةن  الوسٌل  فً الدعوى اإلدارٌ  المسةتعجل  التةً تتمٌةت أحكامهةا بالنفةاذ المعجةل بقةوة

تؤاٌر تنفٌذ الحكم وإتكاالتد, كما تتمٌةت بتهٌلة  وسةالل اإلثبةات لادمة  الةدعوى الموضةوعٌ  فةً إثبةات الوقةالع التةً ٌاتةى 

 علٌها من توال اثارها.

ة تةوفر التةروط تتطلب هذه الدعوى ضرورة توفر تةرط االسةتعجال, وعةدم المسةاس بؤصةل الحةه, فضةبلً عةن ضةرور        

 التكلٌ  التً تتمثل بالمصلح , والصف , واألهلٌ .

ومٌّت المترع هذه الدعوى بقواعد ااص  فٌما ٌتعله بةإجراءات التقاضةً لمةا تقتضةٌها طبٌعة  االسةتعجال, للفصةل فةً         

إقتاً بطبٌعتد ال حجٌ  لد أمام المناتعات المستعجل  بؤحكام وقتٌ  وعاجل , والحكم الصادر فً هذه الدعوى وإن كانت حكماً م

قاضً الموضوع, إال أند ٌتمتع بحجٌ  أمام القاضً اإلداري المسةتعجل, وطرفةً الاصةوم , لةذا ٌكةون الحكةم قطعٌةاً بالنسةب  

 .وتبقى ما لم ٌحصل تؽٌٌر فً المراكت القانونٌ  للاصوملهم 

تةرٌعٌ  ااصة  ومسةتقل , إال أن المتةرع العراقةً لةم وألهمٌ  هذه الدعوى فقد ندمتها كثٌر من التترٌعات بنصةوص ت      

علةةى وفةةه نةةص ٌندمهةةا فةةً قةةانون مجلةةس الدولةة , واكتفةةى باإلحالةة  إلةةى القواعةةد العامةة  فةةً قةةانون المرافعةةات المدنٌةة  

 ( من قانون مجلس الدول , ومن أهم النصةوص القانونٌة  المتعلقة  بةاألمور المسةتعجل  فةً قةانون المرافعةاتٔٔ/بند7المادة)

واضةحاً  , اإل أن ذلك ؼٌر كافً لمتطلبةات الةدعوى اإلدارٌة  المسةتعجل , وتعةد نقصةاً تتةرٌعٌاً (ٖ٘ٔ-ٔٗٔالمدنٌ  هً المواد)

 فً مجال القضاء اإلداري.
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 الحقو  

 االلؽام والمالفات الحربٌ  واثرها فً حقو  االنسان:  عنوان الرسال  نؽم لقمان دمحم عبدهللا اسم الطالب : 

 حقو  اإلنسان القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٙرقم االستمارة : 

 قانون حقو  االنسان / القانون الدولً االنسانًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعدالدرج  العلمٌ  :  ابراهٌموسام نعمت اسم المترؾ : د . 

 القانون العام /  القانون الدولً العام  االاتصاص العام / الدقٌه : العام  القسم : 

 

 المستالص

 

فٌهةا ابتةع جاء سجل البترٌ  حافبل بالصراعات والنتاعات، فالحرب اؼلةب سةمات التةارٌخ االنسةانً التةً اسةتادمت         

الطراله والوسالل القتالٌ  تلك الوسالل التً ٌتمٌت كثٌر منهةا بالعتةوالٌ ، وال تمٌةت بةٌن المةدنٌٌن والمقةاتلٌن بةل كةان القسةم 

االكبر من ضحاٌاها من المدنٌٌن، وتعد االلؽام وؼٌرها من المالفات الحربٌ  ؼٌر المنفجرة من االسلح  التقلٌدٌ  ذات التؤثٌر 

النسان وحقوقد وعلى المجتمع بمستوٌاتد الحٌاتٌ  كلها، لةذا ؼةدت قضةٌ  االلؽةام تسةتحوذ علةى اهتمةام عةالمً الطوٌل على ا

كبٌر لاطورة هذا السبلح المفرط الضةرر والعتةوالً األثةر فهةً ادوات تدمٌرٌة  بالؽة  القسةوة اذ ان الةذي ٌنتةط عملهةا هةو 

ابطةال مفعولهةا فإحةدى اصالصةها القةدرة علةى البقةاء مةدد تمنٌة  الضحٌ  نفسد ، وهً دالم  الاطةورة مةا لةم ٌةتم اتالتهةا و

طوٌل  ، وقد تاتار ضحاٌاها ممن ٌجهلون تارٌخ وجودها والؽرض من تراعتها ، وتكمن اطورتها فً انها اسلح  كثٌةرا مةا 

 توضع بطرٌق  اداعٌ  او ٌتم اٌصالها بتراك اداعٌ  او نبالط معٌن  مما ٌتٌد اطورتها.

اٌد االهتمام العالمً بقضاٌا االلؽام والمالفةات الحربٌة  ان ٌةولً المجتمةع الةدولً اهتمامةا متتاٌةداً بالمتةكبلت واقتضى تت    

التً تنجم عنهةا ، ممةا انعكةس هةذا االمةر علةى االدوار المتمٌةتة والبةارتة التةً بةذلتها عةدد مةن المندمةات والهٌلةات الدولٌة  

إسةس التجةاه قةانونً دولةً مةإثر فةً مجةال التعامةل مةع االلؽةام والمالفةات الحكومٌ  وؼٌر الحكومٌ  التةً نجحةت فةً ان ت

 .الحربٌ  واالسهام فً الحد من اثارها او التقلٌل من مااطرها

وتعد متكل  االلؽام والمالفات الحربٌ  احدى المتاكل التً ما تالت تعةانً منهةا الةدول التةً تةهدت حروبةا وصةراعات       

ً الى االن من مالفات الحرب العالمٌ  الثانٌة  مثةل الجتالةر ومصةر فةً منةاطه العلمةٌن وسةٌناء، ماتلف  ، وبرتت دول تعان

كما برتت دول تعانً مما تالفد الصراعات والحروب االهلٌ  وحركات التمةرد المسةلح، وٌةإثر هةذا كلةد علةى اقتصةاد الدولة  

تها ، وتحةول مةن امكانٌة  اسةتؽبللها للمتةارٌع التراعٌة  وٌثقل كاهلها الن تلك المالفات تحتاج الى موارد مالٌ  ضام  إلتال

 .والصناعٌ  فتإثر على تنمٌ  البلد فضبل عن تهدٌدها الجسٌم لحٌاة المواطنٌن

وتكمن اطورة االلؽام وؼٌرها من مالفات الحرب ؼٌر المنفجرة فً امكانٌتهةا التدمٌرٌة  المتتاٌةدة نتٌجة  للتقةدم العلمةً      

وتسةةببها فةةً عدٌةةد مةةن الاسةةالر المادٌةة  والبتةةرٌ  لةةذا سةةعى القةةانون الةةدولً االنسةةانً الةةى تقٌٌةةد  التكنولةةوجً والعسةةكري

استادامها وتحرٌمها بوصفها سبلحا ٌتنافى مع مبادلد الرلٌس  فقد اثةارت األلؽةام والمالفةات الحربٌة  قلةه المجتمةع الةدولً 

 ."الذي تحرك وعلى فترات ماتلف  لتحرٌمها بتكل كامل

ٌعةةد البحةةا فةةً هةةذا الموضةةوع اسةةهاما فةةً تسةةلٌط الضةةوء علةةى دالةةرة االهتمةةام الةةدولً والمحلةةً بةةد وتوسةةٌع االهتمةةام "    

باحترام حقو  االنسان وكفال  االنسانٌ  لئلنسان وحماٌ  حقد فً الحٌاة وتامٌن حقد فً سةبلمتد البدنٌة  والحةه فةً التنمٌة  

 ."الحه فً البٌل  وٌعد معٌارا لقٌم  الحٌاة االنسانٌ  ذاتهاواعادة االعمار ، وحماٌ  البٌل  وكفال  
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 الحقو  

 عنوان الرسال  : المسإولٌ  المدنٌ  لمراكت نقل الدم ) دراس  مقارن ( احمد موفه رسول اسم الطالب : 

 الااص  القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  اكادٌمًطبٌع  البحا :  9ٙرقم االستمارة : 

 قانون ااص / قانون مدنًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرس الدرج  العلمٌ  :  صدام ٌحٌى اتعلاسم المترؾ : د . 

المرافعةةات المدنٌةة   واالثبةةات  قةةانون اةةاص / قةةانون  االاتصةةاص العةةام / الةةدقٌه : الااص القسم : 

 والتنفٌذ

 

 المستالص

 

ان مركت نقل الدم هو المإسس  الطبٌ  الرسمٌ  التً تتمتع بتاصٌ  معنوٌ ، ٌتم انتاإها بموافق  وتارة الصح  التً        

تتولى مسإولٌ  اجراء عملٌات التبرع بالدم البتري من المتبرع الى المتبرع لد، ومةا ٌقةوم بةد المركةت مةن اعمةال تةتم وفةه 

نقل الةدم الةى المةرٌض، والطبٌعة  الااصة  للةدم تمثةل سةببا إلاراجةد مةن دالةرة  المواصفات المعتمدة فً وتارة الصح  لؽاٌ 

االعضاء البترٌ ، وان تلك الطبٌع  تدهر بوضوح من ابلل عدم امكانٌ  اٌجاد بدٌل لد، كما وترتبط مراكت نقل الدم بعبلقةات 

ترة سواء كانت تلك العبلقات مع المتبرع أم مترابط  ومتتابك  ومتعددة، فقد ترتبط تلك المراكت بعبلقات مباترة او ؼٌر مبا

المتبرع لد أم المإسس  الصحٌ  أم الؽٌر، وتكٌٌؾ طبٌع  تلك العبلقات ااتلفت وتنوعةت بتةكل واضةح، اال ان االسةاس الةذي 

قة  ٌمكن االستناد الٌد فً ذلك، هةو ان العبلقة  بةٌن المتبةرع ومركةت نقةل الةدم هةً عقةد تبةرع، وعقةد التورٌةد هةو تكٌٌةؾ عبل

 مراكت نقل الدم بالمإسسات الصحٌ ، واالتتراط لمصلح  الؽٌر للعبلق  بٌن المتبرع لد ومركت نقل الدم .

ان اهمٌ  عملٌ  نقل الدم واطورتها تستوجب توافر تروطا قانونٌ  وفنٌ ، البد من مراعاتها فً كةل مةن المتبةرع والمتبةرع 

قرتد القوانٌن ومحققد للمسإولٌ  المدنٌ ، فقد ترتكب تلك المراكةت أثنةاء لد، وتعد تروطا مهم  وماالفتها تمثل ماالف  لما ا

عملٌ  نقل الدم أاطاء، وهذه االاطاء قد تصٌب أحد اطةراؾ عملٌة  نقةل الةدم مةن متبةرع، أو متبةرع لةد، أو الؽٌةر، بةؤمراض 

ن فً االصةل مسةإولٌ  عقدٌة ، واضرار صحٌ  قد تصل الى حد الوفاة، وبذلك تنهض وتتحقه المسإولٌ  المدنٌ ، والتً تكو

وفً حاالت ااص  واستثنالٌ  تكةون مسةإولٌ  تقصةٌرٌ ، اال ان احكةام المسةإولٌ  المدنٌة  طبقةا للقواعةد العامة  قةد ال تكةون 

والسٌما ان المترع العراقً كافٌ  بالنسب  لمسإولٌ  مراكت نقل الدم، االمر الذي ٌتطلب اٌجاد قواعد ااص  تحكم الموضوع،

 عملٌ  نقل الدم بنصوص قانونٌ  محكم ، فقد اكتفى بإصدار البٌانات عن وتٌر الصح  فقط . لم ٌعالج

وٌمكن عد أساس تحقه مسإولٌ  مراكت نقل الدم قالماً على اساس المااطر، ذلك ألنها اكثر مبللم  لتلةك المسةإولٌ  ، وهةذا 

ن ابلل اعفالد من مسإولٌ  اثبةات الاطةؤ وٌقتصةر االساس ٌمثل الوسٌل  االنجع فً حماٌ  المضرور وجبر ضرره ، وذلك م

 دوره فقط على تحقه العبلق  السببٌ  بٌن المسإول والضرر.

ومن الطر  العبلجٌ  لؤلاطاء الطبٌ  فً مراكت نقل الدم، هً التؤمٌن للمراكت المذكورة فضبل عن االطباء والعاملٌن فٌها من 

ااص الطبٌعٌ  والمعنوٌ  الااص  التً تتاول االعمال الطبٌ  والصحٌ  فحسب المبلكات الصحٌ  ، وال ٌتمل هذا االلتام االت

 بل ٌجب ان ٌتمل المإسسات الطبٌ  والصحٌ  العام  اٌضا.
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 الحقو  

 األثر القانونً للمودؾ مسحوب الٌد )دراس  مقارن (عنوان الرسال  :  نٌفٌن االد جرجٌس اسم الطالب : 

 العام القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٓرقم االستمارة : 

 القانون العام  / القانون االدارياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرس الدرج  العلمٌ  :  دول  أحمد عبدهللااسم المترؾ : د . 

 القانون العام  / قانون دستوري  االاتصاص العام / الدقٌه : العامالقسم : 

 

 المستالص

 

األثر القانونً لسحب ٌد المودؾ هو إجراء احتراتي تتاذه اإلدارة وجوباً عند توقٌؾ المودؾ من جه  ذات ااتصةاص      

أو ااتٌارٌاً عندما تتٌقن أن بقاءه فً الودٌف  ٌضر بالمصلح  العام  أو ٌإثر على سٌر التحقٌه على أن ال تتجاوت مدتةد فةً 

ً انقطةاع مودةؾ عةن الةدوام وإبعةاده عةن ممارسة  مهامةد ومنعةد مةن التواجةد فةً الحال  الثانٌ  ستٌن ٌوماً وسحب الٌد ٌعن

دالرتد وهو لٌس بعقوب  انضباطٌ  إذ ال عقوب  إال بنص القانون وٌتقاضةى المودةؾ مسةحوب الٌةد إنصةاؾ رواتبةد عةن مةدة 

قضةاء المةودفٌن بقةرار سحب الٌد وٌبقةى النصةؾ األاةر موقوفةاً علةى نتٌجة  التحقٌةه وٌجةوت للمودةؾ الطعةن أمةام محكمة  

 سحب الٌد ألند ٌمس مركته القانونً والراتب والترفٌع ولكل ما تقدم توصلنا إلى جمل  نتالج وتوصٌات مجملها فً البحا . 
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 الحقو  

ْلم المجتمعً فً العرا  تٌماء حاتم مراد اسم الطالب :   عنوان الرسال  : الحماٌ  الدستورٌ  للّسِ

 االنسان حقو القسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٔرقم االستمارة : 

 حقو  اإلنسان / القانون الدستورياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  7ٔتارٌخ المناقت   : 

          دبلوم عالً التهادة :  استاذ مساعد الدرج  العلمٌ  :  سحر دمحم نجٌباسم المترؾ : 

 حقو  اإلنسان / القانون الدستوري  االاتصاص العام / الدقٌه : االنسان حقو القسم : 

 

 المستالص

 

ْلم المجتمعً فً مقدم  القٌم اإلنسانٌ  الرفٌع  التً تجعل مند قٌم  أساسٌ  ومحورٌ  فً الحٌاة ، فالسةلم ٌعنةً        ٌعد الّسِ

حال  الولام والوفا  واالنسجام داال المجتمع فمن أهم المقاٌٌس لتقٌٌم أي مجتمع تتاٌص العبلقات الداالٌ  فٌد، فسبلمتها 

ونمالد واستقراره . ونبلحد أن للسلم المجتمعً عدداً من المقومات التً من ابللهةا نتبةٌن دلٌل على تقدم المجتمع ونهوضد 

مدى اهمٌتد للمجتمع ممثل  بالمساواة واحترام وحماٌ  الحرٌات والعدال  االجتماعٌ  واالقتصادٌ  وترسةٌخ مفهةوم المواطنة  

تعلٌمةً . كمةا ان للسةلم المجتمعةً حضةوراً فةً فكةر وأقةوال والحكم الرتٌد واحترام مبدأ التعددٌ  المجتمعٌ  وتطور الندام ال

 الفبلسف  التً تجعل مند قٌم  أساسٌ  علٌا فً حٌاة التعوب واالمم. 

ومن أجل تحقٌةه السةلم المجتمعةً بةٌن مكونةات وفلةات المجتمةع البةد مةن وجةود حماٌة  متمثلة  بالحماٌة  الدولٌة  واإلقلٌمٌة  

الداالٌ  مةن اةبلل الدسةاتٌر الوطنٌة  والتتةرٌعات القانونٌة  ابرتهةا متمثلة  بالقةانون المةدنً وممثل  ثانٌاً بالحماٌ  الوطنٌ  و

 والجنالً .

/ وقةد الحدنةا  ٕ٘ٓٓوقد ركتنا فً بحثنا على الحماٌ  الدستورٌ  للسةلم المجتمعةً فةً دسةتورالعرا  النافةذ لسةن    

بً ٌقوم على أسةاس تعتٌةت فكةرة السةلم المجتمعةً، أمةا الةدور أند كان لد دوران من فكرة السلم المجتمعً، الدور األول اٌجا

 الثانً فهو دور سلبً ٌقوم على أساس اضعاؾ فكرة السلم المجتمعً .

وقةةد توصةةلنا إلةةى أهمٌةة  تعةةدٌل والؽةةاء بعةةض نصةةوص الدسةةتور التةةً تضةةعؾ السةةلم المجتمعةةً، فضةةبلً عةةن أهمٌةة    

رة السةةلم المجتمعةةً، بمةةا ٌسةةاهم فةةً الحفةةاد علةةى وحةةدة النسةةٌج مسةةاهم  الدولةة  ومإسسةةات المجتمةةع المةةدنً فةةً دعةةم فكةة

 المجتمعً، واستقراره وتقدمد وتطوره فً داال الدول  .  
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 الحقو  

 عنوان الرسال  : عقـد العــبلج بالبدالــل الصناعٌـ  الطبٌـ  / دراس  تحلٌلٌ  مقارن  رنا اٌري مصطفىاسم الطالب :  

 الااصالقسم  :  الكلٌ  :  الحقو    الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً 78رقم االستمارة : 

 / القانون المدنً قانون ااصاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  رالدة دمحم محموداسم المترؾ : د . 

 / القانون المدنً قانون ااص  االاتصاص العام / الدقٌه : الااصالقسم : 

 

 المستالص

 

ٌعةةد عقةةد العةةبلج بالبةةدالل الصةةناعٌ  الطبٌةة  مةةن االعمةةال الطبٌةة  الةةواردة علةةى جسةةم االنسةةان اال ان لهةةذا العقةةد مةةن       

الطبٌة  اذ تسةتمد هةذه الاصوصةٌ  مةن طبٌعة  محةل التةتام الطبٌةب القةالم بعملٌة  الاصوصٌ  ماتمٌته عن ؼٌةره مةن العقةود 

تركٌب وتثبٌت البدٌل الصناعً الطبً حٌا ٌنقسم الى نوعٌن اولهما طبً عبلجً واالار فنً تقنةً فبالنسةب  للجانةب الطبةً 

الصناعً الطبً بطرٌق  مناسب  مراعٌا بهةا فٌبقى التتام الطبٌب هو التتام ببذل عناٌ  وذلك فٌما ٌتعله باجراء تركٌب البدٌل 

االصول الطبٌ  ومدى فعالٌ  واداء هذا البدٌل وتناسبد مع حال  المرٌض ،وذلةك علةى أسةاس ان هةذا العمةل ٌبقةى عمةبل طبٌةا 

ل ٌتضمن عنصر االحتمال الذي ٌبلتم هذه االعمال ،اما الجانب الفنً فةااللتتام هةو بتحقٌةه نتٌجة  بحٌةا ٌضةمن سةبلم  البةدٌ

 الصناعً ودقتد بالتكل واالوصاؾ والحال  التً ٌمكن معها ان ٌقوم بودٌف  االعضاء الطبٌعٌ  .

وعلى الرؼم من اصوصٌ  عقد العبلج بالبدالل الصناعٌ  الطبٌ  واهمٌتةد وذلةك بسةبب االتدٌةاد المضةطرد لبلتةااص الةذٌن 

فان هذا العقد لم ٌنةل اهتمةام المتةرع العراقةً تةاند تةان ٌعانون من فقدان اعضالهم أو تلفها وحاجتهم الماس  لهذه البدالل 

 عقد العبلج بصورة عام  .

كما ان هذا العقد ٌقوم على ذات االركان التً تقةوم علٌهةا العقةود االاةرى وهةً التراضةً والمحةل والسةبب ،اال ان لبلعتبةار  

 التاصً اهمٌ  ااص  فً هذا العقد فضبلً عن طبٌعتد المركب  .

الطبٌب(وبمةا ان الطةرؾ -قد هذا العقد صحٌحا فانةد ٌرتةب العدٌةد مةن االلتتامةات علةى عةاته كةبل طرفٌةد )المةرٌضواذا ما انع

االاٌةر هةو االكثةر فاعلٌة  فضةبلً عةةن كثةرة االلتتامةات المفروضة  علٌةد والمتمثلةة  بةاعبلم المةرٌض وتبصةٌره بمرحلة  ماقبةةل 

ضمان سبلم  المرٌض وااٌرا المحافد  على اسراره وعدم افتاءها العبلج وبعده فضبلً عن اجراء عملٌ  التركٌب ومرورا ب

، فان االابلل باي منها ٌستوجب قٌام المسإولٌ  العقدٌ  واستحقا  التعوٌض العادل وذلك بترط تحقه الضرر وقٌةام رابطة  

                       السببٌ  بٌن الاطؤ والضرر .
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 الحقو  

دراسة  تحلٌلٌة   \أحكام الانثةى فةً األحةوال التاصةٌ    : عنوان األطروح  مصطفى أحمدعامر اسم الطالب :  
 مقارن 

 الااصالقسم  :  الحقو    الكلٌ  : الجامع  : الموصل

  دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓرقم االستمارة : 

 القانون الااص / قانون األحوال التاصٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٓٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  قٌس عبد الوهاب عٌسىاسم المترؾ : د . 

 القانون الااص / قانون األحوال التاصٌ   االاتصاص العام / الدقٌه : الااصالقسم : 

 

 المستالص

 

ٌَةا أول البتر من طٌن وجعلد ذكراً ، واله مند حواء وجعلها أنثى واله منهمةا ذكةراً وأنثةى، قةال تعةالى: اله هللا       

ةن نّْفةٍس َواِحةَدٍة َوَالَةَه ِمْنَهةا َتْوَجَهةا َوبَةا  ِمْنُهَمةا رِ  ]سةورة النسةاء،  نَِسةاءَجةاالً َكثٌِةراً وَ أٌََُّها الن اُس ات قُواْ َرب ُكُم ال ةِذي َالَقَُكةم ّمِ

 [ ٔاآلٌ : 

أن البتر إما ذكٌر أو أنثى وبٌن حكم كل واحد منهما فً اٌات أاةرى، ولةم ٌبةٌن القةران الكةرٌم بصةورة صةرٌح  إذ بٌن هللا 

إلى ما ٌتٌر إلى وجود نوع ثالا من البتر، ومع ذلك نجد إنساناً حصلت لد مضادة فً التكوٌن الالقةً لسةبب مةا فٌكةون لةد 

لد  أٌٌّمن تلك األعضاء وهذا ما ٌصطلح على تسمٌتد بةالانثى إذ ٌحكةم  ما ٌكون للذكر واألنثى من أعضاء تناسلٌ  أو ال ٌكون

علٌد باألحكام على الؽالةب علٌةد مةن عبلمةات الةذكورة أو األنوثة ، فةإن ؼلبةت علٌةد عبلمةات الةذكورة أاةذ أحكةام الرجةال فةً 

لم ٌؽلب علٌد جانب الذكورة عن جمٌع أحوالهم ، وإن ؼلبت علٌد عبلمات األنوث  أاذ أحكام النساء فً جمٌع أحوالهن، وإن 

األنوث  أو بالعكس فٌكون انثى ُمتكل وهذا النوع  األاٌر لم ٌاتلؾ علٌد الفقهاء المسةلمون فةً أحكامةد أكثةر مةن ااةتبلفهم 

فً تصوره وتصنٌفد فلو ٌتم تصنٌفد إلى أحد الجنسٌن من الذكر أو األنثى إِل تضح الحكم علٌد؛ ألن الحكم علةى التةًء فةرع 

صةةوره السةةٌما أن فقهاَءنةةا األجةةبلء إعتمةةدوا معٌةةار العبلمةةات الدةةاهرة فةةً تحدٌةةد نةةوع جةةنس الانثةةى المتةةكل لصةةعوب  مةةن ت

اإلطبلع بالتحلٌل على التكوٌن الصبؽً والؽددي لؤلعضاء التناسلٌ  الداالٌ ، ولكن هذا ال ٌعنةً أال  نجةد انثةى متةكل بوجةود 

 الطب ال سٌما إن قرر الطب ذلك. 

ذكةراً أو أنثةى،  من الانثى المتكل الذي ٌدور علٌد بحثنا هو المتكل فةً عقةول البتةر حتةى وإن كةان عنةد هللا فالمقصود 

وإذا كان للطب الدور الفع ال فً تحدٌد جنس الانثةى المتةكل وإلحاقةد بؤحةد الجنسةٌن، فةإن هةذا ال ٌعنةً أال  نحتةاج إلةى الفقةد 

سٌما إن كنا أمام تواج انثى متةكل ٌطلةب تثبٌتةد فةً المحكمة  أو نكةون أمةام اإلسبلمً بتؤن أحكامد بوصفد انثى متكبلً ال

إصدار قسام ترعً ٌستعجل الورث  فٌد قسةم  التركة  قبةل الكتةؾ عةن حالةد أو نكةون أمةام قسةام تةرعً فٌةد انثةى متةكل 

 تداهر بنوع جنس معٌن عند توتٌع الترك  ثم ٌتبٌن أند عكس ذلك أو أند انثى متكل حقٌقٌ .

ا كان للطب دوٌر محموٌد  فً تحدٌد  جنس الانثى المتكؤل وتصحٌحد، فإن دوره المذموم ٌكةون بالتةدال الجراحةً لتؽٌٌةر وإذ

جةةنس الانثةةى الواضةةح الةةذكورة إلةةى األنوثةة  أو بةةالعكس، فهةةذا التةةدال ٌالةةه إضةةطراباً فقهٌةةاً وقانونٌةةاً ٌتمثةةل بإبطةةال بعةةض 

 .التصرفات الترعٌ  والقانونٌ  كالتواج مثبلً 
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 الحقو  

 –عنةةوان الرسةةال  : تنفٌةةذ الحكةةم القضةةالً الصةةادر بإلؽةةاء القةةرار االداري  ٌوسؾ فتحً دمحماسم الطالب :  
 -دراس  مقارن  

 العامالقسم  :  الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘رقم االستمارة : 

 / القانون االداري   القانون العاماالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  طبلل عبد حسٌن البدرانًاسم المترؾ : د . 

 الجنالً القانون العام / القانون  االاتصاص العام / الدقٌه : العامالقسم : 

 

 المستالص

 

لقةةد تناولةةت دراسةةتنا موضةةوع " تنفٌةةذ الحكةةم القضةةالً الصةةادر بإلؽةةاء القةةرار االداري " "دراسةة  مقارنةة  ". فللحكةةم         

الصادر بإلؽاء القرار االداري اهمٌ  كبٌرة ألن لد حجٌ  عام  مطلق  ٌجةب علةى االدارة ان تلتةتم بتنفٌةذه . قةد تنتهةً دعةوى 

بإصدار حكم قضالً ٌتضمن الؽاء القرار االداري والةذي ٌكةون ماالفةا للقةانون ، بةذلك سةوؾ تبةدأ مرحلة  تنفٌةذ حكةم االلؽاء 

االلؽةةاء ، والتةةً تتضةةمن اجةةراءات ٌجةةب القٌةةام بهةةا قبةةل تنفٌةةذ الحكةةم وتتضةةمن التتامةةات تقةةع علةةى عةةاته االدارة  التةةً تقةةوم 

الحكام القضالٌ  النهالٌ   والتعرؾ على تروطد وأجتالد وانواع االلؽاء التةً بتنفٌذها. تهدؾ دراستنا الى بٌان ماهٌ  تنفٌذ ا

تصدر بإلؽاء القرار االداري ألن الحكم ٌعد عنوان للحقٌق  ، فعلى االدارة ان تقةوم بتنفٌةذه مةن  دون ان تمتنةع  او تةإار فةً 

جةتاء الةذي ٌترتةب علةى عةدم التنفٌةذ . تكمةن متةكل  تنفٌذه ، ومدى التتام االدارة بتنفٌذها واالثار التً تترتب علةى ذلةك و ال

دراستنا عند صدور حكم فً الؽاء قرار اداري فؤننا نواجةد عةوارض ومعوقاتةد التنفٌةذ التةً تتمثةل بامتنةاع االدارة عةن تنفٌةذ 

لتةً ترتةب علةى الحكم ، واجراءات تنفٌذ حكم االلؽاء وماهً التتامات اإلدارة ، كذلك ضمانات تنفٌذ الحكةم واٌضةا مسةإولٌ  ا

عةةدم تنفٌةةذه . لةةذا فقةةد بٌنةةا فةةً الفصةةل االول تعرٌةةؾ الحكةةم القضةةالً االداري واركانةةد وعرفنةةا التنفٌةةذ ومضةةموند واطرافةةد 

.واوضحنا الحكم فً دعوى االلؽاء وبٌنا مقدمات تنفٌذ حكم االلؽاء .وفً الفصل الثانً وضحنا اجراءات تنفٌةذ حكةم االلؽةاء ، 

ة لتنفٌذ حكم االلؽاء إذ تقسم الى التتامات اٌجابٌ  وسلبٌ ، وتطرقنا الى امتناع االدارة عن  تنفٌذ حكةم وماهً التتامات االدار

االلؽاء. واما الفصل الثالا فقد اصصناه لبٌان ضمانات تنفٌذ حكم االلؽاء التً تقسم الى ضمانات  ودٌ  وضمانات ؼٌر ودٌ  

على امتناع تنفٌذ حكم االلؽةاء وهةً ثةبلا مسةإولٌات مدنٌة  وتؤدٌبٌة  وجنالٌة  لتنفٌذ  حكم االلؽاء ، والمسإولٌ  التً تترتب 

وبٌنا احوالها وتروطها ومدى تؤثٌرها. وااٌرا كانت لدٌنا مجموع  من النتالج والتوصٌات توصةلنا الٌهةا فةً المسةالل  كلهةا 

التوصةٌات اننةا قةد دعونةا  المتةرع العراقةً التً قد تناولناها فً دارستنا نؤمل من المترع العراقً ان ٌؤاذ بها . ومةن تلةك 

الى ذكر نص صرٌح فً قانون مجلس الدول  على منح القاضً االداري سلط  تذكٌر االدارة بتنفٌذ االحكام ألنةد ٌعةد  ضةمان  

مهم  لحه المحكوم لد باإللؽاء. واقترحنا اضاف  نص ااص فً قةانون مجلةس الدولة  ٌعطةً الحةه للقاضةً االداري بتوجٌةد 

 وامر القضالٌ  لئلدارة لتنفٌذ حكم االلؽاء .اال
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 الحقو  

 )دراس  مقارن (اثبات الجرالم المرورٌ  بالوسالل العلمٌ  الحدٌث  : عنوان الرسال  اسم الطالب :  دلٌر فٌصل دمحم

 القسم  : العام الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : اكادٌمًطبٌع  البحا :  7ٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : القانون العام / القانون الجنالً  9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  اسم المترؾ : د . نوفل علً عبدهللا

 فلسف  القانون الجنالً /  القانون العام  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : العام

 

 المستالص

 

 علٌهةا ٌعتةدي ان مةن مةؤمن فًة العامة  الطةر  علةى للمةرور العامة  السةبلم  جعةل الةى الةدول ماتلةؾ فًة المةرور قةانون ٌهةدؾ      

 بحٌةاة االضةرار اطةورة توجةد بةاألاص االلٌة  المركبةات اسةتادام االلٌة ، ألن وؼٌر االلٌ  المركبات استادام نتٌج  الاطر، او بالضرر

ً  المةرور قانون ٌهدؾ كما بها، المس باطر التهدٌد مجرد او سواء، حد على واالموال االفراد وسبلم  م الةى أٌضةا  المةرور، حركة  تندٌة

 العام . الطر  لمستعملً الماتلف  المصالح بٌن الصارا التعارض واتال  عراقٌل، او عواله دون طبٌعً بتكل انسٌابها وتضمن

 التةراٌص تةروط وضةع مإسسة  مةن ابتةداء المصةلحتٌن، هةاتٌن لتحقٌةه تحقٌقةد ٌمكةن مةا كل ٌعنً النحو هذا على المرور قانون ان

 لمسةتعملً الملتمة  واتةاراتد المةرور واداب قواعد تعرٌؾ و بتحدٌد والنجاح القٌادة، تراٌص على الحصول وتروط االلٌ ، للمركبات

 الجنالٌة ، بالحماٌة  الجةدٌرة المصةالح ضةمن المصةلحتٌن هةاتٌن بةإدراج والؽٌر، والمتاة والركاب ومبلكها المركبات قالدي من الطر ،

 حةوادا لوقةوع منعةا وذلك لد، المناسب الجنالً الجتاء وتقرٌر الماتلف  جوانبهما من جانب اي فً علٌهما اعتداء اي تجرٌم ابلل من

 اارى. جه  من العام  الطر  على السٌر عملٌ  اعاق  ودون جه  من المرور،

 اسةتادام إلةى اللجةوء هةو ذلةك إلةى السةبٌل فةإن حةدثت واقعة  تةؤن فًة الحقٌقة  إلةى الوصةول هةو الجنالً اإلثبات من الهدؾ كان ولما

 التقنٌة  وسةالل اسةتادام أدى وقةد الحقٌق ، إثبات فً ٌستادم ما كل هً اإلثبات ووسٌل  الواقع ، ونوع استادامها ٌتبلءم معٌن  وسالل

 السةتار كتةؾ وان مواجهتهةا، فًة الحدٌثة  العلمٌ  االسالٌب الى اللجوء بد ال ولذلك الجنالً، اإلثبات مجال فً علمٌ  ثورة إلى الحدٌث 

)الدلٌل ٌسمى ما فدهر طبٌعتها، تناسب التً حدٌث  تقنٌ  طر  الى ٌحتاج الجرالم من النوع هذا عن ( كواحةد العلمًة بـة  مةن االلكترونًة

م فًة االلكترونًة الةدلٌل اثةر ٌتضةح وبهةذا العدالة ، ندام على الحدٌث  الجنالٌ  االدل  انواع  الجةرالم ااصة  اطورتهةا، و الجرٌمة  تحجٌة

 بد. تقوم ان التقلٌدٌ  االدل  ٌستطٌع ال الذي االثر هذا المرورٌ ،

ل فًة اهمٌة  لد الحدٌث  العلمٌ  الوسالل باستادام الجنالً االثبات ولكن  اجهةتة مةن المسةتمدة فاألدلة  بدقة ، الحقٌقة  الةى العدالة  توصٌة

 او لقٌةاس التةاكوؼراؾ واجهةتة السةكر درج  لقٌاس الكحول واجهتة العام  الطرقات مراقب  التصوٌر اجهتة و المركبات سرع  قٌاس

، الحاسةب فًة الموجةود البٌانات لقراءة الباركود واجهتة المركبات سرعات تسجٌل  او االجسةام ورصةد لتحدٌةد G.P.S واجهةتة االلًة

 كةل عنةد تحتةاج وال اآلاةرٌن، بةدون علٌهةا االعتمةاد وامكانٌة  الكبٌةرة للثقة  المحةاكم، امةام الٌةوم مقبولة  اصةبحت المتحرك ، المركبات

 علٌها. تعتمد التً العلمٌ  الندرٌات او الوسالل تلك علٌها تقوم التً العلمٌ  المباد  ترح الابراء ٌتولى ان لها، استادام

 االول الفصةل اصصةنا فصةول ثبلثة  الةى بحثنةا قسةمنا قةد الحدٌث  العلمٌ  الوسالل بواسط  المرورٌ  الجرالم أدل  عن البحا اجل ومن

 وااٌةرا المرورٌة ، بةالجرالم فًة الحدٌثة  االثبةات وسةالل فًة للبحةا الثةانً الفصةل واصصةنا المرورٌة ، بةالجرالم التعرٌةؾ فًة للبحا

 المرورٌ . الجرالم اثبات فً الحدٌث  العلمٌ  الوسالل دور بٌان فً للبحا اصصناه الذ الثالا الفصل

 تعةدٌل فًة العراقًة المترع دعوة الى اضاف  الرسال ، ااتم  فً الٌها اترنا التً والتوصٌات النتالج من لعدٌد توصلنا بحثنا اتام وفً

 ااةرى. تتةرٌعات علٌهةا نصةت التًة المرورٌة  الجةرالم سةلوك صةور بعةض تجةرٌم او تعةارٌؾ او تعةدٌبلت الضةاف  النصةوص بعةض

 التتةرٌعات جعةل ممةا ثبوتٌة  قةوة حةاتت كونها المرورٌ ، الجرالم اثبات فً الحدٌث  العلمٌ  الوسالل على االعتماد الى المترع ودعوة

 اإلثبات. وهً للقانون متكل  أعدم لحل بها وتستعٌن إلٌها تطملن
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 الحقو  

 عنوان الرسال  : رهن المركبات من دون حٌاتة سراب علً عرباسم الطالب :  

 ااصالقسم  : ال الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖرقم االستمارة : 

 قانون الااص / قانون مدنًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  ٌسرى ولٌد ابراهٌم  اسم المترؾ : د . 

 قانون الااص / قانون مدنً  االاتصاص العام / الدقٌه : ااصالقسم : ال

 

 المستالص

 

ٌعد رهن المركبات من دون إنتقال حٌاتتها للدالن المرتهن نوع من أنواع الرهن الوارد علةى المنقةوالت التةً ال ٌمكةن        

ألن الةرهن الحٌةاتي مةن التؤمٌنةات العٌنٌة  التةً تنتةؤ بتاصةٌص مةال معةٌن    إاضاع رهنها لمعدم قواعد الرهن الحٌةاتي .

فاء حقد من هذا المال المرهون ، فهو من الضمانات العٌنٌ  التبعٌ  ، وهذا راجع ٌكون مملوكاً للمدٌن أو لؽٌره من أجل استٌ

إلى سبب مهم هو إنتقال حٌاتة المال المرهون إلى الدالن المرتهن ٌمكند من حبس المرهون لحٌن الوفاء بالدٌن ، ومةع ذلةك 

المركب  المرهونة  بسةبب نقةل حٌاتتهةا للمةرتهن فإن هذا الرهن ٌلحه ضرراً بالمدٌن الراهن ، إذ ٌحرمد من اإلنتفاع بنفسد ب

طوال فترة الرهن وهو كثٌراً ما ٌستنفذ من القٌم  االلتمانٌ  لها حتى لو أمكن رهن التًء ضماناً لدٌون متعددة ، ومن جه  

وأسةتؽبللد  أارى فإن الرهن الحٌاتي ٌضر بالدالن المرتهن ألنةد ٌحملةد أعبةاًء ثقٌلة  تتمثةل بالمحافدة  علةى المةال المرهةون

وصٌانتد . لذلك تدهر أهمٌ  رهن المركبات من دون نقل حٌاتتها إلى الدالن المرتهن إذ تبقى حٌاتتها لةدى مالكهةا ) الةراهن 

( كما هو الحال فً الرهن التؤمٌنً الوارد على العقارات . من ابلل إطبلعنا على القانون المدنً العراقً والقوانٌن المقارنة  

وجدنا ذكر مصطلح لرهن المنقةول المةادي الحٌةاتي ، بالنسةب  للقةانون المةدنً الفرنسةً فقةد عةّرؾ رهةن  المصري واألردنً

( هذا من ناحٌ  ومن ناحٌ  األارى ذكر الرهن الواقع على مركب  سٌارة  ٖٖٖٕالمنقول المادي من دون حٌاتة فً المادة ) 

فهو لم ٌعةّرؾ رهةن المركبةات بةل أقتََصةَر علةى تعرٌةؾ الةرهن ( .أَما الفقد اإلسبلمً  ٖٕٔ٘حٌا نص على ذلك فً المادة ) 

والمنقول ضمن الباب الماصةص للةرهن وبتةكل عةام ، ولكةن الحدنةا ااةتبلؾ الفقةد اإلسةبلمً فةً تعةرٌفهم للةرهن الاةتبلؾ 

ى صةورتد مذاهبهم ، وعّرؾ الفقد الحدٌا رهن المنقةول بؤنةد ) مةا ٌمكةن نقلةدُ وتحوٌلةدُ مةن مكةان إلةى أاةر سةواء أبقةى علة

وهٌلتةةد األول أم تؽٌةةرت صةةورتد وهٌلتةةد بالنقةةل والتحوٌةةل وٌتةةمل النقةةود والعةةروض التجارٌةة  وأنةةواع الحٌةةوان والسةةفن 

والمكٌبلت والموتونات ، وٌستدل على متروعٌ  رهن المركبات بالكتاب والسن  النبوٌ  واالجماع .ٌرتب رهن المركبات من 

ن والمدٌن سواء فً الفقد اإلسبلمً أو القانون ، أَما بالنسب  لبللتتامات ففةً الفقةد دون حٌاتة حقو  على طرفٌِد وهما الدال

اإلسبلمً ٌرتب التتامات على طرفٌد أما فً القانون فاند ٌرتب التتامات على المدٌن الراهن فقةط دون المةرتهن ألن الحٌةاتة 

الفقةد اإلسةبلمً وفةً القةانون ،كمةا تطرقنةا إلةى الحماٌة  ال تنتقل إلى الدالن المرتهن ، وأٌضاً بٌنا تروط رهن المركبةات فةً 

القانونٌ  لرهن المركبات مةن دون حٌةاتة وذلةك مةن اةبلل حماٌة  الةدالن المةرتهن وحماٌة  الؽٌةر فةً هةذا الةرهن .لةذا جةاءت 

اصصةنا دراستنا لهذا الموضوع على فصلٌن بٌنا فً الفصل األول ماهٌ  رهن المركبةات مةن دون حٌةاتة مةن اةبلل مبحثةٌن 

األول لتعرٌؾ رهن المركبات من دون حٌاتة والثانً لتروط رهن المركبات مةن دون حٌةاتة ، أَمةا الفصةل الثةانً فاصصةناه 

آِلثار رهن المركبات من دون حٌاتة وحماٌتد القانونٌ  من ابلل مبحثٌن األول بٌنا فٌةد اثةار رهةن المركبةات مةن دون حٌةاتة 

 رهن المركبات من دون حٌاتة . والثانً الحماٌ  القانونٌ  لطرفً
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 الحقو  

 المباد  العام  للقانون فً إطار القضاء الدولً عنوان الرسال  : فاضل احمد ٌوسؾاسم الطالب :  

 العام القسم  :  الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٗرقم االستمارة : 

 ون العام / القانون الدولً العامالقاناالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  عبد العتٌت رمضان علًاسم المترؾ : د . 

 القانون الدولً العامون العام / القان  االاتصاص العام / الدقٌه : عامالقسم : ال

 

 المستالص

 

تُع د المباد  العام  للقانون المصدر الثالا فً تسلسل المصادر التةً ٌُطبقهةا القاضةً الةدولً عنةد فصةلد فةً النتاعةات .    

بنةاء القانونٌ  المعروض  علٌد. وٌلجؤ القاضً الدولً إلى استادام هذه المباد ؛ بوصفها وسٌل  لسد الثؽرات الموجودة فةً 

هٌكلٌ  قواعد القانون الدولً العاْم،  وٌَكون هةذا اللجةوء إلةى المبةاد  العامة  للقةانون، عنةد ؼٌةاب الةنص التعاقةدي فٌمةا بةٌن 

ةا إلةى المبةاد   الدول، أو ؼٌاب القاعدة العُرفٌ  التً ٌمكن البَت فةً النةتاع القةانونً وفقةاً لهةا. وٌَرجةع أصةل هةذه المبةاد  إم 

مستالص  من القانون الوطنً، التً ٌمكن نقلها إلى نطا  القانون الدولً العاْم وفقةاً لتةروط محةددة، أو أْن العام  للقانون ال

تكون هذه المباد  مستالص  من القانون الدولً العاْم بتكل محض، وٌكون تطبٌه هذه المباد   فةً الجةانبٌن الموضةوعً، 

 واإلجرالً فً القضالٌن المدنً، والجنالً الدولٌٌن.

وقد استعانت محكمتا العدل الدولٌ  والدالم ، فضبلً عن المحاكم الجنالٌ  الدولٌ  الااص ، والمحكم  الجنالٌ  الدولٌ  الدالم   

محكمتةةً العةةدل الدولٌةة  موقةةؾ  بالمبةةاد  العامةة  للقةةانون؛ لؽةةرض البَةةت فةةً النتاعةةات القانونٌةة  المعروضةة  أمامهةةا، إال أن  

كان متحفدا فً االعتماد على المبةاد  العامة  للقةانون كمصةدر للقةانون الةدولً، وحٌنمةا كانتةا  وفً مجموع ارالهما والدالم 

تستادمان المباد  العام ، كانتا تستادماند بوصةفها وسةٌل  لتفسةٌر القةانون الةدولً التقلٌةدي، ونةادرا مةا تحةل محلةد، إذ إن  

قانون بصورة مباترة، بةل كانةت مجةرد اتةارت مةن اةبلل اآلراء المحكمتٌن قلما أسندت أحكامها الى المباد  العام  لل هاتٌن

اعتمد على موافق   محكمتً العدل الدولٌ  والدالم المنفصل  والماالف  لقضاة المحكمتٌن، وٌمكن تعلٌل هذا النهج؛ بؤن ندام 

الدالمةة ، المحةةاكم وعلةةى عكةةس محكمتةةً العةةدل الدولٌةة  والةةدول األطةةراؾ، وتاوفةةاً مةةن أن ٌصةةبح القاضةةً الةةدولً متةةرعاً، 

الجنالٌ  الدولٌ  قد أوضحت منهجٌ  التؤكد من وجةود، ومضةمون، ونطةا  المبةاد  العامة  للقةانون، إذ اسةتادمت الكثٌةر مةن 

المباد ، مثل مبدأ ال جرٌم  وال عقوب  اال بقانون، ومبدأ تاصٌ  العقوب ، ومبدأ التك ٌفسر لصالح المتهم، ومبةدأ القةانون 

بدأ وجوب إنتاء المحاكم بموجب القانون، إذ إن د قد تعتمد نتٌج  المحاكم  على وجود أو عدم وجود مبةدأ األصلح للمتهم، وم

 عام للقانون، كما إن  إدان  متهم قد تعتمد على وجود أو عدم وجود المبدأ ذي الصل  بالقضٌ .
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 الحقو  

 الباطن فً العقود اإلدارٌ  / دراس  مقارن عنوان الرسال  : التعاقد من  فالت جمع  دمحماسم الطالب :  

 العام القسم  :  الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙرقم االستمارة : 

 القانون العام / القانون اإلدارياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  حسن دمحم علً البناناسم المترؾ : د . 

 القانون العام / القانون اإلداري  االاتصاص العام / الدقٌه : عامالقسم : ال

 

 المستالص

 

تناولت هذه الدراسة  موضةوع التعاقةد مةن البةاطن فةً العقةود االدارٌة  , هةذا الموضةوع الةذي اضةحى حقٌقة  قانونٌة  و       

واقعٌ  وال سٌما فً مجال عقود المقاوالت , ففً دل التقسٌم الدقٌه للعمل ومبدأ سةٌادة التاصةص الةدقٌه , لةم ٌعةد بمقةدور 

ة علةى عاتقةد لوحةده, دون ان ٌسةتعٌن بؽٌةره مةن اصةحاب التاصةص , وذلةك مةن المتعاقد مع االدارة تنفٌذ االلتتامةات الملقةا

ابلل ابرام عقود مةن البةاطن لتنفٌةذ جةتء مةن االلتتامةات محةل االصةلً, فالتعاقةد مةن البةاطن وسةٌل  ٌلجةؤ الٌهةا المتعاقةد مةع 

جةود عقةدٌن وهمةا العقةد األصةةلً االدارة بهةدؾ المسةاهم  فةً تنفٌةذ العقةد اإلداري األصةلً , والتعاقةد مةن البةاطن ٌفتةرض و

والعقد من الباطن وعلى الرؼم مةن اسةتقبلل كةبل العقةدٌن عةن بعةض اال انهمةا ٌتةتركان مةن حٌةا وحةدة محةل العقةد األصةلً 

وموضوعد , وعلى الرؼم مةن األهمٌة  البالؽة  لدةاهرة التعاقةد مةن البةاطن اال انةد هنةاك قصةوراً تتةرٌعٌاً واضةحاً فةً تندةٌم 

من الباطن فً كل من مصر والعرا , على العكس من فرنسا التً ندمت احكامةد ومنحةت المتعاقةد مةن البةاطن  داهرة التعاقد

 ضمانات كافٌ  للحصول على مستحقاتد. 
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 الحقو  

 التندٌم القانونً لمجلس تدقٌه قضاٌا المتقاعدٌنعنوان الرسال  :  فهد ناصر دمحماسم الطالب :  

 العام القسم  :  الكلٌ  : الحقو    الموصلالجامع  : 

 دبلوم عالً  التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 79رقم االستمارة : 

 القانون العام / القانون اإلدارياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  دمحم عتت فاضلاسم المترؾ : د . 

 لدستوري القانون العام / القانون ا  االاتصاص العام / الدقٌه : عامالقسم : ال

 

 المستالص

 

المعةدل النافةذ وقةد عبةر عنهةا  بةـ)قضاٌا  ٕٗٔٓلسن   9تنتؤ المناتع  التقاعدٌ  عن تطبٌه قانون التقاعد الموحد رقم       

التقاعد(, لتتكل كل ما ٌتفرع عن الحقو  التقاعدٌ  التً تمةنح للفةرد بعةد إحالتةد علةى التقاعةد، إذ تكةون هةذه المناتعة  بةٌن 

 ٌ  وبٌن المتقاعد. دالرة التقاعد إلى هٌؤة التقاعد الوطن

عمد المترع العراقً إلى استادام أسلوباً ااصاً لحل تلك القضاٌا.إذ انتةؤ"مجلس تةدقٌه قضةاٌا المتقاعةدٌن" الةذي  

لسةن   8ٖوال ٌاضةع لقةانون المرافعةات المدنٌة  رقةم ٌعد من الناحٌ  القانونٌ  مجلساً ادارٌةاً بحكةم تكوٌنةد, وطبٌعة  قراراتةد 

كحةةه  ٕ٘ٓٓاالمةةر الةةذي ٌتعةةارض مةةع حقةةو  االنسةةان االساسةةٌ  الةةواردة فةةً دسةةتور العةةرا  لسةةن   المعةةدل النافةةذ. 9ٙ9ٔ

التقاضً وحه المثول امام محكمة  مسةتقل  والعبلنٌة  فةً سةٌر جلسةاتها وال ٌؽنةً عةن ذلةك اضةوع قراراتةد لرقابة  محكمة  

 التمٌٌت لوجود انتقاص فً درجات التقاضً.

