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 مقدمة

 

 

تسعى األمانة العامة للمكتبة المركزٌة فً جامعة دٌالى إلى إعالم السادة    

المستفٌدٌن من خدماتها أوال بأول عن كل ما ٌجري من أعمال و انجازات 

معرفٌة و فكرٌة تخصهم سواء على مستوى الجامعة  أو على مستوى 

ح الجامعات العراقٌة ، ومن هنا تأتً نشرة مستخلصات الرسائل و االطارٌ

الجامعٌة المنجزة فً كلٌات جامعة دٌالى لتحٌط السادة الباحثٌن فً الجامعات 

العراقٌة علماً لما تم انجازه من رسائل و اطارٌح  وفً التخصصات العلمٌة 

المختلفة علماً ان هذا هو القسم األول من النشرة و ٌضم الرسائل و االطارٌح 

و لغاٌة نهاٌة  7102م الجامعً المنجزة من بداٌة شهر كانون الثانً من العا

و ستقوم األمانة العامة للمكتبة المركزٌة بهذا العمل  7102شهر حزٌران 

تباعاً و بشكل منتظم لهذا العام و السنوات المقبلة ان شاء هللا و سنحٌط 

 الباحثٌن و الدارسٌن علماً لكل ما ٌنجز فً داخل أسوار جامعتنا العزٌزة .     

 

 

 

 

 أ.م. جعفر حسن جاسم                                                      

 االمٌن العام للمكتبة المركزٌة                                                  

 جامعة دٌالى                                                            

 



 الصفحة االطروحة/ عنوان الرسالة  اسم الباحث
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 المرشدين التربويين
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اثر برنامج ارشادي باسلوب اعادة البناء المعرفي في  عماد خالد مغير فرهود
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2 

الذكاء المنظومي و عالقته بالتفكير علي الرتبة عند  هند نزار مصطفى محمد 
 طلبة الجامعة

3 
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تعلم بعض المهارات االساسية كلية التربية البدنية و 

 علوم الرياضة

4 

في العراق بعد التغير السياسي  تحديات حقوق االنسان ايالف واثق ابراهيم 
 2003عام 
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 7 ضمانات العدالة الجنائية في التشريعات العراقية نور صباح ياسر
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 محافظة ديالى

11 

نظم الحيازة الزراعية وتاثيرها في استماالت االرض  ضياء الدين حسين عسكر
 الزراعية في محافظة ديالى

13 

اثر المنخفضات الجوية الداخلة في تحديد كمية  نيران علي حسين
 االمطار الساقطة على العراق

11 

البحث الصرفي في كتاب الكفاية في النحو لمحمد بن  سحر جمال ساالر
 هـ 918عبد هللا بن محمود ت 

16 

البحث النحوي في كتاب شرح اللؤلؤة في علم العربية  نضال محمود حسن 
 هـ776لجمال الدين السرمدي ت 

17 

هـ  1014هـ و القاري ت  981ت  شرحا التفتزاني لمى حسين محمود
 على تصريف العزي للزنجاني

18 

التعبير الداللي اللفاظ القران الكريم دراسة تحليلية  شيماء زيدان عبد حيدر
 موازنة في كتب مفردات القران وغربيه

20 

مظاهر التشكيل السيمائي دراسة في لوحات الراع في  شيماء حاتم عبود مطر
 الشعر الجاهلي

24 

تاثير تمرينات خاصة في تطوير عزم قوة الذراعين   ي حميد علي الزبيديعل
وبعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة لالعبي 
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28 
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دراسة مسحية لفقر الدم لدى بعض االطفال في مدينة  امجد ادهم احمد
 بعقوبة

32 

دراسة مقارنة لعوامل الضراوة للبكتريا المعزولة من  حنان ثامر نجم عبد علي الجميلي
 اخماج المسالك البولية لمرضى العناية القلبية المركزة

33 



دراسة وراثية و بكترلوجية لملوثات مستحضرات  انفال محمد جمعة ذياب
 التجميل في محافظة ديالى
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  التحليل الوراثي الجزيئي و الكمي لنحل العسل سارة ثامر محمد الحمداني
apismellifera 1719  باستعمال ثالثة مناطق
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36 

دراسة بعض المؤشرات الجزيئية و الفسلجية  لشمرينور جاسم محمد ا
 لمريضات سرطان الثدي في محافظة ديالى

37 

دراسة جزيئية و تشخيصية مقارنة لعزالت المكورات  انسجام يعقوب كاظم االركي
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38 
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13 

معوقات العمل وعالقتها بالرضا الوظيفي لمدرسي  فهمي حسين خميس
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18 
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تاثير السعف والرش بالبنزل ادفين في صفات ثمار  عبد الهادي حسين محمد
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تاثير اضافة مستويات مختلفة من معزز الكيفير  محمد صبيح سلمان التميمي
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قبل االسالم من خالل كتاب تهذيب اللغة لالزهري ت 
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 الكلية التخصص العنوان اسم الباحث

نيران عبد مهدي صالح 
 العزاوي

الوعي االخالقي و عالقته 
بالنسق القيمي لدى المرشدين 

 التربويين

ماجستير ارشاد نفسي و 
 توجيه تربوي

كلية التربة 
 االساسية 

 المستخلص

هدفت الدراسة الحالية في التعرف على الوعي األخالقي والنسق ألقيمي لدى المرشدين التربويين من     

- :خالل التحقق من األهداف اآلتية

 0قياس الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويين

 0معرفة النسق ألقيمي لدى المرشدين التربويين

الحالة  -مدة الخدمة –الجنس )تبعا لمتغيرات معرفة الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويين

 (.االجتماعية

 (.الحالة االجتماعية -مدة الخدمة -الجنس)معرفة النسق ألقيمي لدى المرشدين التربويين تبعا لمتغيرات

 0معرفة طبيعة العالقة بين الوعي األخالقي والنسق ألقيمي لدى المرشدين التربويين

 0الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويينمعرفة مساهمة النسق ألقيمي في 

وفرنون و  -البورت)ولتحقيق هذه األهداف قامت الباحثة ببناء مقياس الوعي األخالقي وتبنت مقياس

بصورته المعربة ، وقد تم تطبيق المقياسين على الذين تم  اختيارهم بالطريقة العشوائية حيث ( ليندزي

 (.0002/0002)لدراسي مرشد ومرشدة للعام ا( 000)بلغ عددهم

الوسط الحسابي ، االنحراف المعياري ، ) وبعد المعالجة اإلحصائية بالوسائل اإلحصائية اآلتية  

 (.االختبار التائي لعينة واحدة ، االختبار التائي لعينتين مستقلتين ، تحليل التباين األحادي 

 :جاءت النتائج بما يأتي

 0دى المرشدين التربويينيوجد الوعي األخالقي بمستوى عالي ل 

جاء النسق ألقيمي لدى المرشدين التربويين مرتب حسب األهمية حيث كانت القيمة الدينية تحتل المركز 

األول ثم تليها القيمة النظرية ثم القيمة االقتصادية ثم القيمة السياسية ثم القيمة االجتماعية ثم القيمة 

 0الجمالية

( الجنس)مقياس الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويين وفقا لمتغير توجد فروق ذات داللة إحصائية ل

 0لصالح الذكور

مدة ) توجد فروق ذات داللة إحصائية لمقياس الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويين وفقا لمتغير 

ة سنوات ثم تليها مد( 00-2)سنوات ثم تليها مدة الخدمة من( 2 -0)لصالح مدة الخدمة من( الخدمة 

 (.فما فوق 02)سنة ثم تليها مدة الخدمة من ( 02 -00)الخدمة من
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الحالة )توجد فروق ذات داللة إحصائية لمقياس الوعي األخالقي لدى المرشدين التربويين وفقا لمتغير

 0لصالح المتزوج( االجتماعية

 (.اإلناث -ذكورال( ) الجنس) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمقياس النسق ألقيمي وفقا لمتغير 

سنوات،  2 -0) من( مدة الخدمة)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية لمقياس النسق ألقيمي وفقا لمتغير 

 (.سنة فما فوق 02سنة، 02-00سنوات،  00 -2

في ( االجتماعية -السياسية -االقتصادية -النظرية –الدينية ) ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للقيم 

بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية للقيمة ( الحالة االجتماعية)قيمي وفقا لمتغير مقياس النسق أل

 0لصالح غير المتزوج( الحالة االجتماعية ) الجمالية في مقياس النسق ألقيمي وفقا لمتغير 

 :وفي ضوء نتائج البحث قدمت الباحثة بعض التوصيات والمقترحات ومنها ما يأتي 

 :التوصيات

التربية بتطبيق مقياس الوعي األخالقي في المدارس على المرشدين التربويين لقياس الوعي  إفادة وزارة

 0األخالقي لديهم

ضرورة التأكيد على بث القيم السامية لدى المرشدين التربويين والنظر على أنها توجه سلوكهم بشكل 

 0علمي ونظري

 :المقترحات

 0الجامعة إجراء دراسة مماثلة على عينات أخرى مثال طلبة

 0إدخال متغيرات على دراسة الحالية كالسكن، العمر

اثر برنامج ارشادي باسلوب  عماد خالد مغير فرهود
اعادة البناء المعرفي في تنمبة 
الدافع المعرفي لدى طالب 

 المرحلة االعدادية

ماجستير ارشاد نفسي 
 و توجيه تربوي

كلية التربية 
 االساسية

 المستخلص

أثر البرنامج اإلرشادي بأسلوب إعادة البناء المعرفي في تنمية )الحالي التعرف على يستهدف البحث 