قٌه قضاٌا المتقاعدٌن فً طٌاتد الؽموض من جه إذ ورد ااتصاصد على نحةو واسةع وال وٌحمل التندٌم القانونً لمجلس تد

سةٌما طبٌعة  القضةاٌا التقاعدٌة , ومةةن ٌحةه لةد االعتةراض ، ممةةا قةد ٌتٌةد مةن اعبةاء المجلس.ومةةن جهة  ااةرى عةدم كفاٌةة  

ٌةةد, ولةةم ٌضةةع تةةروط معٌنةة  لتقةةدٌم التندةةٌم القةةانونً إذ لةةم ٌبةةٌن القةةانون الجهةة  التةةً ٌةةرتبط بهةةا المجلةةس ومةةدة العضةةوٌ  ف

. كما لم ٌؤاذ بالتدلم الوجوبً كطرٌه للتسةوٌ  الودٌة .كما ان هنةاك بعةد مكةانً بةٌن االفةراد ذوي العبلقة  عرٌض  االعتراض

 ومكان المجلس , مما ٌفوت العدٌد من مصالح المتقاعدٌن.
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 الحقو  

االقلٌات   –الرسال  :  الحماٌ  القانونٌ  للحقو  المدنٌ  والسٌاسٌ عنوان  احمد عبدالرحمن حاجًاسم الطالب :  
 أنموذجاً                             

 حقو  اإلنسان  القسم  :  الكلٌ  : الحقو    الجامع  : الموصل

 ماجستٌر  التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٕرقم االستمارة : 

    القانون الدولً / فرع قانون حقو  اإلنسان  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  ٕٔ/  8ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه           مدرس الدرج  العلمٌ  :  قٌصر سالم ٌونساسم المترؾ : د . 

   القانون العام / القانون الدولً العام   االاتصاص العام / الدقٌه : حقو  اإلنسان القسم : 

 

 المستالص

 

كانت وما تالت مسؤل  توفٌر الحماٌ  القانونٌ  لؤلقلٌات وتمكٌنها من ممارس  حقوقها االنسانٌ  واحدة من اهم المسةالل       

الجدٌرة بالبحا والدراس  والسٌما أن اكثر دول العالم الٌوم هً دول متعددة االثنٌات والقومٌات التً تضم األقلٌةات الماتلفة  

ٌ  وقومٌ  وما إلى ذلك، ولةٌس ادل علةى أهمٌة  الموضةوع القةانونً ان متةكل  االقلٌةات وتةوفٌر الحماٌة  لهةا من دٌنٌ  ولؽو

ومنع التمٌٌت بٌنها من المتةكبلت التةً ال تحدةى باهتمةام الةدول فحسةب بةل اضةحت محةور االهتمةام الةدولً والةوطنً بؤسةره 

نٌةة ، نةةذكر منهةةا االمةةم المتحةةدة واالتحةةاد االوربةةً ومندمةة  الةةدول والسةةٌما فةةً مندماتهةةا الدولٌةة  والعالمٌةة  واالقلٌمٌةة  والوط

االمرٌكٌ  وجامع  الدول العربٌ  اذ تإكد التقارٌر السنوٌ  والدراسات الصادرة من هذه المندمةات ان حقةو  األقلٌةات التالةت 

ماعات االارى المتكل  لؤلكثرٌة  تهدر بقوة بالؽ  فً بقاع عدٌدة من العالم سواء بموافق  الحكومات الوطنٌ  او بوساط  الج

والتً تحاول بتتى السبل القضاء على االقلٌات وطمس هوٌتها الااص  وانتهاك حقوقها االنسانٌ  وأول ما ٌثٌةره البحةا فةً 

هذه المسؤل  تحدٌد مفهوم االقلٌات وتعلقد بجوانب سٌاسةٌ  واجتماعٌة  واقتصةادٌ  فضةبل عمةا تثٌةره الجوانةب القانونٌة  مةن 

ونةةدرة الدراسةات القانونٌةة  فةً متةةكل  االقلٌةات والٌةةات حماٌتهةةا علةى المسةةتوى الةوطنً بٌنمةةا نبلحةد وفةةرة الكتةةب  متةكبلت

والبحوا والدراسات ورسالل الماجستٌر وأطارٌح الدكتوراه التً تبحا هذه المتكل  لكن فً جوانبها الدولٌة  اي مةن وجهة  

الموضةوع مةن ناحٌة  القةوانٌن الداالٌة  اضةاف  الةى ناحٌة  القةوانٌن الدولٌة ، القانون الدولً العام. لذا اتبعنا فً دراسة  هةذا 

بؤتباع المنهج التحلٌلً الذي ٌتم فٌد دراس  مفهوم االقلٌات وما تتمتع بد من حقةو  وردت فةً الدسةاتٌر والقةوانٌن الداالٌة  

الٌة  لحقةو  االقلٌةات المدنٌة  والسٌاسةٌ  والدولٌ  وذلك ألستابلص األسس التً تقوم علٌها فكةرة الحماٌة  الدسةتورٌ  والجن

 وما أقر لها من ضمانات تكفل حقوقها وتمنع االعتداء علٌها.
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 آلداب ا

 هةـٖٖٗٔ-8ٕٖٔالادمات الوقفٌ  النسوٌ  فً الموصةل ) :  عنوان الرسال  اسم الطالب : االد أكرم اضر
 م(  ٕٕٔٓ-99ٕٔ/

  التارٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖٔرقم االستمارة : 

 تارٌخ / تارٌخ حدٌااالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  منهل اسماعٌل العلً بكاسم المترؾ : د . 

 تارٌخ العرا  الحدٌا والمعاصر / تارٌخ حدٌا االاتصاص العام / الدقٌه : التارٌخالقسم : 

 

 المستالص

 

الحمد و رب العالمٌن منتس الدنٌا والدٌن, الذي اص بنةً اإلنسةان بةادراك الحقةاله والعرفةان, فمٌةتوا ببصةالرهم مةا        

انتجتد ٌد التحسٌن والتندٌم, وعاٌنوا ببصرهم وٌقنوا ببصٌرتهم الترقٌات التةً صةارت علةى اةط مسةتقٌم, والصةبلة والسةبلم 

, فقةد الةةه هللا االنسةان فةةً هةذه الحٌةةاة ودعةا بنٌةةد إلةى التعةةارؾ عدةةٌم دمحم علةى نةور األكةةوان ذي القةدرة السةةمً والجةاه ال

والتعاون والتآتر والتناصح والتكافل االجتماعً, وأهاب بؤقوٌالهم أن ٌساندوا ضعفالهم وأؼنٌالهم أن ٌساعدوا فقرالهم حتةى 

لدواهر التً تقةوي األواصةر وتتةد األتر ٌسعدوا بسعادتهم وٌسٌروا فً مسٌرة واحدة متراص  متبلحم  االجتاء, ومن بٌن ا

 وتترع المحب  فً القلوب داهرة االحسان التً منها الوقؾ فً سبٌل الاٌر.

تعةةد المةةرأة الموصةةلٌ  إحةةدى الصةةفحات الناصةةع  فةةً سةةجل الحضةةارة العربٌةة  االسةةبلمٌ  إذ عملةةت علةةى اٌجةةاد مندومةة  مةةن 

للمجتمع من تعبدٌ  واٌرٌ  وذرٌ ؛ وتؤمٌن مصادر الدعم الساً لها المإسسات المتكامل  واستمرارها فً المٌادٌن الحٌوٌ  

وتعد األوقاؾ النسوٌ  من الموضوعات الحضارٌ  التً لم تنل حتى اآلن االهتمام البلله بهةا وال ٌةتل مةا قدمةد البةاحثون فةً 

راسة  المإسسةات النسةوٌ  التةً هذا المجال محدود ومقتصراً على دراس  االحكام والمسالل الفقهٌ  المتعلقة  بهةا أكثةر مةن د

 أنتؤت فً دلها.

إن أهمٌ  دراس  الادمات الوقفٌ  النسوٌ  فً الموصل تكمن فً أنها تتٌح لنةا االطةبلع علةى االنجةاتات العدٌمة  ألمتنةا التةً 

د المالٌة  هً اٌر أم  أارجت للناس فً محاور لم تتوصل الٌها الحضارة الؽربٌ  حتى اآلن رؼم تفوقد التكنلةوجً وامكانٌاتة

الهالل  وهذا ما ٌجب أن ٌحفتها من أجل تطوٌر االبتكارات الرالع  بما ٌناسب النهوض الحضاري الجدٌةد الةذي تتةهده األمة  

وسط اضم التحدٌات المتنوع  الداالٌ  والاارجٌ  ومن األهداؾ المهم  التً تسعى الٌها هةذه الدراسة  بةؤذن هللا إعةادة فةتح 

لوقفٌ  بروح اٌجابٌة  نؤاةذ بالحسةبان التؽٌةرات السٌاسةٌ  والفكرٌة  التةً تسةود العةالمٌن العربةً موضوع الادمات النسوٌ  ا

 واالسبلمً.

لوجةود وقفٌةات نسةوٌ  عةن موقوفةات مدٌنة  الموصةل وؼةن عةدم  ٕٕٔٓ-9ٕٙٔإن سبب ااتٌاري للفترة الممتةدة بةٌن عةام 

اب سٌاسةً فةً الموصةل ولةذلك للةم نحصةل علةى أٌة  ألنها كانةت فتةرة اضةطر 9ٙٔٔ-9٘8ٔتطرقً للفترة الممتدة بٌن عام 

 وقفٌات تحتوي على موقوفات نسوٌ  تاص مدٌن  الموصل.

كةذلك إن دراسة  االوقةاؾ النسةةوٌ  فةً الموصةل مسةةؤل  لهةا مةا ٌبررهةةا فةً ضةوء عةةدم وجةود أٌة  دراسةة  أكادٌمٌة  عةن هةةذا 

وصةاً لةم تةولً األوقةاؾ النسةوٌ  االهتمةام التةً الموضوع بل أن معدم الدراسات والبحوا عن العرا  عموماً والموصل اص

تستحه كما أن هذا الموضوع ٌتكل فً رأٌنةا المتواضةع حلقة  مةن حلقةات دراسةات األوقةاؾ النسةوٌ  مةن الناحٌة  التةرعٌ  

والادمٌةة  والتارٌاٌةة  فةةً الموصةةل وأن المجتمةةع بحاجةة  إلةةى االوقةةاؾ النسةةوٌ  فةةً كةةل تمةةان ومكةةان السةةتمرار أعمةةال البةةر 

ٌر دون انقطاع ومن هنا وقع ااتٌاري على كتابة  موضةوع االوقةاؾ النسةوٌ  اةبلل العهةد الجمهةوري أمةا حةدود البحةا والا

 المكانٌ  فهً مدٌن  الموصل احدى المدن العراقٌ .

من أهم المتاكل والصعوبات التً واجهت الباحةا فةً إعةداد هةذه الرسةال  هةً قلة  الدراسةات التارٌاٌة  فةً هةذا الموضةوع 

ااص  فً العهد الجمهوري وإن مادة البحا متفرق  بتةتى الكتةب مةن تارٌاٌة  وفقهٌة  وأدبٌة  ودٌنٌة  وجؽرافٌة  فضةبلً عةن 

تداال ادمات مإسسات االوقاؾ وصعوبات كثٌرة منها ما ٌتعله بالدراس  المٌدانٌ  وصعوب  الوصةول إلةى الوقفٌةات كمةا أن 

 .ٕٗٔٓاء احتبلل داعش للموصل عام فً بحثً هذا قد تعرضت إلى الدمار أثن أؼلب المكتبات ودوالر الدول  التً لها عبلق 
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 اآلداب 

   : النتاط االقتصادي فً ببلد التام فً العصر التنكً   عنوان الرسال  اسم الطالب : تفان عادل مصطفى

 القسم : التارٌخ  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  البحا : اكادٌمًطبٌع   ٓٗٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ اسبلمً / اقتصاد اسبلمً  9ٕٔٓ/  7/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد رالد دمحم حامد حسناسم المترؾ : د . 

 تارٌخ اسبلمً / تارٌخ اقتصادي واجتماعً اسبلمً : االاتصاص العام / الدقٌه القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

 م ((8ٖٔٔـــ  7ٕٔٔه / 79٘ـــ  ٕٔ٘)) النتاط االقتصادي فً ببلد التام فً العصر التنكً       

م ( مةةن 8ٖٔٔــةةـ  7ٕٔٔه / 79٘ــةةـ  ٕٔ٘تعةةد دراسةة  النتةةاط االقتصةةادي فةةً بةةبلد التةةام فةةً العصةةر التنكةةً )         

الدراسات المهم  , كونها حلق  وصل بٌن الدراسات االارى التً سبقت واتبعت العصةر التنكةً فةً بةبلد التةام , والواقةع إن  

ل  إسبلمٌ  فً مرحل  من أتد مراحل التارٌخ االسبلمً حرجاً , إذ تع رض فٌهةا أحداا التارٌخ التنكً مهم  , ألنها تّكلت دو

العالم االسبلمً لهجوم أُوروبً ؼربً ُعرؾ بإسم الحروب الصلٌبٌ  , وكانةت هةذه الحةروب هجمة  اطٌةرة وملٌلة  بةالحوادا 

 والمحن . 

كثٌراً , والسٌما النتاط التراعً والصناعً والتجاري , وقد اتدهر النتاط االقتصادي فً ببلد التام فً العصر التنكً        

إذ عاملت الدول  التنكٌ  الفبلحٌن معامل  جٌدة , وكان نور الدٌن محمود قد سٌطر على العدٌد من المناطه فً ببلد التام مةن 

أنةد أسةقط الضةرالب  اجل حماٌ  الفبلحٌن من اطر الصلٌبٌٌن , ومنع أصحاب  من العبةا واالفسةاد فةً أراضةٌهم , فضةبلً عةن

والرسةةوم علةةٌهم للتافٌةةؾ عةةنهم , كمةةا عمةةل علةةى حماٌةة  الصةةناع وأصةةحاب الحةةرؾ والتجةةار ودعمهةةم وتتةةجٌعهم والؽةةاء 

الضرالب علٌهم , إذ توالت عملٌات اسةقاط الضةرالب والرسةوم عةن أصةحاب الحةرؾ والتجةار حتةى انةد قةام بالؽالهةا بعةد ذلةك 

 .     قلٌل    بتكل كامل قبل وفاتد بسنوات
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 اآلداب 

هةةـ  7ٖٓ: المةةروي عةةن النسةةاء فةةً تهةةذٌب اللؽةة  لؤلتهةةري ت طروحةة  عنةةوان األ حسام متعل دمحماسم الطالب : 
 دراس  ومعجم

 للؽ  العربٌ  القسم : ا الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٔرقم االستمارة : 

 / اللؽ  ـ المعجم اللؽ  العربٌ  وادابهااالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٖٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد رافع عبدهللا مالواسم المترؾ : د . 

 / اللؽ   والنحو  ابهااللؽ  العربٌ  واد االاتصاص العام / الدقٌه : للؽ  العربٌ القسم : ا

 

 المستالص

 

)المروي عن النساء( موضوع معجمً قام بالكتؾ عن النصوص التً نقلها الرواة على ألسن  النساء؛ لمعرفة  األداء        

اللؽوي للنساء، وبٌان أنماط النّساء المتحدثات، والتنوٌد بالصةٌػ الفصةٌح  المسةتعمل  أو النةادرة المعبةرة عةن الفكةر الرحةب 

لفةة . واقتضةةت طبٌعةة  الموضةةوع أن ٌكةةون فةةً قسةةمٌن رلٌسةةٌن ٌسةةبقهما مقدمةة  للمةةرأة وندرتهةةا إلةةى الحٌةةاة بجوانبهةةا المات

وٌقفوهما ااتم ، أما القسم األول فمثل دراس  وصفٌ  ابتدأت بتمهٌد توتع على ثبلا فقرات وضحنا فٌهةا عنةوان األطروحة  

إلةى مصةطلح )المةروي( فبٌّنةا حةدود فؤترنا فً األولى إلةى النتةؤة التؤرٌاٌة  لةـ)رواٌ  اللؽة ( ثةم عّرفنةا الرواٌة  لؽة  وصةوالً 

موضوعنا، وتناولةت الفقةرة الثانٌة  )ترجمة  األتهةري( بعةرض مةوجت، وتعرضةت الفقةرة الثالثة  لئلتةارة إلةى اهتمةام العةرب 

والمسلمٌن بالنساء فُوِسَمت بـ)النساء فً مإلفات القدماء(، تبع ذلك فصول ثبلثة  فكةان األول بعنةوان: )مناهةل األتهةري فةً 

عن النساء( التً نُدمت فً مبحثٌن فُاصص األول لـ)األعبلم الذٌن أاذ عنهم(، والثانً لةـ)النساء المةروي عةنهّن(،  المروي

وجاء الفصل الثانً بعنوان: )منهج األتهري فً المةروي عةن النسةاء( لٌتةرح الطرالةه المعتمةدة فةً تفسةٌر المةادة اللؽوٌة  

جةاري الضةبط، وتةرح األلفةاد، والتصةحٌح اللؽةوي، والتةواهد، والمصةطلح، التً اكتنفتها نصوص األطروح  فتناولنا فٌةد م

وصٌػ األداء، موتع ً علةى فقةرات مةع أمثلة  لهةا، تبعهمةا الفصةل الثالةا بعنةوان: )دةواهر لؽوٌة  فةً المةروي عةن النسةاء( 

والمتترك اللفدةً، والتضةاد، لنعرض فٌد أبرت دواهر فقد العربٌ  فرصدنا فٌد أمثل : لبلتتقا ، والقلب، واإلبدال، والنحت، 

والترادؾ، واللؽات، وفعلت وأفعلت، واإلتباع، والتثنٌ ، والمعّرب والداٌل. أما القسم الثةانً فقةد تةكل معجمةاً اُفتةتح بتوطلة  

لبٌان: )عملنا فً صناع  المعجم وتوثٌقد( ثم ُعرضت النصوص وفه الجذور اللؽوٌ ، التً تبعها )ملحقةان( تضةمنا نصوصةاً 

إّن عةةن معةةاٌٌر الموضةةوع. وبعةةد االنتهةةاء مةةن كةةل ذلةةك اتمنةةا األطروحةة  بةةذكر النتةةالج التةةً توصةةلنا إلٌهةةا وأبرتهةةا:  اارجةة ً 

)المروي عن النساء( ٌمثل وحدة موضوعٌ  متكامل  لمعجةم لةد اصوصةٌتد اللؽوٌة ، وتمٌةته العلمةً فةً أدبٌةات جمةع اللؽة  

( نصةاً، ثبةت منهةا عنةد الفةرت ٕٔٗأربعمالة  وواحةداً وعتةرٌن )حة  ورواٌتها والتصنٌؾ فٌها. وقد بلػ عدد نصةوص األطرو

وقد تباٌنت النساء اللواتً روى عنهّن األتهةري وفةه تةهرتهّن؛ فقةد روى ( نصاً. 9ٖٗوالتوثٌه ثبلثمال  وتسع ٌ وأربعون )

ن النساء( المعتمةدة ( امرأةً مجهول . وأؼلب تواهد )المروي ع8ٕ( امرأة معروف ، وعن اثنتٌن وثمانٌن )ٓ٘عن امسٌن )

( تةاهداً، ٌلٌهةا األتةعار واألرجةات التةً بلؽةت تسةع ً 8٘ٔكانت من الحدٌا واألثر التةً بلةػ عةددها مالة  وثمةانً وامسةٌن )

( ٔٔ( تاهداً، وأاٌرا القران والقراءات وعددها أحةد عتةر )ٖٓ( تاهداً، ثم األمثال واألقوال وعددها ثبلثون )79وسبعٌن )

صوص األطروحة  علةى دةواهر لؽوٌة  عدٌةدة ومةن أكثرهةا وروداً )اإلبةدال اللؽةوي( الةذي ٌعةود أؼلبةد إلةى اكتنفت نو تاهداً.

ااتبلؾ لؽات القبالةل، ومةن أنةدرها )النحةت( الةذي ورد فةً موضةع واحةد، وكانةت أؼلةب ألفةاد دةاهرة )التةرادؾ( واقعة ً فةً 

همت فً الصٌؽ  الصرفٌ  كقول إحداهّن: رثؤُت توجةً )المروي عن الدبٌرٌ (. وقد جانبت بعض النساء الصواب اللؽوي فتو

ٌْتُد.   بؤبٌات، والصواب: َرثَ
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 سعد طلب عبد الحماداسم الطالب : 
 

 –أتمةة  المواطنةة  وأثرهةةا فةةً عةةدم اإلسةةتقرار المجتمعةةً عنةةوان الرسةةال  : 
 دراس  اجتماعٌ  مٌدانٌ  فً محافد  نٌنوى 

  جتماعاإلعلم القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٗٔرقم االستمارة : 

  علم اإلجتماع السٌاسً االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد حمدان رمضان حامداسم المترؾ : د . 

  علم اإلجتماع السٌاسً  االاتصاص العام / الدقٌه : علم اإلجتماعالقسم : 

 

Abstract 

 

      The Citizenry Today Occupies A Prominent Role In Contemporary 

Human Life . It Is Characterized By The Difference , Diversity, And 

Difference In Iraq In General And The Governorate Of Nineveh 

Especially As It Is Part Of Those Societies Which Are Characterized By 

Diversity, And Difference. Including Today In Strengthening The 

Connection Of The Society And Overcome The Differences Between Its 

Components, Especially In Our Iraqi Society, Towards Democracy, Who 

Live With Him And Calamity Defending Nineveh From The Events And 

Repercussions After The Us Occupation And The Accompanying 

Operations And Armed Terrorist Organization Left Lot Of All The 

Turmoil That Affected The Whole Of The Fabric And Social 

Construction Of The Support, So That Iraq Today Needs More 

Citizenship That Any Other Value, Especially After The Fall Of The 

Calamities And Brutality Of The Inhabitants Of Terror And Horror And 

Taking Violence Kill His Children Without Mercy So Must Be Invited 

To Pay And Inspiration All The Stimuli That Call To Evoke All Value 

And Principles Of Citizenship In Order To Overcome The Crises 

Calamities And Hardships Experienced By Enemy, And To Move Away 

From The Reasons That Lead To The Crisis Of Citizenship, And Build A 

Real Citizen And Not A Sham, And This Study Aims At Answering The 

Following Questions: 

1- What Are The Theoretical Frameworks That Explain The Concept Of 

Citizenship ? 

2-What Is The Level And Degree Of Crisis Of Citizenship Among 

3-What Are The Axes Of The Crisis Of Citizenship Most Influential 

Individuals In The Social Components In The Province Of Nineveh And 

From Their Own Point Of View ? 

4-How Different The Degree Of Variation Of The Crisis Of Citizenship 

Dimensions Of The Individuals Of Social Components And Depending 
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On The Following Variables: (Gender, Age, Social Status, Educational 

Level, Place Of Residence, Religion, Nationality, And Economic Level) ? 

Accordingly . 

The Sample Of The Study Consisted Of (600) Respondents Who Were 

Deliberately Selected From The Social Components That Comprise The 

Community The Conservative Society They Are All Religious 

Components:- (Muslims, Christians And Yezidi), And The National 

Components That Included: Arabs, Kurds, Turkmen, Christians , 

Yazydis, And Shabak), In Order To Represent The Society Of The Study 

Of Fullest Extent, The Researcher Used Both The Historical And 

Comparative Approach As Well As The Social Survey Methodology, 

And Then Using The Questionnaire Of The Special Questionnaire Of 

The Citizenship Crisis Which Was Prepared For This Presentation In 

Order To Achieve The Objectives Of The Study , Previous Studies 

Scientific And Academic Frameworks In The Construction Of The Scale, 

And Was Extracted By The Virtual Truth By Presenting It To A Group 

Of Experts Inside And Outside The Country, And The Verified Its 

Stability In Test Method, And The Statistical Data Was Processed , Using 

Statistical Means In The Bag Of Social Sciences Portfolio (Spss). Of The 

Conclusions, Including Social Sciences : 

1- Is A Necessary And Essential Condition For The Sustainability Of 

Political And Legal Action And Its Success In Citizenship Genuine 

Citizenship And The Truth Support Of Government The Views And 

Views And Political Movements, In Accordance With The Aspirations 

Of The Masses To Overcome The Differences And Crises, Which Serves 

To Work Together To Push The Movement Of Society And Its 

Development And To Achieve The Aspirations, And Hopes Of The 

Iraqi Citizens Paupers. 

2 - Citizenship Is Based Mainly On The Language Of Coexistence And 

Religious Tolerance And Away From All Manifestations Of Extremism 

And Violence, A High Ethical Value That We Affirm And Calls For All 

Religions And Divine Status, And Because The Citizenship Of The 

Factions Of The Factions That Characterize The Human Which Must 

Work To Honor The Efforts To Instill In The Human Soul. 
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 ه( من الصوفٌ  والتصوؾ 7ٗ8موقؾ اإلمام الذهبً): عنوان الرسال   اسم الطالب : موفه اسماعٌل دمحم
   -دراس  تارٌاٌ   -

 القسم : التارٌخ  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٗٔرقم االستمارة : 

 / تارٌخ إسبلمً االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ  9ٕٔٓ/  7/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . دمحم عبدهللا احمد

 / حضارة اسبلمٌ    تارٌخ اسبلمً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

وأاذ باالنتتةار منةذ فجةر بتوؼةد كحركة  دٌنٌة  فكرٌة  فةً العةالم  لما كان للتصوؾ مكان ً ملحود ً فً تارٌخ اإلسبلم،

اإلسبلمً فً القرن الثالا الهجري/ التاسع المٌبلدي، داعٌا إلةى التهةد والعبةادة، والةذي جةاء كةرد فعةل مضةاد لبلنؽمةاس فةً 

رت تلك النتعات بعد ذلك، حتى صارت طرقا ُممٌ تة معروف  اتاذت ال تهد تعارها، وتصفٌ  القلوب الترؾ الحضاري. ثم  تطو 

دثارها، مع صح  االعتقاد وسبلم  العمل، إال أند قد دال فً مسمى الصوفٌ  فر  وطوالؾ متعددة، لم ٌكن الجامع بٌنهةا إال 

التحلةً بالتهةةد واالهتمةةام بةةؤحوال القلةةوب سةواء أكةةان علةةى وجةةد الصةةد  أم كةةان علةى وجةةد االدعةةاء والتدةةاهر أمةةام الالةةه، 

 العلماء فٌهم، كما تنّوعت أحكام العلماء بحقهم. فتعددت أقوال

فمن بٌن هإالء العلماء الةذٌن لهةم اراإهةم ومةواقفهم تجةاه هةإالء. اإلمةام الةذهبً رحمةد هللا، والةذي كةان موسةوع   

الةد عصره؛ إذ لم ٌترك علماً من العلوم إال واتتؽل فٌةد، بةل وبةرع فٌةد حتةى واتى أربةاب هةذا العلةم وفةاقهم، والةذي تةرك ور

بٌدرا من اآلثار العلمٌ  والكتب والمحررات ما فا  بد الكثٌر من علماء عصةره؛ لكونةد عةاش فةً بٌلةٍ  علمٌةٍ  رصةٌن  أثةرت 

فً تحصٌلد العلمً بتكل ٌةدعو إلةى اإلعجةاب، فكةان لتامةـاً علةى الدارسةٌن والبةاحثٌن أن ٌتنةاولوا جانبةا مةن جوانةب أفكةاره 

 بالدراس  والتمحٌص.

فةً تةم الموافقة  علةى الموضةوع الموسةوم بةـ)موقؾ اإلمةام الةذهبً  وتقصً واستتارة عدد مةن ذوي الابةرةبحا  وبعد هذا

إن دراس  مواقةؾ واراء  ه( من الصوفٌ  والتصوؾ دراس  تارٌاٌ ( لٌكون جتءاً من متطلبات نٌل تهادة الماجستٌر،7ٗ8)

الهتمام لدى الدارسٌن، سةواء مةن الناحٌة  التارٌاٌة  أم العلماء حول طالف  أو مذهب فكري من المواضٌع الجدٌرة بالبحا وا

كمةا أن   التؤصٌلٌ  أم العقدٌ ؛ ألن مثل هذه الدراسات تعطً الباحا فكرة عن مدى تضلع العةالم بعلةوم عصةره وإحاطتةد بهةا.

لتصةوؾ علةى تصةوؾ أهمٌ  هذا العنوان تبرت فً تقسٌم اإلمام الذهبً ــــ رحمد هللا ــــ لمذهب التصوؾ؛ حٌةا قّسةم طةر  ا

مقبول واار مذموم، وبٌان ما هو محمود وما هو مذموم فً الترع ــــ بحسب وجه  ندره ــــ وإٌةراد أقوالةد علةٌهم باألدلة  

الترعٌ ، ومن الجدٌر بالذكر أن هذا التقسٌم لم ٌفصح بةد اإلمةام الةذهبً، وإنمةا دهةر بعةد جمةع ودراسة  أقوالةد فةً أمهةات 

ذا البحا تتجلى فً عرض قضاٌا التصةوؾ المقبةول مةع ذكةر أعةبلم المتصةوفٌن التةابعٌن لهةذا القسةم، كما أن أهمٌ  ه  كتبد.

 لتصوؾ.وذكر قضاٌا التصوؾ المذموم مع  رواد هذا النوع من ا
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 8ٗٙعنوان األطروح  : أوقاؾ الالٌل والحرم اإلبراهٌمً فً العصر المملوكً )  عبد الملك نادم عبد هللااسم الطالب : 
 م (ٙٔ٘ٔ – ٕٓ٘ٔهـ / 9ٕٕ –

 القسم : التارٌخ  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٗٔرقم االستمارة : 

 / تارٌخ إسبلمً تارٌخالاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد موفه سالم نورياسم المترؾ : د . 

 التؤرٌخ اإلسبلمً / التؤرٌخ العباسً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

الاٌةةر موصةوالً فةةً هةذه األمةة  إلةى ٌةةوم الةدٌن ، وأفضةةل الصةبلة وأتةةم التسةلٌم علةةى اةاتم األنبٌةةاء الحمةد و الةةذي جعةل       

 والمرسلٌن سٌدنا دمحم وعلى الد الطٌبٌن الطاهرٌن وصحابتد المتقٌن. وبعد ...

 واالقتصادٌ  ، وقةد واالجتماعٌ  والحضارٌ  اإلنسانٌ  أبعادها لها عدٌم  دٌنٌ  وقرب  ٌُعد الوقؾ فً اإلسبلم مإسس  كبرى

ً  والعطاء للسماح  رمتاً  ٌتال وال كان  أهةم مةن وهةو  ، اإلسةبلمٌ المجتمعةات فةً المبدعة  للطاقات ومفجراً  لبلقتصاد وعصبا

ً  الصدقات ً  وأعدمها نفعا  تعالى ، ومصدر هللا إلى وأحبها الصالح  األعمال أفضل من عطاإه ، فهو وٌستمر نفعد ٌجري ثوابا

 . هللا  عباد إلى وإحسان بر

 واإلبةداع بالمةال الحضةارة وإمةدادها تلةك تؽذٌة  فةً رالةد دور لةد كةان الوقةؾ اإلسبلمٌ  ٌجةد أن للحضارة المتعمه والدارس

ومةا تةرك اإلسةبلم مجةاالً مةن مجةاالت الحٌةاة إال وتةدال فٌةد باإلصةبلح  . عطالها ثمرة على وحافد مسٌرتها رعى والقوة مما

مجةةاالت النتةةاط اإلنسةةانً الحٌةةوي ، إدارة األمةةوال والسةةعً لتحصةةٌلها ، ومةةن هنةةا جةةاء اإلسةةبلم  والتهةةذٌب والتقةةوٌم ، ومةةن

 بالمحافد  على المال ، وجعلد كلٌ  من الكلٌات الامس التً جاءت الترالع جمٌعاً بالمحافد  علٌها .

مقدس  بتكل ااص ومنهةا فلسةطٌن . عام ، وفً االماكن ال بتكل اإلسبلمٌ  المجتمعات فً بالؽ  أهمٌ  الوقؾ ندام وٌكتسب

ً  بل ، الدٌنٌ  الوقؾ مكان  من فقط لٌس األهمٌ  هذه وتنبع الةذي  والسٌاسةً والثقافً واالقتصادي االجتماعً الدور من أٌضا

 هةذا سةاعد ، المتعةددة الوقةؾ ندةام ومجاالت اهتمامات تعد إحدى والتً والتعلٌم ، العبادة دور ؛ فضبلً عن ٌإدٌِد هذا الندام

مثةل  , اإلسبلمً للمجتمع واالقتصادٌ  والثقافٌ  االجتماعٌ  الادمات تقدٌم ابلل من المدنٌ  الحٌاة مجاالت ماتلؾ فً الندام

 المؤكل وتوفٌر العلم طلب  ودعم والكتاتٌب المدارس وإنتاء الترب مٌاه وتوفٌر ، والمسنٌن واألرامل واألٌتام الفقراء رعاٌ 

للمرضةى  الةدواء وتوفٌر والصٌدلٌ  ، الطبٌ  األبحاا ودعم المستتفٌات وإقام  ، والمسافرٌن للمحتاجٌن واإلقام  والمترب

 وؼٌر ذلك .

وبةةذلك فقةةد صةةارت األوقةةاؾ بمثابةة  الدعامةة  الكبةةرى للاةةدمات االجتماعٌةة  والصةةحٌ  والتعلٌمٌةة  والدٌنٌةة  , وكةةان لؤلمةةاكن 

 .افراً من اهتمام الممالٌك بمجال األوقاؾ ؛ ندراً لمكانتها الدٌنٌ  الممٌتة المقدس  فً فلسطٌن بعام  والالٌل بااص  حداً و
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 اآلداب 

( فً كتاب ) الؽرٌب ه9ٕٓعنوان األطروح  : مروٌات أبً عبٌدة )ت إبراهٌم حاضر دمحماسم الطالب : 

 ( دراس  لؽوٌ هٕٕٗألبً عبٌد )ت المصنؾ( 

 اللؽ  العربٌ القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٗٔرقم االستمارة : 

 لؽ  / لؽ  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  عماد عبد ٌحٌى الحٌالًاسم المترؾ : د . 

 لؽ  / علم الدالل  االاتصاص العام / الدقٌه : اللؽ  العربٌ القسم : 

 

 المستالص
 

رواٌ ً وتصنٌفاً ، فمةنهم مةن  –لؽ  القران الكرٌم  -فً تراثنا اللؽوي علماء ُكـثُـر ، لهم حد وافر فً ادم  اللؽ  العربٌ       

ةـَدةَ َمْعَمةُر  ٌْ ذاع صٌتد وانتتر من ابلل اثاره التً حفدت لنا  اراَءه وجهَده من عواِدي التمان ، ومن هإالء العلماء أبةو ُعـبَـ

ًُّ والًء ، البَْصِريُّ نتؤةً ومذهباً ، والمتةوفى سةن  ) بن الُمـثَــن ى  ٌِْم ه ( ، إْذ ٌتمتةع بمكانة  عالٌة  ، وبؽةتارة التةؤلٌؾ 9ٕٓ، الت 

ةا  فً علوم اللؽ  ، وأٌام العرب وأابارهم ، وٌصؾ العلماء أبةا عبٌةدة بؤن ةد عةالم بلسةان العةرب ، وإمةام مةن ألةـم   اللؽة  ؛ ِمم 

من العلماء ، ٌصدرون عنةد ، وٌرجعةون إلٌةد فةً كثٌةٍر مةن مةواّدِ اللؽة  ومسةاللها ، وٌَةُدلُّ حجةم المروٌةات جعلد موِرداً لكثٌٍر 

الض ام  التً نُِقلت عن أبً عبٌدة فً كتب اللؽ  والمعاجم اللؽوٌ  ؛ على مقدار الثق  التً ٌتمتع بهةا عنةد علمةاء اللؽة  . كةلُّ 

موضةةوعاً ألطروحتةةً للةةدكتوراه ، ولسةةع  مروٌاتةةد وؼتارتهةةا فةةً كتةةب اللؽةة  هةةذه األسةةباب حف تتنةةً الاتٌةةار أبةةً عبٌةةدة 

ؼب  فً دراس  استقصالٌ  تتمل أكبر قدر من مروٌاتد ٌمكن دراسةتها بالتفصةٌل ، وعةدم االعتمةاد  ومعاجمها ، فضبلً عن الر 

مةن ناحٌة  وصةولها إلٌنةا  –أقدمها  على أاذ نماذج معٌن  منتقاة من تلك المروٌات ، ااترنا من المعاجم اللؽوٌ  الموضوعٌ 

م )  - ٌْةـد القاسةم بةن سةبل  ، واألصل الذي نقلت عند أتهر كتب اللؽ  ومعاجمها ، أال وهو كتاب ) الؽرٌب المصةنؾ ( ألبةً ُعـبَ

 ه ( ، وال سٌما أنّا وجدنا عدد مروٌات أبً عبٌةدة فةً هةذا الكتةاب ٌمكةن أْن تةنهَض بدراسة  علمٌة  جامعٌة  ، فاسةتقرٕٕٗت

ه( فةً كتةةاب ) الؽرٌةةب المصةنؾ ( ألبةةً ُعـبَةةـٌد 9ٕٓعنةوان الدراسةة  فةً ضةةوء مةةا تقةد م علةةى : )) مروٌةةات أبةً ُعـبَةةـٌدة )ت

ه( دراس  لؽوٌ  (( . وتهدؾ دراستنا هذه إلى الكتؾ عن الجهد اللؽوي الذي قام بد أبو عبٌةدة ومةدى حرصةد علةى ٕٕٗ)ت

مً رواة اللؽة  الةذٌن سةاهموا تدوٌن ألفاد اللؽ  العربٌ  ، والتعرٌؾ بؽرٌ بها ، وإماط  اللِّثام عن تاصةٌتد بوصةفد مةن متقةّدِ

فً وضع اللبنات األولى فً صناع  المعجم العربً ، والكتؾ عن جوهر المادة العلمٌ  لمإلفاتد اللؽوٌ  المفقودة . واقتضت 

ةا التمهٌةد فكةان طبٌع  ماد ة النصوص المجموع  أْن ٌقوَم البحا على امس  فصول ، مسبوق  بت مهٌد ، وُمردف  بااتم  .  أم 

جامعةةاً لمكونةةات عنةةوان األطروحةة  ، وتةةمل : التعرٌةةؾ بةةؤبً عبٌةةدة ، والتعرٌةةؾ بةةؤبً عبٌةةد ، والتعرٌةةؾ بكتةةاب ) الؽرٌةةب 

عت الثبلث  األُولى منها على ما ورد من نصوص فً الحقول الداللٌ  ، فضم   ا الفصول الامس  ، فُوّتِ الفصةل  المصنؾ ( . وأم 

األول : ) المةةروي فةةً الموجةةودات الحٌ ةة  ( ، واتةةتمل علةةى مبحثةةٌن : مبحةةا للمةةروي فةةً اإلنسةةان ، ومبحةةا للمةةروي فةةً 

الحٌوان والنبات . وجاء الفصل الثانً فً : ) المروي فً الموجودات ؼٌر الحٌ   ( ، أُفرد منهةا مبحةا للموجةودات الطبٌعٌة  

بٌعٌ  ) الُمَصن ع والُمَرك ب ( . وتمل الفصل الثالا : ) المةروي فةً األحةداا والمجةردات ( ، ومبحا ثاٍن للموجودات ؼٌر الط

ٌة  والمعنوٌة  ، والمبحةا اآلاةر  ، واحتوى علةى مبحثةٌن : أحةدهما للمةروي فةً األحةداا ، وهةً كةل األفعةال واألعمةال الماّدِ

صةا للمةروي فةً الدةواهر للمروي فً المجردات ، وهً كل األلفةاد التةً ال تةدرك إال  بالعقة ل . أّمةا الفصةبلن األاٌةران ؛ فُاّصِ

اللؽوٌ  ، فجاء الفصل الرابع فً : ) المروي فً الدواهر الصوتٌ  والصرفٌ  ( ، وجاء الفصل الاامس فةً : ) المةروي فةً 

أبةً عـبةـٌدة فةً  بلةػ مجمةوع النصةوص المروٌة  عةنالدواهر الداللٌ  ( . وكان من أهم النتةالج التةً توصةل إلٌهةا البحةا : 

( نصةوص  7( نصةاً ، منهةا )  ٖٕٔكتاب ) الؽرٌب المصنؾ ( ألبةً عــبـٌةـد ، بتحقٌةه الةدكتور صةفوان عةدنان داوودي : ) 

مكررة ، وتوتعت النصوص على أؼلب كتب ) الؽرٌب المصنؾ ( وأبوابد . بلػ عــدد األلــفةـاد المـروٌةـ  عةـن أبةً عـبـٌةـدة 

فداً . كتفت المروٌات عن موافق  أبً عبٌدة فً كثٌر من مواد اللؽ  ومساللها مع ألم  اللؽ  ، ( ل ٕٕٖفً تلك النصوص ) 

ًّ وؼٌةرهم ، وكتةفت الدراسة  عةن اعتمةاد كثٌةر مةن اللؽةوٌٌن علةى أبةً  ًّ وأبً تٌد األنصارّي واألصةمع ٌبان كؤبً عمرو الّتِ

كتةؾ البحةا عةن جةوهر  نتةد فضةبلً عةن سةع  اطبلعةد .عبٌدة فٌما ٌروٌد عن العرب من اللؽ  ، وهذا ٌةدل علةى صةدقد وأما

 المادة العلمٌ  لبعض مإلفات أبً عبٌدة اللؽوٌ  المفقودة ؛ إْذ وردت عدة نصوص تتعله بموضوعات تلك الكتب .
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 اآلداب 

: السودان الؽربً فً كتابات الجؽرافٌٌن والبلدانٌٌن  عنوان الرسال  اسم الطالب : مروة دمحم أمٌن حسٌن
 المسلمٌن حتى نهاٌ  القرن العاتر الهجري / السادس عتر المٌبلدي

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٗٔرقم االستمارة : 

 افرٌقٌاتارٌخ إسبلمً / تارٌخ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  8ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . بتار أكرم جمٌل داإود

 تارٌخ إسبلمً / تارٌخ افرٌقٌا االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

تمثل دراس  تارٌخ افرٌقٌا جنوب الصحراء عموماً محوراً مهماً فً الدراسات التارٌاٌ  والسٌما الدراسةات األكادٌمٌة          

العراقٌة  , وتكمةن أهمٌةة  هةذا الموضةةوع )السةودان الؽربةةً فةً كتابةةات الجؽةرافٌٌن والبلةةدانٌٌن المسةلمٌن حتةةى نهاٌة  القةةرن 

ن هةذه المنطقة  الواقعة  جنةوب الصةحراء ال تقةل تةؤناً عةن المنةاطه الواقعة  العاتر الهجري/السةادس عتةر المةٌبلدي( فةً أ

تةةماالً فةةً المؽةةرب اإلسةةبلمً فعلةةى أرضةةها قامةةت دول كبٌةةرة أسةةهمت فةةً إبةةرات تةةارٌخ المنطقةة  فةةً النةةواحً السٌاسةةٌ  

ودان عمومةا والسةودان واألجتماعٌ  و األقتصادٌ  , وٌرجع سبب ااتٌار الموضوع الى قلة  الدراسةات البحثٌة  عةن بةبلد السة

الؽربً اصوصاً والسٌما فً الجامعات العراقٌ  وإلٌصال فكرة واضح  للقار  عةن هةذه المنطقة  وحضةارتها و مةدى سةلمٌ  

أمةةا عةن تحدٌةةد المةدة التمنٌةة  للرسةال  ألن هةةذه الحقبة  مثلةةت نهاٌة  حكةةم السةودان لدولةة  السةةنؽاي أهلهةا وبسةةاط  حٌةاتهم , 

السعدٌٌن المؽارب  وسٌطرتهم على عموم السودان الؽربً , أما أهم الصعوبات التً واجهت الباحث  اإلسبلمٌ  وسقوطها بٌد 

فتمثلت فً قل  المصادر والمراجع التةً تَُمةتُّ إلةى موضةوع الرسةال  بصةل  كبٌةرة ، كمةا أن مإلفةات األفارقة  أنفسةهم جةاءت 

انٌٌن المسلمٌن فقد كانت المادة محصورة فً هذا اإلطةار، قلٌل  عن الموضوع ، وبما أن الموضوع ااص بالجؽرافٌٌن والبلد

وفٌمةةا ٌتعلةةه بمحتوٌةةات الرسةةال  فقةةد جةةاءت الرسةةال  فةةً أربعةة  أفصةةل ، تنةةاول الفصةةل األول )دور مإلفةةات الجؽةةرافٌٌن 

ان  سكاند( , فً والبلدانٌٌن فً تدوٌن تارٌخ السودان الؽربً( ,أما الفصل الثانً فكان عنواند )جؽرافٌ  السودان الؽربً ودٌ

حةٌن جةاء الفصةل الثالةا بعنةوان )األوضةةاع السٌاسةٌ  واإلدارٌة  والعسةكرٌ  فةً السةةودان الؽربةً( , ثةم ٌةؤتً الفصةل الرابةةع 

واألاٌةر بعنةوان )األوضةاع االجتماعٌةة  واالقتصةادٌ  فةً السةودان الؽربةةً( ، وفةً حةدود الموضةوع فقةةد اُسةتُْعِمَل العدٌةد مةةن 

ً أسهمت بصورة كبٌرة فً بناء فصول الرسال  التً تم تناولها فً الفصةل األول مةن الرسةال  ، ومةن المصادر الجؽرافٌ  الت

م( , وأفادت الباحث  من أهم المراجع التةً تاةص الرسةال  وهةو كتةاب 9ٗٓٔه/87ٗأهمها )المسالك والممالك( للبكري )ت: 

 )مملك  مالً عن الجؽرافٌٌن المسلمٌن( لصبلح الدٌن المنجد .
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 اآلداب 

: الكتّةةةاب ودورهةةةم السٌاسةةةً والحضةةةاري فةةةً مملكةةة  ؼرناطةةة   عنةةةوان الرسةةةال  اسم الطالب :  دحام محسن موسى
 م(9ٔٗٔ-7ٖٕٔه/897-ٖ٘ٙ)

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٗٔرقم االستمارة : 

   التارٌخ / التارٌخ االسبلمًاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . عالدة دمحم عبٌد

 الحضارة األسبلمٌ  التارٌخ / الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

تهدؾ الدراس  إلى عرض تارٌخ وجؽرافٌ  مملك  ؼرناط  وبتكل سرٌع,  والتً تؤسست على ٌد السةلطان النصةري دمحم      

م( بعةد وفةاة ابةن هةود, 7ٖٕٔه/ٖ٘ٙبن ٌوسؾ بن األحمر) الؽالب باو( والذي استطاع ان ٌعلن عن تؤسٌس مملكتةد سةن  )

اطة  ووالٌة  المرٌة  ووالٌة  مالقةا, بعةد أن سةقطت المةدن األندلسةٌ  بٌةد األسةبان, وضمت مملكتد ثةبلا والٌةات العاصةم  ؼرن

وتةوارا بنةو األحمةر علةى حكمهةا لمةدة تادت علةى القةةرنٌن والنصةؾ, وتمٌةت القةرن الثةامن الهجةري بقةوة وتماسةك المملكةة  

كة  بسةبب الحةروب األهلٌة  دااةل سٌاسٌاً وتطورها حضارٌاً وثقافٌاً, حتى سقطت بٌد النصةارى بعةد أن دب الضةعؾ فةً الممل

بنةةً األحمةةر وكثةةرت الحةةروب مةةع األسةةبان, وسةةقطت المملكةة  فةةً عهةةد عبةةد هللا الصةةؽٌر ااةةر سةةبلطٌن بنةةً األحمةةر سةةن  

م( وأنتهةةى الوجةةود العربةةً األسةةبلمً فةةً األنةةدلس, وقةةد أاتصةةت الدراسةة  بكتّةةاب دٌةةوان األنتةةاء وكتّةةاب 9ٔٗٔه/897)

الثانً نتؤة وتطور الكتاب  فً الدول  األسبلمٌ  وعلى مر العصةور األسةبلمٌ  كةذلك ركتنةا فةً السبلطٌن, وتناولنا فً الفصل 

هذا الفصل على تطور الكتابة  فةً مملكة  ؼرناطة  وتناولنةا دٌةوان األنتةاء وودةالؾ الكتّةاب وأدوات الكتابة  وتةروط أاتٌةار 

فهم ودورهةةم السٌاسةةً والحضةةاري ومإلفةةاتهم الفكرٌةة  الكتّةةاب, وفةةً الفصةةل الثالةةا والرابةةع تناولنةةا الكتّةةاب وسةةٌرهم وودةةال

واألدبٌ , وكان للكتّاب دور بارت فً السٌاس  والحضارة والفكر واألدب فً المملك  وبرت من هإالء الكتاب الكثٌةر, ندةراً لمةا 

ٌن بةن الاطٌةب قاموا بد من دور سٌاسً وحضاري ممٌت ومنهم أبو عبد هللا ابن الحكٌم وأبو الحسةن بةن الجٌةاب ولسةان الةد

وابن تمرك وأبو ٌحٌى بن عاصم, فقد تناول هإالء الكتّاب الوتارة وؼٌرها من الودالؾ باألضاف  إلةى ودٌقة  الكتابة , كةذلك 

أستادم هإالء فً السفارة إلى الدول المجاورة فً مهمات سٌاسً, وقةد تعةرض هةإالء الكتّةاب إلةى األؼتٌةال األ ابةن الجٌةاب 

حر  والتحرٌض السٌاسً, وندراً ألهمٌ  ودٌف  الكتاب  وحساسٌتها النها تمثةل السةاعد األٌمةن للسةلطان ندراً للتنافس  والتنا

والحافد السرار السلطان, فقد كان الكتّاب فً مملكة  ؼرناطة  ٌاتةارون مةن أرقةى الطبقةات األجتماعٌة  وفةه تةروط تةرعٌ  

لةبعض مةنهم كةانوا اطبةاء وقضةاة, وهنةاك عوالةل ااتصةت وأابلقٌ , وكانوا جمٌعهم تعراء وأدبةاء ومفكةرٌٌن ومةإلفٌن, وا

 بالكتاب  مثل عالل  ابن الاطٌب وعالل  ابن عاصم وعالل  ابن جتي .
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 اآلداب 

: مإترات راس المةال  االجتمةاعً للمإسسة  العسةكرٌ : دراسة   عنوان الرسال  اسم الطالب :  قصً حسٌن قادر
 وصفٌ  فً علم االجتماع العسكري مكافح  االرهاب انموذجا

 القسم : علم اإلجتماع الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓ٘ٔرقم االستمارة : 

 علم االجتماع العسكرياالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/  7ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . الٌل دمحم حسٌن

 تندٌم علم االجتماع الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : علم اإلجتماع

 

 المستالص

 

ندةر العدٌةد مةن البةاحثٌن والمهتمةٌن بموضةوعات اجتماعٌة  تةتى اسةهمت فةً تفسةٌر تمٌت العصر الحةالً بتؽٌٌةر وجةد      

الندرة التقلٌدٌ  لمفهوم راس المةال بةالندرة الجدٌةدة لةراس المةال التةً ادت الةى اعةادة هٌكلٌة  المإسسة  وقٌمتهةا ومصةادر 

 نموها وتطورها، علٌد تم تحدٌد متكل  الدراس  الحالٌ  بالتساإالت االتٌ :

 قصود براس المال االجتماعً؟ما الم .ٔ

 ما هً مإترات قٌاسد؟ .ٕ

ما مستوى ادراك القٌادات العسكرٌ  فً جهات مكافح  االرهةاب ألهمٌة  تبنةً مإتةرات راس المةال االجتمةاعً فةً  .ٖ

 عملهم.

ما مستوى وجود فروقةات معنوٌة  لةدى القٌةادات العسةكرٌ  فةً جهةات مكافحة  االرهةاب ال دراك اهمٌة  راس المةال  .ٗ

 عً وتطبٌقد.االجتما

وتتضمن اهمٌ  الدراس  عن طرٌه ما توفره من نقةاش فكةري ومفةاهٌمً لمواضةٌع حدٌثة  فةً الفكةر االجتمةاعً لتسةهم فةً 

رفد المكتب  العراقٌ  والعربٌ  بتكل عام وجهات مكافح  االرهاب بتكل اةاص  بمسةاهم  بحثٌة  حةول مإتةرات قٌةاس راس 

 العسكرٌ  والتؤطٌر الندري لها.المال االجتماعً ومتؽٌراتد فً المإسس  

وقد استعان الباحا فً دراستد المسةح االجتمةاعً والتةارٌاً والمقةارن ، واسةتعمل االدوات المتمثلة  باالسةتبٌان والمقٌةاس 

( مبحوثاً من أفراد جهات مكافح  ٕٓ٘والمبلحد  بالمتارك  فً دراستد، اما عٌن  الدراس  فكانت عٌن  قصدٌ  وتتؤلؾ من )

( فً تحلٌل البٌانات االحصالٌ  ، أمةا أهةم االسةتنتاجات SPSSب بماتلؾ الرتب، فضبلً عن ذلك فقد استعمل برنامج )االرها

 التً توصلت الٌها الدراس  فهً:

ٌترسخ راس المال االجتماعً فً األطر االجتماعٌ  وٌعطً فً بٌل  العبلقات بٌن األفراد وفً الصبلت الرابط  بةٌن  .ٔ

 بٌنما باقً صٌػ راس المال تكون على أساس األفراد والموجودات المادٌ  الملموس .األفراد بمجتمعهم، 

راس المال االجتماعً مصطلح ٌدل علةى قٌمة  العبلقةات االجتماعٌة  وفعالٌتهةا ومصةدر التعةاون والثقة  فةً تحقٌةه  .ٕ

 االهداؾ االجتماعٌ  فً المإسس .

االجتماعٌةة  التةةً تنمةةو فةةً اطةةار تةةبك  االجتماعٌةة  معٌنةة  ٌعةةد راس المةةال االجتمةةاعً الركٌةةتة األساسةةٌ  للعبلقةةات  .ٖ

 تحكمها عدد من القٌم والمعاٌٌر، كالثق  والتمال  والقابلٌ  االجتماعٌ  والتعاون والتكافل والتعور باالندماج االجتماعً.

  ، وبصةورة ال ٌمكن معالج  االرهاب بطرٌق  اُحادٌ  فٌجةب ان تتةمل الجوانةب السٌاسةٌ  واالقتصةادٌ  واالجتماعٌة .ٗ

متداال  تتبناهةا الحكومة  وكافة  مندمةات المجتمةع المةدنً كافة ، والةوتارات واالجهةتة االمنٌة  الماتصة ، عةن طرٌةه تلبٌة  

 متطلبات المجتمع وان تكون كاف  المجاالت فعال  ومستمرة وصوالً الى اجتثاا هذه الداهرة.

النجةةاح اال بالتعةةاون التةةام بةةٌن الحكومةة  والتةةعب مةةن اجةةل ال ٌمكةةن السةةتراتٌجٌ  مكافحةة  االرهةةاب فةةً العةةرا  مةةن  .٘

 ضمان تحقٌه الؽاٌ  اال وهً تدمٌر التبكات والتندٌمات االرهابٌ  داال الوطن.

 

 



 

273 
  

 اآلداب 

: التحةةوالت المجتمعٌةة  فةةً قضةةاء التةةرقاط بعةةد التحرٌةةر   دراسةة  عنةةوان الرسةةال   اسم الطالب :  مروان حامد علً
  - مٌدانٌ 

 القسم : علم اإلجتماع الكلٌ  : اآلداب   : الموصلالجامع  

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗ٘ٔرقم االستمارة : 

 علم االجتماع / الدقٌه : تؽٌر اجتماعًاالاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  9/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . فالت دمحم داود

 علم االجتماع االقتصادي علم االجتماع / الدقٌه :االاتصاص العام /   القسم : علم اإلجتماع

 

 المستالص

 

وتعد هذه التحوالت داهرة اجتماعٌ  مبلتم  للمجتمع البتري لكن أهم ما ٌمٌتها هً درج  هةذا التحةول الةذي ٌمكةن ان     

إلى مجتمع ااةر .وتكمةن متةكل  الدراسة  فةً كةون التحةوالت المجتمعٌة  التةً حةدثت فةً قضةاء التةرقاط ٌاتلؾ من مجتمع 

تاتلؾ عما حدا من تحوالت فً العقود الماضٌ  إذ بلؽت تلك التحوالت تؤناً كبٌةراً وواضةحاً وأصةبحت دةاهرة ملموسة  بعةد 

ارى والسٌما فً المدة التةً سةبقت عملٌةات التحرٌةر إذ عملٌات التحرٌر التً عمدت بدورها إلى نقل المجتمع من حال  إلى أ

 أن تلك المدة تهدت انهٌاراً فً  مإسسات الدول  وحصول تحوالت عدٌدة فً جمٌع المجاالت للحٌاة الٌومٌ .

 وحدة تم ااتٌارها بطرٌق  عتوالٌ  من افراد مجتمع الترقاط ٖٓٓاذ تؤلفت عٌند الدراس  من 

 مناهج علمٌ  المنهج التارٌاً والمنهج المقارن ومنهج المسح االجتماعً اما المناهج المستادم  ثبلا

وتم معالج  البٌانات االحصالٌ  باستادام الوسالل االحصةالٌ  لحقٌبة  العلةوم االجتماعٌة  . وقةد توصةل الباحةا الةى مجموعة  

 من النتالج منها :.

 ت التحرٌر. حدا هناك تحول فً جمٌع مجاالت الحٌاة االجتماعٌ  بعد عملٌأ

 . على وفه دراستنا تبٌن ان الجانب االجتماعً جاء بالمرتب  االولى من حٌا التؤثٌر بتلك التحوالتٕ

 . ان الجانب االمنً كان لد تؤثٌر على فل  الذكور مقارن  باالنااٖ
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 اآلداب 

 : االطروح  عنوان اسم الطالب :  ٌاسر ٌونس عبد الواحد
The Impact of Old Arabic Dialects on 
Translating some Qur'ānic Ayas into 
English: A Sociolinguistic Study 

 القسم : ترجم   الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔ٘ٔرقم االستمارة : 

 الدقٌه : علم اللؽ  والترجم    / الترجم االاتصاص العام /    9ٕٔٓ/  8/  ٕٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ بد الرحمن احمد عبد الرحمنعاسم المترؾ : د . 

 علم اللؽ  والترجم    / الترجم الدقٌه : االاتصاص العام /   القسم : ترجم 

 

Abstract 

 

    This dissertation investigates the impact of old Arabic dialects on translating some 

Qur’ānic ayas into English. There is a large number of ayas containing words which belong 

to different old Arab tribes. These words create translation problems for translators if they 

are unaware of the fact that old Arabic dialects have an impact on the denotation of these 

words. Such unawareness would consequently affect their renderings. 

Categorized in four sets, many research questions are raised trying to get satisfying 

answers. These four sets of questions investigate four types of relations that connect the 

main constituents of the whole structure according to which the data was analyzed. Three 

relations are bilateral: translation-dialect, translation-interpretation, and dialect-

interpretation, and one relation is trilateral, which is translation-dialect-interpretation. 

The study aims at identifying the dialectal words in the Noble Qur’ān in order to show the 

appropriateness degree of their rendering, through exploring the different patterns of 

agreement in the three constituents of the relational scheme: translation, dialect, and 

interpretation and suggesting a new method for dealing with more than one Qur’ānic 

interpretation at the same time. The ultimate aim is to give the English reader a better 

understanding of the Qur’ānic renderings as far as the issue of old Arabic dialects is 

concerned and to invite contemporary translators of the Noble Qur'ān to revise their 

translations, taking the issue of old Arabic dialects into account. 

The study hypothesizes that inappropriate renderings of some Qur'ānic words may result 

from inattention to the issue of old Arabic dialects, and that awareness of the Qur'ānic 

interpretation is not always sufficient to produce successful translations.. 

The procedure, through which the aims of the study have been achieved, is carried out by 

selecting fifty sample ayas, containing words related to different old Arab tribal dialects, 

and analyzing ten translations of the dialectal words, supported by some sources 
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specializing in Qur’ānic dialects together with three well-known early Qur’ānic 

interpretations. 

 Having proved the validity of the hypotheses, the study comes up with many 

conclusions based on statistical analysis, the most significant of which is that translators 

under study have failed, to a great extent, in rendering dialectal words properly. Their 

failure was due to two main reasons: first, their unawareness of the fact that the denotation 

of some Qur’ānic words changes because of their dialectal roots, being attributed to a 

particular old Arab tribe or another, and second, their apparent reliance on Qur’ānic 

interpretations only, without consulting sources which specialize in old Arabic dialects. 

Finally, the study recommends contemporary translators to revise the translations of the 

Noble Qur’ān as far as the issue of old Arabic dialects is concerned, and to consult writings 

specializing in interpreting these dialects. 
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 اآلداب 

للمةةةرأة فةةةً المجتمةةةع الموصةةةلً )دراسةةة  : التمكةةةٌن االجتمةةةاعً  عنةةةوان الرسةةةال  اسم الطالب : مثنى ابراهٌم دمحم
 اجتماعٌ  مٌدانٌ (

 القسم : علم االجتماع  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة :ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٗٔرقم االستمارة : 

 علم اجتماع المرأة االاتصاص العام /  الدقٌه :   9ٕٔٓ/  8/  9ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ المترؾ : د . الٌل دمحم حسٌناسم 

 عام االجتماع تندٌم الدقٌه : االاتصاص العام /   القسم : علم االجتماع 

 

 الوستخلض 

 

سةواء, وعلةى أن لكل أنسان قٌمتد وإسهاماتد ومكانتةد وأدواره االجتماعٌة  وهةذا ٌنطبةه علةى المةرأة ورجةل علةى حةد      

ضوء ذلك تروم دراسة  )التمكةٌن االجتمةاعً للمةرأة فةً المجتمةع الموصةلً( مةن اةبلل مناقتة  تفةاوت الفةرص فةً حصةول 

المرأة على فرص  مناسب  تساوي الجهد الذي تبذلد لٌتمكن المجتمع من استثمار جهود كل أفراده لتقدم المجتمع, وقد هةدفت 

فً التمكٌن االجتماعً للمراة وأي من العوامةل اكثةر تةؤثٌرا فةً عملٌة  التمكةٌن وكةذلك  الدراس  الى التعرؾ العوامل المإثرة

 الوقوؾ على المعوقات التى تحول دون التمكٌن .اذ انطلقت متكل  الدراس  التً ٌمكن تحدٌدها بالتساإالت األتٌ  :.

 ما المقصود بالتمكٌن االجتماعً ؟ ٔ

 ٌن االجتماعً للمرأةما العوامل التً تإثر فً عملٌ  التمك ٕ

 م المعوقات االجتماعٌ  والحضارٌ  التً تواجد عملٌ  التمكٌن االجتماعً للمرأة ٖ

 ما الوسالل وااللٌات التً تفعل مستقبل عملٌ  التمكٌن االجتماعً للمرأة فً مجتمعنا ٗ

 فً مدٌند الموصل حصرا وحدة تم ااتٌارها بطرٌق  عتوالٌ  من االناا البالؽات ٖٓٓاذ تؤلفت عٌند الدراس  من 

 اما المناهج المستادم  ثبلا مناهج علمٌ  المنهج التارٌاً والمنهج المقارن ومنهج المسح االجتماعً

وتم معالج  البٌانات االحصالٌ  باستادام الوسالل االحصةالٌ  لحقٌبة  العلةوم االجتماعٌة  . وقةد توصةل الباحةا الةى مجموعة  

 من النتالج منها :.

 ل االجتماعٌ  واالقتصادٌ  والتعلٌمٌ  والدٌنٌ  اثر كبٌر للتمكٌن االجتماعً للمرأةان للعوام ٔ

 على وفه دراستنا تبٌن ان العامل الدٌنً جاء فً المرتب  االولى من حٌا قوة تؤثٌره فً التمكٌن االجتماعً للمرأة ٕ

 عطٌل عملٌ  التمكٌن االجتماعً للمرأةان للمعوقات االجتماعٌ  واالقتصادٌ  والسٌاسٌ  والذاتٌ  اثر واضح فً ت ٖ

 وفه دراستنا تبٌن ان العوامل السٌاسٌ  ال توثر على التمكٌن االجتماعً للمرأة ٗ
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 اآلداب 

 L'effet comique dansعنةةةةوان الرسةةةةال  :                    اسم الطالب : درة منهل عمر
certaines œuvres dramatiques d'Eugène Ionesco     

 القسم : اللؽ  الفرنسٌ    الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔرقم االستمارة : 

 أدب فرنسً حدٌا :  الدقٌه  /االاتصاص العام / اللؽ  الفرنسٌ    9ٕٔٓ/  9/  ٕتارٌخ المناقت   : 

        ماجستٌر التهادة :  الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد أحمد حسن جرجٌس اسم المترؾ : 

 أدب فرنسً حدٌا : لدقٌها   /االاتصاص العام /  اللؽ  الفرنسٌ     القسم : اللؽ  الفرنسٌ   

 

Abstract 

 

     Le comique d'Eugène Ionesco est fait pour rénover les idées traditionnelles de la société 

et de changer les concepts dramatiques. Ce comique représente une rébellion contre 

l'héritage sclérosé du passé. Son comique est un phénomène spécial et multidimensionnel 

qui demande une investigation aussi minutieuse que prudente parce que ses œuvres ne se 

considèrent pas comme de pièces purement comiques. Le mémoire propose une analyse de 

l'effet comique à travers certaines œuvres dramatiques de Ionesco selon une méthode 

analytique. Les pièces choisies sont : Rhinocéros, Le Roi se meurt, La Cantatrice chauve et 

La Leçon.  

Le progrès de la présente recherche est divisé en trois chapitres traitant d'une façon 

graduelle l'effet comique ionescien qui s'approche du traditionnel. Puis, l'aspect comique 

qui est purement nouveau et à la fin, le rire qui est un effet touchable.  

  Caractérisé particulièrement par l'absurdité, l'effet comique dans les œuvres 

dramatiques de Ionesco invite le récepteur à devenir enthousiaste et à lire soigneusement les 

scènes pour extraire le comique présenté. Le but est de chercher cet effet, de l'analyser et 

d'apporter par conséquent un concept de la mentalité ionescienne. Par l'utilisation des 

procédés comiques traditionnels et modernes, Eugène Ionesco trace son propre théâtre. La 

tonalité comique dans les quatre œuvres choisies devient apte à être étudiée comme un 

champ riche de la création. 

Ionesco réunit les contradictoires dans le but de mettre en scène une œuvre méritant une 

étude approfondie. L'importance  de son comique se manifeste dans le traitement cocasse 

de tout ce qui est socialement indiscutable. 

Le comique dans cette recherche prend la mission de découvrir l'homme des années 

cinquante, soit en France soit dans d'autres pays parce que le dramaturge oriente son 

théâtre à toute l'humanité. Il met son comique à traiter la corruption dans toutes ses 

formes.  

  Le jeu comique chez Ionesco s'inscrit dans le domaine qui touche l'homme dans 

toutes ses situations. Son comique est  un cadre enrichi d'idées créatives invitant le lecteur à 

examiner les scènes avec précision. C'est un art qui exprime intelligemment l'indicible.  

 



 

278 
  

 اآلداب 

 A Critical Discourse Analysis of           :  عنوان الرسال  مها دمحم مصطفىاسم الطالب : 
Feminist and Anti-feminist Ideologies in the 
American Political Speeches     

  االنكلٌتٌ القسم : اللؽ   الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر   التهادة : طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘٘ٔرقم االستمارة : 

 انكلٌتٌ  و علم لؽ  / تحلٌل اطابلؽ   :  االاتصاص العام / الدقٌه  9ٕٔٓ/  8/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

        دكتوراهالتهادة :  الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد وفاء مدفر علً د.اسم المترؾ :  

 لؽ  انكلٌتٌ  و علم لؽ  / تحلٌل اطاب :  االاتصاص العام /  الدقٌه النكلٌتٌ  القسم : اللؽ  ا

 

Abstract 

 

        One of the main functions of critical discourse analysis (CDA) is to chain linguistic 

categories to ideological functions. The way social actors are ideologically and 

grammatically represented and the interaction between ideology and discourse are taken 

into account in the realm of CDA. 

       The present study sets out to critically analyze the representation of women in selected 

speeches of the former president of the U.S.A. Barak Obama and the current president of 

the U.S.A. Donald Jr. Trump. These speeches are about women and their issues in general. 

The researcher chose two speeches of Obama and three speeches of Trump and all of them 

are obtained from online websites. 

       This study employs the analytical framework developed by Van Leeuwen (2008) in 

order to investigate, specifically through qualitative and quantitative analyses, the 

strategies used for the representation of women, and to discover how Obama and Trump 

construct their mental image of women by using language, and present reality of women for 

their audience that frames their ideology. 

       The problem of the current study is that how a person who is known for his continuous 

attacks and insults of women in his youth, i.e. Trump is supposed to be the representative of 

women who are part of the American nation. 

       It is hypothesized that Trump, after being elected as the president of the U.S., has 

changed his anti-feminist ideology towards women. 

       The study aims to see whether Trump has changed after being elected as the president 

of the U.S. or not for he’s known as being ‘anti-feminist’, and comparing his strategies to 

Obama’s strategies who is known as being a ‘feminist’. 

       The analysis of the data shows that there are differences between Obama’s and 

Trump’s use of the strategies to represent women; and that Trump’s ideology didn’t really 

change except that it became covert instead of being overt, whereas Obama’s ideology is 

still the same (did not change). 

       So, by identifying the strategies used by both presidents to represent women, this study 

highlights their speeches. 
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    : البناء السردي فً قصالد بترى البستانً النثرٌ  عنوان الرسال  محمود دمحم الؾ اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ    الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   : اكادٌمًطبٌع  البحا  ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 / األدب العربً اللؽ  العربٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  7/  ٕٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد أحمد  عدنان حمدي اسم المترؾ :  د.

 / األدب العربً  اللؽ  العربٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :   القسم : اللؽ   العربٌ  

 

 المستالص 

 

حدً موضوع البناء السردي بالدراس  والتحلٌل فً المٌدان النثري أكثر مند فً المجال التعري، ثةم نتٌجة  التطةور 

األتةةكال التةةعرٌ ، بةةدأ التةةعراء الةةذي حصةةل فةةً األدب الحةةدٌا ومةةا رافقةةد مةةن تةةداال بةةٌن األجنةةاس األدبٌةة ، وتحةةوالت فةةً 

ٌودفون عناصر هذا البناء إلثراء نصوصهم التعرٌ ، وبدأت الدراسات النقدٌة  تتجةد إلةى دراسة  هةذه الدةاهرة فةً الاطةاب 

لةد مةن التعبٌةر الةذاتً إلةى  التعري، ألهمٌتها ودورها فً تتكٌل األبعاد الداللٌة  والبنالٌة  والتصةوٌرٌ  للةنص التةعري وتَُحِوّ

 بٌر الموضوعً.التع

وقد اجتمعت توجٌهات المترؾ مع رؼبتةً فةً التعةرؾ علةى هةذا المٌةدان محةاولٌن كتةؾ أبعةاد هةذ الموضةوع ومةا 

ٌعطٌد للةنص مةن قةٌم جمالٌة  وفنٌة  ومعنوٌة ، وقةد ُحصةرت الدراسة  فةً دٌةوانً التةاعرة بتةرى البسةتانً اللةذٌن ٌضةمان 

األاضر وتعالً، اماسٌ  المحنة (، ذلةك أن القةار  لهمةا ٌجةد فٌهمةا العدٌةد  قصالدها النثرٌ ، والدٌوانان هما: ) إلبسً تالك

مةةن التقنٌةةات التةةً تَُتةةِكّل البنةةاء السةةردي مةةن أحةةداا وتاصةةٌات وأمكنةة  وأتمنةة ، إذ أفةةادت التةةاعرة منهةةا وودفتهةةا فةةً 

التةاعرة بتةرى البسةتانً فةً نصوصها تودٌفًا تعرًٌا مإثًرا، وقد اعتمةدت الدراسة  علةى العدٌةد مةن المصةادر، كةان دٌوانةا 

مقدمتها، فضبلً عن )معجم مصطلحات نقةد الرواٌة ، للطٌةؾ تٌتةونً وفةن القصة ، لةدمحم ٌوسةؾ نجةم و اسةتدعاء التاصةٌات 

 التراثٌ ، لعلً ُعتري تاٌد وبنٌ  النص السردي لحمٌد لحمٌدانً( .

ملت الدراسة  علةى مقدمة  وتمهٌةد وفصةلٌن وقد اعتمدنا فً تقدٌم المباحا وتؤاٌرها على معٌار الهٌمن  والؽلبة ، تة

وااتم ، ُعِرض فً التمهٌد السرد فً دالرتً اللؽ  واالصطبلح والتعرٌؾ بقصٌدة النثر وااةتص الفصةل األول منهةا بدراسة  

التاصٌات الذي انقسم بةدوره علةى مبحثةٌن، تنةاول األول منهةا : التاصةٌات الفاعلة ، والثةانً : التاصةٌات الرمتٌة ، أمةا 

ل الثانً فقد دار حول الحدا والتمان والمكان، إذ انفرد المبحا األول بالحدا والتمان وكان المكان من نصٌب المبحا الفص

الثانً، ثم الااتم  التً ُعِرَض فٌها أهم ما توصلت إلٌد الدراس  من نتالج ثم أردفتها بثبةٍت للمصةادر والمراجةع، وال ٌفةوتنً 

أستاذي المترؾ )الدكتور أحمد عةدنان الوتةار( علةى كةل مةا قدمةد لةً مةن نصةح وتوجٌةد  فً اتام هذه الدراس  إال أن أتكر

وإرتاد سالبلً المولى عت وجل أن ٌجعل ثمرة هذا العمل فً مٌةتان حسةناتد وٌوفقةد فةً قابةل أٌامةد، والتةكر كةذلك للتةاعرة 

ول لؤلسةةاتذة أعضةةاء لجنةة  المناقتةة  لمةةا )بتةةرى البسةةتانً( التةةً أمةةدتنً بةةدٌوانٌها فجتاهةةا هللا اٌةةر الجةةتاء، والتةةكر موصةة

سٌقدموند لً من مبلحدات تثمن بدورها هذا العمةل وتثرٌةد بكةل مةا هةو مفٌةد، وال ٌفةوتنً كةذلك أن أتةكر جامعة  الموصةل، 

جامعتنا األم، وكلٌتنا المعطاء، كلٌ  اآلداب، وقسمنا، قسةم اللؽة  العربٌة  بكةل أسةاتذتد، وتةكري أاٌةراً ولةٌس ااةراً لةدعوات 

أمً منذ الصؽر، جعل هللا قبرها وقبر أبً روض  من رٌاض الجن ، والتكر موصول ألُسرتً وألهلً ولكل من سةاندنً، هةذا 

 توفٌقً إال باو تعالت أسماإه. وقد قّدمُت ما فً وسعً والكمال و عت وجل، وما
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 اآلداب 

-ٖٕٓٓالتعرٌ  فً القصٌدة العراقٌ  بالموصل : تحّوالت  عنوان االطروح  أحمد دمحم علً حمو اسم الطالب :
ٕٖٓٔ 

 القسم : اللؽ  العربٌ    الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

   دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖ٘ٔرقم االستمارة : 

 الدقٌه : التعر الحدٌا  /األدب الحدٌا االاتصاص العام /   9ٕٔٓ/  8/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  أحمد جارهللا ٌاسٌن اسم المترؾ :  د.

 الدقٌه : التعر الحدٌا  /األدب الحدٌا  االاتصاص العام /   القسم : اللؽ   العربٌ  

 

 المستالص 
 

ارتباطها مع األحداا والمنعطفةات السٌاسةٌ  واالجتماعٌة  التةً تمةّر بهةا بٌلاتهةا تُنبلنا التحّوالت التعرٌ  الحدٌث  عن         

الحاضن  ، ولّما كان تارٌخ العرا  الحدٌا ُعرض  لمثل تلك التقلبات الكثٌرة فقد أسهم ذلةك األمةر بجعةل التةعر أقةل اسةتقراراً 

وربّمةا تةّكلت الحةروب المتعاقبة  سةلط  ضةاؼط  علةى وأكثر تؽٌٌراً بحكم ارتباطد الوثٌه بحرك  التارٌخ ومجرٌات أحداثد .. 

مسار النص التعري العراقً فً الموصل ، وانعكست اثارها على السلوك االنسةانً )حٌاتٌةاً وثقافٌةاً( ومّسةت بةدورها التةكل 

مةن  جةتءاً  -أي التةعر–التعري ومضامٌند راسم ً مبلمح تعبٌرٌ  جدٌةدة ، وتطةّورت علةى إثرهةا الودٌفة  التةعرٌ  بوصةفد 

المندومةة  الثقافٌةة  التةةً تةةرتبط بتطةةورات األحةةداا وتتةةؤثر بانعكاسةةاتها ، مةةن هنةةا سةةعت الدراسةة  إلةةى الكتةةؾ عةةن أثةةر تلةةك 

التحّوالت فً تعرٌ  النص ، وفةً رفةدها المنجةت التةعري بدةواهر جدٌةدة تتصةل جمٌعهةا بالتةداعٌات السٌاسةٌ  أو التؽٌّةرات 

االنصٌاع لمهٌمناتها ، لهذا عمدت الدراس  إلى فحص تلك التحةّوالت المهٌمنة  ،  االجتماعٌ  التً أجبرت الوعً التعري إلى

بعد أن أصبح التعر جّراء ذلك أكثر انؽماساً بالواقع وتتدٌاتد فضبلً عن عناٌتد بالتواؼل الحٌاتٌ  والجوانب االنسانٌ  عبةر 

لسةطوح إلةى االٌؽةال فةً البُنةى العمٌقة  للندةر مةن ابللهةا التوثٌه الفنً للمعاناة الذاتٌ  واالجتماعٌ  متجاوتاً قراءة المتن وا

إلى ما وراء داهر األتٌاء وبمعالج  تتجاوت لؽ  الكناٌات واالتارة إلى لؽ  سإال واحتجاج تبللم الواقع فً عنفةد ومفارقاتةد 

ومةا طةرأ علٌهةا مةن ، ولهذا عنت الدراس  بتوثٌه تلك التحةّوالت للوقةوؾ علةى طبٌعة  مةا اسةتحدا فةً القصةٌدة مةن دالالت 

تنوٌعات تتكٌلٌ  وفنٌ  وألجل تتاٌص تلةك الدةواهر لةم تةراعِ الدراسة  التةواتن فةً ااتٌةار النمةاذج التةعرٌ  بةٌن التةعراء 

الموصلٌٌن فقد تتٌد عند أحدهم وتنقص عند اار تبعاً لتبةاٌن حضةور التحةّوالت وفاعلٌتهةا بةٌن تةاعر وااةر وبحكةم ااةتبلؾ 

 وضوعٌاً وهو ٌستجٌب لتحّوالتد التً نسعى إلى رصدها وما عله بها من هواجس ورإى وأحبلم .منجت التعراء فنٌّاً وم

اعتمدت الدراسة  علةى مةنهجٍ نقةدي ٌنطلةه مةن الةنص فةً القةراءة والتحلٌةل والتؤوٌةل لرصةد الدةاهرة والوقةوؾ عنةد         

د علةى المرجعٌةات الاارجٌة  )اجتماعٌة  ، نفسةٌ  ، تمدهراتها التكلٌ  والداللٌ  لكنّةد بالمقابةل مةنهج منفةتح فةً الوقةت نفسة

 واقعٌ ..( كلّما استدعتها اإلتارات النّصٌ  ، للربط بٌن النص ومهٌمناتد المرجعٌ  .

     ًٌ وتتّكلت الدراس  من تمهٌد وفصلٌن : تناولنا فً التمهٌد مفهوم )التحّوالت( لؽ ً واصطبلحاً وقد أعقب ذلك رصٌد تارٌا

ار التحّوالت فةً التةعر العربةً قدٌمةد وحدٌثةد ، تةبله المةرور علةى مصةطلح التةعرٌ  وقةد استعرضةنا فٌةد ونقدٌي موجت لمس

المفهوم واتكالٌاتد ، ثةم تناولنةا أهمٌة  الموصةل مدٌنة  وفضةاًء ابةداعٌاً ، لٌاتةتم التمهٌةد محةاوره عبةر كتةفد ألثةر الحةروب 

 وانعكاساتها فً النص التعري والثقاف  العراقٌ  عام  .

أّما الفصل األول فقد اّصص لدراس  )تحّوالت التتكٌل( وقةام علةى مبحثةٌن : تنةاول األول )تحةّوالت التتةكٌل والتصةوٌر(     

متمثبلً بـ)تحّوالت التتكٌل التعري )قصٌدة التفعٌل  وقصٌدة النثةر( بةٌن الوضةوح والؽمةوض( و )تحةّوالت العمةود الجدٌةد( ، 

( عبةر تةكلٌن مهٌمنةٌن مةن أتةكالها تمةثبل دةواهر مهٌمنة  فةً معمةار القصةٌدةعةن )فً حةٌن اهةتم المبحةا الثةانً بالكتةؾ 

( كتةفاً التةداال االجناسةًبــ)القصٌدة المركتة والقصٌدة ذات النتع  التسجٌلٌ ( ، ومن جانٍب اار فقد ناقش المبحةا أٌضةاً )

 عن دوره الفاعل فً إؼناء النص فنٌاً وجمالٌاً . 

( وقةد تتبعنةا أتةكال هةذه التحةّول فةً البطولة  والمرجعٌةاتحّوالت التةدلٌل( فةً مبحثةٌن : أولهمةا )وعالج الفصل الثانً )ت    

( ، فةةً حةةٌن نةةاقش المرجعٌةة  الواقعٌةة ( ، وثانٌهمةةا )التحةةّول نحةةو المهّمةةش فةةً البطولةة  والمكةةانالتحةةّوالت عبةةر محةةورٌن )

ثةر التحةّوالت التةعورٌ  واسةقاطاتها علةى التعبٌةر التةعري ( عبر الوقوؾ عنةد أالتحّوالت التعورٌ  والداللٌ المبحا الثانً )

 فضبلً عن كتفها لمهٌمنات الحقول الداللٌ  فً المعجم التعري .

 ا .واتمت الدراس  بؤهم النتالج التً توصل إلٌها البح
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الحروب الطبقات االجتماعٌ  فً ببلد التام فترة  عنوان االطروح  : سجى متعل رتٌد اسم الطالب :
 م ٕٓٙٔهـ /8٘ٙ –م 98ٔٔ/ 9ٕٗالصلٌبٌ  

 القسم : التارٌخ   الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٗٔرقم االستمارة : 

 / حروب صلٌبٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : تارٌخ اسبلمً  9ٕٔٓ/  8/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  ناصر عبد الرتا  المبل جاسم المترؾ :  د.اسم 

 حروب صلٌبٌ  -االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ اسبلمً / استترا  القسم : التارٌخ 

 

 المستالص 

 

واجد المجتمع اإلسبلمٌ  فً ببلد التام ومصةر واقلةٌم الجتٌةرة فةً أوااةر القةرن الاةامس الهجةري وحتةى أوااةر             

القرن السابع الهجري / الثانً عتر والثالا عتر المٌبلدٌٌن تحدٌاً بالػ الاطةوة لةم ٌكةن لهةا بمثلةد عهةد سةابه، فهةً المةرة 

مس  قرون التً تاضع فٌها لؽتو ؼربً نتج عند احتبلل وإقام  كٌانات األولى منذ داول اإلسبلم إلى هذه األرض قبل نحو ا

 ؼربٌ  ؼرٌب  على الجسد اإلسبلمً. 

اصص التمهٌد لبٌان الالفٌ  المفاهٌمٌ  للموضوع التةً تمحةورت فةً ثبلثة  محةاور: جؽرافٌة  واجتماعٌة  وتارٌاٌة ، وهةً 

د التةام وحةدودها فةً ضةوء التقسةٌمات اإلسةبلمٌ ، أمةا ثانٌةاً: الحدود التً قٌةدت هةذه االطروحة ، فجةرى أوالً: التعرٌةؾ بةببل

 ٌاص دالالت مفهوم الطبق  االجتماعٌ ، فقد تاب كثٌر من الؽموض ربطد بالمفهوم الحدٌا للكلم ،.

لقد سبه القول أن المجتمع اإلسبلمً، ومند المجتمع التامً قد قسم على طبقتةٌن رلٌسةتٌن، وهمةا الااصة  والعامة ، لةذا    

ستعانت االطروح  بهذا المفهوم، فجاء الفصل األول لٌتحدا عن اعلى درجةات الطبقةات الااصة . وقةد جةاء هةذا الفصةل فةً ا

ثبلث  مباحا، ُكرس المبحةا األول للبحةا عةن تتةكل األُسةر الحاكمة  فةً بةبلد التةام قبٌةل الؽةتو الصةلٌبً وبداٌتةد للمنطقة ، 

ام األتابكٌةات وفةً مقةدمتها أتابكٌة  ال بةوري فةً دمتةه، فضةبلً عةن االتابكٌة  وٌتمثل ذلك قٌام سةبلجق  التةام، وثةم قٌةام ندة

 التنكٌ .

أما المبحا الثانً فاصص لؤلُسرة التنكٌ  التً حكمت ببلد التام على ثبلا مراحل: المرحل  التنكٌ  األولى التً حملت مةن 

م( وكةةان عمةةاد الةةدٌن ٕٙٗٔهةـ/ٔٗ٘-مٕٙٔٔهةةـ/ٕٔ٘الناحٌة  الداهرٌةة  تسةةمٌ  األتابكٌة ، واسةةتؽرقت نحةةو عتةرٌن عامةةا )

م، ثةم مرحلة  ابنةد الملةك 7٘ٔٔهةـ/9ٙ٘تنكً هو الحاكم فٌها، ومرحل  أبنةد نةور الةدٌن محمةود، والتةً انتهةت بوفاتةد عةام 

الصالح إسماعٌل التً حصرت فً األُسرة التنكٌ  فً حلب وتوابعها نتٌجة  امتةداد نفةوذ صةبلح الةدٌن فٌهةا. وقةد انتهةى حكةم 

م بعد تناتل الملك التنكً عماد الدٌن الثانً لصةبلح 8ٖٔٔهـ/79٘ة التنكٌ  فً المنطق  بتسلم صبلح الدٌن لحلب عام األُسر

 الدٌن بدل حصولد على سنجار وبعض المناطه االارى.

النابة  أما الفصل الثانً فاصص للمرتب  الثانٌ  ضمن مراتب الطبقات الااص . وقسم الفصل على مبحثٌن: تنةاول األول     

العسكرٌ ، بٌنما اصص الثانً الستقصاء دور الناب  اإلدارٌ . وٌصدر األول عن أن الحرب ضةد الصةلٌبٌٌن قةد اسةهمت فةً 

تعةادم نفةةوذ هةةذه الطبقةة ، وهةةذا النفةةوذ نةابع اساسةةاً مةةن حجةةم مةةا تمتلكةةد مةن إقطاعةةات تإهلهةةا لتةةوفٌر المقةةاتلٌن للدولةة . أمةةا 

رٌ  العلٌا فً الدولتٌن التنكٌ  واألٌوبٌ ، ممن تؽل منصب الوتٌر من أمثال الةوتٌر جمةال المبحا الثانً فكان للودالؾ اإلدا

الدٌن االصفهانً ونصٌر الدٌن جقر وكمال الدٌن التةهرتوري فةً تمةن الةتنكٌٌن، والقاضةً الفاضةل فةً عهةد صةبلح الةدٌن 

 األٌوبً وابن تكر وبنً حموٌد فً عهد ما بعد صبلح الدٌن.

الثانً مع طبق  الااص  أٌضاً، لكند ٌعتمد على الناب  اإلدارٌ  من ؼٌر رجال األُسةرتٌن التنكٌة  واألٌوبٌة .  وٌبقى المبحا   

 وقد تناول الفصل المناصب اإلدارٌ  التً تقلدها رجال هذه الناب  من قبٌل الوتارة والنٌاب  ودٌوان االنتاء.



 

282 
  

التامً، وٌكفً أنهم صنفوا ضمن طبق  الااص ، بحكم صةلتهم باألُسةر أما الفصل الثالا، فٌبٌّن مكان  العلماء فً المجتمع   

الحاكم ، وبفعل االدوار الاطٌةرة التةً اضةطلعوا بهةا فةً تعبلة  المجتمةع التةامً فةً مواجهة  الاطةر الصةلٌبً، وفةً إعةادة 

د واالطمةاع السٌاسةٌ  الضةٌق ، الوحدة واللحم  إلى الجسد الواحد الذي متقتد الندرة االقلٌمٌ  والمناطقٌ  والطالفٌة  واالحقةا

فكان للعلماء دور مهم إلى جانب قادة الجهاد ٌمهدون لهم توحٌةد األرض وٌةدعمونهم معنوٌةا وٌقةدمون لهةم المتةورات التةً 

 اثبتت األٌام قٌمتها.

لهمةةا وٌكةةرس الفصةةل الرابةةع لدراسةة  طبقةة  العامةة ، وهةةً تتةةكل النسةةب  االكبةةر مةةن السةةكان، وقةةد انقسةةمت علةةى فلتةةٌن، تناو

المبحثان األول والثانً، وهم سكان المدن وسكان الرٌؾ والبادٌ ، وفةً الحةدٌا عةن سةكان المةدن قسةموا وفةه المهةن التةً 

درجوا علٌها، بٌن فل  التجار والباع  واهل الحرؾ والبطالٌن وؼٌرهم، أما الرٌؾ فكان فً تمةن الحةروب الصةلٌبٌ  قةد نالةد 

اصل ، وقٌام كل فرٌه باتبلؾ المحاصٌل التً ٌمتلكها الطرؾ اآلار فٌما ٌعرؾ بسٌاس  الكثٌر من الضرر بفعل الحروب المتو

 االرض المحروق ، وكانت للقبالل ادواراً مهم  فً هذه المرحل .

أمةا الااتمة  فقةد تناولةُت اهةةم االسةتنتاجات التةً توصةل إلٌهةةا البحةا، والسةتٌعاب كةل تلةك المحةةاور والمحطةات كةان البةد مةةن 

عدد كبٌر من المصادر العربٌ  القدٌم  والحدٌث  واالجنبٌ ، الن هةذا العصةر قةد تمٌةت بؽنةاه بالمصةادر، النةد كةان  الرجوع الى

 عصر اتدهار الكتاب  التارٌاٌ  وتنوعها، ومن بٌن هذه المصادر.
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 اآلداب

المنسوب  فً األجتاء العترٌن لؽات العرب ؼٌر عنوان االطروح  :   عدنان مصطفى أحمد اسم الطالب :
بٌدي جمع  ودراس  وتوثٌه  األُول من تاج العروس للت 

 اللؽ  العربٌ القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙ٘ٔرقم االستمارة : 

 / لؽ  لؽ  عربٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/  ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  عامر باهر اسمٌر اسم المترؾ :  د.

 / لؽ  لؽ  عربٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  العربٌ القسم : 

 

 المستالص

 

المكتبات العربٌ . وقد حدةً معجةم تةاج العةروس مةن جةواهر القةاموس تعد المعجمات أساسات قوٌ ، ٌرتكت علٌها بناء       

بٌدي )ت  هـ( بعناٌ  كبٌرة من المتاصصٌن فً مجال اللؽ . وقد تضمن البحا دراس  اللهجات العربٌ ؛ إذ تعد مةن ٕ٘ٓٔللت 

بٌدي ااص  بالبحا والدرس والتحلٌل. وت كمن أهمٌة  دراسة  اللهجةات الموضوعات المهم  التً تناولها اللؽوٌون عاّم  والت 

 فً َكْونِها تعد من البحوا المهم  فةً الدراسةات اللؽوٌة  الحدٌثة . وأن ااةتبلؾ لهجةات القبالةل ٌُعَةدُّ ُسةل ًما للتطةور واالرتقةاء.

بٌدي التً تبرت بروتا واضحا، تإكد أن عصةره لةم ٌكةن عصةر  وتكمن أهمٌ  الدراس  أٌضا فً كونها تكتؾ عن تاصٌ  الت 

علمً أو ركود ثقافً فً مجال البحا والتؤلٌؾ اللؽوي كما ٌدعً عدد مةن البةاحثٌن. وقةد اقتضةى سةٌر البحةا أن ٌقةع جمود 

فً تمهٌد وبابٌن وااتم  فٌها أهم النتالج. وجعلنا التمهٌد بعنوان )ثبلا إضاءات حةول العنةوان( تناولنةا فٌةد نبةذة عةن لؽةات 

بٌدي ون تؤتد العلمٌ  وعن تاج العروس. أما الباب األول فقد اتةتمل علةى أربعة  فصةول، العرب، ونبذة ماتصرة من حٌاة الت 

بٌةدي فٌهةا،  ُاصص الفصل األول طرالةه إٌةراد والفصةل الثةانً: جةاء بعنةوان )لموارد لؽات العرب ؼٌر المنسوب  ومةنهج الت 

بٌدي لؽات العرب ؼٌر المنسوب  وتؤصٌلد إٌّاها وتواهده علٌها(. لةا جةاء بعنةوان: )مصةطلحات تقةوٌم لؽةات والفصةل الثا الت 

العرب والمفاضل  بٌنها(. وجاء الفصل الرابع بعنةوان: )دةواهر صةوتٌ  وداللٌة  فةً نصةوص لؽةات العةرب ؼٌةر المنسةوب (، 

واتةتمل البةاب الثةانً علةى نصةوص لؽةات العةرب المجموعة  الةذي . درسنا فٌد مستوٌٌن مةن مسةتوٌات اللؽة  تجنبةا لئلطالة 

  بٌ نا فٌها قٌم  النصوص وتكلمنا فٌها على عملنا فٌهةا. واتمنةا هةذه األطروحة  بااتمة  بٌ نةا فٌهةا أهةم النتةالج سبقناه بتوطل

التً تماضت عنها. وقد اتبعت الدراسة  المةنهج الوصةفً القةالم علةى االسةتقراء واإلحصةاء، والجدولة . فةً األفصةل الثبلثة  

 هذه األطروح . األول، والمنهج التحلٌلً فً الفصل األاٌر من

أمةةا أهةةم المصةةادر التةةً اعتمةةدنا علٌهةةا فةةً هةةذه األطروحةة ، فتتمثةةل بالمعجمةةات، فضةةبلً عةةن كتةةب القةةراءات، وكتةةب النحةةو 

 والصرؾ، واألمثال، ودراسات قدٌم  وحدٌث  عن اللهجات، فضبل عن اعتمادنا على عدد من الرسالل واألطارٌح الجامعٌ .

بٌةدي قةد تبٌن لنا أن موارد وقد  بٌدي األساسٌ  هةً الرجةال، والدراٌة  والمعرفة  والابةرات التاصةٌ ، واتضةح لنةا أن  الت  الت 

اتبع أسالٌب ماتلف  فً ذكر مصادره. وتبٌن لنا أن د ٌوضح مادة، من ؼٌر أن ٌعتوهةا إلةى لهجتهةا وٌتةٌر إلةى أنةد هةو الةذي 

بٌدي على اللهجات ومةدى تةٌوعها وفصةاحتها فةً الجتٌةرة سمعها دون االعتماد على أي من العلماء. وقد تنوعت أحك ام الت 

 ؾ، والمنكر، والنادر من اللهجات.العربٌ ، وأتار إلى المهمل، والمستعمل، والرديء، والمذموم، والضعٌ
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 اآلداب

  عتبات النص فً تعر عدنان الصالػ االطروح  :  عنوان هناء أحمد دمحم اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : اآلداب   الموصلالجامع  : 

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٓٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  األدب العربً / األدب الحدٌا  9ٕٔٓ/  9/  ٖٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  أحمد جارهللا ٌاسٌن اسم المترؾ :  د.

 االاتصاص العام /  الدقٌه : األدب العربً / األدب الحدٌا القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

             

 تنوعةةت المنةةاهج النقدٌةة  التةةً تحةةاول الةةداول فةةً عةةالم الةةنص، للكتةةؾ عةةن جمالٌاتةةد ودالالتةةد ومدةةاهر التةةعرٌ  فٌةةد،     

والحقاً لم ٌكتؾ التناول النقدي بالنص وما ٌحملد من إتارات ومرجعٌات، وإنّما التفةت أٌضةاً إلةى  مةا تحةٌط بةد مةن عبلمةات 

ماتلف ، ال سٌّما بعد االهتمام بالمتلقً بوصفد عنصراً فاعبلً فً انتاج النص، وقد توسعت الدراسات النقدٌة  فةً هةذا المجةال 

قت علٌد اسم  النص المواتي المتمثل بالعتبات، الذي  أصبح ٌتاحم متن النص فً المسةاح  المهتم بكل ما حول النص، واطل

التً ٌتؽلها كّل منهما من االهتمةام النقةدي، عبةر توجٌهاتةد التةً ٌةدلً بهةا بعبلمةات متعةددة ) العنةوان ، التةذٌٌل ، اإلهةداء ، 

ذلةك مةا وجةدناه فةً هةذه الدراسة  ) عتبةات الةنص فةً تةعر  المقدمات ، الؽبلؾ ، الرسومات الداالٌ  ...إلةخ (، وممةا  ٌإّكةد

عدنان الصالػ( التً بٌّنت أّن نصد انفتح بوعً فنً على كثٌر من العتبات، وسعى إلى  تودٌفهةا، بطرٌقة  قصةدٌ ، فالتةاعر 

ت األساسةٌ  فةً ٌعً ما لهذه العتبات من أهمٌ  وسلط  تادم متن النص، كما أنّها عنصر فعّال فً التلقً، فهً من الموجهةا

قراءة النص ، ابتداء من العتب  األولى المتمثل  بالؽبلؾ وما ٌحوٌد مةن عتبةات بصةرٌ  ولؽوٌة ، مةروراً بالعنوانةات الفرعٌة  

والعتبات التً تحٌط بالمتن من أكثر من جانب افتتاحٌات وتصدٌرات، وتعلٌقات وتذٌٌل...، أو ترافقد كاللوحات الداالٌة  التةً 

ٌ  للنص، وانتهاء بالؽبلؾ وكلمتد النقدٌ  أو التعرٌ  ، وهنا دعوة للقار / المتلقً إلى  ربةط  تلةك العتبةات تقدم قراءة بصر

 بالمتن وإعادة قراءتد حسب توجٌهاتها الجمالٌ  والداللٌ  .
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 اآلداب

 دراسة ميدانية السٌاس  التتؽٌلٌ : االنعكاسات االجتماعٌ  لؽٌاب  عنوان الرسال  ثالر دمحم ابراهٌم اسم الطالب :
 فً مدٌن  الموصل

 علم االجتماعالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9٘ٔرقم االستمارة : 

 علم اجتماع / تنمٌ  اجتماعٌ االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  9/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  حارا حاتم اٌوب اسم المترؾ :  د.