- :وذلك من خالل اختبار الفرضيات اآلتية ( الدافع المعرفي لدى طالب المرحلة اإلعدادية

بينرتب المجموعة ( 0،02)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  في تنمية الدافع المعرفي عند مستوى 

 (البعدي–القبلي ) في االختبارين  الضابطة

بين رتب المجموعة ( 0،02)التوجد فروق ذات دالله إحصائية في تنمية الدافع المعرفي عند مستوى 

 ( البعدي–القبلي ) التجريبية في االختبارين

بين رتبالمجموعة (0،02)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في تنمية الدافع المعرفي عند مستوى 

 بية ورتب المجموعة الضابطة في االختبار البعديالتجري



3 
 

ولتحقيق هدف البحث وفرضياته تم اختيار المنهج التجريبي ذي المجموعتين التجريبية والضابطة 

وقياس قبلي وبعدي لكال المجموعتين وقد تحدد البحث الحالي بطالب المرحلة اإلعدادية في المدارس 

عقوبة التابعة للمديرية العامة لتربية ديالى للعام الدراسي الصباحية وللذكور فقط في مركز قضاء ب

( 02)طالبا وتم اختيار (2022)وتكون مجتمع البحث طالب اإلعدادية البالغ عددهم ( 0002/ 0002)

قصدية من الطالب الذي أدنى من الوسط الفرضي على مقياس الدافع  طالبا من مدرستين بطريقة

طالب لكل مجموعة وأجريت ( 00)بواقع ( تجريبية وضابطة)تين المعرفي وتم توزيعهم على مجموع

 .التكافؤاتبمجموعة من المتغيرات 

( 02)وبلغ عدد الجلسات (  ميكنبوم) وقد تم أعداد برنامج إرشادي وفق أسلوب إعادة البناء المعرفي لــ

يانات اإلحصائية دقيقة وكما تم معالجة الب( 22)جلسة بواقع جلستين في كل أسبوع وان مدة الجلسة 

مربع ، اختبار مان وتني ، سمير نوف–اختبار كولموجروف ،معامل ارتباط بيرسون ) وذلك باستخدام 

 ( معادلة الفا كرونباخ، كآي 

 .وأظهرت النتائج إن البرنامج اإلرشادي له أثر في تنمية الدافع المعرفي لدى أفراد المجموعة التجريبية

هند نزار مصطفى 
 محمد العزي

لذكاء المنظومي و عالقته بالتفكير عالي ا
 الرتبة عند طلبة الجامعة

التربية للعلوم  ماجستير علم نفس
 االنسانية

 المستخلص

 :هدف هذا البحث الى تعرف 

 .مستوى الذكاء المنظومي عند طلبة الجامعة ( 0

 .مستوى التفكير عالي الرتبة عند  طلبة الجامعة ( 0

 . اتجاه وقوة العالقة االرتباطية بين الذكاء المنظومي والتفكير عالي الرتبة عند طلبة الجامعة ( 3

( اناث-ذكور)الفروق في العالقة االرتباطية بين الذكاء المنظومي والتفكير عالي الرتبة بحسب النوع ( 2

  (.انساني–علمي )والتخصص

طالبا ( 000)طالبة من جامعة ديالى بواقع طالبا و( 200)تكونت عينة الدراسة من        

 .طالبة ، تم اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية ( 000)و

روثمان )ولغرض تحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بترجمة اختبار الذكاء المنظومي      

داة وتم فقرة ، تم التحقق من الصدق الظاهري وصدق البناء لأل( 30)، ويتألف االختبار من (0000،

، في حين بلغ معامل ثبات األداة ( 2,،0)التحقق من الثبات بطريقة إلفا كرونباخ وبلغ معامل الثبات 

 ( .0,،0)بطريقة أعادة االختبار

( ليبمان )وفق اتجاه ( 0000،حسين ) أما اختبار التفكير عالي الرتبة  فتبنت الباحثة اختبار    

في حين بلغ ، ( 0,،0)حقق من الثبات بطريقة الفاكرونباخ واستخرجت الصدق الظاهري للمقياس والت

 ( .0،20)معامل ثبات االداة بطريقة اعادة االختبار 
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االختبار التائي لعينة واحدة واالختبار الزائي ومعامل ارتباط )وباستخدام الوسائل اإلحصائية       

 ( .بيرسون  

 :وتم التوصل الى النتائج اآلتية 

 .معة لديهم ضعف  بالذكاء المنظومي  ان طلبة الجا  -0

بعد تقسيم عينة البحث الى ثالث فئات اظهرت النتائج ان نسبة قليلة جدا من الطلبة يمتلكون التفكير  -0

 . عالي الرتبة 

 .  العالقة بين الذكاء المنظومي والتفكير عالي الرتبة كانت عالقة قوية ودالة احصائيا  -3

ذكور )ا في العالقة بين الذكاء المنظومي والتفكير عالي الرتبة بحسب النوع توجد فروق دالة احصائي -2

ولصالح التخصص ( انساني  -علمي)ولصالح الذكور وكذلك توجد فروق في التخصص( اناث –

 .االنساني 

اثر تمرينات باالسلوب التبادلي في  هادي ظافر هادي
الدقة البصرية وتعلم بعض المهارات 

لطالب كلية التربية االساسية بالتنس 
 البدنية وعلوم الرياضة

 التربية االساسية ماجستير طرائق تدريس

 المستخلص

 :اشتملت الرسالة على خمسة أبواب

تضمن الباب األَّول مقدمة البحث وأهميته، إذ َتمَّ التطرق فيها إِلى عملية التعلّم والتعليم، وبيََّن الباحث 

دور مهم في االتزان، والمرونة، والتوافق العضلي العصبي، أَّما أهمية  أهمية الّدقة البصرّية لما لها من

البحث فتظهر عن طريق استعمال األسلوب التبادلي في تعلّم بعض المهارات األساسّية بالتنس، وبالتالي 

 .الوصول إِلى المستوى المطلوب في األداء

يات المتعلمين وينسجم مع قدراتهم عن تكمن مشكلة البحث باستعمال األسلوب األمثل الذي يالئم قابل

لذا ارتأى الباحث محاولة معرفة أثر  طريق إيجاد الفروق الفردية، وكذلك استثمار الوقت والجهد، 

 .تمرينات باألسلوب التبادلي في الّدقة البصرّية وتعلّم بعض المهارات األساسّية بالتنس

 :أَّما أهداف البحث فتمثلت باآلتي 

باألسلوب التبادلي بالتنس تناسب المبتدئين من طالب كلّية التربّية البدنية وعلوم إعداد تمرينات 

 .الرياضة

ف أثر تمرينات باألسلوب التبادلي في الّدقة البصرّية للمجموعة التجريبية لطالب كلّية التربّية البدنية  َتَعرُّ

 .وعلوم الرياضة

ف أثر تمرينات باألسلوب التبادلي في تعلّم  بعض المهارات األساسّية للمجموعة التجريبية بالتنس َتَعرُّ

 .لطالب كلّية التربّية البدنية وعلوم الرياضة
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 :أَّما فروض البحث فكانت

للتمرينات باألسلوب التبادلي أَثر إِيجابي في الّدقة البصرّية لطالب كلّية التربّية البدنية وعلوم الرياضة 

 .بلعبة التنس

التبادلي أَثر إِيجابي في تعلّم بعض المهارات األساسّية بالتنس لطالب كلّية التربّية للتمرينات باألسلوب 

 .البدنية وعلوم الرياضة

تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في الّدقة البصرية والمهارات األساسية بالتنس 

 .لطالب كلّية التربّية البدنية وعلوم الرياضة

 :البحث فتمثلت بـأَّما مجاالت  

الثة في كلّية التربّية البدنية وعلوم الرياضة:المجال البشري  .جامعة ديالى/ عينة من طالب المرحلة الثَّ

 .02/2/0002ولغاية  0/0/0002الُمّدة من : المجال الزماني

 .لىجامعة ديا /مالعب التنس في كلّية التربّية البدنية وعلوم الرياضة: المجال المكاني

: وشمل الباب الثاني الدراسات الّنظرية والسابقة، إذ تطرق الباحث في اإلطار النظري إِلى 

التمرينات، والتدريس، واألسلوب التبادلي، ومميزاته، وعيوبه، ومضامينه، والّدقة البصرّية، والمهارات 

 .األساسّية بالتنس، فضالا عن الدراسات السابقة

ا الباب الثالث فتضمن   ا للمنهج المستعمل في البحث وهو المنهج التجريبي، ووسائل أمَّ توضيحا

جمع المعلومات واألجهزة واألدوات المستعملة، وتمثلت عينة البحث بـطالب كلّية التربية البدنية وعلوم 

ا، وتم تقسيمهم على مجموعتين ( 00)البالغ عددهم ( 0002-0002)الرياضة للعام الدراسي  طالبا

 .، وبعد جمع البيانات استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية المناسبة لبحثه(ةتجريبية وضابط)

وشمل الباب الرابع عرض نتائج االختبارات للمجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارين  

القبلي والبعدي على شكل جداول وأشكال بيانية توضيحية، ومن ثم تحليلها ومناقشتها بأسلوب علمي 

 .المصادر العلمية باالعتماد على

 : واحتوى الباب الخامس االستنتاجات والتوصيات 

 :االستنتاجات

للتمرينات المستعملة باألسلوب التبادلي أَثر في الّدقة البصرّية لدى طالب كلّية التربّية البدنية وعلوم 