 تنمٌ  اجتماعٌ   / علم اجتماعاالاتصاص العام /  الدقٌه :  علم االجتماعالقسم : 

 

 المستالص

             

تؤاذ السٌاس  التتؽٌلٌ  الٌوم حٌتا بارتا فً حٌاة المجتمعات كاف  ألهمٌ  هذه السٌاس   ال سٌما المجتمةع العراقةً احةد      

هذه المجتمعات المتؤثرة بهذه السٌاس  بتكل كبٌر جةدا، حٌةا أن لهةذه السٌاسة  تةؤثٌرات متعةددة منهةا اجتماعٌة  واقتصةادٌ   

فً تبٌان السٌاس  التتؽٌلٌ  عالمٌا، وعربٌا، وعراقٌا، وإقلٌما، ففةً السٌاسة  العالمٌة  وسٌاسٌ ، فقد تطرقت دراستنا ، أوال 

تطرقنا لتارٌخ العمل فً العالم  وسٌاسات وبرامج التتؽٌل الدولٌ  ،  أن لكل دول  معٌنة  ندةام تتةؽٌلً وسٌاسة  ااصة  بهةا 

مجموعة  تضةم عةدد معةٌن مةن الةدول،  وتةم ااةذ تمٌتها عن ؼٌرهةا مةن الةدول ، و قسةمت الةدوال إلةى اربعة  مجةامٌع ، كةل 

تجربتٌن لمجتمعٌن، هما التجرب  الكورٌ ، و تجربة  النٌبةال ، بعةدها تطرقنةا إلجةراءات تفعٌةل سٌاسةات وبةرامج التتةؽٌل فةً 

هةداؾ الدول النامٌ ، أما فً المبحا الثةانً تةم التطةر  لسٌاسة  التتةؽٌل عربٌةا ، أن للسٌاسة  العربٌة  اسةتراتٌجٌ  معٌنة  وأ

تروم  تحقٌقها، وإنجات أكبر قدر من االستفادة للفرد العربً، وهناك تحدٌات تواجد التتؽٌل فةً الةدول العربٌة  ، فقةد اتةارت 

الدراسات الى ارتفاع حجم القوة العامل  فً السنوات االاٌرة والتً لم ٌقابلها نمو فً الجانب االقتصادي بةالوتٌرة ذاتهةا ممةا 

ا هٌمن  القطاع العام على التتؽٌل ، حٌا تعد نسب  التتؽٌل فةً القطةاع العةام فةً الةدول العربٌة  هةو اله فجوة كبٌرة ، اٌض

االعلى عالمٌا ، ووضحت دراستنا حجم القوى العامل  فً الوطن العربةً ، حٌةا بةٌن تقةدٌر نسةب  القةوى العاملة  فةً الةوطن 

% مةةن ًٗٔ الةةدول العربٌةة   فقةةد وصةةل نسةةبتها حةةوالً ملٌةةون نسةةم  ، أمةةا البطالةة   فةة 8ٕٔ، حةةوالً 7ٕٓٓالعربةةً  لعةةام 

اجمالً القوى العامل ، وتم تبٌان المتروعات الصؽٌرة  واهمٌتها للدول العربٌ  ، واٌضاح  هٌكلٌ  العمةل فةً الةدول العربٌة  

ذه السٌاسة  الةى ، اما فً المبحا الثالا من الفصل الثانً ، تطةر  الباحةا للسٌاسة  التتةؽٌلٌ  العراقٌة   ، وقةد تةم تقسةٌم هة

،  ووضح هةذا المبحةا واقةع الصةناعات ٖٕٓٓ، والمرحل  الثالث  987ٔ، والثانٌ  بعد عام 97ٓٔمراحل والتً تبدء بسن  

الصؽٌرة والكبٌرة فً العرا  واثارها على التتؽٌل، لؤلهمٌ  االقتصادٌ  الكبٌرة لهذه الصناعات، وتم التطةر  لواقةع التتةؽٌل 

حسب الجةنس فةً العةرا ، حٌةا تبةٌن ان الهةدؾ االساسةً مةن وراء هةذه المإسسةات هةو تتةؽٌل فً المتروعات الصؽٌرة 

الةؾ عامةل ،  ٗٙٔ، حةوالً ٕٓٓٓالقوى العامل  والقضاء على البطال   ، حٌا سجل عدد المتتؽلٌن بهذه المإسسةات عةام 

عالٌة  والتةً تمكنهةا مةن ااتٌةار  ووضح  واقع التتؽٌل حسب المحافدات فةً العةرا  بةان المنتةآت الصةؽٌرة تتمتةع بمرونة 

الموقةةع حسةةب المةةواد االولٌةة   المتواجةةدة والموقةةع الجؽرافةةً، و تطةةر  هةةذا المبحةةا ألجمةةالً واقةةع التتةةؽٌل فةةً الةةوتارات  

، اما المبحا الرابع مةن الفصةل الثةانً ٌبةٌن السٌاسة  التتةؽٌلٌ  فةً ٕٙٔٓوٕ٘ٔٓوالجهات ؼٌر المرتبط  بوتارات لعامً 

العرا ، ووضح هذا المبحا الوضةع االقتصةادي والسةكانً وحالة  التتةؽٌل فةً اقلةٌم كوردسةتان حٌةا قسةمت   اقلٌم كردستان

، اما المرحل  الثانٌ  والتً تبدء منذ تسةلم االقلةٌم حكمةا 99ٔٔهذه السٌاس  الى مراحل، المرحل  االولى ما قبل انتفاض  اذار

ل  الثالث  والتً تبدء بعد االحتبلل االمرٌكً للعرا ، اٌضةا  بةٌن مكاتةب ، اما المرح99ٔٔذاتٌا من السلط  المركتٌ  بعد عام 

التتؽٌل فً اقلٌم كردستان ودورها فً توفٌر فرص العمل، اٌضةا وضةح حالة  البطالة  والتتةؽٌل فةً االقلةٌم والتحةدٌات التةً 
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علةى المجتمةع العراقةً  مةن ناحٌة   تواجد التتؽٌل فً االقلٌم،  امةا الفصةل الثالةا فقةد اوضةح انعكاسةات السٌاسة  التتةؽٌلٌ 

الفرد والجماع  والمجتمع ، ومدى تؤثٌرها علٌهم ، و اٌضن اوضح مإترات البطال  لسنوات فً العرا ، امةا الفصةل الرابةع 

مةةن هةةذه الدراسةة  فقةةد ااةةذ التحةةدٌات التةةً تواجةةد السٌاسةة  التتةةؽٌلٌ  فةةً العةةرا  ، منهةةا التحةةدٌات السٌاسةة  ، والتحةةدٌات 

  ، والتحةدٌات االقتصةادٌ ، وتحةدٌات التضةام ، وتحةدٌات الةةدٌون الاارجٌة  ، امةا الفصةل الاةامس تناولةد الجانةةب االجتماعٌة

( مبحوثةةا ، مةةن ٓٔ٘المٌةةدانً مةةن الدراسةة  ، وهةةو اجةةراءات الدراسةة  المٌدانٌةة  ومنهجٌتهةةا ، حٌةةا تةةم ااةةذ عٌنةة  حجمهةةا )

  احصةةالٌ  ،  وبعةةد جمةةع االسةةتبٌانات تةةم اسةةتادام الحقٌبةة  اكةةادٌمٌٌن جامعةة  الموصةةل ، وتةةم اسةةتادام االسةةتبان  كوسةةٌل

(، وقةةد تنةةاول الفصةةل السةةادس نتةةالج الدراسةة  المٌدانٌةة ، امةةا الفصةةل السةةابع واالاٌةةر تنةةاول مناقتةة  SPSSاالحصةةالٌ  )

 فرضٌات الدراس  ، و االفا  المستقبل  التً توصلت لها الدراس ، وااٌرا التوصٌات والمقترحات .
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 اآلداب

: المإسس  العسكرٌ  فً برامج الوتارات العراقٌ  فً العهد  عنوان الرسال  احمد سلطان عطٌ  اسم الطالب :
 الملكً

 التارٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٙٔرقم االستمارة : 

 تارٌخ حدٌا / تارٌخ العرا  المعاصراالاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  7تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  ذاكر محً الدٌن  اسم المترؾ :  د.

 المعاصرتارٌخ حدٌا / تارٌخ الوطن العربً االاتصاص العام /  الدقٌه :  التارٌخالقسم : 

 

 المستالص

 

تعد المإسس  العسكرٌ  واحدة من اهم مإسسات الدول  العراقٌ , ندراً لما تمتع بد من أهمٌة  بالؽة  فةً الجةانبٌن             

 العسكري والسٌاسً, فضبلً عن دورها فً حفد أمن الببلد من األاطار الداالٌ  والاارجٌ .

وعند تؤسٌس الحكوم  العراقٌ  المإقت , فإن أول اطوة قامت بها الدول  العراقٌ  هً تؤسةٌس الجةٌش العراقةً, وتتةكٌل     

-9ٕٔٔمإسساتد, ومن ثم تتكٌل القوة الجوٌ , والقوة النهرٌ , وتضمنت برامج الوتارات التً تتكلت أثناء العهد الملكً)

 اقٌ  وتطوٌرٌها بما ٌتبلءم مع المهم  التً أنٌطت بها.  ( االهتمام بالمإسس  العسكرٌ  العر9٘8ٔ

وجاء الهدؾ من ااتٌار عنةوان بحةا رسةالتً الموسةوم )المإسسة  العسةكرٌ  فةً بةرامج الةوتارات العراقٌة  فةً العهةد      

كرٌ  عةن طرٌةه الملكً(, تسلٌط الضوء على الدور المهم للوتارات العراقٌ  فً العهد الملكً على اهتمامها بالمإسس  العسة

برامجها ومدى تطبٌقها على واقعها من ابلل ما أصدرتد من قرارات, وما عقدتةد مةن صةفقات تسةلٌح, ومةا فعلتةد مةن اطةط 

 لتطوٌرها بتكل فعلً, بناًء على رإٌ  تارٌاٌ  موضوعٌ .

  العسةكرٌ  العراقٌة ( وتضمنت الدراس  مقدم  وأربع  فصول وااتمة , تةؤلؾ الفصةل األول ) الجةذور التارٌاٌة  للمإسسة    

والةةذي تكةةون مةةن مبحثةةٌن, المبحةةا األول بعنةةوان )إسةةهامات الضةةباط العةةراقٌٌن فةةً الجةةٌش العثمةةانً( ركةةت علةةى  السةةٌطرة 

العثمانٌ  على العرا , وتؤسٌس المدارس العسكرٌ  التً كان لها دور كبٌر فً تارٌج العدٌد من الضباط العراقٌٌن, كما ركةت 

اط العراقٌٌن فً الجٌش العثمانً, وما بذلوه عن طرٌه المعارك التً ااضوها فً جبهات القتال, سةواء على إبرات دور الضب

فً حرب البلقان أم فً الحرب العالمٌ  األولى, إذ كانت لهم بطةوالت متةرف , وتضةحٌات كبٌةرة أثنةاء حقبة  الحكةم العثمةانً, 

 داد التارٌاً للمإسس  العسكرٌ  العراقٌ  وجذورها العرٌق .هذا الدور ؼاٌ  فً األهمٌ  لٌدهر حقٌق  االمت وأن إبرات
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 اآلداب

دراس   98ٓٔ-9ٙٓٔ: مندم  الدول المصدرة للنفط أوبك  عنوان الرسال  احمد تكٌر محل اسم الطالب :
 تارٌاٌ 

 التارٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   اكادٌمً طبٌع  البحا : ٗٙٔرقم االستمارة : 

 / مندمات دولٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :  تارٌخ حدٌا  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد رابح  دمحم اضٌر اسم المترؾ :  د.

 / المؽرب العربً الحدٌا والمعاصر حدٌااالاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ  التارٌخالقسم : 

 

 المستالص

 

( من المندمات المهم  لٌس على الواقع النفطً العربً فحسب وانما علةى تُعد مندم  الدول المصدرة للنفط )أوبك            

األجنبٌةة  مةةن أجةةل الواقةةع النفطةةً العةةالمً كونهةةا تضةةم أهةةم الةةدول المنتجةة  للةةنفط, تلةةك المةةادة التةةً تتنةةافس علٌهةةا التةةركات 

الحصول على امتٌاتات لها فً دول انتاجها, ثم السٌطرة على تلةك الةدول مةن أجةل الةتحكم فةً األسةعار وكمٌةات اإلنتةاج لكةً 

تصلها بؤقل سعر ممكن إلى دولها, لذلك كان ال بُد مةن إنتةاء مندمة  تةدٌر تةإون الةدول المنتجة  للةنفط وتةتحكم فةً تسةعٌرة 

 لدروؾ العالمٌ , وحاج  الدول المستمرة للنفط التً ال ٌمكن االستؽناء عنها .النفط, فً دل متؽٌرات ا

واكتسةةبت مندمةة  أوبةةك أهمٌتهةةا مةةن أهمٌةة  الةةنفط وُعةةد نتةةوإها منةةذ البداٌةة  حةةدثاً مهمةةاً علةةى الصةةعٌدٌن السٌاسةةً      

نتٌجة  امتبلكهةا ثةروات نفطٌة  هاللة  واالقتصادي, فسٌاسٌاً عانت الدول النفطٌ  والسٌما دول التر  األوسط من اثةار كبٌةرة 

أثارت أطماع الدول الصناعٌ  الكبرى وأصبحت هدفاً أساسٌاً لحرك  االستعمار الحةدٌا الةذي تؽلؽةل فةً تلةك الةدول مةن اةبلل 

 تركاتد النفطٌ  التً حصلت على امتٌاتات نفطٌ  هٌؤت األجواء الستؽبلل تلك الدول ومن ثم احتبللها . 

قتصادي فلم تستفد تلك الدول من ثرواتها الهالل  التً أاذت تحتل المركت األول فً مجال الطاقة  العالمٌة  أما على الصعٌد اال

بعد تراجةع أهمٌة  الفحةم الحجةري وبةروت الةنفط إلةى الواجهة  االقتصةادٌ  العالمٌة  إبةان الحةرب العالمٌة  األولةى وصةوال إلةى 

ٌها إال التةًء القلٌةل, بسةبب هٌمنة  التةركات النفطٌة  الكبةرى واسةتنتافها الحرب العالمٌ  الثانٌ  التً كان للنفط دور بارت ف

لتلةةك الثةةروة بتةةتى الطرالةةه ضةةارب  حقةةو  تةةعوب تلةةك الةةدول عةةرض الحةةالط ولسةةنوات طوٌلةة  مةةن اةةبلل تحكمهةةا باإلنتةةاج 

الحال حتى قٌام مندمة  والتسوٌه واألسعار فجنت جراء ذلك أرباحاً كبٌرة حتى أصبحت أتبد بدول داال الدول, واستمر ذلك 

 الدول المصدرة التً قلبت المعادل  لصالح الدول المنتج  بعد سنوات من التاطٌط والعمل والمواجه  .
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 اآلداب

 ببلؼ  تتابد االطراؾ فً العتر االاٌر من القران الكرٌم : عنوان الرسال  سجى ؼانم سعد هللا اسم الطالب :

 اللؽ  العربٌ القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٙٔرقم االستمارة : 

 االدب العربً / الببلؼ االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  9/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد االء احمد حسن اسم المترؾ :  د.

 االدب العربً / الببلؼ االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  العربٌ القسم : 

 

 المستالص

 

أنفرد القران الكرٌم بؤسلوبد المعجت وندمد البدٌع فً عرض موضوعاتد الماتلف ، وٌتجلى تؤكٌد سمو بٌاند  وذروة          

ببلؼتد من ابلل متابع  اال سرار الببلؼٌ  التً تتجسد بٌن ثناٌاه، إن القران وعلى مةدى بعٌةد ٌكتةؾ عةن متٌةد مةن عجالبةد 

وضوحاً وجبلًء فً ثناٌا ندمد ومضةموند، ممةا تعجةب منةد االذهةان، وتةذهل منةد  التً ال تنفد، واند على امتداد التمان ٌتداد

العقول ال عجب فهو من لدن حكٌم ابٌر، ومن حبً لادم  كتاب هللا العتٌت، والببلؼ  العربٌ ، وبعةد الدراسة  والمناقتة  مةع 

طةراؾ فةً العُتةر األاٌةر مةن القةران استاذتً المترف  الةدكتورة االء احمةد حسةن جةاء ااتٌارنةا لموضةوع )ببلؼة  تتةابد األ

الكرٌم(  وقد اقتضت اط  الرسال  أن تكون فةً فصةلٌن مقسةم  علةى مواضةٌع فةً سةٌاقات متنوعة  ٌسةبقها تمهٌةد وتتلوهةا 

ااتم ،  فتناولُت فً التمهٌد )التتابد و األطراؾ( منفةرداً فةً اللؽة  وتتبعةُت مصةطلح ) تتةابد األطةراؾ( عنةد العلمةاء قةدٌماً 

اً معتمدة على اراء العلماء والببلؼٌٌن فٌد، وسبب تعدد تسمٌاتد من ثم بٌنت كٌةؾ تةداال مصةطلح  )تتةابد األطةراؾ( وحدٌث

مع مصطلحات ببلؼٌ  اارى، والفر  بٌنهما فً اللؽ  واالصطبلح السٌما مصطلحات ) المناسب ، مراعاة الندٌر، ورد العجت 

ت سمات )العُتةر االاٌةر مةن القةران الكةرٌم( والاصةالص التةً تمٌةت بهةا مةع عن الصدر( واراء الببلؼٌٌن فٌهم، ومن ثم بٌن

تعرٌؾ )العُتر( فً اللؽ  واالصطبلح والصور التً وردت فٌد، ومن ثةم جةاءت فصةول الرسةال  والتةً تبسةطت فةً مواضةٌع 

 .تتابد األطراؾ وسٌاقتها الماتلف 
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 اآلداب

 دراس  وصفٌ  تعر الحرب بٌن الجاهلٌ  وصدر االسبلم : عنوان األطروح  اٌناس عطوان سلٌمان اسم الطالب :

 القسم : اللؽ  العربٌ  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

   دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8٘ٔرقم االستمارة : 

 أدب جاهلً أدب عربً /االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  9/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ   باسم ادرٌس قاسم اسم المترؾ :  د.

 أدب عربً / أدب جاهلًاالاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : اللؽ  العربٌ 

 

 المستالص

 

تهتم هذه الدراس  بالتعر الجاهلً والتعر اإلسبلمً وااص  تعر الحرب الذي كان لد النصٌب األكبر فً التعر العربةً      

فةً الجاهلً مند ام اإلسبلمً وااتصت الدراس  بإجراء دراس  وصفٌ  لهذا التةعر فجةاءت اطة  البحةا علةى أربعة  فصةول 

من مبحثٌن: المبحا االول مسوؼات الحرب فً الجاهلٌ ، والمبحا الفصل األول بحثنا مسوؼات الحرب بٌن العصرٌن، وتض

 الثانً مسوؼات الحرب فً صدر االسبلم.

اما الفصل الثانً فجةاء بعنةوان موضةوعات تةعر الحةرب بةٌن العصةرٌن، وكةان علةى سةت  مباحةا: المبحةا األول الفروسةٌ  

 لاامس الهجاء والسادس الوصؾ.والمبحا الثانً الفار والمبحا الثالا المدٌح والرابع الرثاء وا

وتناولت فً الفصل الثالا أدوات الحرب فً تعر العصرٌن، وجاء على امس  مباحا: المبحا االول الاٌل والمبحا الثةانً 

 السٌؾ والمبحا الثالا الرمح والرابع الدرع والترس والاامس القوس والسهم.

لتعر الحرب بٌن العصةرٌن، وااترنةا أن ٌكةون علةى ثبلثة  مباحةا: وااٌرا الفصل الرابع الذي كان بعنوان الاصالص الفنٌ  

 المبحا االول اللؽ  التعرٌ  والمبحا الثانً الصورة التعرٌ  والبحا الثالا االٌقاع التعري.
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 اآلداب

االهلٌ  اللبنانٌ  عنوان األطروح  : الدور االسرالٌلً ـ االمرٌكً فً الحرب  بٌداء احمد حتٌران اسم الطالب :
 98ٖٔـ  97٘ٔ

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٙرقم االستمارة : 

 التارٌخ /   الحدٌا والمعاصر االاتصاص العام /  الدقٌه :  9ٕٔٓ/  9/  ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد دمحم الجبوريجاسم  اسم المترؾ :  د.

 التارٌخ /  الحدٌا والمعاصر االاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

من اعقد واطول الحروب االهلٌ  التً اندلعت فً العالم فً الربةع  97٘ٔـ تعد الحرب االهلٌ  اللبنانٌ  التً اندلعت عام  ٔ   

االاٌر من القرن العترٌن , فقد جاءت نتاج عوامل معقدة تفرتتها جمل  من التناقضات السٌاسةٌ  واالقتصةادٌ  واالجتماعٌة  

, وكانت اسباب تلك الحةرب معقةدة  ومترابطة  , وجةاءت كةذلك انعكةاس  9ٖٗٔلبنانً عام التً تكونت منذ بداٌ  االستقبلل ال

اطٌر افرتتةد المصةالح والتجاذبةات اإلقلٌمٌة  والدولٌة  وكةان لؤلهةدؾ االسةتراتٌجٌ  االسةرالٌلٌ  ـ األمرٌكٌة  المتةترك  تجةاه 

 لبنان اثر كبٌر فً تحرٌك اطراؾ النتاع والقتال داال لبنان .

ن ركالت السٌاس  االسرالٌلٌ  االمرٌكٌ  تجاه لبنان قبةل انةدالع الحةرب االهلٌة  وبعةدها هةو تةؤجٌج االحةداا ودفعهةا ـ كان م ٕ

 باتجاه الصراع الداالً والداول فً أتون حرب اهلٌ  طاحن  من اجل تحقٌه مجموع  من االهداؾ منها : 

دول الجةةوار العربةةً , االمةةر الةةذي سةةٌتٌح إمكانٌةة  التةةدال ـةةـ تقسةةٌم لبنةةان الةةى كٌانةةات طالفٌةة  متناتعةة  فٌمةةا بٌنهةةا , ومةةع 

االسرالٌلً من ابلل هذه الكٌانات المتناحرة والمقاتلة  لتعتٌةت الوجةود االسةرالٌلً دااةل لبنةان وبااصة  فةً منةاطه الجنةوب 

 اللبنانً 

داةال الفصةالل الفلسةطٌنٌ  التةً ــ القضاء على الوجود الفلسطٌنً المسلح داال لبنان والذي ٌهدد ))أمن اسةرالٌل(( وذلةك بإ

تبنةت اٌةار المقاومةة  فةً صةةراعات فٌمةا بٌنهةا دااةةل لبنةان , وبالتةةالً تحوٌةل اهةدافها مةةن مقاومة  االحةةتبلل اإلسةرالٌلً الةةى 

صراعات واقتتال فلسطٌنً ـ فلسطٌنً وفلسةطٌنً ـ لبنةانً , األمةر الةذي سٌسةهل علةى )اسةرالٌل( وامرٌكةا تصةفٌ  المقاومة  

والوجود الفلسطٌنً فً لبنان , واتؽال الدول العربٌ  بمجرٌات الحرب األهلٌ  فً لبنان عةن ممارسةات السٌاسة   الفلسطٌنٌ 

 اإلسرالٌلٌ  ـ االمرٌكٌ  ومحاوالتها الاطٌرة تجاه تلك الدول وبااص  مصر .

ٌ  الرامٌ  الى ضرب المقاوم  ــ العمل على اضعاؾ القدرات العسكرٌ  السورٌ  عن مقاوم  الماططات اإلسرالٌلٌ  ـ االمرٌك

 والنضال الفلسطٌنً , وبالتالً ستكون لها تداعٌاتهاالكبٌرة والاطٌرة على الساح  السورٌ  . 

ــ سعت )إسرالٌل( وبالتعاون مع قوى الٌمٌن اللبنانً وبااص  ملٌتٌات حتبً الكتالب والوطنٌٌن األحرار الى تحقٌه ماطط 

فً صدام مسلح مع المقاوم  الفلسطٌنٌ  , والهدؾ من ذلك استدراج المقاومة  لتكةون كةذلك ٌرمً الى داوال تلك الملٌتٌات 

طرفاً فً الصراع والقتةال الةدالر فةً لبنةان , االمةر الةذي سةٌإدي الةى القضةاء علةى دورهةا النضةالً ومقاومتهةا العادلة  ضةد 

 اسرالٌل ,.
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موقؾ تركٌا من دول الحلفاء ابلل الحرب العالمٌ   : االطروح  عنوان حاتم أحمد اسماعٌل اسم الطالب :
 م  9ٗ٘ٔ-9ٖ9ٔالثانٌ  

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 / تركٌا تارٌخ حدٌا معاصراالاتصاص العام /  الدقٌه :   9ٕٔٓ/  9/  9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد هاتم عبد الرتا  صالح اسم المترؾ :  د.

 االاتصاص العام /  الدقٌه :  وطن عربً معاصر / الالٌج العربً القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

لتركٌةا أهمٌة  قصةوى بالنسةب  لطرفةً الحةرب لمةا تتمتةع بةد تركٌةا مةن موقةع عندما بةدأت الحةرب العالمٌة  الثانٌة  كانةت      

جؽرافً متفرد, إال أن رؼب  الحكوم  التركٌ  فً المحافد  على مصالحها فً البحر المتوسط، تجاه أي عدوان إٌطالً جعلها 

تً, والتةً أثمةرت عةن التوقٌةع علةى تقٌم عبلقات وثٌق  مع برٌطانٌا وفرنسا وتستمر فً عبلقاتها الودٌ  مةع االتحةاد السةوفٌ

م, اال أن الموقةةؾ التركةةً مةةن دول الحلفةةاء فةةً دةةل 9ٖ9ٔ، تتةةرٌن الثةةانً، 9ٔالفرنسةةً فةةً: -التركةةً-االتفةةا  البرٌطةةانً

متؽٌةةرات الحةةرب وتسةةارع األحةةداا بعةةد االحةةتبلل األلمةةانً للنةةروٌج وهولنةةدا وبلجٌكةةا وسةةقوط فرنسةةا جعةةل الحكومةة  التركٌةة  

الحرب، رؼم الضؽوط البرٌطانٌ  وترسخ الحٌاد التركً بعد األتم  فً البلقان وسٌطرة دول المحةور علةى  ترفض الداول فً

الٌونان وٌوؼسبلفٌا وترسخ النفةوذ األلمةانً فةً رومانٌةا وبلؽارٌةا كمةا تةهد الموقةؾ التركةً مةن دول الحلفةاء تطةورات بعةد 

، وبةةروت موقةةؾ تركةةً معةةادي لبلتحةةاد السةةوفٌتً, وعةةادت م9ٗٔٔالهجةةوم األلمةةانً علةةى االتحةةاد السةةوفٌتً فةةً حتٌةةران، 

م، وأبدت ثباتاً أكبر وصبلب  تدٌدة فةً سٌاسة  الحٌةاد، 9ٗٔٔالحكوم  التركٌ  لمواتن  موقفها التهرٌن األاٌرٌن، من عام 

ً بهةا وتؤرجح الموقؾ التركً مةن الحلفةاء فةً دةل التطةورات العسةكرٌ  فةً سةاحات الحةرب, وااصة  بعةد الهةتالم التةً منة

م، وتجةدد امةال الساسة  األتةراك بهتٌمة  االتحةاد السةوفٌتً، بعةد االنتصةارات األلمانٌة  فةً القطةاع 9ٕٗٔالحلفاء فةً ربٌةع، 

م، مةن تعةاون مةع األلمةان ضةد االتحةاد السةوفٌتً، تةمل 9ٕٗٔالجنوبً من الجبه  السوفٌتٌ ، وما أبداه األتراك فةً صةٌؾ 

 ، وحتى االستاباراتٌ  منها.ماتلؾ الجوانب السٌاسٌ  واالقتصادٌ 

َ  الحلفاء منذ تترٌن األول،     م عقب تحقٌه قوات الحلفاء انتصارات حاسم  على قوات المحةور، كةان لهةا 9ٕٗٔوبعد تفَو 

تؤثٌرهةةا علةةى موقةةؾ الحكومةة  التركٌةة  مةةن دول الحلفةةاء وبةةدت أكثةةر مةةٌبلً، وتعاونةةا مةةع دول الحلفةةاء وبةةرؼم أن المسةةإولٌن 

وا ثبلث  مإتمرات مع المسإولٌن مةن دول الحلفةاء الؽةربٌٌن, إال أن  الضةؽوط التةً مارسةها الساسة  البرٌطةانٌٌن األتراك عقد

واألمرٌكان، لم تإِد إلى تؽٌر موقؾ الحكوم  التركٌ  من الرفض, وفً اضم االنتصارات المتبلحق  التً كانةت تحققهةا قةوات 

م، فقد مارست دول الحلفاء الضؽوط  علةى الحكومة  التركٌة  لقطةع 9ٗٗٔ  الحلفاء على قوات المحور على كل الجبهات بداٌ

العبلقةةات االقتصةةادٌ ، والسٌاسةةٌ  بةةٌن تركٌةةا ودول المحةةور، ورضةةات الحكومةة  التركٌةة  لتلةةك الضةةؽوط، وقطعةةت عبلقاتهةةا 

هنةاك مةإثرات أاةرى  م، وكةان9ٗ٘ٔتباط  ٖٕاالقتصادٌ  والدبلوماسٌ  مع دول المحور ثم أعلنت الحرب على ألمانٌا، فً 

م, منهةا الطورانٌة  التةً كانةت لهةا دوراً 9ٗ٘ٔ-9ٖ9ٔفً الموقؾ التركً تجاه دول الحلفةاء اةبلل الحةرب العالمٌة  الثانٌة ، 

كبٌراً فً التؤثٌر على الموقؾ التركً تجاه االتحاد السوفٌتً, وتعةاون العناصةر الطورانٌة  مةع ألمانٌةا؛ لتحقٌةه مكاسةب علةى 

سوفٌتً, وتحرٌر األتراك من الحكم السوفٌتً, ثم المإثر االقتصةادي مةن اةبلل العبلقةات االقتصةادٌ  التركٌة  حساب االتحاد ال

مع دول الحلفةاء اةبلل الحةرب العالمٌة  الثانٌة , ومةا أتبعةد الساسة  األتةراك فةً المفاوضةات مةع دول الحلفةاء مةن مسةاومات 

القتصةادٌ  فةً تركٌةةا، واسةتؽبلل المةإثر االقتصةةادي لئلفةادة مةةن للحصةول علةى متاٌةةا اقتصةادٌ ، للحةد مةةن تةدهور األوضةةاع ا

طرفً الحرب الحلفاء والمحور, واستؽل الساس  االتراك امتبلك تركٌا لمادة القصدٌر واضةعتد لمسةاومات سٌاسةٌ ، لتحقٌةه 

ا المإثر اآلار فقد كانت موقؾ الصحاف  التركٌ  من الحلفاء ابلل الحةرب, ورؼة م االاتبلفةات فةً مواقةؾ فوالد اقتصادٌ , أم 

الصحفٌٌن، والصحؾ التركٌ  من دول الحلفاء، اال أن  الاط العام للصحاف  التركٌ  كان إٌجابٌاً من الحلفاء الؽربٌٌن، وموقةؾ 

 ٌساوره التك من االتحاد السوفٌتً.
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األلمانً فً  –الصراع الفرنسً  الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  تجاه: عنوان الرسال   لبٌب جار هللا الٌل اسم الطالب :
 م(9ٓٔٔ – 87ٓٔأوربا )

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔرقم االستمارة : 

 / تارٌخ اوربً االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ حدٌا  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد أٌاد علً ٌاسٌن المترؾ :  د.اسم 

 / تارٌخ اوربً االاتصاص العام /  الدقٌه :  تارٌخ حدٌا القسم : التارٌخ

 

 المستالص

 

تعد الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  من الركالت االساسٌ  فً الدبلوماسٌ  االوربٌ  ، سةٌما وانهةا سةاهمت بتةكل فعةال فةً رسةم       

سٌاس  برٌطانٌا الدولٌ  والحفاد على مصةالحها ، وبالتةالً جعلهةا امبراطورٌة  ، عملةت مةن ابللهةا علةى حفةد التةواتن بةٌن 

بلل االسةالٌب المتبعة  مةن قبةل السةفراء والقناصةل المنتتةرٌن فةً كافة  الةدول القوى االوربٌ  لفترات طوٌلة   ، وذلةك مةن اة

 –االوربٌ ، وقد برت دور الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  تجاه الصراعات التةً حةدثت فةً القةارة االوربٌة  ومنهةا الصةراع الفرنسةً 

البرٌطانٌةة  ، ولقةةد اعتمةةدت  (، معتمةةدة بةةذلك علةةى قةةدراتها للحفةةاد علةةى الهٌمنةة 87ٔٔ-87ٓٔااللمةةانً )حةةرب السةةبعٌن 

السٌاس  الاارجٌ  البرٌطانٌ  على مبةدأ التةواتن الةدولً وجعلتةد عنةوان لهةا ، فةؤن ااتةل هةذا التةواتن ، عملةت الدبلوماسةٌ  

 البرٌطانٌ  على اعادتد بؤسالٌب ماتلف .

"الدبلوماسةٌ  البرٌطانٌة  فةً العبلقةات قسمت الدراس  إلى مقدم  وأربع  فصول وااتم  ، تةم التطةر  فةً الفصةل األول إلةى 

الدولٌةة "، أُعطةةً فٌةةد فكةةرة عةةن الدبلوماسةةٌ  بصةةورة عامةة ، تعارٌفهةةا وأنواعهةةا ، ومةةن ثةةم سةةمات الدبلوماسةةٌ  البرٌطانٌةة  

 واتجاهاتها ، ودور الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  فً المإتمرات الدولٌ  .

وماسةةٌ  البرٌطانٌةة  بصةةورة ااصةة  فةةً الفصةةل األول ٌةةؤتً بعةةد أاةةذ الفكةةرة عةةن الدبلوماسةةٌ  بصةةورة عامةة  والدبل  

" مقّسةماً إلةى قسةمٌن، األول 87ٔٔ-87ٓٔاأللمانٌ   –الفصل الثانً بعنوان "الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  تجاه الحرب الفرنسٌ  

لدبلوماسةٌ  االلمةانً منةذ البداٌة  بصةورة مةوجتة، وبةذلك تكةون قةد تتةكلت فكةرة عةن ا –ٌذكر فٌد تةارٌخ الصةراع الفرنسةً 

  87ٔٔ – 87ٓٔالبرٌطانٌ  وعن الصراع الفرنسً االلمانً ، لٌتحدا الثانً عن الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  فً حرب السةبعٌن 

بٌن فرنسا والمانٌا ، والذي ٌةذكر فٌةد الةدور الةذي أدتةد الدبلوماسةٌ  البرٌطانٌة  لمنةع انةدالع الحةرب ، ومةن ثةم الحٌةاد الةذي 

 ها على الحٌاد الدولً كذلك ، ودورها فً إٌقاؾ الحرب .اتاذتد فً الحرب واصرار

تابع الفصل الثالا، "الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  تجاه مناطه النتاع )االلتاس واللورٌن( فً الصراع الفرنسً االلمةانً  

جؽرافةً " والذي تكون من ثبلث  أقسام ، األول كةان إعطةاء فكةرة عةن هةاتٌن المقةاطعتٌن مةن حٌةا الموقةع ال9ٓٔٔ-87ٓٔ

، أمةا الثالةا فقةد تةم الحةدٌا 87ٓٔوحتةى عةام  8ٗٙٔ، والثانً تكلم عن الصراع منةذ عةام 8ٗٙٔواللؽ  والتارٌخ إلى عام 

ومةن الجةدٌر بالةذكر  9ٓٔٔوحتةى عةام  87ٓٔفٌد عن الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  تجاه الصراع فً االلتاس واللورٌن منذ عام 

 .87ٓٔقلٌماً موحداً منذ السٌطرة األلمانٌ  عام أن مقاطعتً االلتاس واللورٌن أصبحتا ا

فً حٌن تناول الفصل الرابع "الدبلوماسٌ  البرٌطانٌ  اتاء سٌاس  التحالفات الفرنسٌ  األلمانٌ  وأثرها فً التةواتن  

مةن " ، الةذي تتةكل مةن قسةمٌن ، تحةدا األول عةن التحالفةات االلمانٌة  التةً قةام بهةا بسةمارك مبتةدأ 9ٓٔٔ-87ٕٔالدولً 

، امةا  887ٔوحتةى نهاٌتهةا عةام  87ٕٔالمجةر ( عةام  –عصب  االباطرة الثبلث  التً تكونت من )روسٌا ، المانٌةا ، النمسةا 

حتةةى نهاٌةة  العتلةة   89ٗٔواعبلنةةد عةةام  89ٔٔالفرنسةةً ( منةةذ بداٌاتةةد عةةام  –الثةةانً فكةةان عنوانةةد التحةةالؾ )الروسةةً 

 . 9ٕٓٔبانً عام الٌا –البرٌطانٌ  وإعبلن التحالؾ البرٌطانً 



 

294 
  

 اآلداب

 م9ٕٖٔ-8ٖ9ٔ: المرأة العثمانٌ  ودورها فً الحٌاة العام  عنوان الرسال   هجران عصمت برهان اسم الطالب :

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام /  الدقٌه : التارٌخ    / تارٌخ حدٌا  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٓٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد دمحم علً دمحم اسم المترؾ :  د.

 االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ حدٌا  / وطن عربً حدٌا وعثمانً   القسم : التارٌخ

 

 المستالص

      

تناولت العدٌد من الكتب  الدول  العثمانٌ  من نواحً عدة تارٌاٌةا وسٌاسةٌا واقتصةادٌا واجتماعٌةا وحتةى مةن النةواحً       

الدٌنٌةة  والفكرٌةة  والعسةةكرٌ  ،اال ان جانبةةا مهمةةا لةةم ٌتطةةر  الٌةةد البةةاحثون العةةرب والمسةةلمون اال نةةادرا وهةةو عةةالم النسةةاء 

على الحةرٌم السةلطانً وعلةى الصةراع علةى النفةوذ بةٌن نسةاء الحةرٌم و اعمةالهن  العثمانٌات ، وجل ما تم تناولد كان منصبا

الاٌرٌ  اما كتاب الؽرب والمستترقون فانهم مؤلوا كتبهم بؤوهةام وتصةورات سةلبٌ  عةن الحةرٌم وقصةور السةبلطٌن وهةم لةم 

مثٌةرة للؽرالةت وقرنةوا كتابةاتهم بصةور ٌكونوا منصفٌن تجاه المرأة العثمانٌ  المسلم  وكتبوا ما ٌتبد الرواٌات واالسةاطٌر ال

ولوحات من ماٌبلتهم للمةرأة المسةلم  فةً اوضةاع متهتكة  تثٌةر االتةملتات لةدى الةنفس العفٌفة  وانتتةرت هةذه االوهةام فةً 

العدٌد من كتابات من اتوا من بعدهم وعدوها حقاله ومسلمات،كما تم تصوٌر المرأة المسلم  على انها سةلع  تبةاع وتتةترى 

ؽاٌ  من وجودها هً توفٌر الادم  والمتع  للرجةل وانهةا تعامةل وكؤنهةا درجة  ثانٌة  ،وهةذا مجةاؾ للحقٌقة  حٌةا كةان وان ال

للمرأة العثمانٌ  المسلم  دورها فً المجتمع العثمانً منذ نتوء الدول  العثمانٌة  وحتةى نهاٌاتهةا بةإعبلن الجمهورٌة  والؽةاء 

ع  او سةلبٌ  فةً المجتمةع العثمةانً حٌةا كةان لهةا دورهةا فةً ممارسة  السٌاسة  مةن الابلف  ،ان المرأة العثمانٌ  لم تكن اان

ابلل بسط النفوذ والتدال فً تإون الحكم كما كان لها دورها الكبٌر فةً المجةال االجتمةاعً وادمة  المجتمةع فةً المجةاالت 

عالمٌة  االولةى وحةرب االسةتقبلل .مةن االارى الثقافٌ  والسٌاسٌ  فضبل عن دورها فً حروب الدولة  العثمانٌة  فةً الحةرب ال

اجةةل االحاطةة  بموضةةوع الرسةةال  قةةدر اإلمكةةان تةةم تقسةةٌمها الةةى امسةة  فصةةول األول منهةةا كةةان مةةدابل تارٌاٌةةا لمإسسةة  

الحرٌم)الحرملك(تناولنا فً المبحا االول،الحرٌم وتراتبٌات نسةاء السةبلطٌن ومركةت كةل واحةدةمنهن،اما المبحةا الثةانً فقةد 

مودفات ومودفوا الحرٌم وكل واحدة ومجال عملها وتطرقنا فً المبحةا الثالةا الةى الحٌةاة الداالٌة  للحةرٌم. امةا تناولنا فٌد 

الفصل الثانً والذي كان عن دور المرأة فً الحٌاة االجتماعٌ  فقد تم تقسٌمد الةى ثبلثة  مباحةا تطةر  االول فٌةد الةى العمةل 

انً فقةد تنةاول اوقةاؾ نسةاء االسةةرة السةلطانٌ  مةن امهةات وااةوات وبنةةات الاٌري)االوقاؾ(لؽة  واصةطبلحا امةا المبحةا الثةة

السبلطٌن وتم بحا اوقاؾ عام  النساء فً المبحا الثالا .تنةاول الفصةل الثالةا التحةوالت االجتماعٌة  فةً الدولة  العثمانٌة  

الطبل  بٌنما بحا الثانً فةً حٌةاة والسٌما فٌما ٌاص المرأة وتم تقسٌمد الى ثبلث  مباحا بحا االول فً االسرة والتواج و

المةةرأة العامةة  فةةً االتٌةةاء والصةةح  والحمامةةات وبنةةات الهةةوى واصةةبلحٌات النساء)السةةجون( وكةةذلك فةةً الودةةالؾ والعمةةل 

وتطرقنا فً المبحا الثالا الى دور المرأة فً تؤسٌس الجمعٌات والنوادي االجتماعٌ  والتً ااةذت تةإدي دورا كبٌةرا وفعةاال 

لمرأة والدفاع عن حقوقها .واجتهدنا فً الفصل الرابع فةً البحةا عةن دور المةرأة فةً الحٌةاة الثقافٌة  وتةم تقسةٌم فً ادم  ا

الفصل الى اربع  مباحا ، تناول االول اهتمام الدول  فً تعلٌم المرأة من ابلل افتتاح المدارس الااص  بالمرأة من المدارس 

ت العلٌا ودور المرأة فً التعلٌم ، اما فً المبحا الثةانً فقةد تةم التطةر  الةى اسةهام االبتدالٌ  حتى المدارس العالٌ  والدراسا

المةةرأة فةةً االدب مةةن حٌةةا كتابةة  التةةعر والرواٌةة  واسةةهامها فةةً نتةةر الثقافةة  مةةن اةةبلل الترجمةة  ، وتنةةاول المبحةةا الثالةةا 

ا المبحةا الرابةع فقةد تةم التطةر  فٌةد الةى اسهامات المرأة فً الفنون من حٌا الموسٌقى والمسرح والرسم  والتصةوٌر ، امة
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الصحاف  النسوٌ  ودور النساء فً الكتاب  الصحفٌ  وتؤسةٌس الصةحؾ والمجةبلت وااصة  فةً عهةدي السةلطان عبةد العتٌةت 

والسلطان عبد الحمٌد الثانً والعهد الدستوري الثانً .وتناول الفصل الاامس المةرأة العثمانٌة  والحٌةاة السٌاسةٌ  والةذي تةم 

سةةٌمد الةةى ثبلثةة  مباحةةا، حٌةةا تنةةاول المبحةةا االول الفتةةرة التةةً اطلةةه علٌهةةا سةةلطن  الحةةرٌم والتةةً مارسةةت فٌهةةا المةةرأة تق

العثمانٌةة  وااصةة  نسةةاء السةةبلطٌن وبعةةض مودفةةات الحةةرٌم واادماتةةد ادوارا اطٌةةرة اثةةرت الةةى حةةد مةةا فةةً سٌاسةة  الدولةة  

سلط  من وراء السبلطٌن او ممارس  السلط  المباتةرة بسةبب ضةعؾ العثمانٌ  داالٌا واارجٌا من فرض النفوذ وممارس  ال

بعض السبلطٌن بسبب تولٌهم السلط  وهم صؽار السن ،اما المبحا الثانً فقد بحا فً ممارسة  بعةض النسةاء للسةلط  مةن 

وراء اتواجهةةن او مةةن ابللهةةم ، وكةةذلك متةةارك  بعضةةهن فةةً المةةإامرات ومحةةاوالت الةةع السةةبلطٌن وااصةة  فةةً عهةةد 

م( ،بٌنمةةا تنةةاول المبحةةا الثالةةا الحركةة  9ٕٖٔ-9ٓ8ٔم( والثانٌةة  )878ٔ-87ٙٔالتندٌمةةات وعهةةدي المتةةروطٌ  االولةةى)

الوطنٌ  ودور المرأة فً الحرب سواء فً المتارك  فً القتال فعلٌا او من ابلل تقدٌم الدعم اللوجستً وادمات واحتٌاجةات 

لومات تم االستعان  بالمصادر والمراجع وتؤتً فً مقدمتها الوثةاله العثمانٌة  الجنود الماتلف  .ومن اجل اؼناء الرسال  بالمع

ووثةةاله االرتةةٌؾ العثمةةانً وفضةةبل عةةن الوثةةاله تمةةت االسةةتعان  بمصةةادر تركٌةة  رصةةٌن  بةةالحروؾ البلتٌنٌةة  كةةذلك المصةةادر 

السةتعان  بعةدد مةن الرسةالل واالطةارٌح التركٌ  بالحروؾ العربٌ  اضاف  الى المصادر االنكلٌتٌ  التً اثةرت الرسةال  كمةا تةم ا

العربٌةة  التةةً اؼنةةت الرسةةال  بالمعلومةةات القٌمةة  ، فضةةبل عةةن العدٌةةد مةةن البحةةوا والمقةةاالت المنتةةورة فةةً اللؽةةات العربٌةة  

 .،والتركٌ  واالنكلٌتٌ 
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 اآلداب

 عبدهللا تاطر عبد الرحمن اسم الطالب :
 

: التفٌكر النحوي عند النًٌل ًؾ كتابد الصفوة الصفٌ  فترح   عنوان االطروح 
 الدرة االلفٌ  

 القسم : اللؽ  العربٌ   الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٙٔرقم االستمارة : 

 / النحو   ٌاللؽ  العربٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ   ابراٌهم ٌحٌىطبلل ٌاسم المترؾ :  د.

 / النحو   ٌاللؽ  العربٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :  القسم : اللؽ  العربٌ  

 

 المستالص

 

 ٌعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد       

ة ، فهوٌ قتًض مةن الباحةا أن ٌقةؾ علةى السةنن النحةٌوة ، وأن ٌدرك فٌةد الفكر النحوي من أد  مفاصل الؽربٌ  وأكثرها صؽوب ً 

 طبٌؽةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا الندةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام

 النحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي ًؾ اللؽةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة وتحٌصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر

 . ، وأن ٌقةةةةةةةةةةؾ علةةةةةةةةةةى مجمةةةةةةةةةةل أحكةةةةةةةةةةام هةةةةةةةةةةذا الندةةةةةةةةةةام وقواعةةةةةةةةةةده، وهةةةةةةةةةةذا أم ٌر ٌحتةةةةةةةةةةاج إلةةةةةةةةةةى ص

حوي فً القرن السةابع مةن الٌجةرة، مةن وقد سمطت ىذه الدراس  الضوء عمى تاصٌ  نحوٌ  كان لٌا دور كبٌر فً الفكر الن

 اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلل تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحو الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفوة

الصفٌ  فةً تةرح الةدرة االلفٌة  ، و لمةا ٌمثمةو ىةذا التةرح مرحمة  القمة  الفكرٌة  عنةد المصةنؾ ، فقةد أودعةو ألةوان ثقةافتو 

 المتعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةددة المتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارب. لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل هللا ٌوفقنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 .فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً إبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات فكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةره النحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي

ارٌٌاً وصتفٌاً لتةترح النٌمتةً بعتةد قةت ارءة متانٌتة  فاحصةت  وااةت ارج فكتةره وكان منٌجنا فً ىذه الد ارس  منٌجاً استته 

 النحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي ، وبٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانتو ، والحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌا عنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو معتمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدٌن فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً ذلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

عمى من سبقنا فً الكتاب  عنو والسٌما بحا )النٌمتً وجٌتةوده النحوٌتة ل لمتةدكتور قاسةتم رحتةٌم حسةتن ، وكتةذل رسةتال  

 تعرٌ  فتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةً تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةترح الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتفوةالماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتتٌر) التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتواىد التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

الصتفٌ ل لرحتاب ستاٌر امتؾ ، فضةتبلً عةتن كتتةب النحتةو القدٌمتة  والحدٌثتة  وكتتةب إعتةراب القتةران ومعةانٌتو ، وكتتةب 

 التفسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتٌر ، و كتتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتول النحتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو، وقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتر

اطة  البحةا فقةد انعقةدت عمةى تمٌٌةد منٌجنا عمى انتقاء المساٌل النحوٌ  التً ٌتجمى فٌٌةا فكةره النحةوي اتةٌ  اإلطالة .أّما 

 .وامسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  فصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول وااتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

أّ ما اط  البحةا فقةد انؽقةدت علةى تمٌهةد وامسة  فصةول وااتمة . قةدمنا ًؾ التمٌهةد إٌجةاتاً عةن ٌحةاة النٌةًل واسةمد ، ونتةؤتد، 

 ومصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنفاتد ، والةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذي جؽلنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ناتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ؾً 

عن سن  والدتةد ، وال عمةن أاةذ  –قٌرب وال من بؽٌد  ال من –ذلك تح  المصادر الًت تحدثت عند ، فلمٌ فصح المترجمون لد 

 .وتلقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى، والعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن تبلٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذه

أّ ما الفصل األول فقد كان ًؾ إبرات )موقؾ التارح مةن المةااتن،، أمةاا الفصةال الثةااًن فقةاد توجةاه إالى كتةاؾ مؽةاالم الفكةار 

 النحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاوي عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنبٌلً ، إذ تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار بدراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاة

النحةو المؽروفةة  ، أمةةا الفصةةل الثالةةا فكةان ًؾ مسةةالل الاةةبلؾ النحةةوي ، إذ تنةةاول أوالً أصةول الفكةةر النحةةوي المتمثلةة  بؤدلةة  

 الاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبلؾ المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذهًب ، وب ٌّن فٌةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد موقفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان

ن ، ثام باٌن موقفةاه مةان الاةاالؾ فةاً المصةاطلح .أ ّمةاا الفصةال الرابةاد فتنةااول  ٌٌ ن ، ثم انتقل إلى موقفد من الكاوٌؾ ٌٌ البصٌر

 ي عنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنبٌلً ،مدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةااهر التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةؤٌوال النحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاو

واستؤثر الفصل الاامس ببٌان مؽٌطات الفكر النحوي عنده ، فبحا ًؾ منهجد ًؾ الحدود و المصطلحات ،وكةذلك حةاول البحةا 

 إبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةامات المانهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا التؽلٌمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاً 

 .ًؾ الترح ، وبٌان القٌم  الؽلٌم  لد . وجاء مسك الاتام بؤهم النتاللج التًً توصلنا إلٌها
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 اداب

هـ( دراس  فً المنهج 78٘كتاب الصل  ألبن بتكوال )ت عنوان الرسال  : تكً طاهر عباس الطالب :اسم 
 والمضمون

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٓٔرقم االستمارة : 

 العام /  الدقٌه :  تارٌخ / تارٌخ إسبلمًاالاتصاص   9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد اسم المترؾ :  د. عتٌت جاسم دمحم الٌل

 االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ / تارٌخ االندلس القسم : التارٌخ 

 

 المستالص

 

ٌعد كتاب " الصل  " واحةداً مةن كتةب التةراجم األندلسةٌ  الةذي ترامةت تةهرتد فةً أرجةاء االمة  االسةبلمٌ  فةً متةرقها       

ومؽربها ، ومإلفد : أبو القاسم الؾ بن عبد الملك بن مسعود المعروؾ" بابن بتكوال " إذ امتات الكتةاب بالتةمول النةوعً 

" الفةاً وامسةمال  وتسةع  واربعةٌن عالمةاً ، بةٌن  9ٗ٘ٔفتٌةد وبلةػ عةددهم " والتمانً والمكانً لبلعبلم المترجم لهةم بةٌن د

فقٌد ومحد ا ولؽوي وادٌب ، ومن تولى منهم اط  القضاء أو باقً الاطط االارى  موتعٌن علةى سةالر المةدن األندلسةٌ  ، 

الصل الةذي ذٌةل علٌةد ابةن بتةكوال ابتداء من حٌا انتهى ابن الفرضً من تؤلٌؾ كتابد " تارٌخ علماء األندلس " الذي ٌعّد ا

كتابد وسماه " بالصل  " ومرتبٌن ترتٌباً ابجدٌاً تمنٌاً حسب سنوات الوفاة من حٌا األقةدم فاألحةدا ، وتكمةن أهمٌة  الكتةاب 

بما تضمند من اابار تارٌاٌ  مهم  ٌندر وجودها فً كتب التةراجم االاةرى ، تتعلةه بةؤحوال الفقهةاء ، ومةا تعرضةوا لةد مةن 

ونكبات ونصوص تتعله بالفتن واالضطرابات واطط العاصةم  قرطبة  وبعةض الوقةالع العسةكرٌ  واألتمةات االقتصةادٌ  محن 

والكوارا الطبٌعٌ  ، التً انتابت األندلس وأهلها . ومما ال تك فٌد أّن المإلفات الماتصة  بكتةب التةراجم األندلسةٌ  ال ٌمكةن 

معلومات نادرة وذات قٌم  علمٌ  عن ناب  من األعبلم الذٌن رفدوا هذه الجتٌرة االستؽناء عنها أو تجاهلها ، لما تحوٌد من 

بالكم الهالل من العلوم بالرؼم من فقدان أمهات مإلفات هذا التةراا ، ودلةت أصةولها ومةا تالةت تحكةً أابةار اوللةك العلمةاء 

حضةارة العربٌة  واإلسةبلمٌ  فةً ان واحةد . الذٌن كانوا كاٌوط التمس الذهبٌ  التً سطعت بنورها أوربا والعالم فةً حمةل ال

وكتاب " الصل  " موضوع الدراس  ، ٌعةد واحةداً مةن هةذه المإلفةات ، ولؤلسةباب التةً مةّر ذكرهةا اعةبله وقةع ااتٌةاري علةى 

 دراس  الكتاب ومإلّفد . 

ووالدتةد ونتةؤتد واتمتهةا  تضمن الفصل األول حٌاة المإلؾ وتٌواد ، فتطرقت فً فقةرة حٌاتةد الةى اسةِمِد ونَسةبِد وكنٌتِةِد،

باألعمال التً تقلدها ، اما فً فقرة تٌواد فقد ذكرت تٌواد الذٌن التقاهم وااذ عنهم العلةم فةً مةدٌنتً قرطبة  وإتةبٌلٌ  ، 

ثم عرجت على ذكر تٌواد الذٌن اجاتوه فً كلتا المدٌنتٌن ، اما الفقرة الثالثة  فقةد تناولةت فٌهةا ذكةر تةٌواد الةذٌن أجةاتوه 

فً األندلس واتمتها بالذٌن اجاتوه مراسل  من اارج األندلس . اما الفصل الثانً فقد ُاّص لدراس  اثةاره العلمٌة  ،  مراسل 

المتضمند مإلفاتد اوالً ، وتبلمٌذه ثانٌاً ، إذ تناولت تبلمٌذه الذٌن سمعوا ورووا عند بمن ذكةر مةنهم سةن  الوفةاة ، ومةن هةو 

د ، ثةةم عرجةت علةةى تبلمٌةذه الةةذٌن اجةاتهم بمةةن ذكةر سةةن  وفةاتهم ومةةن لةم   ٌةةذكرها ، علةى قٌةةد الحٌةاة ولةةم ٌةذكر سةةن  وفاتة

واتمناه بوفاة ابن بتكوال.  وتناول الفصةل الثالةا مةن الدراسة  الكتةاب ومةنهج ابةن بتةكوال فةً ترتٌةب تراجمةد ومفرداتهةا 

ت الةى اسةم الكتةاب وتةارٌخ االنتهةاء مةن االساسٌ  ، اذ تم مةن ابللةد التعرٌةؾ بالكتةاب واسةباب التةؤلٌؾ ودوافعةد ، ثةم تطرقة

تالٌفةةد ، واتمةةت فقةةرة الكتةةاب بطبعاتةةد ونتةةره ، وجةةاءت الفقةةرة الثانٌةة  لتوضةةٌح مةةنهج ابةةن بتةةكوال فةةً ترتٌةةب التةةراجم 

وعرضها واتم بمفردات وعناصر الترجم  االساسٌ  ابتةداًء مةن اسةم العلةم المتةرجم لةد وانتهةاًء بالوفٌةات حسةبما مثبةت فةً 

لفصةل الثالةا. واصةص الفصةل الرابةع لدراسة  مةوارد ابةن بتةكوال وطرالةه التعبٌةر عةن مصةادر النقةل وأسةالٌبها مفردات ا
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واتكالها ، فتضمنت فقرة موارده تسمٌ  المإلفةات التةً سةماها ورواهةا عةن تةٌواد عةن مإلفٌهةا ، ثةم عقبةت علةى تسةمٌ  

ثم تطرقت الى الرواٌ  والتً ضمت ثبلث  أفرع ، ذكرت فةً  المإلفات التً لم ٌسّمها ورواها عن تٌواد عن مإلفٌها أٌضاً ،

المعلومةات التةً قٌةدها عةن طرٌةه ذوي المتةرَجم لةد ،  -جـ  -المراسل  والمكاتب  ، وفً  -ب  -المتافه  ، وفً  -أ  -الفقرة 

رة الاامسة  الةى أما الفقرة الرابع  فقد اصصت الى التراجم التً اعدت مةن قبلةد ومةن صةنعد الاةاص ، ثةم عرجةت فةً الفقة

النقوش وتواهد القبور ، واتمتها بفقرة مصادر أارى. اما الفقرة الثانٌ  من الفصل الرابع فقد تضمنت طرالةه التعبٌةر عةن 

مصادر النقةل واسةالٌبها واتةكالها المتضةمن  النقةل بةالنص والنقةل بتصةرؾ ، وتناولةت فةً الفقةرة الثالثة  مةن الفصةل طبٌعة  

تاب والتً اتتملت على نقد علوم المترجمٌن ونقةد سةلوكٌتهم والنقةد الجةارح لبعضةهم ثةم تطرقةت الةى التراجم الواردة فً الك

تٌوا العصر أو القدوة من المترجمٌن ، وحملت الفقرة الاامس  عنوان العلماء الذٌن حلت بهم نكب  السلطان ثم تلتهةا فقةرة 

اةرى التةً اتةتملت علةى التةٌوا المصةابٌن بعاهة  جسةمٌ  العلماء الذٌن أصةٌبوا بةاألمراض ، واةتم الفصةل بالمبلحدةات اال

والةةذٌن التمةةتهم بعةةض العةةادات مةةن مؤكةةل وملةةبس ، واةةتم الفصةةل بالمبلحدةةات االاةةرى . امةةا الفصةةل الاةةامس فقةةد اصةةص 

ثةم لدراس  المضامٌن العلمٌ  للكتاب والتً اتتملت على أهمٌ  الكتةاب مةن اةبلل وضةع العلمةاء التتّمةات لةد والةذٌول علٌةد ، 

الكتاب مصدراً ، واطط األندلس من ابلل الكتاب والتً اتتملت على األرباض واألبواب والمساجد والقبور ، ثم تطرقةت الةى 

ذكر اصحاب المناصب الترعٌ  كالقضاء واحكام الترط  ومن تولى احكةام السةو  أو اي منصةب ااةر ، وعرجةت فةً نهاٌة  

  العربً ، وجاءت الفقرة ثانٌاً لتحوي المضامٌن التارٌاٌة  التةً اتةتملت علةى الفقرة الى رحبلت العلماء العلمٌ  الى المتر

األحداا التارٌاٌ  والوقالع العسةكرٌ  والكةوارا الطبٌعٌة  واالتمةات االقتصةادٌ  ، امةا المضةامٌن االجتماعٌة  فقةد حةدد فٌهةا 

 هرة العلمٌ  . النسب الى القبٌل  أو المدٌن  أو الى المهن  والحرف  واتمت بالنسب الى الت

واتمت الرسال  بؤهم النتةالج التةً تةم التوصةل الٌهةا مةن اةبلل الدراسة  ، ثةم اعقبتهةا قالمة  المصةادر والمراجةع التةً        

اعتمدت علٌها فً انجات هذ البحا ، والتً تعد مةن المصةادر والمراجةع ذات العبلقة  والمباتةرة بموضةوع الدراسة  ، وتةؤتً 

 م والطبقات، فضبلً عن مإلفات اارى ذات االهتمام بالتارٌخ والجؽرافٌ  واالدب .فً مقدمتها كتب التراج
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 اآلداب

 مروة تهٌر علً اسم الطالب :
 

دمحم بوضٌاؾ ودوره العسكري والسٌاسً فً الجتالر :  عنوان االطروح 
 م.99ٕٔ-9ٗ7ٔ

 التارٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٙٔاالستمارة : رقم 

 االاتصاص العام /  الدقٌه :  التارٌخ حدٌا / التارٌخ المؽرب العربً المعاصر  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ :  د. دمحم علً داهش

 االاتصاص العام /  الدقٌه : التارٌخ حدٌا / التارٌخ المؽرب العربً المعاصر  التارٌخالقسم : 

 

 المستالص

 

م، اذ تعةرض التةعب الجتالةري 8ٖٓٔتمةوت/ ٌولٌةو  ٘عانت الجتالر من وٌبلت االستعمار الفرنسً منةذ احتبللهةا فةً        

الٌالس  للقضاء على هوٌ  الجتالر وثقافتهةا ومحةو تاصةٌتها العربٌة  ابللها لكل انواع القهر والدلم، ومحاوالت االستعمار 

واالسبلمٌ  ومصادرة ممتلكاتها واراضٌها، ولم ٌتواَن االستعمار الفرنسً لحد  واحدة عةن ارتكةاب ابتةع المجةاتر مةن اجةل 

عةن االحتفةاد بةالجتالر ترهٌب التعب الجتالري والقضةاء علةى روح المقاومة  المسةلح  التةً مٌةتت تةارٌخ الجتالةر، فضةبلً 

وجعلهةا جةتًء ال ٌتجةتأ مةن فرنسةا، وقةةد بةآءت محاوالتةد بالفتةل فةً الجةةانبٌن العسةكري والسٌاسةً، بفضةل مقاومة  التةةعب 

الجتالري وقادتد المناضلٌن الذٌن حملوا ورفعوا راٌ  الكفاح المسلح تعارا لهم منذ انطةبل  ثةورة االول مةن تتةرٌن الثةانً/ 

 االستقبلل الناجت من ربه االستعمار الفرنسً. لتحقٌه 9٘ٗٔنوفمبر 

قسمت الدراس  إلى مقدم  واربع  فصةول وااتمة  اسةتعرض فةً الفصةل االول التمهٌةدي االوضةاع العامة  فةً الجتالةر ابةان 

م. اذ تنةاول المبحةا 9ٗ٘ٔ-9ٓٓٔسٌطرة االستعمار الفرنسً، مطلع القرن العترٌن وحتةى انتهةاء الحةرب العالمٌة  الثانٌة  

(, اما المبحةا 9ٔ8ٔ - 8ٖٓٔالول لمح  عن االوضاع العام  فً الجتالر منذ االحتبلل حتى نهاٌ  الحرب العالمٌ  االولى )ا

ودهةور احةتاب سٌاسةٌ  ذات  9ٖ9ٔ-9ٔ9ٔالثانً فقد تطر  إلى الحٌاة العام  التً سادت الجتالةر لفتةرة مةا بةٌن الحةربٌن 

وحةتب التةعب الجتالةري  9ٖٓٔلٌ  كان ابرتها جمعٌ  العلماء المسةلمٌن عةام اتجاهات اصبلحٌ  ودٌنٌ  واندماجٌ  واستقبل

 .9ٖ7ٔعام 

فةةً حةةٌن تنةةاول المبحةةا الثالةةا االوضةةاع السٌاسةةٌ  واالقتصةةادٌ  واالجتماعٌةة  والثقافٌةة  التةةً سةةادت الجتالةةر اةةبلل سةةنوات 

حت الجتالةةر قاعةةدة رلٌسةة  للتمةةوٌن ، واصةةب9ٗٗٔ-9ٗٓٔالحةةرب العالمٌةة  الثانٌةة . اذ تعرضةةت فرنسةةا لبلحةةتبلل االلمةةانً 

والتجهٌةةت لصةةالح المجهةةود الحربةةً، مةةع بةةروت صةةناع  فرنسةةٌ  السةةتاراج الثةةروات الطبٌعٌةة  فةةً الجتالةةر السةةٌما الةةنفط 

 واستؽبللد لصالح اآلل  العسكرٌ  للمحتل الفرنسً.

فتةرة مةا بةٌن الحةربٌن، واةبلل الحةرب  اما فً الفصل الثانً فقد ركت على واقع النتؤة والتعلةٌم لةدمحم بوضةٌاؾ، ونتةاطد فةً

م وتؤثره باألوضاع العامة  التةً كانةت تجتةاح الجتالةر، والتةً تةكلت البةداٌات األولةى لتنةامً 9ٗ٘ٔ -9ٖ9ٔالعالمٌ  الثانٌ  

 وعٌد ونتاطد السٌاسً، وتناول جوانب من حٌاتد االجتماعٌ ،

التً كانت بمثاب  االنطبلق  االولى للتحضٌر للثورة، فضبلً عن التارٌاٌ   ٕٕكما تطر  الفصل الثانً إلى اجتماع مجموع  الـ

دوره فً لجن  الامس  ولجن  الست  وما تماض من لقاءات واجتماعات تارك فٌها دمحم بوضٌاؾ، افضت إلةى تعٌٌنةد منسةقا 

 .9٘ٗٔللمقاوم  بٌن الداال والاارج ودوره فً صٌاؼ  بٌان الثورة فً االول من تترٌن الثانً/ نوفمبر 

 9ٕٙٔوحتةى نٌةل االسةتقبلل للجتالةر  9٘ٗٔفٌما تضمن الفصل الثالا تتبع عمل ونتاط دمحم بوضٌاؾ العسكري ابان ثةورة 

درست الباحث  فً هةذا الفصةل دةروؾ انةدالع الثةورة ومتةكل  التسةلٌح التةً واجهتهةا، والةدعم العربةً والةدولً الةذي تلقتةد 
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لةةى الجبهةة  الؽربٌةة  بوصةةفد منسةةقاً مةةع الجةةٌش المؽربةةً لجلةةب امةةدادات الثةةورة، ودور دمحم بوضةةٌاؾ ونتةةاطد العسةةكري ع

االسلح  والعتاد لرفقالد فً السبلح داال العمل الجتالري، كما تطر  الفصل إلى حادث  ااتطافد بالطالرة مع رفقالد االربع ، 

وموقفةد  9ٕٙٔار/ مةارس اذ 9ٔودروؾ اعتقالد وتجد فً سجون ومعتقبلت فرنسا حتى االفراج عند واطبل  سراحد فةً 

 .9ٕٙٔمن قرارات مإتمر طرابلس واتم  صٌؾ 

م( 99ٕٔ-9ٕٙٔاما الفصل الرابع فقد اتمت الباحث  دراسةتها فةً تتبةع نتةاط دمحم بوضةٌاؾ فةً مرحلة  مةا بعةد االسةتقبلل )

االاٌر، حتى االفةراج ، واعتقالد من قبل 9ٙ٘ٔ-9ٕٙٔوالتً تمثلت فً معارضتد للتوجهات السٌاسٌ  للرلٌس احمد بن بلد 

عنةةد وقةةراره النهةةالً بمؽةةادرة الجتالةةر وتفضةةٌلد العةةٌش فةةً منفةةاه االاتٌةةاري فةةً المؽةةرب، كمةةا تتبةةع الفصةةل نتةةاطد هنةةاك 

حٌنهةا  قةرر  99ٕٔوالتطر  عن حٌاتد الجدٌدة فً المؽرب، وتحدٌدا فً مدٌن  القنٌطرة لمدة تجاوتت الربع قرن حتةى عةام 

الجتالةةر بعةةد المتةةاورات والمةةداوالت والمناقتةةات العدٌةةدة مةةع قٌةةادات المجلةةس االعلةةى للدولةة  دمحم بوضةةٌاؾ العةةودة إلةةى 

حتٌةران/  9ٕ - 99ٕٔكانون الثانً/ ٌنةاٌر  ٙٔالجتالرٌ  لٌتسنم بعدها رلاس  المجلس االعلى )رلاس  الجمهورٌ ( للفترة )

حد العناصر المرافقة  لةد والمسةإول  عةن حراسةتد م(، حتى تعرضد لحادا االؼتٌال على ٌد مبارك بومعرافً، أ99ٌٕٔونٌو 

 وحماٌتد التاصٌ .
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 اآلداب

 نجٌب جمع  اٌوب اسم الطالب :
 

دراس  تحلٌلٌ   –الرمت االجتماعً فً الفن التتكٌلً العراقً  ): عنوان الرسال  
 ألعمال جواد سلٌم(

  االجتماع علم القسم : الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٗٔرقم االستمارة : 

 علم االجتماع / علم اجتماع الفناالاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٔٔ/  8ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ   تفٌه ابراهٌم صالحاسم المترؾ :  د. 

 / علم اجتماع المعرف  علم اجتماعاالاتصاص العام /  الدقٌه :  علم االجتماعالقسم : 

 

 المستالص

 

ُعنٌت الدراس  بالبحا عن دالل  الرموت االجتماعٌ  من ابلل عٌن  البحا ألعمال الفنان التتكٌلً العراقً جةواد سةلٌم        

 رسم ونحت  إذ أن الفن منذ أقدم العصور ٌعّد من األدوات األولى, الذي من ابللد أستطاع اإلنسةان التعبٌةر واإلفصةاح عةن 

الرموت فً المجتمعةات, تبعًةا لثقافة  كةل مجتمةع, إلةى أن أصةبح موجهةا ثقافٌةاً, لمةا ذاتد وعما حولد, واتسعت دالرة استعمال 

 ٌحمل من دالالت اجتماعٌ  وفكرٌ , أتت متكل  الدراس , وفقًا لتعقد الرموت وتتعبها وأتساع دالرة التعامل معها. 

عٌنٌةاً للجانةب الندةري، وبمةا أن جةواد  إن للدراس  أهمٌ   تكمن فً األمور التةً ال ٌمكةن التصةرٌح بهةا، وتجسةٌدها تجسةٌداً 

تسةلٌط الضةوء علةى الرمةوت االجتماعٌة  سلٌم دراستد تعنى بدراس  المجتمع ورموته االجتماعٌ  من اةبلل أعمالةد الفنٌة , و

فً المجتمع العراقً والبحا عن أساسةها الفكةري واالجتمةاعً, وودٌفتهةا دااةل المجتمةع فةً فتةرة معٌنة  مةن مراحةل حٌةاة 

, اعتمدنا منهج تحلٌل المضمون لتحلٌل األعمال الفنٌ , وبعض المناهج االجتماعٌة  التةً تسةاعد فةً تحقٌةه دراسة  المجتمع

 علمٌ , كالمنهج المقارن والمنهج التارٌاً.

وتوصلنا من ابلل البحا والتحلٌل االجتماعً الدقٌه للرموت االجتماعٌ  علةى طةول اةط الدراسة , مةن اإلطةار الندةري حتةى 

إلةى تحلٌةل العٌنةة  المعتمةدة للدراسة , أن الفنةان جةةواد سةلٌم ودةؾ الرمةوت األسةةطورٌ  والدٌنٌة  والتراثٌة  التةةعبٌ   الوصةول

والسٌاسٌ  العراقٌ  فً أعمالد, وكانت متباٌن  التودٌؾ بحسب نوع وتارٌخ العمل, وفضبلً عن الرموت التً صاؼها األفةراد, 

 النباتٌ  والحٌوانٌ  والكونٌ , لتعبٌر عن الفكرة المراد توصٌلها للمتلقً.فقد استعمل رموتاً دال  اٌضاً, كاآلدمٌ  و

وأوصٌنا ان تعتمد مادة سوسٌولوجٌا الفن كمنهج ٌُدرس للطلب  فً تاصصات علم االجتماع والفنون الجمٌلة , مةن   

عن ثقاف  المجتمع, تعتمد بةاقً اجل تقلٌل الهوة بٌن كبل التاصصٌن, وبٌن المجتمع والفن, وان تكون هناك دراسات علمٌ , 

 الفنون التتكٌلٌ  كمادة للبحا.
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 اآلداب

 ٌونس حسٌن عبد هللا اسم الطالب :
 

عنوان األطروح  : الصراعات السٌاسٌ  داال األسرة السلجوقٌ  فً العرا  
 م(9ٖٔٔ-٘٘ٔهـ/9ٓ٘ 7ٗٗوإٌران)

 التؤرٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7٘ٔرقم االستمارة : 

 تؤرٌخ / تؤرٌخ إسبلمًاالاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٔٔ/  7ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ   موفه سالم نورياسم المترؾ :  د. 

 التؤرٌخ اإلسبلمً / التؤرٌخ العباسًاالاتصاص العام /  الدقٌه :  التؤرٌخالقسم : 

 

 المستالص

 

 أرسةلد الةذي األمةً النبةً والةد دمحم على والسبلم والصبلة ، نذٌراً  للعالمٌن لٌكون عبده على الفرقان انتل الذي و الحمد     

ً  ، ونذٌراً  ومبتراً  تاهداً  ً  بؤذند هللا إلى وداعٌا  . منٌراً  وسراجا

 : بعد أما

 – 7ٗٗ)  تسةلطهم حقبة  فةً تفاقمهةا بسةبب للندةر البلفتة  المدةاهر مةن السةلجوقٌ  األسةرة دااةل السٌاسةٌ  الصراعات تُعد

 وقلةةبهم ، السٌاسةةٌ  األحةةداا سةةاح  علةةى السةةبلجق  دهةةور كةةان إذ ؛ عصةةرهم مٌةةت مةةا وهةةذا(  م9ٖٔٔ – ٘٘ٓٔ/  ه9ٓ٘

 الااصةة  وإهمةةال وامتٌاتاتةةد، صةةبلحٌاتد فةةً الالٌفةة  ومنافسةة  ، العةةرا  فةةً الحكةةم مقالٌةةد علةةى بسةةٌطرتهم األمةةور مةةواتٌن

 تتوقؾ أو تنتهً تكاد ال الصراعات من دّوام  فً الببلد أدال ذلك كل ، واالقتصادٌ  االجتماعٌ  أوضاعهم مجمل فً والعام 

 األمةور إدارة وإتةكالٌ  السةلجوقٌ  السةلط  ببنٌة  متعلقة  داالٌة  الصةراعات هةذه فكانةت ، بٌةنهم فٌما والسٌما معٌن حد عند

 مةا ناحٌة  أو تاوٌ  استثناء ٌمكن ال إند حتى اتجاه كل إلى وامتدت ، واالجتماعٌ  واالقتصادٌ  السٌاسٌ  الصعد ماتلؾ على

/  ه7ٗٗ – ٖٖٗ) الحقبة  فةً وهٌمنةتهم البةوٌهً التسةلط عصةر تةهده لما امتداداً  الداهرة تلك وكانت ، الصراعات هذه من

 عن أسفر الذي وهو ، وتنوعها القوى مراكت تعدد بسبب اطورة أكثر االمتداد هذا وأصبح ، سبقتهم التً( م٘٘ٓٔ – 9ٗ٘

 ونصؾ قرن قراب  امتدت التً الداهرة هذه دراس  أن وجدت لذا ، كبٌر باطر والدول  المجتمع بنٌ  مهدداً  ، الصراعات هذه

 الجتلةً بةاألمر وال العةابرة، بالحالة  تكةن لةم فهً ، تداعٌاتها وطبٌع  طبٌعتها فً البحا حٌا من ضرورٌ  التمن من القرن

 تعامة  علةى التنةافس محةوره وكان ، السلجوقً البٌت أبناء بٌن نتؤ الذي الصراع فً واضح  معالمها ؼدت فقد ؛ والثانوي

 ملكتةاه – أرسةبلن ألب – طؽرلبك)  األقوٌاء السبلطٌن وفاة بعد الصراع حدة اتدادت وقد.  السلطن  عرش وتبوء البٌت هذا

 بؽٌة  حلفةالهم ومةع السةلجوقً البٌةت أبنةاء وبةٌن بٌةنهم السٌاسةٌ  التحالفةات عقد إلى وسبلطٌنهم السبلجق  أمراء دفع مما( 

 العباسةةٌ  الابلفةة  انتعةةاش الصةةراع هةةذا تةةاجٌج علةةى سةةاعد ممةةا ، المكاسةةب وتحقٌةةه الدفةةر أجةةل مةةن وذلةةك.  الهةةدؾ تحقٌةةه

.  اآلاةر األمٌةر حسةاب علةى ألمٌةر واطبةوا اآلاةر حسةاب علةى أمٌةر كةل دعةم فةً جاهةدة ، هٌبتها الستعادة الفالها وطموح

 .  الالفاء بعض ضحٌتها ذهب بؤن الثمن دفعت فقد الصراع هذا فً نفسها الابلف  إلقحام ونتٌج 

ً  السةلجوقً بالعصةر والمتعلقة  المتاصصة  الحدٌث  الدراسات تترك ولم  االقتصةادٌ  جوانبةد فةً وتناولتةد إال جدٌةداً  موضةوعا

 فً – وتفصٌلٌ  كلٌ  – تامل  ارٌط  ترسم لم الدراسات تلك معدم أن إال ، والحضارٌ  والسٌاسٌ  والعسكرٌ  واالجتماعٌ 

 فضةبلً  ، والحدٌثة  القدٌمة  واألدبٌ  التارٌاٌ  المإلفات فً ومبعثرة متتت  مادتها فجاءت ، السلجوقٌ  للصراعات واحد وقت

 إطةار فةً ووضةعها المةادة هةذه جمع الضرورة من كان لذا ، الحدٌث  المإلفات فً والسٌما علٌها والعابر السرٌع المرور عن

 جةاءت كمةا.  تةداعٌات مةن عنها نجم وما الصراعات هذه طبٌع  فهم إلى وصوالً  ومقارنتها وتحلٌلها فحصها أجل من ، واحد

 تمةرد كةل عقةب جلةدتهم أبنةاء مةع التعامةل فةً السةبلجق  تتبعهةا التةً الكٌفٌ  إبرات إلى تهدؾ متواضع  محاول  الدراس  هذه

 وبنٌة  السةلجوقً البٌةت وحةدة فةً الصةراعات أحةدثتها التةً الدولة  إدارة فةً أثةر التعامةل لهةذا فكةان ، السلط  على وصراع

 . بااص  العراقً والمجتمع ، بعام  اإلسبلمً المجتمع
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 اآلداب

 اسماعٌل الٌل حسون اسم الطالب :
 

 االطروح  : التقٌٌد بالجمل فً أحادٌا صحٌح مسلم.دراس  نحوٌ  تحلٌلٌ  عنوان

 اللؽ  العربٌ القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕٔرقم االستمارة : 

 اللؽ  / النحواالاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٔٔ/  ٕ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ   علً فاضل سٌداسم المترؾ :  د. 

 اللؽ  / النحواالاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  العربٌ القسم : 

 

 المستالص

 

 تةإدي التةً الجمةل معالجة  اةبلل مةن. العربٌة  اللؽة  جوانةب أهةم أحةد التركٌبةً الجانةب فةً البحةا الدراس  هذه تتناول      

 محاولة  عةن فضةبلً  فٌةد، تةرد الةذي التركٌةب فةً لهةا الداللً األثر عن وتكتؾ والجمل، المفردات من ؼٌرها فً القٌد ودٌف 

 ألن بعةض؛ فةً العناصر بعض وتؤثٌر ؼٌره، دون نحوي عنصر بوجود تكون التً ودالالتها العربٌ  التراكٌب أسرار اكتتاؾ

 .والدراس  البحا من متٌد الى بحاج  النحوي للدرس التركٌبً الجانب

 والتفسةٌرٌ ، الموصةول، وصةل  التةرط، وفعةل والحةال، النعةت،: جمةل هةً الؽةرض لهذا بها وٌإتى قٌداً  تعد التً الجمل وإن

 أو مواضةةعها لقلةة  واالعتراضةةٌ  والمضةةاف  بةد المفعةةول جملةة  تركةةت ولكننةةً. واالعتراضةٌ  الٌةةد، والمضةةاؾ بةةد، والمفعةول

 كةان لةو عمةا تاتلةؾ داللة  فتتولةد تركٌةب فةً نحوي عنصر من أكثر ترابط عن عبارة والتقٌٌد.   االارى الجمل مع لتداالها

 كةـ إسةنادي بعنصةر مباتةرة تةرتبط التةً القٌةود وهةً المباترة القٌود: نوعان النحوٌ  والقٌود. القٌود هذه دون من التركٌب

 قٌةد األصةل فةً هةو عنصةر تقٌٌةد ٌةتِم عنةدما المباتةرة ؼٌةر القٌةود وهنةاك. كذلك أصلد ما أو( الابر المبتدأ، الفاعل، الفعل،)

 جملة  لكةل أن وجةدت ولكنةً العةام الاطة  مةنهج فةً الفكةرة هةذه تطبٌةه وحاولةت. اإلسةناد عناصر تقٌٌد على وٌعمبلن لؽٌره

 وامس  تمهٌد من مكون  األطروح  فجاءت الاصوصٌ  هذه على المحافد  فآثرت الجمل؛ من ؼٌرها عن تاتلؾ اصوصٌ 

 . أفصل

 علةى تٌةادة معنى إلفادة بد ٌإتً كبلم كل: أي. إلٌد والمسند المسند على تاد ما كل بد ٌــــراد البحا تناولد الذي التقٌٌد وإن

ً  ٌكون ال عنـصر كل هً النحوٌ  فالقٌود. اإلسناد معنى ً  طرفا  . الفكرة محور تكون التً الرلٌس  الجمل  فً إسنادٌا

 الحةال كجمةل ودٌفتةد، وتةإدي المفةرد محةل تحةل التةً الفضةبلت الجمةل علةى مقتصراً  لٌس بالجمل التقٌٌد أن فٌد جاء وكذلك

 فةً التقٌٌةد ودٌفة  وتةإدي المفةرد محةل تحةل ال جمةل هنةاك بةل. اإلعةراب مةن محةل لهةا التةً مةن ونحوها والمفاعٌل والنعت

 والجمل  جهتد، وتحدد إبهامد وتتٌل موصولها تقٌد التً الموصول وصل  الترط، جواب تقٌد التً الترط فعل كجمل  ؼٌرها

 . االعتراضٌ  والجمل  قبلها، ما معنى وتحدد تقٌد التً التفسٌرٌ 

 فجةاء الثةانً الفصةل أمـا.  الجمل  تكل وفه على مباحا ثبلث ِ  الى وقسم نعتاً، الواقع  للجمل  اصص فقد األول الفصل وأما

 ً    الحالٌ  للجمل  ماصصا

 جملتةٌن مةن ٌتكون الترطً فالتركٌب الترط؛ فعل جمل  الترط بجمل  وأقصد الترط، بجمل  التقٌٌد عن جاء الثالا والفصل

 مةن سةواها عةن ٌاتلةؾ الاصوصٌ  هذه ٌراعً منهج وفه على تناولتها ؼٌرها عن اصوصٌ  من الجمل  لهذه ولما وأداة؛

 وجملة  التفسةٌرٌ  الجملة  عةن فجةاء الاةامس الفصةل أمةا. الموصةول صةل  جملة  نصةٌب مةن فكةان الرابع الفصل أما. الجمل

 .واحد فصل فً جعلتهما بٌنهما وللتقارب. التفسٌر ودٌف  تإدي التً البٌانً االستلناؾ
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 رٌاض امٌن حسٌن اسم الطالب :
 

 A socio-pragmatic Analysis of                    الرسال  :عنوان 
Impoliteness in Iraqi Arabic Facebook Comments 

 اللؽ  االنكلٌتٌ القسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 ماجستٌرالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٙٔرقم االستمارة : 

 اللؽ  االنكلٌتٌ  / علم اللؽ  التداولٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد اباء مدفر ٌحٌىاسم المترؾ :  د. 

 اللؽ  االنكلٌتٌ  / علم اللؽ  التداولٌ االاتصاص العام /  الدقٌه :  اللؽ  االنكلٌتٌ القسم : 

 

Abstract 

 

      Hundreds of previous publications, whether on politeness or impoliteness, focused on 

face-to-face interactions and most of these studies have focused on politeness, assuming that 

much of the communication emphasizes the harmonious aspect of social relations.  

However, this study aims at investigating Culpeper's (1996, 2005) impoliteness strategies by 

analyzing 300 Iraqi Arabic facebook comments that are collected from Iraqi official 

facebook web pages. The writer selects ten Arabic topics come under the category of 

entertainment, fashion, lifestyle, health, food, political state and social matters. Selecting 

these topics was not random, because they are among the most frequent issues in our life 

nowadays that affect the way we live . For the purpose of this study, impolite comments are 

chosen from online communication and the informants are from both sexes (males and 

females).  

The collected data consists of 150 comments written by males and the other 150 comments 

written by females. The reason behind collecting equal number of comments for males and 

females is to specify which impoliteness strategy is used more and by which sex group in 

Iraqi Arabic online community. This research hypothesizes that people tend to use certain 

impoliteness strategies in facebook comments and our analysis demonstrates that all 

strategies of impoliteness are applicable in computer mediated communication (CMC) 

except the one which is called "withhold politeness" that occurred only in face to face (FtF) 

communication, not in written communication.  

Moreover, the present study reveals new strategies such as cursing and defamation that are 

used by the informants. These strategies are not part of Culpeper's strategies, but they 

occur under the umbrella of impoliteness. Finally, it is proved that the most used strategy 

among Culpeper's strategies of impoliteness is "positive impoliteness" and this strategy is 

used by male informants more than females. On the other hand, the least used strategy is 

"bald on record" which is also used by males more than females. This is a significant 

indicator which illustrates that men are more direct in their speech than women and they 

almost all the time criticize more than women do. 
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 عمر متعب احمد اسم الطالب :
 

-9ٔ8ٔن االطروح  : عبلقات ابن سعود السٌاسٌ  مع القوى المجاورة عنوا
 - دراس  تارٌاٌ  -   9ٕ٘ٔ

 التارٌخالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 دكتوراهالتهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖٔرقم االستمارة : 

 تارٌخ الالٌج العربً  التارٌخ الحدٌا  /االاتصاص العام /  الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٔٔ/  7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه        الدرج  العلمٌ  : استاذ  منهل اسماعٌل حسٌناسم المترؾ :  د. 

 تارٌخ العرا  الحدٌا والمعاصرالتارٌخ الحدٌا / االاتصاص العام /  الدقٌه :  التارٌخالقسم : 

 

 المستالص 

 

تعةد السٌاسةة  الاارجٌة  دعامةة  اساسةٌ  ووسةةٌل  ناجعة  لقٌةةام الدولةة  الحدٌثة  ، وحجةةر التاوٌة  فةةً رسةم سٌاسةة  الةةدول      

بصورة عام ، وانطبلقا من هذا المبدأ تكلت السٌاس  الاارجٌ  لعبد العتٌت بن عبد الرحمن ال سةعود اةبلل المةدة التارٌاٌة  

ثبٌت اركان دولتد الفتٌ  ، وقةد اعطةى اولوٌة  لسٌاسةتد الاارجٌة  تجةاه القةوى اهمٌ  كبٌرة فً ت( م  9ٕ٘ٔ – 9ٔ8ٔمن ) 

المحلٌ  واإلقلٌمٌ  والدولٌ  فً المنطق  ، لتداال التةإون بةٌن تلةك القةوى التةً كانةت فةً مجموعهةا تمةارس ادوارهةا تحةت 

الةةدالرة االسةةتعمارٌ  ) الكولنٌالٌةة  ( المدلةة  البرٌطانٌةة  بعةةد انكفةةاء السةةٌطرة العثمانٌةة  وبداٌةة  داةةول المنطقةة  فٌمةةا ٌسةةمى ب

 األوروبٌ .

وتكمن اهمٌ  هذا الموضوع فً تناولةد التةداال فةً التةؤن المحلةً واالقلٌمةً والةدولً وتسةلٌطد الضةوء علةى صةفحات مةن 

لسةابق  التارٌخ المعاصر لهذا الجتء من الوطن العربً، كما ان دراس  هذا الموضوع تمثل حلق  مكمل  للدراسات األكادٌمٌ  ا

 التً تناولت جوانب ماتلف  من التارٌخ السٌاسً لدول  ال سعود وعموم الجتٌرة العربٌ  .

المتمثلةة  بةةآل رتةةٌد فةةً حالةةل ، (  9ٔ8ٔ - 9ٕٓٔعالجةةت الدراسةة  عبلقةةات عبةةد العتٌةةت ال سةةعود مةةع القةةوى المجةةاورة ) 

فةةً البحةةرٌن، وال ثةةانً فةةً قطةةر، وتةةٌوا والتةةرٌؾ حسةةٌن بةةن علةةً فةةً الحجةةات ، وال الصةةباح فةةً الكوٌةةت ، وال الٌفةة  

متٌاات الساحل العمانً، فضبل عن عبلقاتد مع السلطات البرٌطانٌ  فةً الالةٌج العربةً والعةرا ، وعبلقةات ابةن سةعود مةع 

م، وتضةمن محةورا مهمةا عةن حقٌقة  عبلقةات عبةد العتٌةت ال سةعود مةع متةٌا   9ٕ٘ٔ – 9ٔ9ٔمتٌاات الالةٌج العربةً 

الى اهم المعارك التً دارت بٌن الجانبٌن والمتمثل  بمعركتً ) حمض ، الجهرة (، والتً كان من نتالجهةا الكوٌت، اذ ٌتطر  

عقد مإتمر العقٌر، وكذلك عبلقة  نجةد مةع القةوى المحلٌة  االاةرى القطرٌة  والبحرٌنٌة ، وعبلقةد نجةد مةع متةٌاات السةاحل 

 العمانً وسلطن  عمان .

المحلٌ  فً عسٌر، وقد تضةمن الفصةل محةورا عةن عبلقةات ابةن سةعود وال عةالض فةً وتناولت عبلق  ابن سعود مع القوى 

سراة عسٌر، اما المحور االار فقد تناول عبلقةات ابةن سةعود باألدارسة  فةً تهامة  عسةٌر، عبلقةات ابةن سةعود بإمةارة حالةل 

د مع امارة حالةل، وتمكنةد والعرا ، وقد تضمن الفصل محورٌن اساسٌٌن ، اصص االول منهما للحدٌا عن عبلق  ابن سعو

من انهاء حكم عالل  ال رتٌد لهذه اإلمارة، بٌنما تناول المحور الثانً عبلق  نجد والعرا  متٌرا الى مإتمرات التسوٌ  بةٌن 

الطرفٌن متمثل  بمإتمرات المحمرة والعقٌر والكوٌت واتفاقٌ  بحرة ، وكذلك عبلقات ابن سعود مع القوى المحلٌ  فةً ؼةرب 

تٌرة العربٌ ، تضمن المحور االول عبلقات نجد بإمارة تر  االردن ، متٌرا الةى مةإتمر الكوٌةت واتفاقٌة  حةدا، فةً تبد الج

الحجةاتي الةذي ادى الةى نهاٌة  حكةم  -حٌن تطر  المحور الثانً الى عبلق  نجد مع مملك  الحجةات، السةٌما الصةراع النجةدي 

 األتراؾ فً الحجات .

م من التوسع على حساب القوى المجاورة لد، فكانت اولى تلك القوى امةارة  9ٕ٘ٔ – 9ٔ8ٔ وتمكن ابن سعود ابلل المدة

م ، امةةا بةةاقً القةوى المحافدةة  علةةى  9ٕ٘ٔال عةالض فةةً عسةٌر، وامةةارة ال رتةةٌد فةً حالةةل، وانهةةاء مملكة  الحجةةات عةام 

ٌج العربةةً ) الكوٌةةت ، قطةةر، نفسةةها مةةن تطلعةةات وتوسةةعات ابةةن سةةعود، وتلةةك القةةوى هةةً، امةةارات السةةاحل التةةرقً للالةة

البحرٌن، متٌاات الساحل العمانً (، فضبل عن العةرا  وامةارة تةر  األردن اللتةان كانةت تحةت االنتةداب البرٌطةانً، وبهةذا 

 تمكن ابن سعود من وضع اللبنات األولى لقٌام ما سمٌت فٌما بعد بالمملك  العربٌ  السعودٌ  . 
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دراس  مٌدانٌ  فً  –عنوان الرسال  : التحدٌات المجتمعٌ  التً تواجد التباب 
 مدٌن  الموصل

 علم االجتماعالقسم :  الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل
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 المستالص 

 

 الرلٌسةٌ  القةوة ٌتةكل التةباب سكان عدد وسٌدل المجتمع، فً أهمٌ  واألكثر القوة نقاط أبرت إحدى التباب مرحل  تعد     

 ٌتعةةٌن حرجةة  تكةةون المتةةكبلت هةةذه وأن المجتمةةع فةةً العمرٌةة  المرحلةة  هةةذه تواجةةد تحةةدٌات هنةةاك ذلةةك مةةع المجتمةةع، فةةً

 التةباب تواجةد التةً التحةدٌات فةً الدراسة  هةذه تحقةه السٌا  هذا وفً و الفعال  القوة هذه من االستفادة أجل من معالجتها

 والفكرٌةةة  واالقتصةةادٌ  والتعلٌمٌةة  االجتماعٌةة  التحةةةدٌات منهةةا: تحةةدٌات امةةس تحةةت مهمةةة  اهةةداؾ الموصةةل مدٌنةة  فةةً

 فةً التةباب تواجةد التةً والنفسةٌ  االجتماعٌة  التحةدٌات ان الصل ، ذات التوصٌات بعض الدراس  هذه تقدم كما والسٌاسٌ ،

 ٌعةانون التةباب مةن كبٌةر عةدد أن سةرٌع وتؽٌةر بدٌنامٌكٌة  المدٌن  هذه وتتمٌت الفل ، هذه على كبٌر بتكل تإثر المدٌن  هذه

 المتةارك  على المفروض  القٌود وبسبب االجتماعً للحراك المتاح  الفرص محدودٌ  بسبب الضؽط من هالل  مستوٌات من

 اضةطرابات إلةى الحةاالت مةن كثٌةر فةً ٌإدي الوضع هذا وان والسٌاسٌ  واالقتصادٌ  والثقافٌ  االجتماعٌ  الحٌاة فً الكامل 

 االسةرٌ  المتةكبلت مةن وٌبةدأ بالتةباب المتعلقة  المتةكبلت بعةض القسةم هةذا فةً وٌبرت السٌاسً االستقرار وعدم اجتماعٌ 

 ، التباب هجرة بقضٌ  االاتتام قبل والتكنولوجٌا والكحول المادرات على التباب وإدمان الفراغ اوقات و التواج ومتكبلت

 دور تحسةةٌن أو تبةةدٌل أو تعةةدٌل فةةً التعلٌمٌةة  المإسسةةات ضةةعؾ نتٌجةة  التةةكاوي مةةن بةةالكثٌر الموصةةل مدٌنةة  مةةرة وقةةد

 اآلون  وفً والرقاب ، الضوابط ضعؾ من ذلك تابع وما الوسالل بتتى األارى المجتمعات على وانفتاح التعلٌمٌ  المإسسات

 تتبعهةا التةً والقةوانٌن القواعةد وضةعؾ للطالةب المفرطة  والحرٌة  المدرس وتقٌد بالدهور التعلٌمٌ  المإسس  بدأت األاٌرة

 السةلبٌ  الدواهر من الفت وما المدٌن  هذه تحرٌر وبعد ، والمدرس الطالب على والمفروض  والمدرس  التعلٌمٌ  المإسس 

 هةذا علةى السةٌطرة علةى القةدرة وعةدم محةدودة، بمةدارس الطلبة  أؼلةب واجتمةاع المةدارس انهٌةار ومنها بالمدارس والدمار

 النفسةٌ  والضةؽوطات االقتصةادٌ  االوضةاع تةدهور عةن فضةبل المتطرفةون، الفهةا التةً لؤلفكار المعاكس  الفعل ردة و العدد،

 اساسةً وبةدور اثةرت التةً االقتصةادٌ  المتةكبلت على انعكس اٌضا وهذا واألار الحٌن بٌن التربٌ  تصدره وما الطالب على

 ااطةةر مةن البطالة  دةاهرة تعةد إذ وكٌانةد، ذاتةةد بتؤسةٌس لٌقةوم المجتمةع فةً دوره علةى مةةنهم كةبل لٌبحةا األسةرة حٌةاة علةى

 تةإثر التةً نامٌة ، أو متقدمة  كانةت إذا البلةدان تقٌةٌم معةاٌٌر من الداهرة هذه وتعد التباب تواجد التً االقتصادٌ  المتكبلت

 االحٌةان بعةض تفةو  اطٌةرة مسةتوٌات بلؽةت قةد البطالة  نسةب  إن أحد على ٌافى وال وأسرهم ومستقبلهم حٌاتهم على سلبا

 عةن ناجمة  أسةباب هناك أن وتبٌن المدٌن  هذه اجتاحت التً االاٌرة األمنٌ  االحداا بعد والسٌما والتصور التوقع مستوٌات

 بعةض فةً البطالة  نسةب  فتتٌةد عمل على الحاصل  الكبٌرة التٌادة مواجه  على المحلٌ  العمل اسوا  قدرة عدم منها البطال 

 والمتةةكبلت التحةةدٌات ٌاةةص فٌمةةا أمةةا. ٌمارسةةوند الةةذي العمةةل وبةةٌن العلمةةً وتةةدرٌبهم تحصةةٌلهم بةةٌن والتنةةاقض األحٌةةان

 األحةتاب عةن وبعةده سٌاسٌ  متكبلت من التباب ترٌح  لد تتعرض ما إن التباب، فل  منها تعانً التً والفكرٌ  السٌاسٌ 

 ٌتعلةه اهتمةام عةن وبعةده احتٌاجاتةد تٌادة على انعكس بلده، داال باألمان احساسد وعدم ساط من لها ٌتعرض التً وحالتد

 التةباب ٌكةون ان ٌجةب ذكةره سبه مما إلى وٌضاؾ التعبٌر، فً وحقد أسلوب استادام أو رأٌد إلبداء امتبلكد وعدم بدولتد،

 .السٌاسً القرار صنع عملٌ  رصد فً اناراطا اكثر
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 دكتوراه التهادة : الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد هاتم عبد الرتا  صالحاسم المترؾ :  د. 

 / تارٌخ الوطن العربً المعاصر الحدٌا االاتصاص العام /  الدقٌه : التارٌخ القسم : التارٌخ

 

 المستالص 

 

أولةةت برٌطانٌةةا منطقةة  الالةةٌج العربةةً اهتمامةةاً بالؽةةاً منةةذ القةةرن الثةةامن عتةةر للمةةٌبلد وذلةةك لةةدوافع اقتصةةادٌ  وسٌاسةةٌ       

وعسةةكرٌ  واسةةتراتٌجٌ ، وهةةً عوامةةل متفاعلةة  ومتبلتمةة  علةةى الةةرؼم مةةن أنهةةا لةةم تكةةن متسةةاوٌ  األهمٌةة  فةةً كةةل األوقةةات 

سوعٌاً، بل ٌُعد من أهم المصادر التارٌاٌ  وأبرتها فةً تةارٌخ الالةٌج والجتٌةرة بالنسب  لبرٌطانٌا.  ٌعد دلٌل الالٌج كتاباً مو

العربٌ  فً العصر الحدٌا فً كل ما ٌتعله بالنواحً السٌاسٌ  واالدارٌ  والجؽرافٌة  والتارٌاٌة  واالقتصةادٌ  وؼٌرهةا، فهةو 

كنٌها، وما ااتلؾ علٌهةا مةن وقةالع اقتصةادٌ  ٌمٌط اللثام عن جوانب مجهول  من تارٌخ هذه المنطق  وجؽرافٌتها وأحوال سا

وسٌاسٌ  وأحداا تلقً الضوء على هذا التارٌخ وتقدم من عناصر الرإٌ  ما ٌهب الحاضر العربً متٌداً من القدرة على فهم 

 ماضٌد ووعً حاضره. تم تقسٌم الرسال  الى مقدم  وثبلث  فصول وااتم : تضمن الفصل األول مقدم  تعرٌفٌة  عةن الالةٌج

العربً من حٌا موقعد وتسمٌتد وأهمٌتةد الكبةرى، أمةا فةً الفصةل الثةانً فةتم التطةر  فٌةد الةى حٌةاة ونتةؤة لةورٌمر وكٌةؾ 

تهٌؤت لد الدروؾ بؤن ٌصبح مقٌماً سٌاسٌاً فً الالٌج، فً حٌن ااتص الفصةل الثالةا باسةتعراض أوضةاع العةرا  فةً دلٌةل 

التركً " ولكثةرة األحةداا التةً تطةر  الٌهةا لةورٌمر وطةول الحقبة  التمنٌة  الالٌج وهو ما عبر عند لورٌمر بقولد "العرا  

 .اقتصرت الدراس  على تحدٌد أبرت ما تناولد لورٌمر 
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 صبٌح  إبراهٌم صالح اسم الطالب :
 

سٌاسٌ  واالجتماعٌ  والثقافٌة  :  )دور المراة فً الحٌاة ال عنوان الرسال 
 دراس  تارٌاٌ  ٖٕٓٓ-99ٔٔمحافد  دهوك  فً

 القسم : التارٌخ الكلٌ  : اآلداب   الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 78ٔرقم االستمارة : 

 / تارٌخ العرا  المعاصر االاتصاص العام /  الدقٌه :  تارٌخ حدٌا  9ٕٔٓ/  ٕٔ/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

      دكتوراهالتهادة :  الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد لمى عبد العتٌت مصطفىاسم المترؾ :  د. 

 / تارٌخ العرا  الحدٌا االاتصاص العام /  الدقٌه : تارٌخ حدٌا القسم : التارٌخ

 

 المستالص 

 

واالقتصةادٌ  واالجتماعٌة  والثقافٌة  إحةدى أهةم المإتةرات تُعد متارك  المرأة فًة الحٌةاة العامة  التًة نعنًة بهةا الحٌةاة السٌاسٌة        

لدى العالم المتحضر حول تقدم المجتمعات والدول، لذلك من األهمٌ  البحا فً دور المرأة والسٌما فً المجتمعات التًة مةا تالةت تكةافح 

ُحقةةب التارٌاٌةة  الماتلفةة ، ومةةا هةًة للوصةول إلةةى المفهةةوم العةةالمً حةةول التطةةور والرقةًة والحضةةارة، ومحاولةة  معرفةة  نتةةاطها عبةةر ال

ء لنفسةها مجتمعةاً تةتمكن مةن ابللةد أن  المعوقات التً تقؾ فً طرٌقها وتحول دون وصولها الى المراتب التً وصل الٌها الرجل وتهًة

 تعبر عن نفسها وأن ٌكون لها دوراً فً بناء تلك المجتمعات واألوطان.