 .الرياضة

لبصرّية وبعض المهارات هناك تفوق في االختبار البعدي نتيجة استعمال األسلوب التبادلي في الّدقة ا

 .األساسّية بالتنس

هناك تفوق في االختبار البعدي نتيجة استعمال األسلوب المتبع في الّدقة البصرّية وبعض المهارات 

 .األساسّية بالتنس
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تفوق مجموعة األسلوب التبادلي على مجموعة األسلوب المتبع في الّدقة البصرّية وبعض المهارات 

 .األساسّية بالتنس

ناك تفاوت في نسب األثر في الّدقة البصرّية وبعض المهارات األساسّية بالتنس وللمجموعتين ه

 .التجريبية والضابطة

 :أَّما التوصيات فقد تمثلت باآلتي 

 .باستعمال أساليب أُخرى في عملية التعلّم ولفعاليات مختلفة التنوع

 .هارات أُخرى غير األساسّية بالتنساستعمال تمرينات باألسلوب التبادلي على قدرات عقلية ولم

 .استعمال تمرينات باألسلوب التبادلي على عينة الناشئين بالتنس

 .استعمال التمرينات باألسلوب التبادلي على متغيرات نفسية واجتماعية ألَنَّها من مميزات األسلوب

تحديات حقوق االنسان في  ايالف واثق ابراهيم 
العراق بعد التغير السياسي 

 0003عام 

ماجستير حقوق االنسان و 
 الحريات العامة

القانون و العلوم 
 السياسية

 المستخلص

امتازت بدايات العقد الثاني من األلفية الثالثة بالعناية الواسعة لمفهوم التغيير بعد الحراك العربي       

وقد سبقها التغيير السياسي ،الذي غطى دول عديدة جاءت انعكاساا لدوافع سياسية واقتصادية وإجتماعية 

هذه الدراسة للوقوف على التغيير وتأتي ، الذي حدث في العراق وتحوله إلى دولة ديمقراطية فدرالية

وما انتج عنه من تكالب للتحديات على التجربة الوليدة وأخذها صور ، 0003السياسي في العراق بعد 

 .وانواع عديدة داخلية وخارجية كان لها عميق األثر على حقوق االنسان 

ولنا في الفصل األول بيان حا،ولإلحاطة الموضوعية بهذه الدراسة فقد تم تقسيمها على ثالث فصول      

فضالا ،دالالت مفهوم التغيير وانواعه بصورة عامة والتغيير السياسي في العراق الذي انتجه األحتالل 

وفي الفصل الثاني تم تحديد أهم التحديات . عن بيان دالالت مفهوم االحتالل ومسارات التغيير السياسي

ن خالل دراسة أثر ضعف اإلستقرار السياسي وضعف الداخلية لحقوق اإلنسان على الصعيد السياسي م

وعلى الصعيد ، وعلى الصعيد األقتصادي من خالل بيان إنعكاس ضعف التنمية وتفشي الفساد، األمن

اإلجتماعي وما عكسه األحتالل على الواقع اإلجتماعي والثقافي العراقي الذي ترك تداعيات على حقوق 

الثالث فقد جاء لمعالجة التحديات الخارجية وقد تم التركيز على اما الفصل .االنسان وحرية المجتمع 

االحتالل االمريكي بوصفه المسبب لما حدث في العراق فضالا عن كونه انتهاكا صارخا لحقوق اإلنسان 

كما تمت مناقشة اإلرهاب الذي كان له أثر بالغ على ،من خالل عدم التزامه بقواعد القانون الدولي 

 .حقوق االنسان

وفي الخاتمة وانعكاساا لَِما تمت دراسته رشح الباحث التوصيات التي تسهم في التخلص من هذه   

        .التحديات وبناء عراق مستقر

ضمانات العدالة الجنائية في  نور صباح ياسر
 التشريعات العراقية

ماجستير في حقوق االنسان و 
 الحريات العامة

القانون و العلوم 
 السياسية
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 المستخلص

يلقي هذا البحث الضوء على ضمانات العدالة الجنائية في التشريعات العراقية بشقيها الضمانات      

الموضوعية و الضمانات اإلجرائية ، في ظل التقصير الذي أعترى نصوص التشريعات العراقية في 

 .معالجة الحماية الجنائية والمدنية

المعنية بالعدالة الجنائية ونصوص القوانين  0002قي لسنة أستعرض البحث نصوص الدستور العرا     

العراقية المختلفة ذات الصلة بمحل البحث واسنادها بتطبيقات قضائية من قبل المحاكم العراقية ، كما 

 .استند البحث إلى بعض المبادئ واالتفاقيات الدولية التي أقرت بضمانات العدالة الجنائية

من هذا البحث بينا ماهية ضمانات العدالة الجنائية وذلك عن طريق البحث من خالل الفصل األول     

في مفهوم العدالة الجنائية واألجهزة التي يتكون منها نظام العدالة الجنائية ، والمعايير التي تحكم العدالة 

ة عن الجنائية ، ومن ثم تعرضنا في الفصل الثاني إلى ضمانات العدالة الجنائية في الدعوى الجزائي

طريق بيان اهم الضمانات التي يتمتع بها أطراف العدالة الجنائية من متهم وضحية خالل مرحلة التحري 

، وجمع األدلة والتحقيق االبتدائي والمحاكمة ، وال تقف الى هذا الحد ، بل تستمر لتشمل مرحلة ما بعد 

الحربية واالرهابية واالخطاء تضمن الفصل الثالث معالجة مسألة تعويض ضحايا العمليات . المحاكمة

العسكرية و ضحايا ممارسات النظام البائد ، وضحايا أخطاء السلطة القضائية من خالل تحليل 

النصوص التشريعية ، وإقرار مسؤولية الدولة في تعويضهم ، و تسليط الضوء على مواطن الضعف 

دالة الجنائية بحماية جنائية تعزز والقوة في نصوص القوانين ، مستخلصين نتيجة مفادها حق اطراف الع

من الضمانات المشرعة لصالحهم في الدعوى الجزائية ، هذا من جانب ، وتنشئ لهم الحق في مطالبة 

الدولة بالحصول على تعويض عادل وسريع ، من جانب آخر ، ألن نظام العدالة الجنائية يرتبط بحماية 

 .الضحاياحقوق المتهمين والمحكوم عليهم ومساعدة وتعويض 

كما خلص البحث بعدة توصيات من أهمها ضرورة وضع استراتيجية عملية لالنتقال الى نظام      

عدالة جنائية الكتروني بتطوير تشريعاته واجهزته و ال سيما ان توجه الدولة العراقية نحو إقامة نظام 

عدالة جنائية الكتروني عن الكتروني في بعض المؤسسات األخرى للدولة فال يوجد مانع من إقامة نظام 

طريق تقديم البالغات والشكاوى أو إجراء التحقيق والمحاكمة الكترونياا و ال سيما في ظل الوضع الذي 

نعيش فيه إذ ان بعض الشهود يكونون عرضة للخطر اذا ما ذهبوا الى المحكمة لألدالء بشهاداتهم ، كما  

ي وفقآ للمعايير والمبادئ المعتمدة دولياا ، أهمها انشاء ندعو الى تطوير نظام العدالة الجنائية العراق

 .مركز أبحاث للعدالة الجنائية واالجتماعية يعنى بالدراسات والبحوث في مجال العدالة الجنائية

فراس عبد الجبار 
 ابراهيم

االتفاقيات البيئية الدولية المتعددة 
االطراف واثرها في تعزيز 

 االمن الوطني العراقي

في الجغرافية  دكتوراه
 البشرية

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

االمن الوطني مصطلح يشير الى الوسائل واالساليب التي تتبعها الدولة لغرض تامين الحماية          

الكاملة للدولة داخليا وخارجيا والذي  يتدرج من االمن الشخصي للمواطن الى امن البلد كليا وهو من 

العالم  فانتقل المفاهيم التي تطورت كثيرا في القرن العشرين بعد التطورات المتالحقة التي حصلت في 

من مفهوم االمن التقليدي الذي يقتصر على الجانب العسكري  الى مفهوم االمن المعاصر الذي يضم 
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االمن الغذائي واالمن االجتماعي واالمن االقتصادي واالمن البيئي اضافة الى )عناصر عديدة منها 

ن الوطني المعاصر فاليمكن وفرض االمن  البيئي نفسه  كرقم صعب في معادلة االم( االمن العسكري

الي صانع قرار ان يفكر في تحقيق االمن الوطني دون االخذ بنظر االعتبار الجانب البيئي كونها اي 

  .البيئة  اساس لبناء العناصر االخرى

وقد انتبه العالم بعد النصف الثاني من القرن العشرين الى قضية  التلوث البيئي ومخاطرها          

ليست مسالة محلية بل قضية عالمية عابرة للحدود  وبدأت الجهود تنصب للتعاون من اجل  الجمة وانها

الحد من مخاطرها فكانت االتفاقيات البيئية الدولية المتعددة االطراف احدى اشكال التعاون الدولي في 

 0020منذ عام مجال مكافحة التلوث البيئي وهي سلسلة من االتفاقيات التي عقدت برعاية االمم المتحدة 

 .لمكافحة التلوث البيئي بكافة اشكاله 

والعراق من الدول التي سارت على منهج االمن الوطني التقليدي منذ تاسيس الدولة العراقية           

وهو بحاجة ماسة الى تحديث منظومته االمنية، وقد عالج موضوع االطروحة قضية مهمة  0000سنة 