دراسة   ٖٕٓٓ-99ٔٔفًة الحٌةاة السٌاسٌة  واالجتماعٌة  والثقافٌة  فًة محافدة  دهةوك لذلك كان ااتٌار عنوان رسةالتً ) دور المةرأة 

تارٌاٌ  ( للاوض فً حٌثٌات دور المرأة ونتاطها السٌاسً واالجتمةاعً والثقةافً فًة محافدة  دهةوك بةإقلٌم كردسةتان العةرا ، اثنةاء 

طة ، تاتلةؾ أٌمةا ااةتبلؾ عةن الحقبة  التًة سةبقتها كةون ( التً ٌمكن وصفها بؤنها وحدة تمنٌ  مترابٖٕٓٓ-99ٔٔالحقب  التارٌاٌ  )

اسةتقلت بصةورة تةبد كاملة  وصةارت تتبةع أربٌةل  99ٔٔمحافد  دهوك كانةت مرتبطة  إدارٌةاً بحكومة  بؽةداد ولكةن بعةد انتفاضة  سةن  

لبلحةتبلل األمرٌكًة ممةا  عندما تعةرض العةرا  ٖٕٓٓعاصم  إقلٌم كردستان العرا ، أما الحدود النهالٌ  لهذه الحقب  فتنتهً عند سن  

 أثر على مجمل الحٌاة العام  لٌست فً العرا  وإقلٌم كردستان حسب بل فً المنطق  باسرها.

وابلل هذه الحقب  التارٌاٌ  المهم  والحساس  فً تارٌخ إقلٌم كردستان العرا  ومحافدة  دهةوك، كةان مةن المهةم تسةلٌط الضةوء علةى 

ن النتاط النسوي ودوره فً المجاالت كا فة  السٌاسٌة  واالجتماعٌة  والثقافٌة  فًة محافدة  دهةوك، فمةن اةبلل تتبةع هةذه النتةاطات ٌتبٌة

، وٌدهةةر فةًة الحركةة  التعلٌمٌةة   م الحتبةًة بوضةةوح دور المةةرأة الدهوكٌةة  فةًة هٌكلٌةة  األحةةتاب الكردٌةة  انةةذاك ومةةدى ثقلهةةا فةًة التندةٌة

ت المقارنة  بٌنهمةا، وٌنطبةه الحةال كةذلك علةى األصةعدة الحٌاتٌة  األاةرى والثقافٌ   مدى منافس  المرأة للرجل فً هذا المجال اذا مةا تَمة

كافد، لذلك كان البحا فً هذا الموضوع والاوض فً تفاصٌلد ؼاٌ  فً األهمٌ  لٌس فً بٌةان دور المةرأة الدهوكٌة  فًة الحٌةاة العامة  

تتمتع بموقع جؽرافًة ومكانة  اجتماعٌة  مهمة  فًة فٌها وحسب، وإنما فً تسلٌط الضوء على جانب مهم من تارٌخ هذه المحافد  التً 

 إقلٌم كردستان العرا .

واستناداً على ما مر ذكره وبناًء على نةوع المةادة العلمٌة  التًة ُجمعةت قُسةمت هةذه الدراسة  فضةبلً عةن المقدمة  والااتمة ، إلةى تمهٌةد  

 ن الحٌاة العام  للمرأة فً دهوك.وثبلث  فصول اهتم كل فصل بجانب م
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"تطةوٌر االفصةاح المحاسةبً االلكترونةً باسةتادام لؽة  تقةارٌر  : عنوان الرسال   عبدهللا تٌاد هتم القتاتاسم الطالب : 
 "بالتطبٌه على مصرؾ الموصل للتنمٌ  واالستثمار  XBRLاالعمال الموسع  

 المحاسب القسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٓٔرقم االستمارة : 

 / محاسب  مالٌ  وتدقٌه الحسابات  محاسب  االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/  7/  9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  تٌاد هاتم ٌحٌى اسم المترؾ : د . 

 / محاسب  مالٌ  وتدقٌه الحسابات  محاسب   االاتصاص العام / الدقٌه : المحاسب القسم : 

 

 المستالص

 

تهدت السنوات األاٌرة تطورات وقفتات كبٌرة فً عالم التقنٌ ، إذ أصبحت التقنٌات الحدٌث  مإثرة فً أؼلب مجةاالت        

الحٌاة، وتُعَدُّ المحاسب  إحدى هذه المجاالت التً تؤثرت كثٌراً بهذه التقنٌات، وٌُعةدُّ اإلفصةاح جةتءاً مهمةاً مةن المحاسةب ، وقةد 

قتصاد األقوى فً العالم إلى استؽبلل التقنٌات التً تعتمد علةى الحاسةوب وتطبٌقاتةد وتةبكات توجهت الدول المتقدم   ذات اال

لئلفصةةاح عةةن نتةةالج أعمةةال وحةةداتها االقتصةةادٌ  سةةواء كانةةت  XBRLاالتصةةال فةةً اسةةتادام لؽةة  تقةةارٌر األعمةةال الموسةةع  

إٌجابٌاً وٌمكن القول بؤنها طورت عملٌ  اإلفصةاح حكومٌ  ام قطاعاً ااصاً، وقد كان تؤثٌر هذه اللؽ  على اإلفصاح المحاسبً 

 وااص  على المستوى الدولً.

تلاةةص هةةدؾ البحةةا فةةً توضةةٌح مةةدى التطةةور الحاصةةل فةةً مجةةال اإلفصةةاح المحاسةةبً بتةةكل عةةام واإللكترونةةً علةةى وجةةد 

فصاح اإللكترونةً للتقةارٌر فً اإل XBRLالاصوص، وإمكانٌ  استادام التقنٌ  الحدٌث  المتمثل  بلؽ  تقارٌر األعمال الموسع  

 المالٌ  مع محاول  التطبٌه فً البٌل  العراقٌ ، من ابلل التطبٌه على مصرؾ الموصل للتنمٌ  واالستثمار.

اتبع الباحا االسلوب الوصفً فً البحا مةن اةبلل االسةتفادة ممةا تناولتةد األطةارٌح والرسةالل والةدورٌات العلمٌة  والكتةب فةً 

مصةرؾ مجاالت كل من: ندم المعلومات المحاسبٌ ، تقنٌات المعلومات، فضبلً عةن الدراسة  التطبٌقٌة  مةن اةبلل التطبٌةه علةى 

، تةةوفر نموذجةةا XBRLصةةل الةةى نتٌجةة  تلاصةةت بةةؤن لؽةة  تقةةارٌر االعمةةال الموسةةع  الموصةةل للتنمٌةة  واالسةةتثمار، وتةةم التو

الكترونٌاً موحداً لتٌسٌر عملٌ  االفصاح المحاسبً، مع األاذ فً االعتبار أن هذا النموذج الموحد ال ٌهدؾ الى تؽٌٌر تًًء فةً 

 محتوى ما ٌتم اإلفصاح عند، وإنما فقط فً الطرٌق  التً ٌتم بها اإلفصاح. 

امكانٌة  هةذه اللؽة   XBRLكانت أهم االستنتاجات التً توصل الٌها الباحةا مةن اةبلل اسةتادام لؽة  تقةارٌر االعمةال الموسةع  

معالج  البٌانات المالٌ  تلقالٌاً من ابلل تطبٌقات حاسوب تاتص بهذا العمةل، أي أن  كةل عملٌةات اإلداةال والمعالجة  والمقارنة  

ناء عنها وٌتولى الحاسوب القٌام بهذه العملٌات، فضبلً عن تبادل المعلومات المنتج  مع حواسةٌب والتحلٌل الٌدوٌ  سٌتم االستؽ

 أُارى وبطر  ماتلف  حسب رؼب  المستادمٌن.

وااتتمةةت الرسةةال  بعةةدة مقترحةةات كةةان اهمهةةا التتةةجٌع علةةى تٌةةادة البحةةوا والدراسةةات التةةً تتعلةةه بلؽةة  تقةةارٌر األعمةةال 

ن الناحٌةة  العملٌةة  لتطبٌةةه هةةذه اللؽةة  فةةً قطاعةةات أُاةةرى ؼٌةةر القطةةاع المصةةرؾ، وتعرٌةةؾ الموسةةع  ودعمهةةا وااصةة  مةة

وإعطاء صورة واضةح  عةن إمكانٌةات هةذه اللؽة  ومةدى إمكانٌة  االسةتفادة منهةا، وااصة  بعةد أْن  XBRLالمحاسبٌن بلؽ  

إتمرات الدولٌةة  واالطةةبلع علةةى وذلةةك مةةن اةةبلل المةة أصةةحبت هةةذه اللؽةة  رسةةمٌ  وإلتامٌةة  فةةً العدٌةةد مةةن الةةدول المتقدمةة ،

 .XBRL Organizationالتحدٌثات التً تطرحها بتكل مستمر مندم  تقارٌر األعمال الموسع  
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: التاطةةةٌط اإلسةةةتراتٌجً فةةةً مةةةدارس نٌنةةةوى األهلٌةةة : الواقةةةع عنةةةوان الرسةةةال   كرم توفٌه دمحم عبدهللااسم الطالب : 
 وأنموذج مقترح

 إدارة األعمالالقسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : : الموصل الجامع 

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٔرقم االستمارة : 

 / اإلدارة اإلستراتٌجٌ  إدارة األعمالاالاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  9/  ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  هللامعن وعدهللا جار اسم المترؾ : د . 

 / اإلدارة اإلستراتٌجٌ  إدارة األعمال  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة األعمال

 

 المستالص

 

والوقةوؾ علةى مسةتوى  الوقوؾ على واقع عملٌ  التاطٌط اإلستراتٌجً فً مدارس التعلةٌم األهلةً،إستهدفت الدراس        

تودٌفها لهذه العملٌ  لبلوغ األهداؾ، لٌصار بعةد ذلةك إلةى تقةدٌم أنمةوذج ُمقتةرح لعملٌة  التاطةٌط اإلسةتراتٌجً، ٌُمكةن تبنٌةد 

بتفاصٌلد من قبل المدارس المبحوث ، فضبلً عن التؤكٌد على أهمٌة  رفةد عملٌة  التاطةٌط اإلسةتراتٌجً بةؤداة تُمكةن المةدارس 

 إعداد اط  إستراتٌجٌ  ذات مسارات ُمتعددة لُمراعاة عدم التؤُكد البٌلً.المبحوث  من 

وتمثلت متكل  الدراس  عبر مجموع  من التساإالت المتعلقة  بواقةع أساسةٌات ومضةامٌن مراحةل عملٌة  التاطةٌط 

 اإلستراتٌجً فً المدارس المبحوث .

مدٌرٌة  تربٌة  نٌنةوى، فٌمةا تمثةل مجتمةع دراسةتد  وبذلك ُحدد مٌدان الدراس  فً قسةم التعلةٌم األهلةً واألجنبةً فةً

( مدرسة  مةن أصةل ٕٖ%( مةن المةدارس المبحوثة ، ضةمت )ٔ٘بالمدارس األهلٌ ، وااتٌرت عٌن  عتوالٌ  طبقٌ  تُتةكل )

( مدرسةة  ثانوٌةة ، وتةةم التعامةةل مةةع اإلدارة العلٌةةا فةةً كةةل مدرسةة  ٖ٘( مدرسةة  مةةن أصةةل )8ٔ( مدرسةة  إبتدالٌةة ، و )ٖٙ)

 بـ )المدٌر، المعاون، المإسس فً حال  موافقتد( بوصفها المسإول  عن عملٌ  التاطٌط اإلستراتٌجً. والُمتمثل 

تبنت الدراس  المنهج الوصفً التحلٌلً فً إجراءاتها، وتّم اإلعتماد على أكثر من إسلوب فةً جمةع البٌانةات، منهةا 

ٌم األهلً واألجنبً، والسٌد مدٌر قسم اإلعةداد والتةدرٌب، اإلعتماد على المقاببلت التاصٌ  مع كل من السٌد مدٌر قسم التعل

والسةةٌد مةةدٌر قسةةم اإلحصةةاء فةةً مدٌرٌةة  تربٌةة  نٌنةةوى، فضةةبلً عةةن مقابلةة  السةةادة المةةدٌرٌن فةةً المةةدارس المبحوثةة ، وتمةةت 

السةةتمارات اإلسةةتعان  بإسةةتمارة اإلسةةتبان  بوصةةفها وسةةٌل  الحصةةول علةةى البٌانةةات والمعلومةةات األولٌةة ، وقةةد بلةةػ مجمةةوع ا

( إسةةتمارة، تةةم إسةةترجاعها جمٌعةةاً، وتةةم تحلٌةةل البٌانةةات ٘ٓٔالموتعةة  علةةى القةةالمٌن علةةى إدارات المةةدارس المبحوثةة  )

وفةه أدواتةد المتاحة  ومنهةا التكةرارات  (SPSS, Ver. 25)الُمتحصةل  وإاتبةار فرضةٌات الدراسة  عبةر إسةتادام برنةامج 

المعٌاري ومعامل اإلاتبلؾ ونسب  اإلستجاب ، كما تم إاتبار فرضٌات الدراس   النسب الملوٌ  والوسط الحسابً واإلنحراؾو

 .(Chi-Square)بإستادام إاتبار 

وبموجب ذلك، توصلنا إلى مجموع  من اإلسةتنتاجات كةان أبرتهةا ضةعؾ إدراك القةالمٌن علةى المةدارس المبحوثة  

 عام.ألساسٌات ومضامٌن مراحل عملٌ  التاطٌط اإلستراتٌجً على نحٍو 

اُاتتمت الدراس  بعدٍد من المقترحات كان أبرتها، أن ٌحرص القالمٌن على المدارس المبحوث  علةى إكتسةاب ثقافة  

التاطةةٌط اإلسةةتراتٌجً عبةةر اإلتةةتراك بةةدوراٍت ُمتاصصةة ، وهنةةا نتةةٌر لهةةم بضةةرورة اللجةةوء إلةةى المتاصصةةٌن فةةً جامعةة  

المستمر، فضبلً عن السعً لتطبٌه األنموذج المقترح الذي تقةدمت بةد وحدة التعلٌم  -الموصل ُمتمثل  بكلٌ  اإلدارة واالقتصاد

الدراس  والذي ٌتناول عملٌ  التاطٌط اإلستراتٌجً بالتفصٌل مةن حٌةا مراحلهةا والتقنٌةات التةً تُسةهل إنجاتهةا، وفةً إطةار 

 الدراسات المكمل  فً هذا المجال.الدراسات المستقبلٌ  تم إقتراح عدداً من 
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: توصةٌؾ إسةتراتٌجٌ  إدارة اطةر اإللتمةان: دراسة  تحلٌلٌة  فةً  عنةوان الرسةال  ٌاسر إسماعٌل اضراسم الطالب : 
 عٌن  من المصارؾ األهلٌ  العراقٌ 

 القسم : إدارة األعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  : اكادٌمًطبٌع  البحا  ٖٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  إدارة األعمال / اإلدارة المالٌ    9ٕٔٓ/  9/  ٗتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  سرمد كوكب الجمٌلاسم المترؾ : د . 

 إدارة األعمال / اإلدارة المالٌ    االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة األعمال

 

 المستالص

 

ٌُعد اطر االلتمان من أهم المااطر التً تواجد المصةارؾ فةً أدالهةا ألنتةطتها، وٌتمثةل ذلةك بةالتعرض الحتمةال إحجةام       

كثٌر من المقترضٌن عن سداد قروضهم والتمانهم فً استحقاقاتها وضمن اجالهةا ممةا ٌتةكل أسةبقٌ  لةدى إدارات المصةارؾ 

 مضمونها التافٌؾ من اثار ذلك الاطر. 

اس  الى قٌاس وتحلٌةل تصةنٌؾ المصةارؾ األهلٌة  فةً العةرا  ومعرفة  أٌهمةا أفضةل فةً تحقٌةه الربحٌة  ومنحةد اتجهت الدر

القروض المصرفٌ ، وبذلك فإن الدراس  تهدؾ إلةى تقٌةٌم أداء المصةارؾ األهلٌة  ومةن جوانةب عدٌةدة األربةاح والموجةودات 

القةوة والضةعؾ بهةدؾ الوقةوؾ علةى القةدرات الفعلٌة  لتلةك  والمطلوبات ورأس المال، فضبلً عن اطر االلتمان، وإبرات نقةاط

المصارؾ فً دل احتمالٌ  التحول نحو اقتصاد السو  التااذ الاٌارات اإلسةتراتٌجٌ  فةً انةدماج تلةك المصةارؾ أو توسةعها 

 أو احتمال فتل تلك المصارؾ فً التعامل مع المستجدات والواقع الحالً.

عٌنة  المصةةارؾ األهلٌة  العراقٌةة  والمسةجل  فةةً سةو  العةةرا  لةؤلورا  المالٌةة  للمةةدة  ولهةذا فقةةد سةعت الدراسةة  إلةى تحلٌةةل

(، وتناولةت الدراسة  مةا جةاء فةً األدبٌةات ٔ،ٕ،ٖ(، ومرفه طٌاً كتاب تسهٌل المهم  لهذا الؽرض الملحه )7ٕٔٓ-9ٕٓٓ)

 ض تعمٌه البعد المصرفً للموضوع. المالٌ  والمصرفٌ  الحدٌث  المتعلق  بإستراتٌجٌات إدارة اطر االلتمان؛ وذلك لؽر

وتم اسةتادام التحلٌةل التمٌةتي لؽةرض تصةنٌؾ المصةارؾ األهلٌة ، وقةد توصةل البحةا إلةى أن هنةاك عةدد مةن المصةارؾ قةد 

حققت أرباحاً عالٌة  فضةبلً عةن قةدرتها االلتمانٌة  العالٌة ، وٌوصةً البحةا بضةرورة متابعةد أداء المصةارؾ األهلٌة  العراقٌة  

راء التحلةٌبلت اإلحصةالٌ ، ومةن أهمهةا التحلٌةل التمٌةتي والتحلٌةل باسةتادام االنحةدار الاطةً المتعةدد، وٌبقةى باستمرار وإج

موضوع أسباب نكول المقترض عن سداد الدٌن فً موعد استحقاقد فةرداً أو تةرك  موضةوعاً مهمةاً لةدى المصةارؾ وتتركةت 

مرافه لةد إلةى أدنةى حةدوده الممكنة ، وهةذا مةا ٌطلةه علٌةد بةإدارة فً كٌفٌ  صناع  القرار االلتمانً ومحاول  تقلٌل الاطر ال

 اطر االلتمان الذي ٌُعد أساسٌاً ضمن عمل المإسس  المالٌ  والمصرفٌ .

لقةد ااتبةةرت الدراسة  الفرضةةٌ  البحثٌة  القاللةة  بةؤن "هنةةاك تباٌنةاً كبٌةةراً فةً أداء المصةةارؾ األهلٌة ، وتوصةةلت الدراسة  إلةةى 

د هةةذه الفرضةةٌ  وصةةنفت المصةةارؾ األهلٌةة  العراقٌةة  بحسةةب أدالهةةا المةةالً إلةةى مصةةارؾ ذوات اطةةر االسةةتنتاجات التةةً تإكةة

التمان عالً ومصارؾ ذات اطر التمان منافض ومصارؾ امتاتت بمإترات ربحٌ  عالٌ  ومصارؾ ذات مإترات ربحٌة  

 .منافض 
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 اإلدارة واألقتصاد 

قٌاس بعض مإترات مناا االستثمار وأثرهةا فةً االسةتثمار :  عنوان الرسال  تهانً صالح مجبلاسم الطالب : 

 مع اتارة ااص  للعرا  1988-2018لبلدان اسٌان للمدة 

 اقتصادالقسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٔٔٔرقم االستمارة : 

  اقتصاد / تنمٌ  اقتصادٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  8/  ٕٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعد الدرج  العلمٌ  : استاذ  مروان عبدالمالك ذنوناسم المترؾ : د . 

 قتصاد / تنمٌ  اقتصادٌ  إ  االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصادالقسم : 

 

 المستالص

 

ان االهتمةةام العةةالمً الكبٌةةر فةةً الةةه بٌلةة  اسةةتثمارٌ  مناسةةب  لجةةذب االسةةتثمارات والحصةةول علةةى موقةةع فةةً سةةاحات       

التنةةافس الدولٌةة ، ٌتحةةدد مةةن اةةبلل قةةدرتها فةةً تةةوفٌر دةةروؾ مثلةةى للمسةةتثمرٌن، سةةواء مةةن حٌةةا االمةةان، او التسةةهٌبلت 

موع  القوانٌن والسٌاسات والمإسسةات االقتصةادٌ  والسٌاسةٌ  والعوالد، لكن تهٌل  هذه البٌل  تتطلب العمل على اتراك مج

التً تإثر فً ثق  المستثمر و بموجبها ٌتم توجٌد االستثمارات الى بلد دون اار، لذا جاء هةذا البحةا إلجةراء دراسة  ندرٌة  

ن للفتةةرة التمنٌةة  تطبٌقٌةة  لتوضةةٌح مةةدى تةةؤثٌر مإتةةرات منةةاا االسةةتثمار فةةً النمةةو االقتصةةادي لعٌنةة  مةةن دول رابطةة  اسةةٌا

، وذلك باإلفادة من البٌانات الحدٌث  التً تقدمها االمم المتحةدة والمندمةات الدولٌة  وكةذلك التطةور الكبٌةر فةً 2018-1988

القٌاس االقتصادي المتمثل باستحداا طر  جدٌدة فً التقدٌر. وتوصلت هذه الدراس  الى بعض العوامل التً ٌمكن اعتبارهةا 

ك : كعامل التعلٌم المتقدم واالنفا  على التعلٌم اهم عوامل الجذاب  لبلستثمار حٌا اند ٌقةدم تةعوب تعةً عوامل ارتباط متتر

مصالحها وتادم اوطانها وترفد التنمٌ  بموارد متدربة  قةادرة علةى التعامةل مةع التكنلوجٌةا الحدٌثة  فةً تةتى المجةاالت. وان 

ٌإثر على جذب االستثمار ولكن بدرجات متباٌن  فكانةت سةنؽافورة  اسٌا بتكل عام واسٌان بتكل ااص تعانً من اتم  فساد

أقةةل فسةةاداً واكثةةر جةةذباً فةةً حةةٌن وكانةةت إندونٌسةةٌا األسةةوأ حٌةةا ٌمةةارس الفسةةاد فٌهةةا دوراً معوقةةا للنمةةو ولجةةذب االسةةتثمار. 

ٌوٌ  مكانة  متقدمة  فةً وٌمارس االنفتاح التجاري دورا مهما فً جذب االسةتثمار المحلةً واالجنبةً، وقةد حققةت الةدول االسة

% مةن اجمةالً تجارتهةةا الاارجٌة ، كمةا انهةةا ٓ٘التنافسةٌ  العالمٌة  واالسةٌوٌ  اذ بلؽةةت التبةادالت التجارٌة  الداالٌةة  حةوالً 

استطاعت ان تنافس العدٌد من الدول العالمٌة  فةً مجةال االلكترونٌةات والرقةاله االلكترونٌة ، والكومبٌةوترات وبعةض السةلع 

اك قةةدرة كبٌةةرة لهةةذه الةةدول علةةى االنةةدماج السةةرٌع مةةع التطةةورات التكنلوجٌةة  فةةً كافةة  المجةةاالت المالٌةة  الصةةناعٌ . وهنةة

واالقتصةةادٌ  والاةةدمات مكنهةةا مةةن الحصةةول علةةى نسةةب عالٌةة  مةةن االسةةتثمارات المحلٌةة  واالجنبٌةة ، وتةةؤتً سةةنؽافورة فةةً 

 المقدم  تتبعها مالٌتٌا وكورٌا ثم الدول األارى. 
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 اإلدارة واألقتصاد 

دور عوامةةةل النجةةةاح الحرجةةة  فةةةً إقامةةة  ندةةةام التصةةةنٌع  :  االطروحةةة  نعنةةةوا اسم الطالب : رأفت عاصً حسٌن
 الهولونً / دراس  حال  فً الترك  العام  للصناعات الكهربالٌ  وااللكترونٌ 

 القسم : ادارة اعمال  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دكتوراه طبٌع  البحا : اكادٌمً 8ٔٔرقم االستمارة : 

 إدارة األعمال / إدارة اإلنتاج والعملٌات :  االاتصاص العام / الدقٌه  9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٗٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . أكرم أحمد رضا

 إدارة االعمال / إدارة المواد  االاتصاص العام / الدقٌه : اإلدارة الصناعٌ القسم : 

 

 المستالص

 

سعت هذه الدراسة  إلةى تحدٌةد عوامةل النجةاح الحرجة  إلقامة  ندةام التصةنٌع الهولةونً فةً إحةدى التةركات الصةناعٌ        

العراقٌ  بهدؾ تولٌد بٌل  صناعٌ  حدٌث  قادرة على إنتاج منتجةات تلبةً حاجة  السةو  مةن حٌةا جودتهةا وكلفتهةا مةن جهة  

( أحةد CSFسة  مةن جهة  أاةرى، إذ تعةّد عوامةل النجةاح الحرجة  )وتحقٌه سبه تنافسً علةى مثٌبلتهةا مةن التةركات المناف

الوسالل المهم  التً تإثر بتكل كبٌر على تنفٌذ عملٌات الترك  بتكل ناجح كونهةا أداة رلٌسة  تلعةب دوراً مهمةاً فةً تحدٌةد 

لةؾ وتحسةٌن الجةودة موقع الترك  التنافسً من ابلل اعتمادها على ندم إنتاجٌ  حدٌث  ٌكون لها دور كبٌةر فةً تافةٌض الك

(. إذ ٌهدؾ هذا الندام إلى تحدٌد أي الموارد التةً تمتلةك قٌمة  أفضةل مةن ؼٌرهةا، HMSمن بٌنها ندام التصنٌع الهولونً )

وكٌؾ ٌمكن للترك  أن تسةتثمرها بالتةكل الصةحٌح مةن حٌةا تقلٌةل الكلةؾ، والوقةت إلةى أدنةى المسةتوٌات، وتحسةٌن جةودة 

تٌجٌاتها باالتجةاه الصةحٌح واسةتثمار طاقتهةا بكفةاءة مةن أجةل الحصةول علةى مٌةتة تنافسةٌ  المنتجات من ابلل توجٌةد اسةترا

 مستدام . من هنا برتت الصورة التً رسمها الباحا عن موضوع دراستد، إذ عرضت المتكل  تساإالت عدٌدة منها:

 هل ٌمتلك المدراء فً الترك  قٌد الدراس  تصوراً واضحاً عن عوامل النجاح الحرج ؟ .ٔ

 (؟ HMSل ٌمتلك المدراء فً الترك  قٌد الدراس  تصوراً واضحاً عن ماهٌ  )ه .ٕ

ما طبٌع  العبلق  والتؤثٌر بٌن عوامل النجاح الحرج  ، وامكانٌ  إقام  مكونات ندام التصنٌع الهولونً فةً التةرك   .ٖ

 قٌد الدراس ؟

م التصةنٌع الهولةونً فةً التةرك  قٌةد هل توجد فجوة بٌن واقع التصنٌع الفعلً، وبٌن إمكانٌ  التةروع بتطبٌةه ندةا .ٗ

 الدراس ؟ 

هل تتباٌن عوامل النجاح الحرج  من حٌا االهمٌ  والتؤثٌر فً إمكانٌ  اقام  مكونةات ندةام التصةنٌع الهولةونً فةً  .٘

 الترك  قٌد الدراس ؟

مةن األدوات فةً جمةع بعدها حاول الباحا اإلجاب  على هذه التساإالت من ابلل تبنً منهج دراس  الحال  واعتماد مجموعة  

البٌانات والمعلومات متمثل  بالمقاببلت التاصٌ  والتٌارات المٌدانٌ ، فضبل عن قالم  الفحص واستمارة االستبان , وبهةدؾ 

تحلٌل نتالج الجانةب المٌةدانً تةم وضةع ماططةاً افتراضةٌاً ٌعكةس طبٌعة  عبلقةات االرتبةاط والتةؤثٌر بةٌن هةذه المتؽٌةرات التةً 

الفرضٌات الرلٌس  والفرعٌ  التً تم ااتبارها باستعمال عةدد مةن األسةالٌب اإلحصةالٌ , كمةا قةام الباحةا  اوضحتها مجموع 

بتصمٌم أنموذج لندةام مقتةرح لعوامةل النجةاح الحرجة  إلقامة  ندةام التصةنٌع الهولةونً، ومةدى إمكانٌة  تبنٌةد مةن قبةل إدارة 

 الترك  قٌد الدراس .

 لباحاومن أهم االستنتاجات التً قدمها ا

( وذلةك علةى وفةه النتةالج المستحصةل  مةن قالمة  HMSهنالك استعداد فً الترك  قٌد الدراس  للتروع بتطبٌةه ) .ٔ

 الفحص، إذ تتوافر فً الترك  كاف  عوامل النجاح البلتم  للتروع بتنفٌذ الندام بالتكل السلٌم.
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مةا ٌإكةد أنهةم ٌولةون عناٌة  متتاٌةدة بعوامةل إن المعدل العةام إلدراك المبحةوثٌن كةان جٌةداً ومةع االتجةاه اإلٌجةابً م .ٕ

 ( فً الترك  قٌد الدراس .HMSالنجاح الحرج  للتروع بتطبٌه )

تحةةرص إدارة التةةرك  قٌةةد الدراسةة  علةةى مةةنح العةةاملٌن الابةةرات والمهةةارات البلتمةة  لتةةؤهٌلهم واكسةةابهم المعرفةة   .ٖ

كر من أجل مواكب  التطورات الحاصل  فً البٌل  المحٌطة  البلتم  بما ٌضمن تنفٌذ األعمال والمهام دون أاطاء أو متاكل تذ

 بها.

 فً حٌن عمد الباحا إلى تقدٌم جمل  من المقترحات من أهمها

إطبلع المةدٌرون والعةاملون علةى التجةارب العالمٌة  لةبعض التةركات الرالةدة كتةرك  مارسةٌدس االلمانٌة  لصةناع   .ٔ

التصنٌع الهولونً بوصفها أداة لبقاء ونمو الترك  قٌد الدراسة  فةً عةالم السٌارات فً تطبٌه عوامل النجاح الحرج  وندام 

 األعمال، وتحسٌن أدالها باستمرار لتحقٌه التمٌت لها.

تٌةةادة عناٌةة  إدارة التةةرك  قٌةةد الدراسةة  بعوامةةل النجةةاح الحرجةة  وندةةام التصةةنٌع الهولةةونً والعمةةل علةةى التةةروع  .ٕ

والنةةدوات، وإقامةة  الةةدورات التدرٌبٌةة  للمةةدٌرون والعةةاملون فةةً ماتلةةؾ  بتطبٌقةةد بتةةكل سةةلٌم مةةن اةةبلل عقةةد المةةإتمرات

 المستوٌات اإلدارٌ  فً الترك  بهدؾ تحسٌن األداء فً أنتط  الترك  بعام ، ونتاط إدارة اإلنتاج والعملٌات بااص .

ندةام التصةنٌع  تؤكٌد ضةرورة إعةادة الندةر بالهٌكةل التندٌمةً للتةرك  قٌةد الدراسة  بمةا ٌسةهم فةً التةروع بتطبٌةه .ٖ

 الهولونً وتنفٌذه لضمان سٌر العمل بالتكل الصحٌح والقضاء على أي معوقات قد تإدي إلى تؤار اإلنتاج وتٌادة كلفتد. 
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 اإلدارة واألقتصاد 

: اصالص القٌادة اإلبداعٌ  ودورها فً مراحل إدارة االتمات  عنوان الرسال  سٌؾ حكمت عبد الرتا  :اسم الطالب 
فةً  UNDP دراس  تحلٌلٌ  الراء عٌن  من القٌةادات اإلدارٌة  فةً مندمة   –

 العرا  

 إدارة اعمالالقسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٔٔرقم االستمارة : 

 إدارة اعمال / إدارة مندم االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  7ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مساعدالدرج  العلمٌ  : استاذ  اسم المترؾ : د . عبلء عبد السبلم ٌحٌى

 اعمال / إدارة استراتٌجٌ إدارة   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة اعمال

 

 المستالص

 

سةةعت الدراسةة  الحالٌةة  فةةً مضةةمون أهةةدافها إلةةى تتةةاٌص ووصةةؾ متؽٌةةرات الدراسةة  و التعةةرؾ علةةى مةةدى تةةؤثٌر        

اصالص القٌادة اإلبداعٌ  مجتمع ً ومنفردة على ادارة األتمات فً اطار مراحلها فضبلً عن تقدٌم اصالص القٌادة االبداعٌة  

تعمل على تقدٌم حلول ابداعٌ  لؤلتمات فةً كةل مرحلة  مةن مراحةل إدارة االتمة  ، إذ تحةددت متةكل  الدراسة  بةالتعرؾ التً 

على مدى تؤثٌر القٌادة االبداعٌ  فً إطار اصالصها بإدارة األتمات ومراحلها ، وبناًء على ذلك صمم ماطط فرضةً ٌوضةح 

الرلٌس  وأبعادها، وانبثقةت منةد مجموعة  مةن الفرضةٌات الرلٌسة  والفرعٌة  عبلقات االرتباط والتؤثٌر بٌن متؽٌرات الدراس  

( فةً العةرا  UNDPالتً توضح هذه العبلقات ، ولئلجاب  على هذه التسةاإالت تةم ااتٌةار برنةامج األمةم المتحةدة اإلنمةالً )

( Google Formsالكترونٌة  )مٌداناً للدراس ، ومصدراً للحصول على البٌانات التةً جمعةت باسةتادام اسةتمارة اسةتبٌان 

( ، وقةد اعتمةدت الدراسة  لتحقٌةه أهةدافها والتوصةل الةى 7٘التً وتعةت الكترونٌةاً علةى القٌةادات اإلدارٌة  والبةالػ عةددهم )

إجابات لتساإالتها فً جانبٌها الندري والعملً على المنهج الوصفً التحلٌلً ، وقد تم ااتبةار العبلقةات والتةؤثٌرات والتبةاٌن 

صةةالص القٌةةادة اإلبداعٌةة  وإدارة االتمةةات باسةةتادام بعةةض األسةةالٌب اإلحصةةالٌ  بواسةةط  برنةةامج الحتمةة  البرمجٌةة  بةةٌن ا

( ، وفً ضوء النتالج تم التوصل الى جمل  استنتاجات التً اتارت بدورها علةى الةدور الفاعةل لاصةالص SPSSالجاهتة )

لمثابرة ، االصةال  ( فةً تعتٌةت إدارة االتمةات فةً المندمة  المبحوثة  ، القٌادة اإلبداعٌ  ) الحساسٌ  للمتكبلت ، المبادرة ، ا

ووفقاً لبلستنتاجات تم طرح عدد من المقترحات التً من تؤنها معالج  مكةامن الضةعؾ وتعتٌةت مكةامن القةوة المتواجةدة فةً 

  التً تةم دراسةتها والتةً مةن المندم  المبحوث  ، وكان ابرتها ضرورة االهتمام بتكل اكبر ببعض اصالص القٌادة اإلبداعٌ

تؤنها تعتٌت إدارة االتمات على المستوى الكلً وعلى مستوى كل مرحل  من مراحل إدارة االتمةات و التةً قةد تسةتفٌد منهةا 

 المندمات التً تعمل فً النتاط نفسد أو نتاطات أارى.
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 اإلدارة واألقتصاد 

: إعادة هندس  العملٌات ودورها فةً تطةوٌر اإلدارة التربوٌة :  عنوان الرسال  فراس فٌصل سلو :اسم الطالب 
    دراس  مٌدانٌ  فً المدٌرٌ  العام  لتربٌ  نٌنوى

 القسم : إدارة اعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٔٔرقم االستمارة : 

 إدارة االعمال / إدارة الجودة التامل   االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد عادل دمحم عبد هللااسم المترؾ : د . 

 إدارة االعمال / إدارة الجودة التامل     االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة اعمال

 

 المستالص

 

هدفت هذه الدراس  تحدٌد طر  تطوٌر االدارة التربوٌ  التً تعد ذات أهمٌ  لترٌح  واسع  من المستفٌدٌن من الادمات      

ودةالؾ تسةهٌلٌ  وسةٌط  التعلٌمٌ  فً محافد  نٌنوى ممثل  بالمدٌرٌ  العام  للتربٌ  فً محافد  نٌنوى كونها مندم  تإدي 

بٌن الاةدمات التعلٌمة  وبةٌن مقةدمً تلةك الاةدمات مةن المعلمةٌن والمدرسةٌن والمةودفٌن فضةبلً عةن الطلبة  الةذٌن ٌحتةاجون 

ودالؾ اإلدارة التربوٌ  الستكمال االستفادة من الادم  التعلٌم . ان اإلدارة التربوٌة  تمةارس نةوعٌن مةن الودةالؾ منهةا مةا 

لؾ اإلدارة، ومنهةةا مةةا هةةو تاصصةةً ٌةةرتبط بالاةةدمات التعلٌمةة ، وان مواكبةة  الطلةةب العةةالً علةةى تلةةك هةةو عةةام ٌتعلةةه بودةةا

الودالؾ وبقاء التتكٌبلت اإلدارٌ  على حالهةا سةٌإدي الةى حةدوا العدٌةد مةن المتةكبلت الناتجة  علةى ضةعؾ المواتنة  بةٌن 

تربوٌ  فً تلك المندمة ، االمةر الةذي ٌتطلةب إعةادة الندةر الموارد المتاح  والتٌادة فً حجم التؽطٌ  فً األنتط  اإلدارٌ  وال

بالوضةةع الحةةالً وتقٌٌمةةد مةةن اجةةل تحدٌةةد االسةةتراتٌجٌ  المناسةةب  لةةئلدارة التربوٌةة  للوصةةول الةةى المةةدال المناسةةب لتطةةوٌر 

 ودالفها األساسٌ .

د أطةار تةكلً دون البحةا فةً العمةه إن تطوٌر اإلدارة التربوٌ  ال ٌمكن ان ٌحدا بصورة ترقٌعٌد او عتوالٌ  او مجر      

وتحقٌةةه التطةةوٌر ذي التةةؤثٌر المعنةةوي فةةً ودةةالؾ اإلدارة التربوٌةة  علةةى افتةةراض ان المندمةة  التربوٌةة  تةةتمكن مةةن تطةةوٌر 

اعمالهةا وودالفهةةا متةى مةةا أعةادت الندةةر باسةتراتٌجٌاتها المتاحةة  لتطةوٌر اعمالهةةا ووفةه مةةنهج مةدروس. وبتةةكل عةام فةةان 

 الحالٌ  ٌتضح عبر طرح التساإالت االتٌ :مضمون الدراس  

 كٌؾ ٌمكن تطوٌر الادمات التربوٌ  فً المندم  المبحوث ؟ .0

 هل تتناسب قدرات وامكانٌات المندم  المبحوث  مع احتٌاجات المستفٌدٌن؟ .9

 هل ٌمكن اعادة هندس  ودالؾ االدارة التربوٌ ؟ .3

 االدارة التربوٌ  باالعتماد على مدال اعادة الهندس ؟هل توجد فروقات من الناحٌ  االحصالٌ  فً حال  تطوٌر  .4

 وبناءاً على تحدٌد متؽٌرات الدراس  وأبعادها الفرعٌ  فقد توصلت الدراس  الى االستنتاجات االتٌ :

ان مفهوم إعادة هندس  العملٌات ال تقتصر على إدارة االعمال فحسب، وانما ٌؤتً معها المفهوم او المصطلح الةذي  .0

ٌةةراد بةةد إعةةادة هندسةةتد، فقةةد اكةةدت العدٌةةد مةةن الدراسةةات ورود إعةةادة هندسةة  االعمةةال اإلنتاجٌةة ، وإعةةادة هندسةة  العملٌةةات 

 اإلدارٌ ، وإعادة هندس  أعمال الجودة. 

، اذ ٌمكةن (Daft, 2001, 566)وٌر اإلداري مفهوم واسع ومرن وهو جتء من ودٌف  التندةٌم كمةا أكةده إن التط .9

ان ٌتحقه تطوٌر ودالؾ اٌ  مندم  عبر مفاهٌم التحسٌن المستمر، والتوسٌع فةً الصةبلحٌات وفةً الودةالؾ، وفةً تقلةٌص 

 ل التندٌمً.عدد التتكٌبلت اإلدارٌ ، وفً التنسٌه وابداع قنوات جدٌدة فً الهٌك

إن تطوٌر اإلدارة التربوٌ  ال ٌمكن ان ٌتم بدون التكامل بٌن اإلدارة ونوع التطةوٌر المعتمةد، فبقةاء اإلدارة التربوٌة   .3

 على األسلوب نفسد واالٌدولوجٌ  الفكرٌ  قد ٌتكل عالقاً امام نجاح تطوٌر اإلدارة التربوٌ  على مستوى المندم  كلها.

وما تعكسد من مدلوالت فقد قةدمت العدٌةد مةن التوصةٌات التةً تحةدد االسةتراتٌجٌ  المثلةى  وبناءاً على االستنتاجات .4

 ذات التؤثٌر المعنوي الذي ٌتناسب مع المدال اإلداري لتطوٌر اإلدارة التربوٌ  فً إضاف  نؤمل ان نصٌب بها.
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 اإلدارة واألقتصاد 

: االهمٌةة  النسةةبٌ  لتضةةلٌبلت التبةةالن لمنةةافع بطاقةةات الةةدفع عنةةوان الرسةةال   حربٌ  عبدو عمر :اسم الطالب 
    االلكترونٌ  وانتط  متاجر المفرد 

 القسم : إدارة اعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٙٔٔرقم االستمارة : 

 / ادارة تسوٌه   االاتصاص العام / الدقٌه :  ادارة اعمال   9ٕٔٓ/  ٓٔ/  ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد اسم المترؾ : د . منذر اضر ٌعقوب

 / ادارة تسوٌه   ادارة اعمال  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : ادارة التسوٌه

 

 المستالص

 

تهدؾ الدراس  الحالٌ  إلى بٌان األهمٌ  النسبٌ  لتفضةٌبلت التبةالن تجةاه مقومةات واصةالص بطاقة  الةدفع اإللكترونٌة        

 وأنتط  متاجر المفرد، وما تضٌفد التقنٌات الحدٌث  من منافع ومتاٌا لبطاقات الدفع اإللكترونٌ  أثناء التسو .  

 راس  الحالٌ ، وأهمها: بذلك وضعت الباحث  عدة تساإالت تعكس متكل  الد

 هل تتباٌن األهمٌ  النسبٌ  التً ٌولٌها التبالن تجاه المتؽٌرات الوصفٌ ؟ .0

 هل تتباٌن األهمٌ  لنسبٌ  لتفضٌبلت التبالن تجاه مقومات بطاق  الدفع اإللكترونٌ ؟ .9

 ماهٌ  العوامل المكون  ألنتط  المتجر المبحوا واصالص بٌانات بطاق  الدفع اإللكترونٌ ؟ .3

على ضوء متكبلت الدراس  تم صٌاؼ  مجموع  فرضٌات، كانةت أبرتهةا: تتبةاٌن األهمٌة  النسةبٌ  لتفضةٌبلت لتبةالن تجةاه و

 مقومات بطاق  الدفع اإللكترونٌ .

تبةون   600والتةً بلؽةت Carrefourتم تصمٌم استمارة استبان  وتعت على عٌن  من التبالن المرتةادٌن لمتجةر كةارفور 

اسةتمارة والتةً تةّم  15اسةتمارة، لعةدم جاهتٌة   585ممن ٌمتلكون بطاق  الدفع اإللكترونٌ ، وتم جمع وفرت وتحلٌةل بٌانةات 

اسةةتبعادها مةةن التحلٌةةل. وتةةّم اسةةتادام مجموعةة  مةةن األسةةالٌب اإلحصةةالٌ ، ومنهةةا مةةا ٌاةةص تحلٌةةل البٌانةةات الوصةةفٌ  عبةةر 

ألوساط الحسابٌ  واالنحرافات المعٌارٌ ، وكةذلك اسةتادام تحلٌةل المقارنةات التوجٌة  استاراج التكرارات والنسب الملوٌ  وا

فً تحلٌل متؽٌرات االستمارة األاةرى للوصةول الةى بٌةان  AMOSوالتحلٌل العاملً االستكتافً والتحلٌل العاملً التوكٌدي 

 ر المفرد. األهمٌ  النسبٌ  لتفضٌبلت التبالن لبطاقات الدفع اإللكترونٌ  وأنتط  متاج

 وتوصلت الدراس  إلى مجموع  من االستنتاجات كان أهمها:

أدهرت نتالج الدراس  أن هنةاك تبةاٌن فةً تفضةٌبلت التبةالن المرتةادٌن لمتجةر كةارفور تجةاه مقومةات بطاقة  الةدفع  -0

 اإللكترونٌ ، وهذا ما لوحد فً التحلٌل العاملً االستكتافً للمقارنات التوجٌ .

اك أهمٌةة  نسةةبٌ  لتوجهةةات التبةةالن وتفضةةٌبلتهم تجةةاه اصةةالص بطاقةة  الةةدفع اإللكترونٌةة ، أثبةةت الدراسةة  أن هنةة -9

وأنتط  متاجر المفرد، وهذا ما لوحد فً التحلٌةل العةاملً التوكٌةدي. إذ أدهةرت النتةالج تبةاٌن فةً األهمٌة  النسةبٌ  وحسةب 

 طبٌع  التبون وندرتد حول كل ااصٌ  من اصالص بطاق  الدفع اإللكترونٌ .

 اعتماداً على االستنتاجات التً تماضت عنها الدراس ، فقد الصت إلى مجموع  مقترحات كانت أهمها:و

العمل على تفعٌل التعامل ببطاق  الدفع االلكترونٌ  لتتمل أكبر عدد من التبالن المرتةادٌن إلةى المتةاجر، واالسةتعان   -0

 فً التسو .بالتطبٌقات الضرورٌ  لضمان األمان والثق  والسهول  والٌسر 

توضةةٌح الٌةة  عمةةل بطاقةة  الةةدفع اإللكترونٌةة  عبةةر التةةروٌج اإلعبلمةةً لهةةا علةةى موقةةع المتجةةر اإللكترونةةً، وارسةةال  -9

 رسالل دورٌ  للتبالن توضح فٌها منافع استادام البطاق ، والعمل بها على نحو ٌسٌر. 

 .الدفع اإللكترونً، تجارة المفرد الكلمات المفتاحٌ :
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 اد اإلدارة واألقتص

 دور القٌادة االستراتٌجٌ  فً الحد من المااطر التندٌمٌ  :  عنوان الرسال  علً بدر احمد :اسم الطالب 
 دراس  اسطبلعٌ  لعٌن  من القادة االستراتٌجٌن فً مركت وتارة التاطٌط العراقٌ   

 القسم : إدارة اعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٘ٔٔاالستمارة : رقم 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  ادارة اعمال  / ادارة اعمال   9ٕٔٓ/  9/  ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  اسم المترؾ : د . رؼد دمحم ٌحٌى

 سلوك تندٌمً   / ادارة اعمال االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : ادارة االعمال

 

 المستالص

 

هممدف  الدسا ممة الةاليممة المما تشمم يا الع اممة ممما سمميت الةيممادخ ار ممتراتييية والط مماار التظتيطيممة لعيظممة مممت الةيممادا       
افتطمماد ا ممتطاسخ ار ممترانة زمم داخ ار ممتراتييية فممي مرزممة وزاسخ الت تمميا ميتطممو الدسا ممة وفيظممة الترمماس فر مميا  الدسا ممة  تمم  

( ا ممتطاسخ صممالةة وزفمم  فممما الطممد ريت  وزمم ل المموزاسخ  الطممدسال 87( ا ممتطاسخ زممان مظ مما  121ليطممو البيظمما  اع وزفمم   
العاميت  سؤ ال اراسام  ممد ر  الشمعب( والار متعانة سال ماليب ارحصماالية ارزممة رلترماس ف امة ارسترمار والتم  ير  معاممل 

ن( إلظ اس مدى ارسترار سيت متغير  الرةث  وا تظتي  الدسا ة وجود ف اة استرار وت  ير فكسية سيت ما مر مية ممت سير و
حيممث ا ممتيعاو ومواج ممة الط مماار التظتيطيممة. تطتمكممال الةيممادا  ار ممتراتييية مممت مطاس مما  فممي المموزاسخ الطرةو ممة والةممد مممت 

سسبب معتيا  البيئة ال اسجيمة وتقمرات ما  وتوصمم  الدسا مة الما جطممة ممت  الط اار التظتيطية التي مت الططكت ان تواج  ا
الطقترحا  التي اوص  س ا. مظ ا  روسخ ارهتطام الكافي سططاس ا  الةيمادخ ار متراتييية ممت ابمل ايمادا  الطظتطمة لموصمو  

 .  الا نتاالج
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-" محةةةددات الصةةةادرات الصةةةناعٌ  واتجاهاتهةةةا المسةةةتقبلٌ  :عنةةةوان الرسةةةال   اسم الطالب : قحطان ذٌاب سلمان
 ( "ٕٙٔٓ-98٘ٔجمهورٌ  الصٌن التعبٌ  أنموذجاً للمدة)

 القسم : األقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٗٔٔرقم االستمارة : 

 دولً –اقتصاد صناعً  /  االاتصاص العام / الدقٌه :  اقتصاد  9ٕٔٓ/  9/  ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  أمٌن حاجً اسم المترؾ : د . أنمار

 اقتصاد صناعً  اقتصاد /  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : األقتصاد

 

 المستالص

 

تعد الصادرات الصناعٌ  فً الصٌن من أهم القضاٌا التنموٌ  الصناعٌ  فً االقتصاد الصٌنً ندراً ألعتمةادِه بتةكل كلةً       

تقرٌبةةاً علةةى الصةةادرات الصةةناعٌ ،  وقةةد تةةم تحدٌةةد المتؽٌةةرات المةةإثرة فةةً الصةةادرات الصةةناعٌ  باالعتمةةاد علةةى الندرٌةة  

هةةذا اإلطةةار تةةم قٌةةاس العبلقةة  بةةٌن الصةةادرات الصةةناعٌ  والمتؽٌةةرات االقتصةةادٌ   االقتصةةادٌ  التةةً تناولةةت الموضةةوع،  وفةةً

المعتمدة فً الدراس ،  وتتٌر أهمٌ  الدراس  الى ان التطور الحاصل فً االقتصاد الصٌنً ٌعود الى القطاع الصناعً،  لةذلك 

دها ومن ثم التةؤثٌر علٌهةا ستتةكل عةامبلً فإن هذه الدراس  ستركت على محددات الصادرات الصناعٌ  فً الصٌن ذلك ان تحدٌ

مهماً وفعاالً فً رفع معدالت نمو الصادرات الصناعٌ  الصٌنٌ .  وتهدؾ الدراس  الى تقدٌم رإٌ  عن مراحل تطور االقتصةاد 

  الصٌنً، فضبلً عن عملٌات إصبلح القطاع الصناعً الصٌنً فً دل االنفتاح االقتصادي. مع تسلٌط الضوء على استراتٌجٌ

التصنٌع من اجل التصدٌر التً اتبعتها الصٌن من اجل ااتةرا  االسةوا  العالمٌة  واالسةتفادة مةن متاٌةا األسةوا  الاارجٌة ، 

وتقدٌر وااتبار العوامل المإثرة فةً الصةادرات الصةناعٌ  الصةٌنٌ  ومةن ثةم تحلٌةل النتةالج للنمةوذج القٌاسةً المقةدر. تتمثةل 

تٌادة الطلب على الصادرات الصناعٌ  الصٌنٌ  سٌإدي الى رسم الاطط البلتمة  للتوسةع متكل  الدراس  ان التنوع النسبً و

المستقبلً لها للوصول الى معةدالت المطلوبة  عةن طرٌةه تةؤثٌر المتؽٌةرات المحةددة للصةادرات الصةناعٌ ، فضةبلً عةن التنبةإ 

اعٌ  فةةً الصةةٌن تتةةؤثر بكةةل مةةن ، تتةةٌر فرضةةٌ  الدراسةة  الصةةادرات الصةةنٕٕ٘ٓبالصةةادرات الصةةناعٌ  للصةةٌن حتةةى عةةام 

والنةةاتج الصةةافً الصةةناعً باالتجةةاه  GDPالمتؽٌةةرات االقتصةةادٌ  اآلتٌةة  وبةةدرجات متفاوتةة  )القٌمةة  المضةةاف  الصةةناعٌ / 

سعر الصرؾ ومعدل النمو السكانً باالتجاه السلبً(. ولتقدٌر وتحلٌل أنمةوذج المتؽٌةرات المةإثرة علةى الصةادرات ، االٌجابً

 Autoregressive) ٌنٌ ، تةةم اسةةتادام منهجٌةة  أنمةةوذج االنحةةدار الةةذاتً للفجةةوات التمنٌةة  المتباطلةة .الصةةناعٌ  الصةة

Distributed Lag Model)(ARDL). (Eviews 10)  

الاتبةار فرضةةٌ  الدراسة  وتحقٌةةه اهةدافها فقةةد تةم اسةةتادام المةنهج الوصةةفً فضةبلً عةةن المةنهج الكمةةً القٌاسةً لقٌةةاس أثةةر 

(  فضبلً عن التنبإ بالصةادرات الصةناعٌ  الصةٌنٌ ،  ٕٙٔٓ-98٘ٔالصناعٌ  وؼطت الدراس  المدة من) المحددات للصادرات

ولعةل اهةةم النتةةالج التةةً ارجةةت بهةا الدراسةة  هةةً أن قطةةاع التصةةدٌر فةةً الصةٌن  ٌعةةد ذات أهمٌةة  كبٌةةرة والسةةٌما الصةةادرات 

ن تطور قطاع الصادرات بتةكل عةام وقطةاع الصةادرات الصناعٌ  الصٌنٌ  والتً تعد كمحرك للنمو االقتصادي الصٌنً، ذلك ا

الصناعٌ  بتكل ااص فً الصٌن حقه قٌم  مضةاف  صةناعٌ  مرتفعة  وعكةس ذلةك مإتةر اٌجابٌةاً إذ أدى إلةى تسةرٌع النمةو 

الصناعً الصٌنً فً األجلٌن المتوسط والبعٌد فضبلً عن تحقٌه توسع فً حجةم االنتةاج الصةناعً للصةٌن والةذي ٌُعةّد جةتءاً 

من النمو االقتصادي وذلك عن طرٌه إعادة تودٌؾ االرباح فً القطاعات الصةناعٌ  وتوسةٌع الصةادرات الصةناعٌ  ومةن ثةم 

أدى الى تٌادة التراكم الذي عمل بدوره على تٌادة الصادرات الصناعٌ  للصٌن. ولعل من اهم المقترحات هةو مةن الضةروري 

أجةل التصةدٌر بمةا ٌةتبلءم مةع البٌلة  المنافسة  الدولٌة  وذلةك بهةدؾ توسةٌع ألي دول  التركٌت على اسةتراتٌجٌ  التصةنٌع مةن 

 الصادرات الصناعٌ  وتنوٌع الصادرات الصناعٌ  وتتجٌع الصادرات الصناعٌ  وهذا مما ٌتٌد من القدرة التنافسٌ  للدول .