الدولية المتعددة االطراف باعتبارها جزئية مهمة في تحقيق االمن البيئي  وهي قضية االتفاقيات البيئية

الذي هو جزء من االمن الوطني بشكل عام ،حيث ان االتفاقيات المذكورة  تعد احدى الحلول التي يمكن 

قدرات ان تعالج التحديات البيئية التي يعاني منها العراق من خالل تقديمها  حلوال فنية تشمل أعادة بناء ال

الفنية للكوادر والمؤسسات العراقية كما انها يمكن ان تقدم غطاءا قانونيا للبيئة العراقية من حيث تطوير 

القانون المحلي والحماية القانونية الدولية للبيئة العراقية وتعزيز الموقف السياسي العراقي على الصعيد 

 .              الدولي 

اربعة فصول تضمن الفصل االول االطار النظري والمفاهيمي للبحث لقد انطوت االطروحة على       

فيما تناول الفصل الثاني االبعاد السياسية لالتفاقيات الدولية من حيث عالقة االتفاقيات الدولية بشكل عام 

ن بالجغرافية السياسية ومفهوم االتفاقيات البيئية الدولية المتعددة االطراف والموقف الدولي والعراقي م

االتفاقيات المذكورة اما الفصل الثالث فتطرق الى عالقة البيئة باالمن الوطني والتحديات البيئية في 

العراق  حيث تناول الباحث المفهوم التقليدي والمعاصر لالمن الوطني وعالقته بالبيئة  وبضمنه االمن 

يئية في العراق وهي تحديات طبيعية الوطني العراقي فيما تناول في المبحثين الثاني والثالث التحديات الب

 .وبشرية 

اما الفصل الرابع فقد تضمن كيفية استثمار االتفاقيات البيئية في تعزيز االمن الوطني العراقي       

واشار الباحث الى ان االتفاقيات لها فوائد عامة وفوائد خاصة يمكن للعراق ان يجني منها اربعة نقاط 

 :ه الوطني وهي اساسية تساهم في تعزيز امن

يتضمن تعزيز القدرات ( UNEP)بناء القدرات وهو مصطلح حديث اطلقته المنظمة الدولية للبيئة -0

على مستوى االفراد والمؤسسات واالنظمة لغرض تحسين العمل في مجال البيئة ، والعراق احوج 

نوات العزلة خالل مايكون الى اعادة بناء قدراته وتطويرها في المستويات الثالثة خصوصا بعد س

 .من اجل مواكبة التطور العلمي والفني الحاصل على مستوى العالم  0003 – 0000العقوبات الدولية 

االنتقال الى التنمية المستدامة واالقتصاد االخضر وهما مصطلحان في غاية االهمية من الناحية البيئية -0

يئية والمنظمة الدولية للبيئة في اكثر من مكان واالجتماعية واالقتصادية اشارت اليهما االتفاقيات الب

وتاتي اهميتهما في كونهما مفهومان ذا تاثير كبير في النواحي الثالثة المذكورة اذ ان التنمية المستدامة 



9 
 

هي منظومة تخطيط مستقبلي للحفاظ على رصيد االجيال القادمة اما االقتصاد االخضر فيساهم في اعادة 

ية المتهالكة والتخلص من االقتصاد الريعي االحادي الجانب المعتمد على النفط بناء المنظومة الزراع

اثبتت ان العراق بحاجة الى اعادة هيكلة القطاع  0002خصوصا ان ازمة االسعار االخيرة من عام 

 .االقتصادي العراقي من خالل تنشيط القطاعات االقتصادية االخرى 

ن البيئي فرعا من فروع القانون الدولي ومصدر اساسي من الحماية القانونية حيث اصبح القانو-3

المصادر التي يستند اليها قانون محكمة العدل الدولية وعليه فان العراق يجب ان ينظر اليه بجدية من 

 :خالل ثالث جوانب اساسية وهي 

للقانون المحلي  تطوير القانون المحلي حيث يشير فقهاء القانون الدولي ان القانون الدولي ليس ملزما -أ

ولكن يجب ان يكون القانون المحلي متطابقا مع القانون الدولي لتكون الدولة في حالة وئام مع المجتمع 

الدولي والمالحظ ان العراق على الرغم من انه قد شرع باصدار القوانين البيئية في وقت مبكر اال ان 

كب القضايا المعاصرة في البيئة فهي تركز هذه القوانين اصبحت قديمة ولم يحصل عليها اي تحديث يوا

على االضرار التي يحدثها االفراد في البيئة المحلية ولم يصدر قانون جديد يعالج المشكالت المعاصرة 

مثل انبعاثات الكاربون والمواد المضرة باالوزون ال على  مستوى االفراد وال على مستوى المنشات 

 .الصناعية 

لدولية ومن هذا الجانب فالعراق احوج مايكون الى الحماية الدولية كونه يعاني من الحماية القانونية ا -ب

قضية تردي نوعية المياه القادمة من تركيا وايران وقضية اضرار الحروب المتتالية وفي حالة كون 

دل العراق عضو فعال في االتفاقيات البيئية فانه يمكنه اللجوء الى الوسائل القانونية لدى محكمة الع

 .الدولية لتحصيل حقوقه في هذه المجاالت 

تجنب العقوبات الدولية اذ ان كثيرا مايؤدي الجهل بالقانون الى ارتكاب افعال غير صحيحية تؤدي  -ج

 .الى عقوبات جزائية تنعكس على الدولة 

هر الالئق الجانب السياسي حيث ان االتفاقيات الدولية تعزز المكانة السياسية للدولة وتظهرها بالمظ-2

 :والعراق من الدول التي تحتاج الى العودة للمجتمع الدولي بقوة الغراض عديدة منها 

 .تحسين صورة العراق في المجتمع الدولي  -ا

 .معالجة الملفات العالقة مثل البند السابع والديون المتراكمة  -ب

 .زيادة التمثيل العراقي في المنظمات الدولية  –ج 

ياسية مع الدول الصديقة للبيئة واستغالل ورقة البيئة كورقة سياسية كما فعلت روسيا فتح حوارات س -د

 .ازاء موقفها من قضية كيوتو 

قد اشارت  0002السيما ان استراتيجية االمن الوطني الصادرة من مجلس االمن الوطني العراقي عام 

السباب عديدة ومنها اختالف  0003صراحة الى ارتباك اداء السياسة الخارجية العراقية بعد عام 

 .الرؤية والتدخالت الخارجية وتسارع المتغيرات الدولية واالقليمية
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محاور التنمية الصناعية  مشتاق طالب صالح
 في محافظة كربالء

دكتوراه في الجغرافية 
 البشرية

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

دراسة محاور التنمية الصناعية في محافظة كربالء ركزت الدراسة بأهدافها ومنهجها المستخدم على 

بوصفها واحدة من اهتمامات الجغرافية الصناعية ، التي تركز على دراسة واقع هذه الصناعة وتحليل 

مرتكزات قيامها ومعرفة طبيعة انتشارها الجغرافي وأهم العوامل التي أسهمت في توزيع وتحليل تلك 

 .لى وفق االمكانات المتاحة ضمن الحيز الجغرافي العوامل وآفاق تطورها مستقبال ع

ان توفر االمكانات الجغرافية الطبيعية والبشرية في محافظة كربالء وتزايد الحاجة الماسة للنشاط 

الصناعي قد عمل على اقامة عدد من الصناعات المتنوعة االمر الذي قاد الى ايجاد فرص العمل في 

وألهمية تحقيق التنمية الصناعية في محافظة القتصادية االخرى ، القطاع الصناعي وبقية القطاعات ا

كربالء كون التنمية الصناعية قادرة على تحقيق زيادة وتغيير كمي ونوعي في االنتاج الصناعي وتسهم 

في زيادة نمو الناتج القومي عن طريق االستخدام االمثل و الكفوء للمؤهالت الجغرافية التنموية فقد 

لدراسة ، دراسة وتحليل محاور التنمية الصناعية  والبالغ عددها اربعة محاور رئيسية تناول هذا ا

ثالثة أقضية هي قضاء كربالء ويضم ناحيتي الحسينية وأربعة محاور ثانوية ، تضم محافظة كربالء 

والحر ، وقضاء الهندية ويضم ناحيتي الجدول الغربي والخيرات وقضاء عين التمر ، ويمتد موقع 

من مجموع مساحة % ( 0,0)أي بنسبة  0كم( 2032)قة الدراسة الجغرافي على مساحة تبلغ منط

من سكان العراق وهي في حالة % ( 3.2)نسمة شكلوا نسبة ( 0002202)العراق ، يقطن فيها زهاء 

 .تزايد مستمر

متاحة للصناعة وقد اعتمد المنهج االقليمي في معرفة العوامل المؤثرة لتفسير االمكانات الجغرافية ال

لتحديد نوع وحجم المؤهالت التنموية المتاحة في محافظة كربالء ، مع بيان باالعتماد على قاعدة رقمية 

توزيعها المكاني وأهميتها االقتصادية والصناعية ، وكيفية استثمارها بأتجاه تحقيق التنمية الصناعية 

ية لألنشطة الصناعية ، ومدى تأثيرها في ضمن مناطق المحافظة ، مع تحديد مستوى الكفاءة االقتصاد

الكشف عن طبيعة األنشطة الصناعية المتوطنة ومدى أهميتها في مجال تحقيق االتجاهات المكانية و

التنمية الصناعية المتوازنة نسبيا في أقضية المحافظة المختلفة ، وصوال الى تحديد االتجاهات المكانية 

كربالء وحساب االهمية الصناعية لكل محور وحساب الكم  لمحاور التنمية الصناعية في محافظة