السةكانً،  النةاتج الصةناعً سةعر الصةرؾ،  معةدل النمةو   GDP /الكلمات المفتاحٌ : الصادرات الصناعٌ ، القٌم  المضةاف 

 .الصافً
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 دور مضاعؾ الربحٌ  فً تقٌٌم اداء المحفد  االستثمارٌ  :  عنوان الرسال  دمحم عبد مصطفى :اسم الطالب 
 ( 8ٕٔٓ -ٕٙٔٓ)  سو  العرا  لؤلورا  المالٌ  للفترةدراس  تحلٌلٌ  فً 

 علوم مالٌ  ومصرفٌ القسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الموصلالجامع  : 

 التهادة : دبلوم عالً   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٓٔرقم االستمارة : 

 علوم مالٌ  ومصرفٌ  / علوم مالٌ االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٖٓتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  دمحم فوتي دمحماسم المترؾ : د . 

 / ادارة مالٌ   علوم مالٌ  ومصرفٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : علوم مالٌ  ومصرفٌ القسم : 

 

 المستالص

 

ٌعد مضاعؾ الربحٌ  احد اهم المإترات المستادم  فً االسوا  المالٌ  والتةً تسةتادم لتقٌةٌم االورا  المالٌة ، لةذلك        

سعت الدراس  الى ااتبار دور مضةاعؾ الربحٌة  فةً تقٌةٌم اداء المحةافد االسةتثمارٌ ، وهةدفت الدراسة  الةى بنةاء محفدتةٌن 

  والتً ٌتم بناإها باالستناد الى االسهم التةً تمتلةك ادنةى مضةاعؾ ربحٌة ، استثمارٌتٌن تدعى المحفد  االولى محفد  القٌم

فً حٌن تم بناء المحفد  الثانٌ  والتً تسمى محفد  النمو من االسهم التً تمتلك اعلى مضاعؾ ربحٌ ، وتم تقٌٌم اداء كةبل 

-M(، و)Jensen(، وجنسةةةن )Sharpe(، وتةةةارب )Treynorترٌنةةةور )المحفدتةةةٌن عبةةةر مجموعةةة  مقةةةاٌٌس وهةةةً: 

Square. ) 

وقةد  (8ٕٔٓ-ٕٙٔٓوتملت الدراس  عٌن  من التركات المساهم  والمدرج  فً سو  العرا  لؤلورا  المالٌة  للمةدة )     

تفو  محفد  القٌمة  علةى  الصت الدراس  إلى نتالج عدة وارجت بمجموع  من االستنتاجات والتوصٌات، وكان من ابرتها

( فضبل عن تفوقهةا مةن 7ٕٔٓمحفد  النمو  ومحفد  السو  من حٌا معدل العالد السنوي والعالد االضافً باستثناء سن  )

حٌةا الاطةر الندةةامً والاطةر الكلةةً اةبلل مةدة الدراسةة ، كمةا اسةةتطاعت محفدة  القٌمة  التفةةو  وفةه جمٌةةع مقةاٌٌس تقٌةةٌم 

ضرورة استادام نسب  مضةاعؾ الربحٌة  مةن قبةل المسةتثمرٌن والمحللةٌن المةالٌٌن فةً سةو  ٌات وكانت ابرت التوص االداء.

العرا  لؤلورا  المالٌ  فً انتقاء االسهم التً تتكل محافدهم االستثمارٌ  لؤلثر الملحود فً تٌادة متوسةط العوالةد السةنوٌ  

 فضبلً عن ارتفاع العوالد االضافٌ  مقارن ً بعوالد مإتر السو .
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تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت ودورها فً تعتٌت األداء  :  عنوان الرسال  أطٌاؾ اٌاد ابراهٌم :اسم الطالب 
دراس  حال  فً البنك المركتي  المندمً وفه متطلبات إدارة الجودة التامل 

 العراقً / بؽداد

 القسم : ندم المعلومات اإلدارٌ  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر   طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٔٔرقم االستمارة : 

 / ندم المعلومات اإلدارٌ  ندم المعلومات اإلدارٌ  االاتصاص العام / الدقٌه :    9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ الدرج  العلمٌ  :  ناسم المترؾ : د . ثالر أحمد سعدو

 / إدارة االنتاج والعملٌات  إدارة أعمال االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : ندم المعلومات اإلدارٌ 

 

 المستالص

 

المندمً وفةه متطلبةات إدارة بٌان دور وأثر تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً تعتٌت األداء تهدؾ الدراس  الحالٌ         

 .  الجودة التامل  )دراس  حال  فً البنك المركتي العراقً/بؽداد(

فةً كتابة  اإلطةار اعتمدت الباحث  على منهج دراسة  الحالة  بوصةفد منهجةاً  ٌمتةات بالوصةؾ التفصةٌلً لمتةكل  محةددة       

لعبلق  )االرتباط والتؤثٌر( بٌن تكنولوجٌةا المعلومةات الندري للدراس ، وفً وصؾ مجتمع وعٌن  الدراس ، فضبلً عن تحدٌد ا

 لقٌاس التؤثٌرات.Amos   وتحلٌل المسار  SPSSواالتصاالت واألداء المندمً وإدارة الجودة التامل  باستادام برنامج 

 توصلت الدراس  إلى مجموع  من االستنتاجات كان أهمها:

تٌةةت األداء المندمةةً مةةن اةةبلل إدارة الجةةودة التةةامل  ٌتطلةةب دعمةةاً مةةن اعتمةةاد تكنولوجٌةةا المعلومةةات واالتصةةاالت فةةً تع -ٔ

اإلدارة العلٌا من ابلل توفٌر اإلمكانات وكل مالد عبلق  بتكنولوجٌا المعلومةات واالتصةاالت مةن اةبلل تقةدٌم كافة  التسةهٌبلت 

 لتحقٌه ذلك.

طوٌر مهارات األفراد العاملٌن تُعد من الدوافع الرلٌس  إن عملٌ  تحقٌه التكامل بٌن األفراد العاملٌن واألداء المندمً، وت -ٕ

أن المندمةات التةً تسةعى لتحقٌةه التفةو  والتقةدم ٌجةب علٌهةا أن تركةت علةى تعتٌةت األداء نحو قٌةاس األداء المندمةً. كمةا 

 المندمً.

توصةةٌات أهمهةةا ضةةرورة واعتمةةاداً علةةى االسةةتنتاجات التةةً توصةةلت إلٌهةةا الدراسةة ، فقةةد قةةدمت الباحثةة  مجموعةة  مةةن ال     

التركٌت على تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت فً إنجات أنتط  المندمة  لةدورها الفعةال فةً تعتٌةت األداء المندمةً للمندمة  

المبحوثةة  والسةةعً لتطبٌةةه إدارة الجةةودة التةةامل  وبمةةا تتناسةةب مةةع أنتةةط  المندمةة ، فضةةبلً عةةن مجموعةة  مةةن الدراسةةات 

 بلً والمكمل  لموضوع الدراس  الحالٌ .المقترح  للباحثٌن مستقب

 الكلمات المفتاحٌ : تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت، األداء المندمً، إدارة الجودة التامل .   

 

 

 

 

 

 



 

322 
  

 اإلدارة واألقتصاد 

: رأس المال االجتماعً مدال لتعتٌت ادارة التمٌت : دراس   عنوان الرسال  احمد ابراهٌم رتٌد :اسم الطالب 
 مٌدانٌ  فً مستتفى اتادي / دهوك

 القسم : إدارة االعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

   التاصصًالتهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه :  إدارة اعمال / ادارة اعمال  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٙٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس اسراء طار  حسٌناسم المترؾ : د . 

 ادارة اعمال / ادارة مندم  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة االعمال

 

 المستالص

 

تمٌتت الدراسات الحدٌث  بتقدٌم طروحات فكرٌ  اتسمت بالوعً واالفه الواسع واالٌمةان بؤهمٌة  اسةتٌعاب التطةورات         

الحدٌث  التً المست بتكل ملحود مفاصل الحٌاة االجتماعٌ  واالقتصادٌ  والسٌاسةٌ ، وكلهةا دهةرت علةى اثرهةا مصةطلحات 

وضةةوعات ذات مضةةامٌن جدٌةةدة كةةان مةةن ابرتهةةا التوجةةد نحةةو بنةةاء العبلقةةات علمٌةة  اثةةرت العلةةوم السةةلوكٌ  واالدارٌةة  بم

االجتماعٌ  وعدها الركٌتة االساسٌ  لقوة المندم  ضمن مفهوم راس المةال االجتمةاعً الةذي حدةً بضةمان  واسةع  لمةا لةد 

 م  تمٌتها.من اثار اٌجابٌ  فً ترسٌخ اواصر التعاون وبناء التفاعبلت االجتماعٌ  التً تستمد منها المند

وعلٌةةد اسةةتهدفت الدراسةة  الحالٌةة  ااتبةةار طبٌعةة  عبلقةة  االرتبةةاط والتةةاثٌر بةةٌن راس المةةال االجتمةةاعً بابعةةاده )الهٌكلةةً 

والعبلقةةاتً  واالدراكةةً( بوصةةفها متؽٌةةرات مسةةتقل  وادارة التمٌةةت بوصةةفد متؽٌةةرا معتمةةداً، وحةةددت متةةكل  الدراسةة  بعةةدة 

 تساإالت منها:

  المبحوا تصور واضح عن مفهوم رأس المال االجتماعً وادارة التمٌت وابعادها؟هل لدى المستتفى 

  كٌؾ ٌمكن البعاد راس المال االجتماعً من تعتٌت ادارة التمٌت؟ 

( فةةرد مةةن العةةاملٌن تةةملت ٓٔٔوااتٌةةر مستتةةفى اتادي / دهةةوك مٌةةداناً الجةةراء الدراسةة  ضةةمن عٌنةة  عتةةوالٌ  بلؽةةت )

ا ان الباحةةا اعتمةةد االسةةتبان  أداة رلٌسةة  لجمةةع البٌانةةات الااصةة  بالدةةاهرة المدروسةة ، مسةةتوٌات ودٌفٌةة  ماتلفةة ، علمةة

واستندت الدراس  الى انموذج افتراضً ٌوضح العبلق  التاثٌرٌ  بٌن ابعاد الدراسة  المتمثلة  بةراس المةال االجتمةاعً وادارة 

بةةار باعتمةةاد عةةدد مةةن االسةةالٌب االحصةةالٌ ، التمٌةةت، وفةةه مجموعةة  مةةن الفرضةةٌات الرلٌسةة  والفرعٌةة  التةةً ااضةةعت لبلات

 وتوصلت الدراس  الى مجموع  من االستنتاجات اهمها:

 .ًثم  عبلق  ارتباط معنوٌ  بٌن راس المال االجتماعً وادارة التمٌت على المستوى الكل 

  .ثم  تاثٌر معنوي لراس المال االجتماعً فً ادارة التمٌت 

  الٌها الدراس ، الصت الى مجموع  من المقترحات اهمها واعتماداً على النتالج التً توصلت 

  دعم ابعاد راس المال االجتماعً بالمندم  المبحوث  بنتر ثقافة  التعةاون ودعةم العبلقةات االجتماعٌة  وبٌةان دورهةا

 فً تعتٌت التمٌت فً اداء االنتط  وتٌادة فعالٌتها.

 ال االجتمةاعً وتفعٌةل اثةره فةً بنةاء ادارة تةإمن بةالتمٌت تعتٌت العمل المتترك فً اطار االفادة مةن ابعةاد راس المة

 واالبداع.

 

 

 



 

323 
  

 اإلدارة واألقتصاد 

 عنوان الرسال  : تقٌٌم كفاءة األداء لمصفى الكسك فً محافد  نٌنوى    أحمد الٌاس عباس :اسم الطالب 

 اقتصادالقسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً    طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٓٔاالستمارة : رقم 

 اقتصاد / دراس  الجدوى وتقٌٌم المتارٌعاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 9تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعد الدرج  العلمٌ  :  سعدون حسٌن فرحاناسم المترؾ : د . 

 اقتصاد / ندرٌ  نقدٌ    االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصاد:  القسم

 

 المستالص

 

ٌناقش البحا موضوعاً جوهرٌةاً هةو تقٌةٌم كفةاءة األداء االقتصةادي إلحةدى الوحةدات االقتصةادٌ  المهمة  لتكرٌةر الةنفط       

المصفى مثل معٌار اإلنتاجٌة  والطاقة  اإلنتاجٌة  الاام فً )مصفى الكسك(, وقد استعملت عدة معاٌٌر لتقٌٌم كفاءة األداء لهذا 

والقٌم  المضاف  ومعاٌٌر  أُارى مثل درج  التصنٌع, إذ جمعت البٌانات الااص  بالبحا اعتماداً على تقرٌةر اإلنتةاج السةنوي 

الكةادر  عن هذا المصفى والمعد من قبل وحدة حسابات اإلنتاج, فضبلً عن المقةاببلت التاصةٌ  مةع مسةإولً المصةفى سةواء

( العةام الةذي أُعٌةد فٌةد افتتةاح المصةفى بعةد توقفةد عةن اإلنتةاج بسةةبب 8ٕٔٓاإلداري أو الهندسةً, وقةد ؼطةى البحةا سةن  )

( لقد هدؾ البحا إلى تقٌٌم كفاءة األداء الااص  بمصةفى الكسةك ٕٗٔٓأعمال التارٌب التً طالتدُ بعد أحداا حتٌران عام )

استعمال معاٌٌر عدة, تبنى البحا فرضٌ  مفادها: أّن هنةاك قصةوراً فةً اسةتؽبلل الطاقة  واستابلص مواطن الالل فً أدالِد ب

االنتاجٌ  وارتفاع نسةب  الطاقة  المعطلة  علةى الةرؼم مةن تتاٌةد مسةتوٌات الطلةب وحاجة  السةو  للمتةتقات النفطٌة , توصةل 

 البحا الى عدد من النتالج كان أبرتها:

 م من تتاٌد مستوٌات الطلب على المتتقات النفطٌ .تٌادة نسب  الطاق  المعطل  على الرؼ -0

هناك تذبذب وعدم انسٌابٌ  فً وصول النفط الاام إلى المصفى بسةبب نقةص الصةهارٌج الناقلة  وسةوء اإلدارة مّمةا  -9

 ٌترتب علٌد تقلّب مستوى اإلنتاج وحدوا ااتناقات وتٌادة ساعات توقؾ العمل.
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 اإلدارة واألقتصاد 

: مدى مبللم  الندام المحاسبً الحكومً العمال مدٌرٌ   عنوان الرسال  امجد ٌونس محمود :اسم الطالب 
 اتٌن  محافد  نٌنوى

 القسم : المحاسب  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً    طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 ومراجع  حسابات محاسب  /االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٘تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  وحٌد محمود رمواسم المترؾ : د . 

 محاسب  / محاسب  مالٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : المحاسب 

 

 المستالص

 

ٌهدؾ هذا البحةا إلةى تسةلٌط الضةوء علةى الندةام المحاسةبً الحكةومً العراقةً بتةكل عةام وعلةى الندةام المعتمةد فةً        

مدٌرٌ  اتٌنة  محافدة  نٌنةوى علةى وجةد الاصةوص، ودراسة  إمكانٌة  وضةع مقترحةات لتطةوٌره بمةا ٌضةمن تحسةٌن أدالةد 

سةاعدة اإلدارات العلٌةا فةً إصةدار القةرارات الرتةٌدة التةً وتٌادة قدرتد علةى تقةوٌم أداء العةاملٌن فةً الةدوالر الحكومٌة  وم

 تسهم فً تقدٌم أفضل الادمات للمواطنٌن والمحافد  على المال العام. 

وندراً ألهمٌ  هذا الموضوع وما ٌعانٌد الندام المحاسبً الحكومً فً العرا  مةن أوجةد ضةعؾ عدٌةدة، فقةد هةدفت الدراسة  

المحاسبٌ  المعتمدة فً الوحدات الحكومٌ  وعلى مدى مبللم  الندام المعتمةد مةع طبٌعة   إلى تسلٌط الضوء على أنواع الندم

العمةةل المحاسةةبً الحةةالً فةةً الاتٌنةة ، حٌةةا قامةةت الدراسةة  علةةى فرضةةٌ  مفادهةةا أن الندةةام المحاسةةبً الحكةةومً المركةةتي  

بعةد تحةول ندةام الحكةم فةً العةرا  إلةى  المطبه فً الاتٌن  لم ٌعد ٌادم من حٌا التطةور الحاصةل ومتطلبةات التنمٌة  ااصة 

الندام االتحادي والبلمركتٌة  اإلدارٌة  واتسةاع الةدوالر الحكومٌة  مةن ناحٌة  المبلكةات والصةرفٌات ومتطلبةات المرحلة ، وقةد 

توصل الباحا إلى أن أحد أهم األسباب التً تعٌه إجةراء تطةورات إٌجابٌة  فةً الندةام المحاسةبً الحكةومً هةو اعتمةاد ندةام 

اسةةبً مركةةتي بتةةكل أسةةاس مةةع اسةةتادام جتلةةً لندةةام المركةةتي ؼٌةةر متطةةور فةةً وحةةدات القطةةاع الحكةةومً التةةً تمةةول مح

مركتٌةةا ممةةا ٌسةةبب صةةعوب  الحصةةول علةةى معلومةةات مفٌةةدة عةةن الوضةةع المةةالً وٌعقةةد إمكانٌةة  تحقٌةةه مسةةاءل  لكةةل وحةةدة 

 حسابٌ .

  ً أكثر مما هو عمل محاسبً متكامل مما ٌسبب ضعؾ فً تطةوٌر  فً الندام المحاسبً المركتي ٌإدي العاملون عمبلً حسابٌا

المبلك المحاسبً، حٌا ٌتم فً الندام المحاسبً المركتي استادام مجمةوعتٌن مةن السةجبلت المحاسةبٌ : سةجبلت ممسةوك  

راجعة  من قبل الوحدة الحكومٌ  ال تنةتج عنهةا مةواتٌن مراجعة ، وسةجبلت ممسةوك  مةن قبةل الاتٌنة  ٌنةتج عنهةا مةواتٌن م

وٌدهر مجمةل نتةاط الوحةدة الحكومٌة ، األمةر الةذي ٌصةعب االعتمةاد علٌةد أساسةاً لعةرض البٌانةات الااصة  بالنتةاط المةالً 

 للدالرة وٌنتج عند بروت اتدواجٌ  فً العمل المحاسبً الحكومً.

وقد أوصى الباحا وتارة المالٌ  بضرورة التحول إلى الندام المحاسبً الحكومً البلمركتي لتؤمٌن تكامل الدورة المحاسةبٌ  

على مستوى الوحدات الحكومٌ  فضبل عن توفٌر المعلومات البلتم  ألؼةراض مسةتادمً الكتةوفات المالٌة  الحكومٌة ، وأن 

حكومً البلمركتي، وضةرورة التحةول إلةى الةندم المحاسةبٌ  المحوسةب  ومواكبة  ٌكون التحول بصورة تدرٌجٌ  إلى الندام ال

التطورات فً هذا المجال واستادام البةرامج والتطبٌقةات الحدٌثة  بةدل السةجبلت والمسةتندات المحاسةبٌ  الورقٌة ، وضةرورة 
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  البلتمة  التةً ترفةع مةن كفةاءتهم إداال المودفٌن والمحاسبٌن العاملٌن فً مجال المحاسب  الحكومٌ  فةً الةدورات التدرٌبٌة

 المهنٌ  والعلمٌ . 

 

 اإلدارة واألقتصاد 

عنوان الرسال  : تفعٌل دور دٌوان الرقاب  المالٌ  االتحادي فً ممارس   جنان دمحم صالح :اسم الطالب 
 الرقاب  البٌلٌ  وفه معاٌٌر االنتوساي   

 القسم : المحاسب  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر    طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٙٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : محاسب  / محاسب  مالٌ  وتدقٌه    9ٕٔٓ/ ٔٔ/ ٕٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد   فٌحاء عبد الااله البكوع اسم المترؾ : د . 

 محاسب  / محاسب  مالٌ  وتدقٌه   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : المحاسب 

 

 المستالص

 

تعةد الرقابة  علةى البٌلة  مةةن المواضةٌع التةً أاةذت حٌةةتاً كبٌةراً فةً الدراسةات والمةةإتمرات فةً الفتةرات األاٌةرة، وبةةدأت     

كبٌةراً لهةذا الموضةوع ندةراً الهتمةام الحكومةات والمندمةات الدولٌة  واإلقلٌمٌة  المعنٌة  بالبٌلة  األجهتة الرقابٌ  تولً اهتماماً 

وتعةةد الرقابةة  البٌلٌةة  اجةةراء" وركٌةةتة مهمةة  فةةً عملٌةة   وبمتةةكبلت المجتمعةةات والقضةةاٌا التةةً تةةإثر علةةى البٌلةة  والمجتمةةع,

لتةتام المةواطنٌن بتةرالحهم كافة  بقةانون البٌلة , فالرقابة  الحفاد على البٌل  واستدام  مواردها, كونها الطرٌه لقٌةاس مةدى ا

البٌلٌ  مفهوم ااذ حٌتا" كبٌةرا" فةً الةدول المتقدمة  التةً ادركةت اهمٌة  العدالة  البٌلٌة  وحةه االجٌةال القادمة  باالنتفةاع مةن 

 الموارد الطبٌعٌ .

ادي بتنفٌةذ وممارسة  الرقابة  البٌلٌة  وذلةك مةن وقد انصب موضوع هذا البحا على مدى قٌام دٌوان الرقاب  المالٌة  االتحة    

ابلل طرح عدة تساإالت حول الكٌفٌ  التً ٌمكن من ابللها تطوٌر دور دٌوان الرقاب  المالٌ  االتحادي, مةاهو الةدور الرقةابً 

ادي بتطبٌةه معةاٌٌر البٌلً لدٌوان الرقاب  المالٌ  االتحةادي , فٌمةا هةدؾ البحةا بٌةان مةدى التةتام دٌةوان الرقابة  المالٌة  االتحة

 االنتوساي, وبٌان مدى استرتاده بتطبٌه معاٌٌر الرقاب  البٌلٌ  الصادرة عن االنتوساي. 

وتكمةةن اهمٌةة  البحةةا فةةً اهمٌةة  الةةدور الةةذي ٌقةةوم بةةد دٌةةوان الرقابةة  المالٌةة  االتحةةادي فةةً اعمةةال الرقابةة  البٌلٌةة  علةةى      

معةةاٌٌر الدولٌةة  لؤلجهةةتة العلٌةةا للرقابة  المالٌةة  مةةن دٌةةوان الرقابةة  المالٌةة  وتحدٌةةد مةةدى تطبٌةه الالوحةدات الااضةةع  لتدقٌقةةد, 

وٌقةوم البحةا علةى فرضةٌ  اساسةٌ  مفادهةا ان لةدٌوان  االتحادي أثناء إجراء أعمةال الرقابة  علةى الجهةات الااضةع  لرقابتةد,

 ٌٌر االنتوساي.لبٌلٌ  وفقا لمعاالرقاب  المالٌ  االتحادي دور فاعل فً تحقٌه متطلبات الرقاب  ا
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 اإلدارة واألقتصاد 

: تقٌٌم كفاءة االداء لكلٌ  االدارة واالقتصاد فً جامع  نةوروت  عنوان الرسال  حسن رمضان دمحم :اسم الطالب 
   ( دراس  مقار  9ٕٔٓ  -  ٕٙٔٓاالهلٌ  وجامع  تااو الحكومٌ  للمدة ) 

 القسم : االقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً    طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٔٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : اقتصاد / دراس  جدوى وتقٌٌم متارٌع  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٔٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس   اسم المترؾ : د . مصطفى فاضل حمادي

 / مالٌ  عام  اقتصاد االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االقتصاد

 

 المستالص

 

ٌعد التعلٌم من أهم المواضٌع التً تحد باهتمام كبٌر فً كل االوقات وفً كاف  البلدان على ااةتبلؾ اندمتهةا وتطورهةا        

االعتماد علٌد فً تحقٌه كاف  االهداؾ التً تطمع بها البلدان ، فمن ابلل هذه العملٌة  ٌةتم االقتصادي فهو االساس الذي ٌتم 

الحصول على أفضل النتالج وبكفاءة فً كاف  المجاالت الحٌاتٌ  ، فمن الناحٌ  االقتصادٌ  ٌساهم التعلٌم  فً تٌادة االنتاجٌة  

ماره فً عملٌ  التمٌ  والنمو االقتصادي ، لذا البد من اجةراء والحصول على أعلى مستوٌات الجودة فً االنتاج الذي ٌإدي ث

تقٌٌم كفاءة اداء هذا العنصر المهم بتكل دوري على ماتلؾ المستوٌات التعلٌم لمعرف  هل التعلٌم ٌإدي دورة بتةكل جٌةد أم 

م لةم ٌؤاةذ دوره بتةكل وافةً فةً ال وكٌفٌ  النهوض بالواقع التعلٌمً . فالمتكل  الجوهرٌ  التً تواجد هذا الدراس  ان التعلٌ

الحٌاة العلمٌ  وكذلك هذه ضعؾ فةً دورات التةدرٌب والتؤهٌةل بالنسةب  للكةادر التعلٌمةً وقلة  فةً عةدد المةإتمرات والنةدوات 

 سواء المحلٌ  او الدولٌ  منها .

متعلم كتنمٌ  نهالٌ  من اةبلل فمن ابلل دورات التدرٌب والتؤهٌل ٌتم تطوٌر المهارات للكادر الذي سوؾ ٌستفاد منها ال      

 نقل الابرات المهارات من المعلم الى المتعلم . 

مهم  استادام المنهج التحلٌلً المقارن لدراس  كفاءة اداء كلٌ  االدارة واالقتصاد فً كةبل الجةامعتٌن نةوروت االهلٌة  وتااةو 

 افات التً تواجد عملٌ  التعلٌم  وكٌفٌ  تجاوتها الحكومٌ  ذلك من ابلل عرض البٌانات عن كبل الكلٌتٌن للوقوؾ على االنحر

 وتوصلت الدراس  إلى التوصٌات اآلتٌ  :

ٌجةةب اداةةال الوسةةالل التعلٌمٌةة  الحدٌثةة  فةةً التعلةةٌم واسةةتادامها اسةةتاداماَ امثةةل، واداةةال الكةةادر التدرٌسةةً فةةً دروات     

 تعلٌمٌ  لكً ٌنعكس ذلك على مستوى الطلب .

  االدارة واالقتصاد دورا فاعبل فً اقام  الندوات والمإتمرات العلمٌ  اةبلل السةن  الدراسةٌ  نةدوتٌن ٌجب ان ٌكون لكلٌ      

 على االقل، وذلك مما ٌساهم فً  تطوٌر الكادر التدرٌسً وكسب الابرات فً مجال التعلٌم وتهٌل  البحوا العلمٌ  . 

  من بوضع اطط لتحسٌن قرارات وضوابط قبول الطلب  وذلك من ال بد على كلٌ  االدارة واالقتصاد جامع  نوروت االهلٌ     

ابلل نوعٌ  الطلب  المتقدمٌن للدراس  ، وذلك بوضع سةقؾ محةدد لمعةدل الطالةب المسةموح بقبولةد ، نقتةرح ان ٌكةون هنةاك 

 قتصاد . ااتبار للطالب قبل قبولد فً كلٌ  االدارة واال
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 اإلدارة واألقتصاد 

عنةةةوان الرسةةةال  : تصةةةمٌم برنةةةامج الكترونةةةً الحتسةةةاب العةةةبلوات والترفٌعةةةات،  احمد نهٌرالٌل  :اسم الطالب 
 نموذج مقترح فً بعض كلٌات جامع  الموصل

 القسم : إدارة االعمال اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً    طبٌع  البحا : اكادٌمً 9ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : إدارة اعمال /  إدارة اعمال  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 8تارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس   تٌماء دمحم صالحاسم المترؾ : د . 

 إدارة اعمال / ادارة مندم  سلوك تندٌمً االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : إدارة االعمال

 

 المستالص

 

ٌعةةد ندةةام التعوٌضةةات بالنسةةب  للمةةوارد البتةةرٌ  المحةةرك األسةةاس والةةدافع وراء بقةةالهم فةةً المندمةة  مةةن عدمةةد، وذلةةك      

الرتبةةاط قٌمةة  التعةةوٌض باألهةةداؾ التاصةةٌ  لؤلفةةراد واحتٌاجةةاتهم الااصةة  أو مةةا ٌطمةةح أن ٌحققةةد علةةى صةةعٌد المكانةة  

مندمةة  مةن اجةةل تحقٌةه أهةةدافها التندٌمٌة  فةةً رفةع مسةةتوى األداء االجتماعٌة  لةد. وهةةً بالوقةت ذاتةةد تمثةل كلفةةاً تتحملهةا ال

وتٌادة اإلنتاجٌ  وتعدٌم الربحٌة ، ولكةون ندةام التعوٌضةات احةد اهةم األدوات المسةتادم  فةً تحفٌةت وتوجٌةد العةاملٌن نحةو 

التنافسةٌ  للمندمة  تحقٌه اهداؾ المندم  وحثهم نحو تحسٌن مستوى ادالهةم والعمةل علةى تٌةادة االنتاجٌة  وتحقٌةه المٌةتة 

االمر الذي ٌتطلب استادام ندام تعوٌضات مناسب ٌمتةات بالدقة  والجةودة وباسةتادام األسةالٌب والتقنٌةات الحدٌثة  التةً تقلةل 

من حجم المتاكل والتكاوى المصاحب  الستادام األسالٌب التقلٌدٌ  التً قد تقلل من جودة أداء األفراد واذ ما تعر الفةرد أن 

د مةةن حةةوافت او مكافةةؤة وٌعةةالج مسةةال  مهمةة  وحساسةة  بالنسةةب  لؤلفةةراد والمتعلقةة  بةةالعبلوات والترفٌعةةات مةةا ٌحصةةل علٌةة

 المستحق  لهم بدق  وتفافٌ  

لةةذا هةةدفْت الدراسةة  الحالٌةة  إلةةى الوقةةوؾ عنةةد أهةةم المتةةاكل واالافاقةةات المصةةاحب  الحتسةةاب العةةبلوات والترفٌعةةات الااصةة  

ٌدٌ ، وأهم المتاٌا التً ٌمكن أن تتحقةه باسةتادام األندمة  اإللكترونٌة  الحدٌثة  والمتمثلة  بتطبٌةه باألفراد وفقاً لؤلندم  التقل

( وبؽٌ  الوقوؾ عند متةكل  الدراسة  وتؤطٌرهةا فقةد عمةدنا إلةى تجسةٌدها ضةمن اإلثةارة  Microsoft Accessبرنامج )

األندمةة  التقلٌدٌةة  المتبعةة  بندةةام الكترونةةً الحتسةةاب البحثٌةة  اآلتٌةة  " هةةل تمتلةةك الكلٌةةات عٌنةة  الدراسةة  إمكانٌةة  اسةةتبدال 

العبلوات والترفٌعات ألفرادها بالدق  المنتودة وقل  االافاقات ؟ وتحدٌد مستوى امكانٌ  الكلٌات المبحوث  فةً تفعٌةل برنةامج 

(Microsoft Access . فً جامع  الموصل كمجتمع للدراس ) 

الدراس  وتحقٌه اهدافها فقد تبنت الدراس  مجموع  من الفرضٌات تمحةورت حةول  وسعٌاً الى تقدٌم الحلول المبدلٌ  لمتكل 

مدى ادراك األفراد فً الكلٌات عٌنة  الدراسة  االلٌةات المسةتعمل  فةً احتسةاب العةبلوات والترفٌعةات ضةمن ندةام التعوٌضةات 

( Microsoft Accessرونةً والمتمثةل بةـ )السالد فٌها. وامكانٌ  الكلٌات المبحوث  الستبدال األندم  التقلٌدٌ  بندةام الكت

 عند احتساب العبلوات والترفٌعات؟

كما اعتمدت الدراس  المنهج الوصفً التحلٌلً فةً عةرض البٌانةات ومناقتةتها، إذ ٌعمةل المةنهج علةى اقتةران وصةؾ الحالة  

 بتحلٌلها واستابلص النتالج الااص  بها.
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دراسةةةة   –امكانٌةةة  اقامةةةة  مطلبةةةات ادارة الجةةةةودة التةةةامل  عنةةةوان الرسةةةةال  :  رضوان عبد الجبار سعٌد :اسم الطالب 
استطبلعٌ  فً الترك  العام  لصناع  األدوٌة  والمسةتلتمات الطبٌة  / سةامرالاء 

   -مصنع المحالٌل الورٌدٌ  فً نٌنوى 

 االدارة الصناعٌ القسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً    طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٖٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : االدارة الصناعٌ  / االدارة الصناعٌ   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . اكرم احمد رضا

 ادارة اعمال / ادارة مواد االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االدارة الصناعٌ 

 

 المستالص

 

ٌعد موضوع إدارة الجةودة التةامل  ومتطلباتهةا مةن المواضةٌع التةً تحةاول المندمةات وفةً ماتلةؾ مسةمٌاتها وأنوعهةا      

تبنٌها لما لها من أثر بالػ فً تحسٌن ادالها وتعتٌت موقعها التنافسً ومن ثَّم تعتٌت ربحٌتهةا، وقةد انطلقةت هةذه البحةا نحةو 

 الورٌدٌ  فً نٌنوى وٌمكن تحدٌد متكل  البحا من ابلل التساإالت اآلتٌ : فحص وجود هذه المتطلبات فً مصنع المحالٌل 

هةةل لةةدى المةةدراء والعةةاملٌن فةةً المصةةنع قٌةةد البحةةا فكةةرة واطةةبلع عةةن مفهةةوم إدارة الجةةودة التةةامل  وأهةةدافها  .0

 ومتطلباتها؟ 

 اء المبحوثٌن؟ هل هناك إمكانٌ  إلقام  متطلبات إدارة الجودة التامل  فً المصنع قٌد البحا وفه ار .9

وقد عمل الباحا على محاول  اإلجاب  علةى هةذه التسةاإالت مةن اةبلل تبنةً المنهجةٌن الوصةفً والتحلٌلةً مةع عةدد مةن      

األدوات التً استادمها الباحا فً جمع البٌانات والمعلومةات لؽةرض البٌانةات وتحلٌةل النتةالج، وتةم وضةع ماطةط افتراضةً 

)التحسٌن المستمر، المتةارك  الكاملة  لجمٌةع االفةراد العةاملٌن، التبةون محةور عمةل المندمة  ٌربط بٌن توفر هذه المتطلبات 

والقوة الدافع  لها، التدرٌب والتعلٌم، اتااذ القرارات بنةاًء علةى الحقةاله، القٌةادة االدارٌة (، وتةم صةٌاؼ  الفرضةٌات الاتبةار 

 وى.  مدى توفر هذه المتطلبات فً مصنع المحالٌل الورٌدٌ  فً نٌن

 وقد توصلت البحا إلى مجموع  من االستنتاجات كان أهمها: 

تتةةوفر فةةً المصةةنع قٌةةد البحةةا مجموعةة  مةةن اإلمكانٌةةات واألدوات التةةً تسةةاعدها إلقامةة  متطلبةةات إدارة الجةةودة  .0

 التامل .

ة التةامل  أن اسةتجاب  إدارة المصةنع قٌةد البحةا لمتطلبةات إدارة الجةود T-Testأدهرت نتالج الماتبر االحصةالً  .9

كانةةت مقبولةة  وبةةاألاص لمتطلبةةات التحسةةٌن المسةةتمر والتبةةون محةةور عمةةل المندمةة  والقةةوة الدافعةة  لهةةا، فٌمةةا حققةةت بقٌةة  

 المتطلبات نسب  استجاب  متوسط  مما ٌعكس وجود األرضٌ  المناسب  لتطبٌه إدارة الجودة التامل  فً المصنع قٌد البحا.

 قدم الباحا مجموع  من التوصٌات المنسجم  معها ولعل من أهمها: واعتماداً على هاتٌك االستنتاجات

تٌةةادة اهتمةةام إدارة المصةةنع قٌةةد البحةةا بإقامةة  متطلبةةات إدارة الجةةودة التةةامل  وتعمٌقهةةا لةةدى المةةدراء والعةةاملٌن  -0

 لحادة.وبماتلؾ مستوٌاتهم اإلدارٌ  لتعتٌت جودة منتجات المصنع نموها فً بٌل  دٌنامٌكٌ  تتسم بالمنافس  ا

استمرار إدارة المصنع على إنتاج منتجات ذات جودة مناسب  ورفع تعار الجودة مسإولٌ  الجمٌع لتلبٌ  احتٌاجات  -9

ورؼبات التبالن كونها تتكل إحدى الركةالت األساسةٌ  السةتمرار عمةل المندمةات التةً تقةدم المنتجةات سةواء علةى المسةتوى 

 العام او الااص. 

 الجودة التامل ، التحسٌن المستمر. : إدارةالكلمات المفتاحٌ 
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 اإلدارة واألقتصاد 

:  أثر تمكٌن المرأة فً التنمٌ  االقتصادٌ  فً بلدان عربٌ  عنوان الرسال   رؼد ضرؼام عبدالفتاح :اسم الطالب 
  ٕ٘ٔٓ-99ٓٔماتارة مع اإلتارة إلى العرا  للمدة 

 القسم : االقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر     طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : االقتصاد / التنمٌ  االقتصادٌ   9ٕٔٓ/ ٓٔ/ ٙتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ   اسم المترؾ : د . مفٌد ذنون ٌونس

 االقتصاد / التنمٌ  االقتصادٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االقتصاد

 

 المستالص

 

إن وضةةع المةةرأة متةةدنً نسةةبٌاً فةةً البلةةدان النامٌةة  مقارنةة  بالبلةةدان متقدمةة  النمةةو. وٌةةرتبط تمكةةٌن المةةرأة والتنمٌةة        

االقتصادٌ  ارتباطاً وثٌقاً مع بعضها الةبعض, فمةن جهة  الٌمكةن للتنمٌة  وحةدها أن تةإدي إلةى الحةد مةن عةدم المسةاواة بةٌن 

ده الٌسهم فً العملٌ  التنموٌ  فمن ؼٌر الممكةن تحقٌةه التنمٌة  فةً أي بلةد الجنسٌن، من جه  اارى فإن تمكٌن المرأة وح

مةةن دون إتةةراك المةةرأة فةةً صةةنع التنمٌةة ، فةةالمرأة تتةةكل نصةةؾ المجتمةةع، وعلٌةةد فةةان إقصةةالها وتهمٌتةةها مةةن الحٌةةاة 

حو تمكٌن المةرأة وضةمان االقتصادٌ  والسٌاسٌ  والصحٌ  والتعلٌمٌ  ٌجعلها طاق  معطل  ومورداً ؼٌر مستثمر, مما ٌدفع ن

متاركتها المستدام  فً صنع القرارات لكً تكون عنصراً اساسٌاً فً عملٌ  التؽٌٌر والذي ٌضمن استدام  التنمٌ  وتحقٌه 

 رفاهٌ  المجتمع.

كفٌلة  وٌهدؾ البحا الى قٌاس انعكاس تمكٌن المرأة على التنمٌ  االقتصادٌ  فً الدول العربٌ , ومعرف  هل ان البلدان      

بتمكٌن المرأة من دون الحاج  إلى سٌاسات محددة لتحسٌن وضعها, ام ان تمكٌن المرأة ٌعةد ضةرورٌاً لتةاثٌره علةى التنمٌة  

 االقتصادٌ  .

ومن أجل معرف  هذه األهةداؾ فقةد تةم إسةتادام المةنهج الوصةفً والمةنهج الكمةً لتحلٌةل بٌانةات السبلسةل التمنٌة  فةً      

( مةن اةبلل تقةدٌر النمةوذج بطرٌقة  المربعةات الصةؽرى ذات المةرحلتٌن. وقةد بٌنةت  ٕ٘ٔٓ – 99ٓٔبلدان ماتارة للمةدة) 

النتالج ان تمكٌن المرأة والتنمٌ  ٌإثران فً بعضهما الةبعض, لكةن نجةد ان تمكةٌن المةرأة تعلٌمٌةاً واقتصةادٌاً وصةحٌاً ٌكةون 

 تؤثٌرهم اكبر على التنمٌ  االقتصادٌ .

تالج فقد أوصت الدراس  إلى وضع سٌاسات محةددة لتحسةٌن وضةع المةرأة تعلٌمٌةاً واقتصةادٌاً وصةحٌاً وإستناداً لهذه الن     

 لتحقٌه التقدم فً التنمٌ  االقتصادٌ .
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 اإلدارة واألقتصاد 

: العبلق  بٌن ابعاد التمول المالً والمتارٌع الصؽٌرة  عنوان الرسال  لٌا اضر احمد :اسم الطالب 
 والمتوسط  دراس  تحلٌلٌ  لعٌن  من المصارؾ العراقٌ 

 القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم مالٌ  ومصرفٌ  / ادارة مصارؾ  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٖتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          مدرسالدرج  العلمٌ  :  لٌلى عبدالكرٌم دمحماسم المترؾ : د . 

 ادارة مصارؾعلوم مالٌ  ومصرفٌ  /  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ 

 

 المستالص

 

هدفت الدراس  إلى التعرؾ على مفهوم التمول المالً، الذي ٌعد من االهداؾ المهم  التً تسعى الدول جمٌعهةا إلةى       

تحقٌقد فً القرن الحادي والعترٌن، وذلك ألهمٌتد الكبٌرة فً تحقٌه التنمٌ  االقتصادٌ  واالجتماعٌ ، فضبلً عن أساهمد 

تةمول المةالً فةً دعةم المتةارٌع الصةؽٌرة والمتوسةط ، وتنطةوي هةذه الدراسة  علةى ثبلثة  فصةول، اصةص الكبٌر فً ال

أولهةةا للحةةدٌا عةةن منهجٌةة  البحةةا والتةةً تتضةةمن متةةكل  الدراسةة  واهمٌتهةةا وكةةذلك منهجٌةة  الدراسةة  وابعةةاد الدراسةة  

المةالً. وفةً الفصةل الثةانً الةذي  وفرضٌ  الدراس ، وكذلك الحدٌا عن الدراسات السابق  التةً تاةص موضةوع التةمول

ٌضم االطار الندري للدراس  حٌا قسم إلى ثبلا مباحا كان المبحا االول عن التمول المالً من حٌا مفهومد وأهمٌتد 

وأهدافد وكذلك الاصالص التً ٌتمٌت بها وبٌةان محةددات التةمول المةالً وكةذلك أبعةاده وكتةؾ العوامةل التةً تعٌةه قٌةام 

تطوره، وكذلك ذكر العوامل التً تساعد على نجاح تطبٌه التةمول المةالً واسةتراتٌجٌات نجاحة . وجةاء التمول المالً و

المبحا الثانً لبٌان مفهوم المتارٌع الصؽٌرة والمتوسط  وأهدافها واصالصةها ومحةدداتها والعوامةل التةً تسةاعد علةى 

ناء وتطور هذه المتارٌع، وبٌان كٌفٌ  التؽلةب علةى نجاح هذه المتارٌع الصؽٌرة والمتوسط ، وذكر االسباب التً تعٌه ب

تلك المعوقات والوصول إلى نجاح هذه المتارٌع الصؽٌرة والمتوسةط . وتحةدا المبحةا الثالةا عةن دور التةمول المةالً 

فً دعم المتارٌع الصةؽٌرة والمتوسةط  مةن اةبلل بٌةان فجةوة التةمول المةالً، أو ؼٌةاب دعةم التةمول المةالً للمتةارٌع 

ٌرة والمتوسط ، وكذلك قٌاس منافع تٌادة التمول المالً للمتةارٌع الصةؽٌرة والمتوسةط . وفةً الفصةل الثالةا مةن الصؽ

البحا كان الحةدٌا عةن الجانةب العملةً مةن الدراسة  تحةدا عةن التةرك  العراقٌة  مةن حٌةا تموٌلهةا للمتةارٌع الصةؽٌرة 

جارٌة  العراقٌة  وفةً مةنح القةروض والنهةوض بالقطةاع والمتوسط ، وبٌان الةدور الةذي تإدٌةد التةرك  مةع المصةارؾ الت

الااص وتٌادة فرص العمل، بؽٌ  المساعدة فً تحقٌةه التنمٌة  االقتصةادٌ  والقضةاء علةى متةكل  البطالة  أو الحةد منهةا، 

 ومتكل  التضام الذي ٌعانً مند االقتصاد العراقً.
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 اإلدارة واألقتصاد 

عنوان الرسال  : أثر بعض مإترات اطر الدول  على االستثمار األجنبً  لٌنا االد دمحم :اسم الطالب 
 المباتر، دراس  مقارن  لعٌن  من الدول النفطٌ  والدول ؼٌر النفطٌ 

 القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : ماجستٌر  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : علوم مالٌ  ومصرفٌ   / إدارة مالٌ   9ٕٔٓ/ ٔٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ  مساعد اسم المترؾ : د . نمٌر أمٌر جاسم

 علوم مالٌ  ومصرفٌ   / إدارة مالٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ 

 

 المستالص

 

تعةةد دراسةة  الاطةةر فةةً التعةةامبلت االقتصةةادٌ  والمالٌةة  مةةن أهةةم الدراسةةات سةةابقا وفةةً وقتنةةا الحةةالً أٌضةةا ، تهةةدؾ       

دراستنا هذه إلى التعرؾ على األنواع الحدٌث  من الماةاطر, وعلةى وجةد الاصةوص, تلةك الماةاطر التةً تكةون مركبة  أو 

 Countryقٌةاس العبلقة  وااتبارهةا بةٌن اطةر الدولة   معقةدة, التةً تنةتج عةن تةداال أكثةر مةن متؽٌةر، كمةا تهةدؾ إلةى

Risk) وبٌن بعض المإترات االقتصةادٌ  والمالٌة ،  -أو الاطر القطري كما ٌسمٌد بعض الباحثٌن والكتاب-(  بمإتراتد

صةادٌ  وٌمثل اطر الدول  النافذة التً ٌطل من ابللها اقتصاد الدول  على الدول األارى التً تةدال معهةا فةً تعةامبلت اقت

ومالٌ ، إذ ال بد من وجود الاطر فً أي تعامل اقتصادي أو مالً، فكٌؾ إذا كان هذا التعامل عابرا للحدود ومتاطٌا لندام 

الدول  إلى ندام ماتلؾ بقوانٌن ودروؾ اقتصادٌ  وسٌاسٌ  ماتلف ، ومن األسباب التةً تجعةل الدولة  تتجةد للتعامةل مةع 

ك الةةدول منااةةا اسةةتثمارٌا أفضةةل لهةةذه الدولةة ، وٌقةةدم اةةدمات بجةةودة أعلةةى، أو دول أاةةرى هةةً حٌنمةةا ٌةةوفر اقتصةةاد تلةة

متةاهدات (، وهةً عبةارة عةن Panel Dataتسهٌبلت ماتلف ، وقةد اعتمةدنا فةً هةذه الدراسة  علةى البٌانةات الطولٌة  )

بهدؾ تٌادة الدق  فً التنبإ من اةبلل تٌةادة عةدد المتةاهدات عةن طرٌةه ربةط عةدد  مقطعٌ  مقاسد فً مدد تمنٌ  معٌن ،

وفةةً تصةةمٌم النمةةوذج الةةرلٌس للدراسةة  اسةةتادم نمةةوذج البٌانةةات الطولٌةة   المتةةاهدات المقطعٌةة  بعةةدد المةةدد التمنٌةة ،

الطوٌةل التةةً ٌطلةه علٌهةةا  الموتونة  لكةةون البٌانةات متسةةاوٌ  فةً كةةبل المتؽٌةرات المسةةتقل  والمعتمةدة, وكانةةت مةن النةةوع

(، لكون عدد السنوات أكبر من عدد الةدول )الوحةدات(، بنةاًء علةى ذلةك جةاءت الدراسة  بعٌنة  (Long panelاصطبلحا 

بحثٌ  تملت مجموع  من الدول التً بدورها قسمت على مجمةوعتٌن، األولةى مثلةت عٌنة  الةدول النفطٌة  وضةمت الةدول 

وال و إكوادور(، أما المجموع  الثانٌ  فقد مثلت عٌن  الدول ؼٌر النفطٌة ؛ وضةمت الةدول: )إٌران، نٌجٌرٌا و بولٌفٌا و انؽ

)تركٌا واألردن والمؽرب ومالٌتٌا وإندونٌسٌا(، وقد تةم جمةع البٌانةات عةن المتؽٌةرات الماتةارة للدراسة  التةً هةً عبةارة 

سً وؼٌاب العنؾ أو اإلرهاب، والقانون والندام، عن مكونات الاطر القطري الرلٌس  الثبلث ، السٌاسٌ  )االستقرار السٌا

والرقابةة  علةةى الفسةةاد(، واالقتصةةادٌ  )التضةةام والنمةةو فةةً النةةاتج المحلةةً اإلجمةةالً، ونصةةٌب الفةةرد مةةن النةةاتج المحلةةً 

اإلجمةةالً(، والمالٌةة  )الةةدٌن األجنبةةً ونسةةب  الةةدٌن إلةةى الةةدال، ونسةةب  الةةدٌن إلةةى الصةةادرات( لهةةذه الةةدول، وتةةم وصةةفها 

سةن ، وبنةاء علٌةد أصةبح النمةوذج  ٕٔ( أي لمةدة ٕٙٔٓ-99ٙٔإحصالٌا لفهم حرك  هذه المتؽٌرات ابلل مدة الدراسة  )

 اإلحصالً للدراس :

Y= α +β1X1+ β2X2+ β3X3+ β4X4+ β5X5+ β6X6+ β7X7+ β8X8+ β9X9+e 

وع  وتقسةٌماتد بضةمنها وتملت الرسال  اربع  فصول تتضمن الدراسات السابق  مع المنهجٌ ، الاطر بكاف  فر 

المااطر المتطرف ، الاطر القطري وكل ما ٌتعله بد من مكوناتد وقٌاسد وتحلٌلد وؼٌرها، والجانب التحلٌلً أو القٌاسً، 

موتع  على الفصول األربع  المذكورة على التوالً، إضاف  إلى االستنتاجات والمقترحات التً تم التوصل الٌها من اةبلل 

 لكل منها موضح  فً ملحه الرسال .ات المستادم  مع الرسوم البٌانٌ  البحا، ثم البٌان



 

332 
  

 اإلدارة واألقتصاد 

( دونم من ٓ٘:  دراس  الجدوى االقتصادٌ  لمتروع تتجٌر) عنوان الرسال  دمحم  حسٌن امٌن :اسم الطالب 
 اراضً معسكر الؽتالنً مع انتاء موقع ترفٌهً

 االقتصادالقسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 دبلوم عالً التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً 7ٕٔرقم االستمارة : 

 اقتصاد / دراس  الجدوى و تقٌٌم المتارٌعاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          استاذ  مساعدالدرج  العلمٌ  :  اٌمان مصطفى رتاداسم المترؾ : د . 