 . الصناعي وتحليل واقع النشاط الصناعي ضمن المحاور

تباينت المحافظة في إمكانياتها ومؤهالتها الجغرافية الطبيعية والبشرية التي كان لها دور في النشاط 

س وأطيان الطابوق والرمل والحصى الصناعي مثل توفر الموارد المعدنية المتمثلة بأحجار الكلس والجب

والتي وفرت امكانية اقامة الصناعات االنشائية المختلفة ، فضال عن وجود المورد المائي المتمثل 

بنهري الحسينية وبني حسن ، وتربة خصبة وفرت المحاصيل الزراعية مع وجود الثروة الحيوانية التي 

ات كما كان لإلمكانات االقتصادية كالسوق دوراا مهم ساعدت على توفير المادة االولية لعدد من الصناع

في نجاح صناعات متنوعة السيما ان مدينة كربالء تشهد توافد اعداد كبيرة من الزائرين سنويا الذي 

 .وفر البيئة المالئمة

- :اظهرت نتائج تحليل العالقة بين االمكانات الجغرافية واالتجاهات المكانية لمحاور التنمية ما يأتي
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من نقاط المفاضلة ضمن %( 02)الحج البري بالمرتبة األولى  –عين التمر  –جاء محور كربالء 

من %( 02)من نقاط المفاصلة ضمن معيار الكفاءة االقتصادية و %( ,0)معيار الكفاءة االجتماعية و 

يل نقاط المفاضلة ضمن تحقيق االهداف العامة ، وهو من المحاور المتطورة صناعيا بحسب التحل

 .االحصائي

من حيث معدل االهمية النسبية %( 02)النجف فقد كان بالمرتبة الثانية ، بنسبه  -اما محور كربالء 

ضمن درجات المفاضلة من حيث الكفاءة االقتصادية مما %( 20)للتركز الصناعي ، والمرتبة الثانية 

 .يدل على انه محور ذو كفاءة اقتصادية عالية

من نقاط %( 02)االنذار المبكر على المرتبة الثالثة وبمجموع نقاط  –ر الح –حصل محور كربالء 

المفاضلة ضمن النشاط االقتصادي ، اذ ان للمحور اهمية اقتصادية بسبب ارتفاع قيمة مدخالتها 

 .ومخرجاتها من ثم اهميتها في احداث التنمية الصناعية

الهندية وطريق الرابط وطريق الحافظ من ضعف سدة  -الحسينية  -بغداد وكربالء-يعاني محور كربالء

 .من معدل االهمية النسبية% ,.2مستويات التوطن الصناعي اذ شكلت مجتمعة 

ريام اسماعيل طه 
 سلمان

اثر التغير المناخي في التركيب 
 المحصولي في محافظة ديالى 

 التربية للعوم االنسانية ماجستير جغرافية

 المستخلص

أن دراسة تباين مؤشرات التغير المناخي في عناصر مناخ محافظة ديالى جاءت لتبين وتوضح مدى      

تأثير التغيرات المناخية العالمية التي حدثت وانعكست على تغير العناصر المناخية في المحافظة  لذلك 

لهذه العناصر المناخية % (  000)تم االعتماد على معامل االتجاه العام  ومعامل التغير السنوي والتغير 

تأخذ اتجاها يميل نحو ( م ْ) حيث تم التوصل إلى أن درجات الحرارة االعتيادية والعظمى والصغرى 

بينما وجود تغيرات كبيرة في االتجاه  ، االرتفاع  في اغلب المحطات المناخية في منطقة الدراسة 

السطوع الشمسي )  بـــــ ر المناخية المتمثلةفي العناص(  االنخفاض ) والمعدل نحو االتجاه السلبي 

 ( التبخر  ،االمطار ،سرعة الرياح ، الرطوبة النسبية ، الفعلي 

درجة الحرارة االعتيادية والعظمى )حيث ان هذه العناصر قد شهدت تغيرات ولكن ليس بنفس 

ومن ثم توصلت ، وكذلك الحال ينطبق على الدورات المناخية لهذه العناصر المناخية ( والصغرى

الدراسة الى ان هذه التغيرات  المناخية باتجاهاتها السالبة والموجبة  قد تركت االثر االكبر على زيادة 

حيث  ونقصان مساحة المحاصيل الزراعية المدروسة وارتفاع وانخفاض غلة وانتاج هذه المحاصيل

التغير للمدة بااكملها شهدت  تغيرآ اوضحت الدراسة ان االتجاه العام  للسطوع الشمسي الفعلي  لمقدار 

تغيرآ سالبآ ( الخالص –خانقين –بغداد –الحي )سالبآ في اغلب اشهر السنة حيث سجلت محطات 

حيث سجلت محطة خانقين اقل معدل ( اب-تموز-حزيران-مايس -نيسان-تشرين االول -ايلول)لالشهر

 %( 02،0-)بنسبة ( تموز)للتغير في شهر 

 0،2)بنسبة ( تشرين الثاني)تغير موجب في شهر ( الخالص–خانقين )في حين سجلت محطة  

 2،3/ 2،3)تغيرآ موجبآ لشهر كانون االول بنسبة ( الخالص-خانقين-الحي) بينما سجلت محطة%(,،0/

%( 2،0-/3،0-)سجلت تغيرآ سالبآ في شهر كانون الثاني بنسبة ( بغداد -الحي)بينما محطة %( 02،0/
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تغيرآ موجبآ ايضآ اما في شهر شباط فسجلت محطة الحي تغيرآ ( الخالص–خانقين )فسجلت محطة 

 %( 2،2-)سالبآ بنسبة 

تغير ( بغداد-خانقين)بينما في شهر أذار سجلت محطة ،اما بقية المحطات فاتجهت نحو التغير الموجب 

 .بينما بقية المحطات اتجهت نحو التغير الموجب %( 2،0-/ ,،2-)سالب  بنسبة 

يث الدورات فان اغلب المحطات المناخية سجلت تغيرآ سالبآ للسطوع الشمسي الفعلي  على اما من ح 

في الدورة المناخية الثالثة %( 0،2-)ادنى معدل بلغ ( خانقين)مستوى الدورات المناخية فسجلت محطة 

د شهر في الدورة المناخية الثالثة في  محطة بغدا%(0،0)في شهرتموز بينما سجل  اعلى معدل بنسبة 

( ملم)تشرين االول وفي الخالص في شهر كانون االول كما اوضحت الدراسة ان االتجاه العام لالمطار

اما في ( اذار –شباط )في اشهر (الخالص -بغداد –خانقين –الحي )كان نحو التغير السالب في محطات 

الموجب  ماعدا محطة اتجهت جميع المحطات نحو التغير (تشرين الثاني  -ايلول وتشرين االول)شهري 

–اما في شهر كانون االول %( 20،2-)اتجهت نحو السالب بنسبة (تشرين الثاني )في شهر ( الخالص)

-)نحو التغير السالب  فسجلت محطة الحي معدل ( الخالص –خانقين –الحي )نيسان فقد اتجهت محطة 

وخانقين %(02،0-)اما في شهر نيسان فسجلت محطة الخالص %( 02،2-)خانقين سجلت %( 0،,0

اما من ،اما في شهر تموز واب لم يحث اي سقوط لالمطار في جميع محطات الدراسة%( 20،0-)

حيث الدورات المناخية  فقد اوضحت الدراسة ان المجموع السنوي لالمطار اتجه نحو التغير السالب 

في شهرشباط ( 32،0)بمعدل مجموع سنوي ( خانقين)بشكل عام  فسجل اعلى معدل للمطار في محطة 

-)بمعدل مجموع سنوي (خانقين )في الدورة المناخية الثالثة وادنى معدل لالمطار سجل في محطة 

اب –تموز )في شهر كانون االول في الدورة المناخية الثالثة واوضحت الدراسة ان في شهري (32،2

ة اثر على زيادة وقلة لم يحث اي سقوط لالمطار وان هذا االرتفاع واالنخفاض في العناصر المناخي(

في  (0000-00,0( )00,0-0020)مساحة وغلة وانتاج  المحاصيل فقد شهدت الدورة الواقعة بين 

اما في %( 200)بينما االنتاج %( 00-)والغلة %( 3-) المساحة المزروعة بمحصول القمح بلغت 

بنسبة  فقد سجلت المساحة المزروعة( 0003-0003)-(0000-00,0)الدورة الواقعة بين 

-0002)-(0003-0003)بينما في الدورة الواقغة بين %( 002)واالنتاج%( 2,)والغلة %(00)

 %(020)بينما االنتاج بنسبة %( 022)والغلة %(02)فقد سجلت المساحة نسبة ( 0002

في  المساحة (0000-00,0( )00,0-0020)اما محصول الشعير فقد شهدت الدورة الواقعة بين  

اما في الدورة الواقعة بين %( 20)بينما االنتاج %( 00-)والغلة %( ,2) ول نسبة  المزروعة بالمحص

%( 2)والغلة %( 20-)فقد سجلت المساحة المزروعة بنسبة ( 0003-0003)-(00,0-0000)

فقد سجلت المساحة ( 0002-0002)-(0003-0003)بينما في الدورة الواقغة بين %( 22-)واالنتاج 

حيث استنتجت الدراسة ان المساحة ، %(00-)بينما االنتاج بنسبة %( 002)والغلة %(20-)نسبة 

-)نسبة ( 0003-0003)-(0000-00,0)المزروعة بمحصول الباذنجان بلغت  في الدورة الواقعة بين 