 اقتصاد / اقتصاد تراعً االاتصاص العام / الدقٌه : االقتصادالقسم : 

 

 المستالص

 

دونم مةع إنتةاء مرافةه ترفٌهٌة ( مةن المتةارٌع المهمة  والتةً تسةهم فةً مكافحة  الدةواهر  ٌُٓ٘عّد متروع )تتجٌر     

كما تساعد فً تٌةادة المسةاحات الاضةراء حةول المدٌنة ؛ إذ تبلةػ المسةاح  الكلٌة  السلبٌ  كالتصحر واالحتباس الحراري, 

, فضةبلً عةن أّن المرافةه الترفٌهٌة  تُعةد أحةد متةارٌع السةٌاح  الداالٌة  التةً تسةهم فةً تةوفٌر ٕ( مٕٓٓٓ٘ٔللمتةروع )

 فرص العمل وتحسٌن المستوى المعٌتً.

دمد باستادام بعض معاٌٌر دراس  الجدوى االقتصةادٌ  للمتةارٌع , وتهدؾ الدراس  إلى بٌان جدوى المتروع من ع      

( دٌنةار عراقةً وأن  مقةدار االٌةراد الصةافً المتوقةع ٌبلةػ 97ٕٓٓٓٓٓٓٓوٌقدر رأس المـال المستثمر فً المتروع  بةـ)

المبلةػ فةً  سن , وبعد استادام معٌار فترة االسترداد اتضح أن المتروع سٌسترد هةذا ٕ٘( دٌناراً فً 88ٕٙ٘ٓٓٓٓٓ)

علةى الةرؼم مةن أن المتةروع ذو –( سةن ٕ٘( سنوات تقرٌباً وهً مدة جٌدة مقارن  بعمةر المتةروع الةذي ٌصةل إلةى )ٙ)

وقةد بةٌّن معٌةار العالةد البسةٌط أن الوحةدة النقدٌة  المسةتثمرة تحقةه  -أهداؾ اجتماعٌ  ولٌس متةروعاً اسةتثمارٌاً فحسةب

صةافً  -وهذا عالد مقبول تجارٌاً واقتصادٌاً, أما باصوص المعاٌٌر األارى %( وحدة نقدٌ  )دٌنار عراقً( 8.ٙٔنسب  )

فقد أدهرت أن القٌم موجب  وأكبر من الواحد الصحٌح مما ٌوحً إلةى أن المتةروع  -القٌم  الحالٌ  و معدل العالد الداالً

بطًء نسبٌاً, ومن الناحٌ  االجتماعٌة  مجٍد ومقبول اقتصادٌاً وأند ٌعطً أرباحاً وٌستعٌد رأس المال المبذول ولكن بمعدل 

فهو ٌوفر فرص عمل ال بؤس بها وٌسهم فً تطوٌر المدٌن  وجمالٌتها اصوصاً أن المتروع ٌقع فً مةدال الموصةل مةن 

جه  العاصم , أما من الناحٌ  البٌلٌ  فهو ؼٌر مضر بالبٌل  بل على العكس فهو ذو تؤثٌر اٌجابً علٌها, وتبةٌ ن أن  درجة  

سٌ  منافض  تجاه ارتفاع التكالٌؾ كما أن انافاض العوالد ال ٌةإثر فةً ربحٌة  المتةروع وجةدواه االقتصةادٌ ؛ ألن  الحسا

 الدراس  أدهرت أن  المتروع مربح على الرؼم من انافاض اإلٌرادات.

اهر البٌلٌة  السةلبٌ  واستنتجت الدراس  أن  المتروع من المتارٌع المهم  والضرورٌ  التً تسهم فةً مكافحة  الدةو      

وٌقةدم ادمة  اجتماعٌة  وترفٌهٌة   -والتةً تبةدي الدولة  اهتمامةاً ااصةاً بهةا-من ابلل متارٌع الحتام األاضر حول المةدن

 للمواطنٌن.   
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:  دراس  الجدوى االقتصادٌ  إلنتاج وتسمٌن الدواجن  عنوان الرسال  مروى عمر ناٌؾ :اسم الطالب 
 فً قضاء الحمدانٌ 

 القسم : االقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٖٔرقم االستمارة : 

 : دراس  جدوى وتقٌٌم المتارٌع االاتصاص العام / الدقٌه  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٘ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  عبد الوهاب ذنون سعدوناسم المترؾ : د . 

 تنمٌ  اقتصادٌ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االقتصاد

 

 المستالص

 

القةومً لمةا ٌحققةد مةن مٌةتات اقتصةادٌ ، وٌعةد ٌعد القطةاع التراعةً مةن القطاعةات األساسةٌ  والمهمة  لبلقتصةاد         

متروع إنتاج أفةراا الةدجاج وتسةمٌنها مةن المتةارٌع االقتصةادٌ  المهمة  كونةد ٌسةهم فةً تةوفٌر اللحةوم البٌضةاء محلٌةاً 

وبؤسعار مناسب  تضاهً أسعار اللحوم البٌضاء المستوردة من حٌا السعر والجودة، كما ٌسهم فةً تؽطٌة  قةدر كبٌةر مةن 

لسو  المحلٌ  من المنتج المذكور فضبلً عن تتؽٌل قدر معٌن من االٌدي العامل ، اي ان المتروع ٌسهم أٌضاً فً حاج  ا

الحد من البطال . وٌقع المتروع فً ناحٌ  النمرود قضاء الحمدانٌ  محافد  نٌنوى وسٌتةٌد علةى ارض مسةاحتها الكلٌة  

دونم مع توافر مستلتمات اإلنتاج فً هذا الموقع من أٌدي  ٖػ دونم اما المساح  التً اصصت إلنتاء المتروع فتبل ٓٔ

عامل  وادمات بٌطرٌ  وسو  لتصرٌؾ المنتج، وٌتكون المتروع من ثبلا قاعات لتربٌة  الةدواجن وتسةمٌنها، أبعةاد كةل 

وجبة  فراة  لل ٕٓٓٓ٘م مع السٌطرة، إذ ٌعمل المتروع بؤربع وجبات سنوٌا لةثبلا قاعةات بواقةع إنتةاج ٕٔ× ٗٙمنهم 

الواحةةدة، كمةةا وان ااتٌةةار هةةذا الموقةةع للمتةةروع اةةارج حةةدود بلدٌةة  الموصةةل حفادةةاً علةةى البٌلةة  مةةن الملوثةةات الصةةلب  

والسالل  والؽاتٌ . وتتركت متكل  البحا فً ان االسةتثمار فةً القطةاع التراعةً مةنافض لمةا ٌتعةرض لةد هكةذا نةوع مةن 

فٌد منافض، لذا فإن دراس  الجدوى باالعتماد علةى المعةاٌٌر الدقٌقة   االستثمارات للمااطر، مما ٌجعل مستوى االستثمار

سةةتتٌح للمسةةتثمر فةةً القطةةاع التراعةةً معرفةة  مةةدى جةةدوى هكةةذا متةةارٌع مةةن عةةدمها وهةةذا بةةدوره سٌسةةاعد المسةةتثمر 

عتمةةاد التراعةةً وٌتةةجعد علةةى االسةةتثمار فةةً هةةذا المجةةال.  وقةةد اعتمةةد البحةةا علةةى المةةنهج التحلٌلةةً الكمةةً مةةن اةةبلل ا

( ملٌون دٌنار عراقةً، وأدهةرت معةاٌٌر التقٌةٌم مةن ٓ٘ٙالبٌانات المٌدانٌ  المتاح ، وقدر رأس مال المتروع بؤكثر من )

وجهتً ندر الربحٌة  التجارٌة  واالقتصةادٌ  جةدوى االسةتثمار وضةعؾ الماةاطرة فةً هةذا المجةال، إذ بلؽةت كةل مةن فتةرة 

% ومعٌةةار صةةافً القٌمةة  الحالٌةة  ٓٔ,8ٕ% ومعةةدل العالةةد الةةداالً ٘,7ٕسةةن ، ومعةةدل العالةةد البسةةٌط  ٙ,ٖاالسةةترداد 

. وبلؽةت قٌمة  صةافً القٌمة  المضةاف  القومٌة  أكثةر مةن ٓٙٓ,ٕ( ومعٌار القٌمة  الحالٌة  للعالةد/ الكلفة  8ٖ8ٖٓ7٘٘٘)

عٌف ، ممةا ٌةدل ثبلا ملٌارات دٌنار عراقً ابلل عمره االفتراضً، وأدهرت نتالج تحلٌل الحساسٌ  أن نتالج المااطرة ض

على أن متروع إنتاج اللحوم البٌضاء المتمع إقامتد ٌتمتع بدرج  ربحٌ  عالٌ  وانافاض المااطر أي أند مةن المتةارٌع 

 المتجع  لبلستثمار والجدٌر باالهتمام والدراس .
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تقٌٌم كفاءة االداء الثنتةٌن مةن المةدارس المسةالٌ  فةً  :  عنوان الرسال  ٌونس حسٌن عبلوي :اسم الطالب 
 (7ٕٔٓ-ٕٗٔٓمحافد  كركوك للمده )

 القسم : االقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٖٖٔرقم االستمارة : 

 / دراس  جدوى وتقٌٌم المتارٌع العام / الدقٌه : االقتصاداالاتصاص   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٔٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  اسم المترؾ : د . دمحم وحٌد حسن

 تنمٌ  اقتصادٌ اقتصاد /   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : االقتصاد

 

 المستالص

 

تعد عملٌ  تقٌٌم كفةاءة األداء االقتصةادي مةن المواضةٌع االساسةٌ  التةً ٌجةب القٌةام بهةا فةً المإسسةات التربوٌة          

لؽرض تتاٌص االنحرافات و المعوقات التً تعانً منها ومعالجتها بإٌجاد الحلول االجتماعٌ  و االقتصادٌ  المناسةب  لهةا 

 سلٌم وصحٌح .  بالسرع  القصوى لتحقٌه األهداؾ الماطط لها بتكل

ومن ابلل دراستنا تم التطر  الى تقٌةٌم  كفةاءة االداء االقتصةادي للدراسةات المسةالٌ  ضةمن المدٌرٌة  العامة  لتربٌة       

-ٕٗٔٓكركوك و ااتٌار عٌنتٌن للدراس  هما " متوسط  موسى بن نصٌر المسالٌ  ومتوسط  التباب المسالٌ  " للمده)

تادام بعض المعاٌٌر والمإترات منها " الطاقات االنتاجٌ  ، نسب النجاح ، تنمٌة  قةدرات ( وتقٌم كفاءة أدالهم باس7ٕٔٓ

 العاملٌن ، نسب  تنفٌذ الاط  ، االنفا  الحكومً ، االنتاجٌات " 

من اجل الوقوؾ علةى االٌجابٌةات و السةلبٌات فةً عمةل المإسسةات التربوٌة  بتةكل عةام والدارسةات المسةالٌ  بتةكل      

ل اتباع االسلوب الندري و التحلٌلً بكل جةوانبهم و ابعةادهم لتتةاٌص االنحرافةات والمعوقةات و معالجتهةا ااص من ابل

 بالطر  العلمٌ  و بسرع  الممكن .

ومن اهم النتالج التً توصةل لهةا البحةا هةو تعةاون أولٌةاء  الطلبة  مةع ادارات المةدارس . ٌجةب اتبةاع اسةلوب تةدوٌر     

المةةدراء والمدرسةةٌن الةةذٌن حققةةوا نسةةب نجةةاح جٌةةدة لبلسةةتفادة مةةن ابةةراتهم و مهةةاراتهم بالمةةدراء والمدرسةةٌن الةةذٌن لةةم 

لمدرسةٌن لتةؤهٌلٌهم و تحسةٌن قةدراتهم التدرٌسةٌ  , وٌجةب التوتٌةع ٌحققوا نسب نجاح جٌدة . ٌجب فتح دورات تكثٌفٌة  ل

الجؽرافً بتكل سلٌم فً مناطه المحافد  لكً تؤاذ كةل مدرسة  نسةبتها بتةكل عةادل مةن الطلبة  و لتجنةب ااتنةا  بعةض 

 المدارس بالطلب  .

لل العلمٌة  التقلٌدٌة   واالهتمةام بالعامةل وكذلك العمل على اداال الوسالل العلمٌ  الحدٌث  بالعملٌ   التربوٌ  بدل الوسةا    

النفسً و المعنوي لتتةجٌع الطةبلب الملتحقةٌن بالدراسةات المسةالٌ  و إعةادة تةؤهٌلٌهم مةن جدٌةد لكسةب الثقة  بؤنفسةهم و 

 النجاح لعبور هذه المرحل  المهم  و الحساس ة بالحٌاة الدراسٌ  .
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 اإلدارة واألقتصاد 

: دور التدقٌه الداالً فً ضةبط األداء المةالً بةالتطبٌه فةً  عنوان الرسال  احمد جاسم دمحم علً  :اسم الطالب 
     مدٌرٌ  اتٌن  محافد  نٌنوى

 القسم : المحاسب   اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕٗٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : تدقٌه ومراجع  الحسابات  9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕٙتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ تٌاد هاتم السقااسم المترؾ : د . 

 تدقٌه ومراجع  الحسابات االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : المحاسب 

 

 المستالص

 

تسعى الدراس  للتعرؾ على دور التدقٌه الداالً فً ضبط األداء المالً فةً الوحةدات الحكومٌة  المتمثلة  بمدٌرٌة          

 اتٌن  محافد  نٌنوى.

ركت الجانب الندري فً البحا على مفهوم التدقٌه الداالً فً وحدات القطةاع الحكةومً ومقوماتةد واهمٌتةد فةً تحسةٌن 

 كومً وتوضٌح أهدافد والمعاٌٌر التً ٌعتمد علٌها فً قٌاس وتقٌٌم عملد. أداء المالً فً وحدات القطاع الح

أما الجانب العملً فقد ركت على دور هٌلات التدقٌه الداالً فً مدٌرٌ  اتٌن  محافد  نٌنوى والتعرؾ على أهم المتاكل 

  حلهةا، ومةن ثةم إٌجةاد طةر  والمعوقات، وتحدٌد ما إذا كانةت هنةاك نقةاط ضةعؾ تواجةد ودٌفة  التةدقٌه الةداالً وإمكانٌة

 لتطوٌر ودٌف  التدقٌه الداالً عبر تطبٌه معاٌٌر التدقٌه الداالً.

 المةدققٌن الةداالٌٌن فةً الدوارات التدرٌبٌة  العلمٌة  التةً تقةدم إلةىقل  ومن بٌن أهم النتالج التً تم الوصل إلٌها هً      

هٌلات التدقٌه فً مدٌرٌ  اتٌن  محافد  نٌنوى، وكذلك ؼٌاب التحفٌت المالً للمودفٌن فً هٌلات التدقٌه أو ؼٌاب ندةام 

ااص بالحوافت الذي ٌتٌد من عمل المدققٌن، وعةدم اسةتادام التكنولوجٌةا الحدٌثة  فةً عملٌة  التةدقٌه، أي عةدم اسةتادام 

ال، وهذا ٌإدي إلى استؽرا  وقت أطول، وبذل جهد أكبر من قبل المةدققٌن، الحاسوب فً عملٌ  تدقٌه المعامبلت  واألعم

 معاٌٌر التدقٌه الحكومً فً مدٌرٌ  اتٌن  نٌنوى. كاف كذلك هناك قصور فً تطبٌه 

ومةةن أهةةم التوصةةٌات التةةً أتقةةدم بهةةا الباحةةا هةةً تٌةةادة عةةدد الةةدورات التدرٌبٌةة  للمةةدققٌن الةةداالٌٌن فةةً مدٌرٌةة  اتٌنةة  

مةةن أجةةل تٌةةادة المعرفةة ، وتطةةوٌر الابةةرة والقةةدرات الذاتٌةة ، ورفةةع مسةةتوى األداء المهنةةً للمةةدققٌن نةةوى محافدةة  نٌ

الداالٌٌن، كذلك ضرورة تٌادة الدعم الحكومً للمدققٌن الداالٌن من ابلل تقدٌم الحوافت التهرٌ  والمكافؤت التةً تحّسةن 

رة اسةةتادام الوسةالل اإللكترونٌة  الحدٌثة  )الحاسةوب( فةةً مةن عمةل المةدققٌن واالرتقةاء بودٌفةة  التةدقٌه، ومةن ثةّم ضةرو

عملٌ  التدقٌه، لكً ٌتم إنجات المعامبلت واألعمال فً الوقت المناسب وتقلٌل الوقت والجهد والتكلف  فةً عملٌة  التةدقٌه، 

هةا فةً الوحةدات اءتفضبلً عن ضرورة تطبٌه كاف  المعةاٌٌر التةدقٌه الحكومٌة  مةن اجةل تٌةادة فاعلٌة  عملٌة  التةدقٌه وكف

 القطاع الحكومً
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 اإلدارة واألقتصاد 

دور بٌانةةةات التكةةةالٌؾ فةةةً تٌةةةادة فاعلٌةةة  ندةةةام الرقابةةة  : عنةةةوان الرسةةةال   عدي فاضل دمحم :اسم الطالب 
   الداالٌ  بالتطبٌه على مدٌرٌ  العٌادات الطبٌ  التعبٌ  / نٌنوى 

 القسم : المحاسب   اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً ٕ٘ٔرقم االستمارة : 

 محاسب  / تدقٌه ومراجع  الحساباتاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 8ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          مدرس الدرج  العلمٌ  :  االد ؼاتي التمًاسم المترؾ : د . 

 محاسب  / تكالٌؾ  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : المحاسب 

 

 المستالص

 

تهدؾ الدراس  إلى تسلٌط الضوء على بٌانات التكالٌؾ فً مدٌرٌ  العٌادات الطبٌ  التعبٌ  / نٌنوى ومن ابلل تةوفر       

تلك البٌانات نتعرؾ على تحلٌةل بٌلة  داالٌة  فةً مدٌرٌة  والعٌةادات الطبٌة  التةعبٌ  التابعة  لهةا، وأاتصةت البٌانةات علةى 

 .الطبٌ  التعبٌ  النفق  فً مدٌرٌ  العٌاداتتحدٌد حجم تكالٌؾ 

 ن الدراس  على إبرات األمور المهم  اآلتٌ :مَ وتك

 هل لبٌانات التكالٌؾ دوراً فً تفعٌل ندام الرقاب  الداالٌ ؟ -ٔ

 هل هنالك حاج  فعلٌ  لبٌانات التكالٌؾ فً عملٌات التدقٌه؟-ٕ

الاةدمات المنفقة  وبٌةان مةا إذا كانةت بٌانةات وتم إاتٌار )مدٌرٌ  العٌادات الطبٌ  التعبٌ / نٌنوى(  كؤنموذج لتحدٌد تكلفة  

 التكالٌؾ تساعد فً تٌادة فاعلٌ  ندام الرقاب  الداالٌ .

ومن أهم اإلستنتاجات التً توصل الٌها الباحا هً أسةتادام بٌانةات التكةالٌؾ التةً تتحملهةا المدٌرٌة  لتودٌفهةا فةً        

تعبٌ  وٌمكةن األعتمةاد علٌهةا فةً عملٌة  التةدقٌه والرقابة  الداالٌة ، عملٌات التدقٌه المالً فً مدٌرٌ  العٌادات الطبٌ  ال

وأَن بٌانات التكالٌؾ فً المإسسات الصةحٌ  ذات مطلةب أساسةً باعتبارهةا اتجاهةات محاسةبٌ  ورقابٌة  حدٌثة  علةى أداء 

 الوحدات الصحٌ .
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 اإلدارة واألقتصاد 

:  تفعٌةةةل ادمةةة  تةةةوطٌن الرواتةةةب لتعتٌةةةت نتةةةاط  عنةةةوان الرسةةةال  فارس علً حماد  :اسم الطالب 
 الصٌرف  االلكترونٌ  )دراس  تحلٌلٌ  لعٌن  من المصارؾ العراقٌ (

 القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً     8ٕٔرقم االستمارة : 

 / ادارة مصارؾ االاتصاص العام / الدقٌه : علوم مصرفٌ    9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٕٗتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  اسم المترؾ : د . مٌادة صبلح الدٌن تاج الدٌن

 ادارة مصارؾ  / علوم مالٌ  ومصرفٌ   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : علوم مالٌ  ومصرفٌ 

 

 المستالص

 

تهدت الساح  المصرفٌ  تطوراً كبٌراً فً مجال الادمات المصةرفٌ  التةً تحولةت مةن الاةدمات المصةرفٌ  التقلٌدٌة        

إلى الادمات المصرفٌ  اإللكترونٌ ، األمر الذي ألتم جمٌع المصارؾ بتطةوٌر الاةدمات التةً تقةدمها إلةى تبالنهةا؛ لؽةرض 

إللكترونٌة ، ال سةٌما فةً الجوانةب المتعلقة  بةؤدوات الصةٌرف  اإللكترونٌة  مواكب  التطورات الحاصل  فةً مجةال الصةٌرف  ا

ووسالل الدفع اإللكترونً. فتاد اهتمام المصارؾ بتبنً الصٌرف  اإللكترونٌ ؛ لما تمتةات بةد مةن سةرع  فةً تقةدٌم الادمة  

رٌؾ بالصٌرف  اإللكترونٌ  وتناولها من وتقلٌل للوقت والتكلف ، لذا جاء هذا البحا امتداداً للدراسات األارى وُمسِهماً للتع

كل الجوانب تقرٌباً باإلضاف  إلى معرف  مدى تبنً وتطبٌه الصٌرف  اإللكترونٌ  فً المصارؾ العراقٌ  من اةبلل اسةتادام 

(، واعتبةةةار MB( والصةةةٌرف  المحمولةةة  )POS( ونقةةةاط البٌةةةع )ATMأدوات الصةةةٌرف  اإللكترونٌةةة  كالصةةةراؾ اآللةةةً )

لرواتب أداة للتوجد نحو الصٌرف  اإللكترونٌ ، وأاتٌرت محافد  نٌنةوى لمصةداقٌ  ذلةك، وتوضةٌح كٌةؾ متروع توطٌن ا

ساعد هذا المتروع للتوجد نحو الصٌرف  اإللكترونٌ  بإصدار بطاق  الماستر كارد.  وبؽٌ  تحقٌةه البحةا أهدافةد، وإثبةات 

مارتً استبٌان؛ للتعةرؾ علةى ارالهةم بتةؤن البحةا، ُعنٌةت فرضٌاتد فقد استادم الباحا أداة لجمع البٌانات تمثلت فً است

األولى بعٌن  من المصارؾ مدراء ومودفٌن، والثانٌ  ااتّصت بعٌن  من تبالن المصارؾ فً محافد  نٌنوى، وبعد تحلٌةل 

وضوح ( للتحلٌل اإلحصالً، تم التوصل إلى مجموع  من االستنتاجات كان من أهمها، SPSSالنتالج باستادام برنامج )

الرإٌ  لدى المصارؾ العامل  فً محافد  نٌنوى بتؤن منافع ومتطلبات الصٌرف  اإللكترونٌ ، وأهمٌة  ُكةٍلّ مةن متةروعً 

توطٌن الرواتب وبطاق  الماستر كةارد بوصةفها أداة للتوجةد نحةو الصةٌرف  اإللكترونٌة  ومسةتقبلها وتطورهةا فةً محافدة  

عاب الصٌرف  اإللكترونٌ  والمعوقات التً تواجد تطبٌقاتها، وإدراكةد للمتاٌةا نٌنوى المرهون بمدى قدرة التبون على استٌ

المتحقق  من متروع توطٌن الرواتب وبطاق  الماسترد كارد، واتم البحا متواره بجمل  من التوصٌات، كان مةن أهمهةا 

تها، باإلضاف  إلى تطوٌر الكوادر وجوب االستعان  بالابرات العلمٌ  التً استطاعت اعتماد الصٌرف  اإللكترونٌ  فً تعامبل

البترٌ  داال المصارؾ لكً تتبلءم مع هذا التوجد، وضرورة القٌام بعمل ندوات بتةؤن تطبٌةه متةروع تةوطٌن الرواتةب 

فةةً محافدةة  نٌنةةوى، وتوضةةٌح أهمٌةة  هةةذا المتةةروع بالنسةةب  للمصةةارؾ والمتاٌةةا التةةً ٌحققهةةا هةةذا المتةةروع للتبةةالن 

 ل .المتمثلٌن بمودفً الدو
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 اإلدارة واألقتصاد 

عنةةوان الرسةةال  :  تقةةوٌم إجةةراءات التةةدقٌه الةةداالً لؤلجنحةة  الااصةة  فةةً  لٌا قاسم دمحم عبدهللا  :اسم الطالب 
 العٌادات الطبٌ  التعبٌ  .

 المحاسب  القسم :  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  البحا : اكادٌمًطبٌع      ٖ٘ٔرقم االستمارة : 

 محاسب  / تدقٌه ومراجع  الحساباتاالاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٔٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه           استاذ مساعد الدرج  العلمٌ  : لقمان دمحم أٌوباسم المترؾ : د . 

 مالٌ  وتدقٌه /محاسب   الدقٌه : االاتصاص العام / المحاسب  القسم : 

 

 المستالص

 

ى تحدٌد اإلطار الندري لندام التدقٌه الداالً فةً ضةوء الدراسةات والبحةوا واإلصةدارات الحدٌثة  هدفت الدراس  إل      

التةدقٌه ، فةً ضةوء متطلبةات من ابلل التطر  إلى مفهوم ندام التدقٌه الداالً وأهمٌتد وأهدافد وأنواعد على نحةٍو عةام

الدولٌ  ومعاٌٌره ذات العبلق  بندام التدقٌه الداالً، إلى جانب دراس  وتقٌةٌم ندةام التةدقٌه الةداالً فةً العٌةادات الطبٌة  

التعب  واألجنح  الااص  للتعرؾ على مدى توفر متطلبات التدقٌه الدولً فٌد، ومدى توافقد مع معاٌٌر التةدقٌه الةدولً؛ 

 هذا الندام، وتحدٌد أهم اإلجراءات الواجب اتااذها لتبلفٌها. للوقوؾ على أوجد القصور فً

 تحاول الدراس  على نحٍو عام اإلجاب  عن األسلل  اآلتٌ :

 هل إجراءات التدقٌه الداالً لؤلجنح  الااص  فً العٌادات الطبٌ  التعبٌ  سلٌم ؟ .ٔ

 اٌٌر الدولٌ ؟هل تتبلءم إجراءات التدقٌه الداالً ومطابق  للقوانٌن والتعلٌمات والمع .ٕ

تتمثل فرضٌ  الدراس  باآلتً: "إن التقٌٌم الدوري الفاعل لندام التدقٌه الداالً فً االجنح  الااصة  فةً ضةوء متطلبةات 

ومعاٌٌر التةدقٌه الدولٌة  المتعلقة  بةندم التةدقٌه الةداالً سٌُسةهم فةً الكتةؾ والحةد مةن أٌة  ثؽةرات قةد تةإثر فةً تحقٌةه 

 . األهداؾ المتوااة من الندام"

ولتحقٌه أهداؾ البحا تم اعتماد المنهج الوصفً فً تؽطٌ  الجانب الندري  للدراس ، والمنهج التطبٌقً فةً تقٌةٌم ندةام 

التدقٌه الداالً فً األجنح  الااص , وقد توصلت الدراس  إلى  العدٌد من االستنتاجات، واقترحت العدٌةد مةن التوصةٌات، 

هنةاك العدٌةد مةن نقةاط الضةعؾ فةً ندةام الضةبط الةداالً ا الدراسة  هةً أن ومن بٌن أهم االسةتنتاجات التةً توصةلت إلٌهة

لؤلجنح  الااص  من أبرتها موقع المدقه الداالً فً الهٌكل التندٌمً فةً األجنحة  الااصة , وتتةتٌت عمةل المةدقه بةٌن 

, إلى جانةب عةدم وضةوح دالرة صح  نٌنوى وبٌن مدٌرٌ  العٌادات الطبٌ  التعبٌ , وعدم وجود استقبللٌ  للمدقه الداالً

 المتاصص .اطوط السلط  والمسإولٌ  والنقص فً الكوادر 
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 اإلدارة واألقتصاد 

تتاٌص الفجوة بةٌن المتوقةع والمةدرك لسٌاسةات وبةرامج عنوان الرسال  :  ماجد صعب سبلم   :اسم الطالب 
 -دراس  مقارن  بٌن جامعتً الموصل وكركوك  -صٌان  الموارد البترٌ  

 القسم : ادارة أعمال  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

  ماجستٌر التهادة :  طبٌع  البحا : اكادٌمً    ٕٕٔرقم االستمارة : 

 ادارة اعمال / ادارة الموارد البترٌ االاتصاص العام / الدقٌه :   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ ٔٔتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          استاذ مساعد  الدرج  العلمٌ  : اسماعٌل حدٌداسم المترؾ : د . عامر 

 ادارة اعمال / ادارة امدادات االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : ادارة أعمال 

 

 المستالص

 

االبعةاد  تناولت هذه الدراس  موضوع سٌاسات وبرامج صٌان  الموارد البترٌ ، وتضمنت اربعة  أبعةاد وتفاعلةت تلةك      

لتتةةكل إطةةار هةةذه الدراسةة ، والتةةً تهةةدؾ الةةى التعةةرؾ علةةى توقعةةات األفةةراد وإدراكةةاتهم حةةول السٌاسةةات والبةةرامج التةةً 

تعتمةةدها جةةامعتً الموصةةل وكركةةوك بهةةدؾ تةةوفٌر بٌلةة  عمةةل مناسةةب  ٌتةةعر عةةن طرٌقهةةا العةةاملون بالراحةة  واالطملنةةان، 

رد البتةرٌ  فةً الجةامعتٌن المبحةوثتٌن بؽٌة  رفةع مسةتوى ادالهةا وواللهةا وتكمن اهمٌ  الدراس  فً تٌادة االهتمام بةالموا

للمندم ، من ابلل تطبٌه مباد  سٌاسات وبرامج صٌان  الموارد البترٌ ، لذلك جاءت هـذه الدراس  كمسةاهم  فةً هةـذا 

 المجال، ولتحقٌه هذا الؽرض تم صٌاؼ  متكل  الدراس  بعدد من التساإالت منها:

 وقعات المبحوثٌن لسٌاسات برامج صٌان  الموارد البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن؟ما مستوى ت .ٔ

 ما مستوى إدراك المبحوثٌن لسٌاسات برامج صٌان  الموارد البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن؟ .ٕ

كافة ، والاتبةار ولئلجاب  عن التساإالت المثارة فً متكل  الدراس  اعتُمدت عدة فرضٌات عالجت الموضوع مةن جوانبةد 

صح  هذه الفرضٌات، فقد جمعت البٌانات ذات الصل  بموضوع  الدراس  باعتماد استمارة استبان  أُعدت لهذا الؽرض، إذ 

( فرداً فً جامع  كركوك بوصفهما مٌداناً تطبٌقٌاً للدراسة  8ٕ٘( فرداً فً جامع  الموصل، و)ٕٙٓتملت عٌن  الدراس  )

  مةةن الوسةةالل االحصةةالٌ  المتمثلةة  بةةـ )معامةةل كرونبةةاا الفةةا والمتوسةةطات الحسةةابٌ  الحالٌةة ، وقةةد اسةةتادمت مجموعةة

 (.SPSS. V.25واالنحراؾ المعٌاري والتكرارات والنسب الملوٌ ( واستارجت النتالج باستادام برنامج )

قةوم هةذا المةنهج علةى وتم استادام المنهج الوصفً التحلٌلةً فةً التعامةل مةع معطٌةات الدراسة  الندرٌة  والتطبٌقٌة . إذ ٌ

وصؾ الداهرة قٌد الدراس  عن طرٌه االدبٌات التً تناولت الموضوع، فضبلً عن تحلٌل هذه الداهرة مٌةدانٌاً عةن طرٌةه 

ما تم إجراءه من توتٌع الستمارات االستبان  وتحلٌلها للوصول الى النتالج، وعلى ضوء النتالج المسةتارج  تةم التوصةل 

أهمها وجود فجةوة كبٌةرة بةٌن توقعةات العةاملٌن وإدراكهةم لسٌاسةات وبةرامج صةٌان  المةوارد  لمجموعـ  من االستنتاجات

البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن، كما أدهرت نتالج التحلٌةل بوجةود تبةاٌن فةً مسةتوى اهتمةام الجةامعتٌن بؤبعةاد صةٌان  

 الموارد البترٌ .

قدٌم مجموع  من المقترحات التةً تنسةجم مةع هةذه االسةتنتاجات وفً ضوء االستنتاجات التً توصلت إلٌها الدراس , تم ت

اهمها، ضرورة قٌام الجامعتٌن بردم الفجةوة بةٌن توقعةات األفةراد وادراكهةم بتطةوٌر واقةع سٌاسةات المةوارد البتةرٌ  عةن 

قة  مةع طرٌه توفٌر بٌل  عمل تتةوفر فٌهةا كةل مسةتلتمات الصةح  والسةبلم  المهنٌة  وعبلقةات عمةل تتسةم بالوضةوح والث

تةةوفٌر البةةرامج الترفٌهٌةة  المناسةةب ، فضةةبلً عةةن دعةةوة البةةاحثٌن إلةةى تقةةدٌم المتٌةةد مةةن الدراسةةات المسةةتقبلٌ  ذات الصةةل  

 بموضوع الدراس  الحالٌ  وفً مٌادٌن مؽاٌرة.

 الكلمات المفتاحٌ : سٌاسات، برامج، صٌان ، الموارد البترٌ 

 



 

341 
  

 اإلدارة واألقتصاد 

دور بعةةض عملٌةةات ادارة المعرفةة  فةةً ردم فجةةوات  : عنةةوان الرسةةال   ماتن عمر دمحم حسن  :اسم الطالب 
   جودة الادم  / دراس  استطبلعٌ  فً مدٌرٌ  بلدٌ  القٌارة

 القسم : االدارة الصناعٌ  اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً    7ٕٔرقم االستمارة : 

 االاتصاص العام / الدقٌه : االدارة الصناعٌ   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 9ٕتارٌخ المناقت   :  

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : استاذ مساعد  علً عبدالستار عبدالجباراسم المترؾ : د . 

 / إدارة معرف  األعمالإدارة  االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : ادارة أعمال 

 

 المستالص

 

تناولت هذه الدراس  موضوع سٌاسات وبرامج صٌان  الموارد البترٌ ، وتضمنت اربعة  أبعةاد وتفاعلةت تلةك االبعةاد       

لتتةةكل إطةةار هةةذه الدراسةة ، والتةةً تهةةدؾ الةةى التعةةرؾ علةةى توقعةةات األفةةراد وإدراكةةاتهم حةةول السٌاسةةات والبةةرامج التةةً 

جةةامعتً الموصةةل وكركةةوك بهةةدؾ تةةوفٌر بٌلةة  عمةةل مناسةةب  ٌتةةعر عةةن طرٌقهةةا العةةاملون بالراحةة  واالطملنةةان، تعتمةةدها 

وتكمن اهمٌ  الدراس  فً تٌادة االهتمام بةالموارد البتةرٌ  فةً الجةامعتٌن المبحةوثتٌن بؽٌة  رفةع مسةتوى ادالهةا وواللهةا 

د البترٌ ، لذلك جاءت هـذه الدراس  كمسةاهم  فةً هةـذا للمندم ، من ابلل تطبٌه مباد  سٌاسات وبرامج صٌان  الموار

 المجال، ولتحقٌه هذا الؽرض تم صٌاؼ  متكل  الدراس  بعدد من التساإالت منها:

 ما مستوى توقعات المبحوثٌن لسٌاسات برامج صٌان  الموارد البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن؟ .ٔ

 صٌان  الموارد البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن؟ما مستوى إدراك المبحوثٌن لسٌاسات برامج  .ٕ

ولئلجاب  عن التساإالت المثارة فً متكل  الدراس  اعتُمدت عدة فرضٌات عالجت الموضوع مةن جوانبةد كافة ، والاتبةار 

إذ صح  هذه الفرضٌات، فقد جمعت البٌانات ذات الصل  بموضوع  الدراس  باعتماد استمارة استبان  أُعدت لهذا الؽرض، 

( فرداً فً جامع  كركوك بوصفهما مٌداناً تطبٌقٌاً للدراسة  8ٕ٘( فرداً فً جامع  الموصل، و)ٕٙٓتملت عٌن  الدراس  )

الحالٌةة ، وقةةد اسةةتادمت مجموعةة  مةةن الوسةةالل االحصةةالٌ  المتمثلةة  بةةـ )معامةةل كرونبةةاا الفةةا والمتوسةةطات الحسةةابٌ  

 (.SPSS. V.25( واستارجت النتالج باستادام برنامج )واالنحراؾ المعٌاري والتكرارات والنسب الملوٌ 

وتم استادام المنهج الوصفً التحلٌلةً فةً التعامةل مةع معطٌةات الدراسة  الندرٌة  والتطبٌقٌة . إذ ٌقةوم هةذا المةنهج علةى 

طرٌةه  وصؾ الداهرة قٌد الدراس  عن طرٌه االدبٌات التً تناولت الموضوع، فضبلً عن تحلٌل هذه الداهرة مٌةدانٌاً عةن

ما تم إجراءه من توتٌع الستمارات االستبان  وتحلٌلها للوصول الى النتالج، وعلى ضوء النتالج المسةتارج  تةم التوصةل 

لمجموعـ  من االستنتاجات أهمها وجود فجةوة كبٌةرة بةٌن توقعةات العةاملٌن وإدراكهةم لسٌاسةات وبةرامج صةٌان  المةوارد 

دهرت نتالج التحلٌةل بوجةود تبةاٌن فةً مسةتوى اهتمةام الجةامعتٌن بؤبعةاد صةٌان  البترٌ  فً الجامعتٌن المبحوثتٌن، كما أ

 الموارد البترٌ .

وفً ضوء االستنتاجات التً توصلت إلٌها الدراس , تم تقدٌم مجموع  من المقترحات التةً تنسةجم مةع هةذه االسةتنتاجات 

كهةم بتطةوٌر واقةع سٌاسةات المةوارد البتةرٌ  عةن اهمها، ضرورة قٌام الجامعتٌن بردم الفجةوة بةٌن توقعةات األفةراد وادرا

طرٌه توفٌر بٌل  عمل تتةوفر فٌهةا كةل مسةتلتمات الصةح  والسةبلم  المهنٌة  وعبلقةات عمةل تتسةم بالوضةوح والثقة  مةع 

تةةوفٌر البةةرامج الترفٌهٌةة  المناسةةب ، فضةةبلً عةةن دعةةوة البةةاحثٌن إلةةى تقةةدٌم المتٌةةد مةةن الدراسةةات المسةةتقبلٌ  ذات الصةةل  

 الدراس  الحالٌ  وفً مٌادٌن مؽاٌرة. بموضوع

 الكلمات المفتاحٌ : سٌاسات، برامج، صٌان ، الموارد البترٌ 
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 اإلدارة واألقتصاد 

: تقٌةٌم كفةاءة اداء ورتة  إعةادة تةدوٌر المالفةات الببلسةتٌكٌ   عنوان الرسةال  مروة االد ٌوسؾ  :اسم الطالب 
 8ٕٔٓفً مصنع جابر بن حٌان للعام 

 القسم : األقتصاد اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الموصل الجامع  :

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً    ٖٕٔرقم االستمارة : 

االاتصاص العام / الدقٌه : دراسات جدوى وتقٌٌم متارٌع / دراسات جدوى   9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 9ٔتارٌخ المناقت   : 
 وتقٌٌم متارٌع

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  عبلء وجٌد مهدياسم المترؾ : د . 

 / اقتصاد بٌلً اقتصاد االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : األقتصاد

 

 المستالص

 

تعد عملٌ  تقٌٌم كفاءة األداء االقتصادي من األولوٌات المهم  التً ٌجب متابعتهةا مةن اةبلل فتةرات تمنٌة  متفاوتة         

أجل كتؾ المعوقات التً تواجد المإسسات االقتصادٌ  ومحاول  وضع الحلول لهةا بالوقةت المناسةب، لؽةرض تحقٌةه  من

 األهداؾ المرسوم  بصورة صحٌح .

وفً بحثنا هذا تم التطةر  إلةى تقٌةٌم كفةاءة األداء لورتة  إعةادة تةدوٌر المالفةات الببلسةتٌكٌ  فةً مصةنع جةابر بةن حٌةان 

اٌٌر للوقوؾ على واقع اإلنتاج واإلنتاجٌ  فضبلً عن التعرؾ على الطاقات مةن اةبلل نسةب  االنتفةاع باستادام عدد من المع

 ( قٌد الدراس .8ٕٔٓمن الطاق  التصمٌم  ابلل سن  )

وتتٌر نتالج تطبٌةه المعةاٌٌر الااصة  بتقٌةٌم كفةاءة األداء االقتصةادي إلةى انافةاض اإلنتاجٌة  الكلٌة  فضةبلً عةن انافةاض 

( % بسةةبب ٙٔ,7ٙاصةةر اإلنتةةاج المسةةتادم  فةةً العملٌةة  اإلنتاجٌةة ، فضةةبلً عةةن وجةةود طاقةة  معطلةة  بنسةةب  )إنتاجٌةة  عن

توقفات اإلنتاج لعدة أٌام بسبب اعتماده على الطلب. لذلك البد من اتبةاع اطةوات فعالة  مةن أجةل تٌةادة اإلنتةاج واإلنتاجٌة  

 .جدٌرة بإقام  المتروعورفع الطاق  اإلنتاجٌ  للوصول إلى تحقٌه كفاءة اقتصادٌ  
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 اإلدارة واألقتصاد 

:  التةةتام اداء وحةةدات التةةدقٌه الةةداالً وفقةةا لمكونةةات عنةةوان الرسةةال   وسام الٌؾ سلطان  :اسم الطالب 
دراسةة  مقارنةة  للجامعةةات الحكومٌةة  فةةً  cosoالرقابةة  الداالٌةة  الطةةار 

 محافد  نٌنوى

 القسم : محاسب   اإلدارة واألقتصاد     الكلٌ  : الجامع  : الموصل

 التهادة : دبلوم عالً  طبٌع  البحا : اكادٌمً    ٕٙٔرقم االستمارة : 

 تدقٌه ومراجع  الحسابات  / االاتصاص العام / الدقٌه : محاسب    9ٕٔٓ/ ٕٔ/ 9ٕتارٌخ المناقت   : 

 التهادة : دكتوراه          الدرج  العلمٌ  : مدرس  االء عبد الواحد ذنوناسم المترؾ : د . 

 مالٌ  وتدقٌه /  محاسب   االاتصاص العام / الدقٌه : القسم : محاسب  

 

 المستالص

 

تعد ودٌف  التدقٌه الداالً من الودالؾ المهم  فً كاف  المإسسات، لما لها من أثر فً تنفٌذ ندام الرقاب  الداالٌ       

ٌحقه أهداؾ هذه المإسسات، ولتحقٌه هذه األهةداؾ بصةورة فاعلة  فةإن التةتام وحةدات التةدقٌه الةداالً وتطوٌره بتكل 

المندمات الراعٌة  للمهنة   بمعاٌٌر الممارس  المهنٌ  الااص  والبرامج الااص  بتحسٌن األداء وتبنً اطر حدٌث  وضعتها

كل ملحود ومن ثم تحقٌه أهةداؾ الرقابة  الداالٌة  سٌعمل على تحسٌن كفاءة أداء هذه الوحدات بت (COSO) مثل إطار

 التتؽٌلٌ  وأهداؾ التقرٌر وااللتتام.

كٌؾ ٌمكن تطةوٌر أداء وحةدات التةدقٌه وبناء علٌد، تحاول الدراس  اإلجاب  على عدد من التساإالت البحثٌ  أهمها:       

الداالً بوصفها ودٌف  حٌوٌ  تساعد على تحسٌن أداء المإسسات؟ وكٌؾ ٌمكةن المقارنة  بةٌن وحةدات التةدقٌه الةداالً 

 بوصفد إطار لتؤكٌد وتحسٌن الكفاءة.  COSO فً الجامعات المبحوث  اعتماداً على مدى تبنٌها ألطار 

وضةع إطةار فكةري وندةري حةول كٌفٌة  قٌةاس األداء فةً وحةدات التةدقٌه الةداالً مةع  إلةىفً ضوء ذلك تسةعى الدراسة  

وفةةه تحدٌثاتةةد األاٌةةرة، وكةةذلك المقارنةة  بةةٌن وحةةدات التةةدقٌه  COSOالتركٌةةت علةةى مكونةةات الرقابةة  الداالٌةة  لـــــــةةـ 

بٌ  لهةةا، وقةةد تةةم اسةةتادام مةةن اةةبلل تحدٌةةد الكفةةاءة النسةة COSOالةةداالً فةةً الجامعةةات المبحوثةة  وفقةةاً لمكونةةات إطةةار 

المنهج التحلٌلً فً الدراس  عبر تطبٌه تحلٌل مؽلؾ البٌانات بوصفد أسلوب ٌعتمد على المقارنة  بةٌن الوحةدات التةً تةم 

جمع البٌانات حولها باستادام استمارة فحص أَعدت لهذا الؽةرض، كمةا توصةلت الدراسة  الةى مجموعة  مةن االسةتنتاجات 

تةةر وحةةدة تةةدقٌه داالةةً مةةن أصةةل تسةةع واربعةةٌن وحةةدة حصةةلت علةةى كفةةاءة أداء تامةة  قةةدرها أن هنةةاك اثنتةةا عأهمهةةا: 

%(. وهذا ٌتٌر الى ان هذه الوحدات تستؽل كامل مدابلتها )المكونات( للمساهم  فً تكوٌن مارجاتها )االهةداؾ( ٓٓٔ)

ن اعتمادهةةا كوحةةدات مرجعٌةة  (، التةةً ٌمكةةCOSOدون وجةةود اي هةةدر او اهمةةال فةةً مكونةةات الرقابةة  الداالٌةة  وفقةةاً لةةـ)

( وحةدة التةدقٌه الةداالً المتبقٌة  مةن حٌةا كفةاءة 7ٖلمقارن  بقٌ  الوحدات معها للوصول الةى حةد الكفةاءة وتتفةاوت الةـ)

(، فةً تبنٌهةا لمكونةات الرقابة  %94.4( الةى )%13.9األداء المتحقق  وفقاً لمكونات الرقاب  الداالٌ ، والتةً تمتةد مةن )

 ( فً تحقٌه اهداؾ الرقاب  الداالٌ .COSO)الداالٌ  ألطار 

وااتتمت الدراس  بمجموع  من التوصٌات أهمها: ضرورة االلتتام بالمعاٌٌر واألطر الصادرة من المندمات       

COSO والجمعٌات المهنٌ  الراعٌ  للمهن  والسٌما المباد  المندرج  تحت مكونات إطار جنباً الى جنب مع القوانٌن  

النافذة لتحسٌن مستوى وكفاءة األداء لوحدات التدقٌه الداالً، فضبل عن ضرورة تركٌت الجامعات على تبنً  والتعلٌمات

COSOورش ودورات تدرٌبٌ  لفهم عناصر مكونات الرقاب  الداالٌ  وفقاً لـــ  تقدٌر المااطر وانتط   وبتكل ااص 

 المراقب .
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