بينما الدورة الواقعة بين %(   00-) واالنتاج بلغ نسبة تغير %( 02)بينما الغلة سجلت %( 02

بينما %( 2-)والغلة %( ,)شهدت المساحة المزروعة نسبة تغير ( 0002-0002)-(0003-0003)

بينما اثبتت الدراسة  بان اعداد اشجار البرتقال في السلسلة الزمنية الواقعة %( 02)االنتاج شهد نسبة 

%( 33)بينما بلغت غلة المحصول %( 2-)بلغت بنسبة تغير (   0002-0000)-(,000 -0003)بين 

 %(03)بة حيث االنتاج بلغ بنس
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ضياء الدين حسين 
 عسكر

نظم الحيازة الزراعية 
وتاثيرها في استعماالت 
االرض الزراعية في 

 محافظة ديالى

دكتوراه في الجغرافية 
 البشرية

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

إلى ( نظم الحيازة الزراعية وتأثيرها في استعماالت االرض الزراعية في محافظة ديالى ) تهدف دراسة 

تحديد أنظمة الحيازة الزراعية في منطقة الدراسة وإظهار تباينها بين نواحيها ، فضال عن دراسة 

دراسة أهم وقد أظهرت ال. خصائص هذه االنظمة ومميزاتها ، وتأثيرها في األستعمال الزراعي 

المشاكل التي تعاني منها حيازة االرض الزراعية ومحاولة الكشف عن أسباب تدهورها في بعض 

 . االحيان 

وتضمنت الدراسة خمسة فصول ، درس الفصل االول مبحثين ، إذ تضمن المبحث االول االطار      

منطقة الدراسة ، أسباب مشكلة الدراسة ، فرضية الدراسة ،هدف الدراسة ، حدود ) النظري للدراسة 

أختيار موضوع الدراسة ، منهجية الدراسة ، الدراسات السابقة ، والمفاهيم  والمصطلحات المستخدمة 

 (.في الدراسة 

ألتطور التأريخي للحيازة الزراعية في العراق ومن ضمنها منطقة ) أما المبحث الثاني فقد درس     

فضال عن التطرق ألهم القوانين والقرارات الصادرة في مجال االصالح الزراعي منذ عام ( الدراسة 

 . 0002إلى عام  ,002

، وقد تألف من (ة والبشرية ألمؤثرة فيها الحيازة الزراعية والعوامل الطبيعي) ودرس الفصل الثاني    

الموقع ، مظاهر السطح )مبحثين ، يدرس المبحث االول العوامل الطبيعية المؤثرة في الحيازة الزراعية 

 (. ، التربة ، الموارد المائية ، ألمناخ 

) ثلت في والتي تم( العوامل ألبشرية ألمؤثرة في الحيازة الزراعية ) أما المبحث الثاني فيدرس    

السكان، القوى العاملة الزراعية، قانون التوريث، السياسة الحكومية، الهجرة من الريف إلى المدينة، 

 (. طرق النقل، والمكننة واآلآلت الزراعية

إذ تضمن مبحثين ، (. خصائص الحيازة الزراعية في محافظة ديالى) وجاء الفصل الثالث في دراسة    

ازة مفهومها وكيانها القانوني وأنواعها، وكذلك دراسة الخصائص االجتماعية الحي) درس المبحث االول 

حجم الحيازة الزراعية في محافظة ديالى ، ) والتي تمثلت في ( والملكية الزراعية للحيازة الزراعية 

ونظم الحيازة الزراعية المتمثلة بالحيازات الزراعية المملوكة ،والحيازات الزراعية المؤجرة ، 

 (.زات اراضي الوقف  وحيا

إدارة الحيازات )، المتمثلة في (الخصائص الفنية للحيازة الزراعية ) والمبحث الثاني دراسة       

الزراعية ، والحيازات الزراعية بحسب طريقة االرواء ، والحيازات التي تستخدم االسمدة الكيمياوية 

 (.والمخصبات، ومساحة الحيازات التي استخدمت المبيدات
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التباين المكاني ألستعماالت األرض في زراعة المحاصيل في ) في حين درس الفصل الرابع   

التباين المكاني ) ، وقد قسم على مبحثين ، درس المبحث االول ( الحيازات الزراعية في محافظة ديالى 

رة الصفراء القمح ، الشعير ، الذ) زراعة( ألستعماالت االرض في زراعة المحاصيل المؤقتة والدائمة 

 ( .، زهرة الشمس ،القطن ، الخضراوات الشتوية ،الخضراوات الصيفية ، والنخيل 

متمثال بالتوزيعات المكانية لألغنام ( التباين المكاني لألنتاج الحيواني المختلط ) ودرس المبحث الثاني    

 (.،األبقار ،الماعز ،والجاموس 

لمكانية لخصائص نظم الحيازة الزراعية متمثلة بالخصائص العالقات ا) أما الفصل الخامس فقد درس    

، وقد جاء في مبحثين ، درس (االجتماعية والملكية الزراعية وعالقتها بأستعماالت االرض الزراعية 

العالقات المكانية لمعدل حجم الحيازة الزراعية بأستعماالت األرض وعدد سكان الريف )المبحث االول 

(  ة لعدد الحيازات الزراعية المدارة بشكل مباشر مع استعماالت االرض الزراعيةالعالقات المكاني)،و (

 ( .العالقات المكانية لمعدل حجم الحيازة الزراعية المؤجرة بأستعماالت االرض الزراعية)، و

 (.التحديات التي تواجه الحيازات الزراعية في محافظة ديالى ) وقد درس المبحث الثاني   

ت تقانات أحصائية تتالءم مع طبيعة التوزيع الجغرافي للفئات في الحيازات الزراعية ، وقد أستخدم   

للكشف ( بيرسون ) وكذلك تم استخدام  معامل االرتباط البسيط . كتقنية التحويل اللوغاريتمي والوسيط 

حيازات معدل حجم الحيازة الزراعية ، وعدد ال) عن العالقات المكانية لخصائص الحيازة الزراعية 

مع متغيرات أستعماالت ( الزراعية المدارة بشكل مباشر ، ومعدل حجم الحيازة الزراعية المؤجرة 

 .االرض الزراعية 

وقد توصلت الدراسة إلى جملة من االستنتاجات والتوصيات ، فضالا عن قائمة المصادر والمالحق ،    

،  ,002لعام ( 30) قانون االول ذي الرقممنها أنه بالرغم من صدور قوانين االصالح الزراعي منذ ال

وماتالهما من قوانين وقرارات لم تصل إلى المستوى الالزم لتحقيق تنمية  0020لعام ( 002) والقانون 

قد أتاح لكل من يرغب من الفالحين  00,3لعام ( 32) زراعية نوعية   ،اال ان صدور القانون رقم  

 .غض النظر عن محل السكن الفعلي للفالحبحيازة أرض زراعية وفق نظام التأجير ب

وقد ظهر أن هناك تبايناا واضحاا في الكثافة الزراعية بين نواحي منطقة الدراسة ، ترتفع في المناطق     

التي تقل فيها مساحة الحيازات الزراعية المستغلة ، وكذلك عند سيادة نمط الزراعة الكثيفة ، وتنخفض 

 . مط الزراعي الواسع في المساحات الواسعة ذات الن

وظهر كذلك أن سوء أستغالل أحكام التوريث الشرعية أدت إلى تحويل مساحات واسعة من اراضي      

الملكية الزراعية إلى أراٍض يغلب عليها االهمال وقلة االنتاج ، بل وتعرض مساحات واسعة منها 

 .للتجريف وبيعها على شكل قطع سكنية بمساحات  مختلفة 

ا يخص أستعماالت االرض الزراعية فقد ظهر تباين بين نواحي منطقة الدراسة في المساحات أما فيم 

موارد مائية، ) المزروعة بمحاصيل القمح والشعير وذلك وفق المعطيات المتاحة في كل منطقة من 

 وقد مثلت اهميتها النسبية على اساس نسبة ما تشغله(.تربة خصبة،أيدي عاملة وعوامل اخرى مؤثرة 

 .المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة من المساحه الكلية المزروعة في كل وحدة ادارية 
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العالقات المكانية لخصائص الحيازة ( معامل االرتباط البسيط ) وكشفت تقانات العالقات المكانية     

معدل حجم الحيازة ، عدد الحيازات الزراعية المدارة بشكل مباشر ، ومعدل حجم الحيازة ) الزراعية 

تعاميم على  مع استعماالت االرض الزراعية وعدد سكان الريف ، وأظهرت( الزراعية المؤجرة 

 .مستوى منطقة الدراسة  

وقد اقترحت الدراسة إعادة النظر في بعض قوانين االصالح الزراعي وقراراته وبما يتالئم مع تنمية     

وكذلك تطوير المكائن واآلالت الزراعية الحديثة وتسهيل الحصول عليها . شاملة للقطاع الزراعي

تاجية ، فضال عن التأكيد على أستخدام طرائق الري لغرض أستخدامها في كل مراحل العملية االن

 .الحديثة لتقليل الهدر المائي ، واستمرار تقديم القروض الميسرة للفالحين 

اثر المنخفضات الجوية الداخلة في  نيران علي حسين
تحديد كمية االمطار الساقطة على 

 العراق

دكتوراه جغرافية 
 طبيعية

 التربية للعلوم االنسانية

 تخلصالمس

تناول الدراسة تأثير المنخفضات الجوية التي تحدد كمية االمطار في العراق معتمدة على البيانات 

-0002)الثنى عشر محطة مناخية في انحاء العراق وعلى تحليل المرئيات الفضائية للفترة ( االمطار)

لجوية وجاء هذا البراز تأثير المنخفضات ا( 0,00-0000-2000 -0)ولعدة رصدات ( 0002

وتكرارها في ( الشتاء ، الربيع ، الخريف ) خالل المواسم المطيرة ( المندمجة، السودانية ، المتوسطية )

 .تحديد االمطار الساقطة خالل تلك الفصول 

اذ استخدمت الدراسة البيانات الرقمية ومتابعتها مع المرئيات الفضائية للقمر االصطناعي       

(Metresat ) اذ تم استخدام ( 0002-0002)فضالا عن بيانات يومية لكميات االمطار خالل السنوات

الذي تم فيه توضيح معامل االرتباط بين  SPSSعدة طرق منها طريقة االحصائية باستخدام برنامج  

، المتغير التابع هو المطر والمتغير المستقل هو تكرار المنخفضات وحسب الفصول ولجميع المحطات 

، الرطبة ، العمارة ) قد اوضح البرنامج ان معامل االرتباط يكون موجب في فصل الخريف للمحطات ف

على التوالي اما معامل االرتباط يكون سالب في نفس ( .0030 – 0.022) اذ بلغت ( تكريت ، النجف 

 - -0.00)ت حيث بلغ( كربالء ، الديوانية ، بغداد ، خانقين ، كركوك ، الموصل ) الفصول للمحطات 

، كربالء ) على التوالي واما معامل االرتباط في فصل الشتاء فيكون موجب للمحطات ( -.2,20

على التوالي ( 0.203 – 0.022) اذ بلغت ( الرطبة ، الديوانية ، تكريت ، النجف ، البصرة ، العمارة 

اذ ( الموصل ، كركوك  ،بغداد ، خانقين ) ويكون معامل االرتباط سالب في نفس الفصل في المحطات 

اما معامل االرتباط لفصل الربيع فيكون موجب للمحطات ، على التوالي ( -0.202 - -0.000) بلغت 

على التوالي ( 0.202 – ,0.00)اذ بلغت ( النجف ، البصرة ، بغداد ، خانقين ، العمارة ، الموصل ) 

اذ ( الديوانية ، كركوك ، الرطبة ، ء كربال) ولكن معامل االرتباط يكون سالب لنفس الفصل للمحطات 

 ( .-0.200الى  -0.303) بلغت 
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البحث الصرفي في كتاب  سحر جمال ساالر
لمحمد بن ( الكفاية في النحو)

تـ ) عبد هللا بن محمود 
 (هـ00,

ماجستير لغة عربية لغة 
 و نحو

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

ها، فصول الرسالة بعد عون من هللا وتوفيقه في إنهاء  :قد توصلت الباحثة الى نتائج أهمَّ

ا من العلماء غير ( محمد بن عبد هللا)ومصّنفه ( الكفاية)سلَّط البحُث الضوَء على كتاب  الذي يعدُّ واحدا

 .الذين لم يحظوا باهتمام الدارسين ورعايتهم، المعروفين

في أغلب  -ن ترجيحه آراءهم ومصطلحاتهم كان محمد بن عبد هللا ذا نزعة َبْصرية واضحة انطالقاا م

 .على رأي ومصطلحات الكوفيين -الموضوعات 

 .وكان استشهاده بالقرآن الكريم والشعر في المرتبة األولى، ُعنِي بالسماع والقياس بشكل كبير

ا، لم يكتِف محمد بن عبد هللا بالّنقل المجّرد عن العلماء ا وُيوا، وإّنما كان ُيوازن ويرّد أحيانا فق أحيانا

 .أخرى

مة كتابه  ا بابن الحاجب وذلك من خالل إشارته في مقدِّ الذي ( الكفاية)ُيبان تأثر محمد بن عبد هللا كثيرا

ا لشافية ابن الحاجب، أوضحناه في بداية البحث ا مختصرا فضالا عن أنَّه ، فالمتتبع للكفاية يكاد يعّده شرحا

ا على خطا الرضي االسترابا  .والسيد نقره كار في شروحهم للشافية، والجاربردي، ذيقد سار فيه أيضا

أثبت البحث وهم الدكتورة خديجة الحديثي في تفسيرها كالم الرضي من أنَّه يذهب إلى أنَّ القياس في 

ا ( أََباِطيل) ا( ِفَعالة)كذلك وهم نسبتها البن مالك من أنَّه لم يعد المصدر (. َبَواِطل)لأْن يكون جمعا  .قياسيا

 .لم َتِرد عند العلماء المحدثين عند تناولهم جموع التكسير( َفِعيل)ل البحث إلى أنَّ صيغة توصّ 

صّوب البحث وهم ابن المؤدب وابن القوطية حين نقال عن الفّراء تقّيدهُ بالفعل المتعدي في مجيء 

 (.َفْعل)المصدر 

الَفَعالة )على أنَّ ، لسيبويه في نسبة الرأي( محمد بن علي خيرات)أثبت البحث وهم الباحث المحترم 

 .هما القياس لمصادر الثالثي الالزم بضم العين( والفُُعولة

بالضم في ( َيْفُعل)بكسر العين مّما مضارعه ( َمْفِعل)أبان البحُث وهم ما ذهب اليه الرضي بشذوذ مجيء 

 .اسمي الزمان والمكان بدليل القرآن الكريم

ا في ( ُهْنَدلِع: )نحو( فُْعلَلِل)اء البن جني بزيادته بناء أثبت البحث خطأ ما نسبه بعض العلم بناءا خامسا

 .أبنية األسماء الخماسية المجّردة

للمبني للمفعول في أبنية الفعل الرباعي ( فُْعلِل)أّكد البحث إضافة ابن جني وكتاب الكفاية بناءا آخَر وهو 

 .المجّرد

 .في أبنية الفعل الرباعي المزيد( َتَفْعلَلَل)من تبّين في البحث إضافة كتاب الكفاية المتعدي 
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ٌ إلى الزمخشري من أنَّه عدَّ حروف االبدال ثالثة عشر حرفاا وجمعها : صّحح البحث ما ُنِسب خطأ

 (.استنجده يوم طال)

ة في جمع الكثر( فِْعالت)بل ( ِفَعل)على ( ِفْعلَة)صّحح البحث ما ُنِسَب خطأٌ الى الفراء من أّنه ال يجمع 

 .من جموع التكسير

البحث النحوي في كتاب  حسن نضال محمود
شرح اللؤلؤة في علم 
العربية لجمال الدين 

 هـ222السرمدي ت 

ماجستير لغة عربية لغة 
 ونحو

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

أحَمُدهُ تعالى وأشكُرهُ أن أَتمَّ الحمد هلل الَِّذي بفضله َتُتمُّ الصالحاُت، وتكمُل المكرماُت، َوُتَذلَُّل العقباُت، 

عي وفاء الغاَيِة وال بلوَغ النَِّهاَيِة، َغيرَ   َعلَيَّ إنجاَز هذا البحث الَِّذي َبَذلُت فيه الجهُد َوالَوقُت الَكثيُر، وال أدَّ

تَ  ِة، َوُيمكُن إجماُل أَهمِّ النَّ ا إلى الَمكَتَبِة اللغِويَّ اِئِج الَِّتي َوَصَل إِلَْيَها البحُث أّني أرجو أن أكوَن قد أَضفُت َشيئا

 :باآلتي

رِف َوالَحديِث والتفسيِر في القرِن الثاِمِن  ُيَعدُّ جمال الدين السرمّري من أعالِم اللغِة َوالنحِو والصَّ

ةَ  قد مرَّ هذا في و، الهجري، فلُه عّدة آراٍء في النحو واللغِة والتفسيِر ُيواِفُق أو ُيَخالُِف فيها الَمَذاِهَب النَّحِويَّ

 .أثناء الرسالة

َكَشَفْت الدراَسُة إلى أنَّ كتاّب شرِح اللؤلؤِة َقد ضمَّ موضوعات نحوية ولغوية وبالغية وهذِه تعوُد إلى 

ُة النَّحِويَُّة في دراَيِتِه ِبِعلِم النحِو َوفي َكثَرِة محفوِظِه ِمنَ . َثَقاَفِة السرمّري الواسعةِ   َوَقد َظَهَرت المرجِعيَّ

ِة المخَتلَِفةِ   .الَقَواِعِد َوَبَياِن األوُجِه النَّحِويَّ

َل على بعِض أقواِل النحاِة مثل سيبويِه  توصلت الدراسة إلى أن السرمّري في كتابه شرح اللؤلؤة قد عوَّ

ا ِبُجملٍَة ِمن أقوالِِهم َوآَرائِِهم في الن حِو في ِخَضمِّ والفّراء والزّجاج وأبي علي الفارسي وابن جّني ُمسَتشِهدا

 .َتوجيهاِتِه النَّحِويَّةِ 

ا  توصلت الدراسة إلى أن ما ورد في كتاِب شرح اللؤلؤة من موضوعات نحوية وغيرها لم تخرج كثيرا

مما جعل عمل صاحب هذا ، عن أقواِل سابقيه من النحاة سوى لمحات أشرت إليها في أثناء الرسالة

 .اإلسهامات المحدودة في ضمن هذا المنحى الكتاب يندرج في عداد عمل العلماء من ذوي

كشفت الدراسة أن كتاب شرح اللؤلؤة قد احتوى على أصول نحوية المتمثلة بالسماع والقياس في جميع 

، وقراءاته، إذ إن صاحَبُه يستشهد بالقرآن الكريم، والداللية، والصوتية، والصرفية، المستويات النحوية

غير أن القرآن الكريم والشعر العربي قد احتال ، لعرب نظِمِه ونثِرهِ وكالم ا، والحديث النبوي الشريف

 .المرتبة األولى في نسبة االحتجاج بهما

نستطيُع القوَل إنَّ السرمّري يميل بمذَهِبِه النَّحِوّي إلى الَبصِريِّيَن، وذلَِك بسبِب َكثَرِة َنقلِِه َعِن الُعلََماِء 

التأثُِّر بَمنَهِجِهم واسِتشَهاِدِه بَِشَواِهد سيبويِه، فضالا عن أَنَُّه كان ينحاُز في أكَثِر الَبصِريِّيَن إلى َدَرَجِة 

 .المساِئِل عرض لها إلى رأي الَبصِريِّينَ 
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 .للتعليل( كي)لقد سبق جمال الدين السّرمّري المعاصرين بقوله أنَّ 

طلحات التي تفرد بها السرمّري أظهر البحث أنَّ كتاب شرح اللؤلؤة قد احتوى على بعض من المص

َد بها ُمصَطلَُح  فضالا عن أنَّ َبعُضها اآلخَر مثلت َميلَُه إلى الَمذَهِب الَبصري، فمن الُمصَطلََحاِت الَِّتي َتَفرَّ

 األلِِف الملَساء، والمفعول دوَنُه؛ َوأََراَد باأللِِف الُمفَرَدِة في االسِم الَمقصوِر، َوأََراَد بالمفعوِل دونه

 .االستثناء

ابان البحث أن كتاب شرح اللؤلؤة لم يخُل من التعليل النحوي بهدف ترسيخ القواعد النَّحِويَّة في أذهان 

المتعلمين فاستعمل السرمّري معظم أقسام العلل الَِّتي ذكرها األصوليون وأشار إلى أسمائهم ومن ذلك 

وجعل : "عل اإلعراب في آخر الكلمة؛ إذ َقالَ إذ استعملها السرمّري في تعليل ج( علة التبيين: )مثالا 

؛ فضالا عن "وتمييز الصفات المتغايرة في األسماء، اإلعراب في آخر الكلمة؛ ألنَّه وضع لتبيين المعنى

 .وغيرها من العلل، وعلة الخفة، وعلة المعنى، علة منع األصل

ومن ، المنطق إال إنها كانت قليلة أبان البحث أن كتاب شرح اللؤلؤة قد وردت فيه عبارات تشير إلى علم

، ؛ ألنَُّه يصدق على الوجود(شيء)فأعم النكرات : "؛ إذ َقالَ (المعرفة والنكرة)ذلك ما َجاَء في باب 

 ".والعرض، والجوهر، والمعدوم

توصلت الباحثة إلى وهم جمال الدين السرمّري في مسألة َجَواز صرف ما ال ينصرف في ضرورة 

َها ليست من مسائل الخالفالشعر؛ إذ تبيين أَ   .واتفاق النحاة َعلَيَها بال خالف، نَّ

ُه جعل االسم المقصور والمنقوص  ا في شرح المادة النَّحِويَّة؛ ومثال ذلك أَنَّ تبين لي وهم السرمّري أحيانا

ُه جعلها من األسماء المبنية، أَسَماء صحيحة ا. فضالا عن أَنَّ ُه وهم أَيضا ه األَسَماِء الستة لجعل. عالوة عن أَنَّ

وا في  تعرب ِبالَحَرَكاِت إذا كانت مفردة ومضافة، كذلك كشف البحث وهم السّرمّري بجعل لفظة يُغضُّ

ا جعل ( 30:النور( )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم: )قوله تعالى فعل أمر مشّدد، ومن أوهامه أيضا

ا في صوغِه للمثال، إذ ج( وأجرو، أدلو) ا عن أصل كالم ( هذا زيدٌ )عل أفعاالا، وهم أيضا في الرفع خارجا

 .العرب

 .كشف البحث أنَّ حروف المعاني ال تأتي إالّ مفتوحة كما زعم السّرمّري

 .كشف البحث عدم دّقة ما نقل عن المبّرد في أنه أجاز ومنع اقتران الفاء في جواب الشرط

ِة  َب البحُث الَعِديَد ِمَن اآلراِء النَّحِويَّ المنسوبة خطأا إلى بعض النحاة، إِذ أثَبَت خطأ ما نسَبُه الُمرادي َصوَّ

َوُيزاُد على . وحدها( ليت)، إال (ما)وأخواتها إَِذا لحقتها ( إنَّ )إلى سيبويِه في أَنَُّه ال ُيجيُز أن َتعَمَل ِعنَدهُ 

المصدرية اسم، ( ما) هذا فقد أثَبَت البحث خطأ ما نسَبُه رضي الدين االسترابادي إلى المبّرد في أنَّ 

َبت وذكرتها في ما مّر من الرسالة  .وتجدر اإلَِشاَرة إلى أنَّ ُهناَك الكثير من اآلراِء النَّحِويَّة الَِّتي ُصوِّ

ِكَرِة  َد البحُث خطأ ما نسبُه ُعلماُؤنا من المتقدمين والُمتأخرين إلى األخَفِش في أَنَُّه أجاَز َوصَف النَّ أكَّ

َد الَبحُث خطأ ما نسَبُه الُمرادي إلى المبّرد في أنَّ . بالَمعِرَفةِ  جاز ( ما)إَِذا ُكفَّت بـ( ُربَّ )فضالا عن ذلَِك أَكَّ

أن يليها الُجملتان االسمية والفعلية، كذلك أّكد البحث خطأ ما عزاه أبو البركات األنباري إلى المبّرد في 

زاه أبو البركات األنباري وغيره من النحاة إلى ، وكذلك خطأ ما ع(إالّ )أنَّ العامل في المستثنى هو 
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ا خطأ ما نسبه ابن عقيل إلى المبّرد من ، عليها( ليس)المبّرد في عدم جواز تقديم خبر  وأكد البحث أيضا

ُه أجاَز دخول الالم في خبر   .المفتوحة( أنَّ )أَنَّ

تقابل عند البصريين بالحال ( عند الفّراء)أبان البحث عن توصل الباحثة إلى أنَّ داللة مصطلح القطع 

 .المؤّكدة

ليسا من المسائل الخالفّية، إذ إنَّ النظرة التي جمعت نحاة ( نعم وبئس)أبان البحث إلى توصل باحث أنَّ 

 .البصرة هي عينها التي جمعت نحاة الكوفيين

ِة في َطريِق ِخدَمِة لَُغِتَنا  وفي الختاِم أَحَمُد هللاَ الَعلِيَّ الَقديَر على ما أَنَعَم َعلَيَّ ِمَن الَفضلِ  والسداِد َوالِهمَّ

ِة الُمَباَرَكِة لَُغة القُرآِن الكريِم، والصالة والسالُم على خاَتِم النبييَن َوإَِماِم الُمتَّقيَن سيِِّدنا محمد   ()العربيَّ

( هـ020ت)شرحا التفتازاني  لمى حسين محمود
على ( هـ0002ت)والقاري 

ت )اني تصريف العزي للزنج
 (هـ222

ماجستير لغة عربية لغة 
 و نحو

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

 .الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين

بعد هذه الرفقة مع التفتازاني والقاري في شرحيهما على تصريف العزي للزنجاني، َخرَجت  

 :بالنتائج اآلتيةالدراسة 

ُيعّد تصريف العزي للزنجاني من المقدمات الصرفية المختصرة المفيدة، إذ ضمنه جوانب مهمة من 

 .المواضيع الصرفية وهذا ما جعل العلماء والدارسين يقبلون عليه بالشرح والتعليق

االختالف إن منهج الشروح يختلف عن منهج المصّنف الذي قامت به تلك الشروح على أساسه وذلك 

 . أسلوب الشارحين: المستوى الداخلي للمنهج واألمر الثاني: يكُمن في أمرين األول

لم يكن شرحا العالمين موقوفاا على الظواهر الصرفية بل تعداهما ليشمل كثيراا من العلوم العربية كالنحو 

 .وأساليبهاواللغة، فضالا عن العلوم البالغية وهذا يدل على علم الشارحين بفنون اللغة 

نتيجة لطبيعة الشرحين وما تقتضيه من الشرح والتعليق كثرت وتنوعت المصادر التي اعتمد عليها 

 . الشارحان في شرحيهما

استند الشارحان على السماع وكثرة الشواهد في شرحيهما بشّتى أنواع السماع المشهورة في العربية في 

 .ا إلى اإليجاز إذا ما صّرحنا باستصحاب الحال واإلجماعحين قلة مواضع القياس عندهما، إال أّنهما ركن

كان التعليل َسمةا ُمَميَّزةا ومبحثاا متميزاا له مكاٌن رفيٌع لدى الشارحين وتعليالتهم في الغالب واضحة 

 .وسهلة التناول وبعيدة عن أساليب الفلسفة والمنطق

هذا المجال إذ حفل شرحه بكثير من  تضمن الشرحان ردودا على المصنف وكان للتفتازاني الّسبق في

 .هذه الردود
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ا واسعا وحين ذكر المسألة الخالفية كانا يوردان االقوال واآلراء  اهتم الشارحان بمسائل الخالف اهتماما

 .التي قيلت فيها وبعدها يناقشان تلك األقوال ويرجحانها

التفتازاني يأخذ ويتابع البصريين لم نجد الشارحين معلنين عن مذهبهم الصرفي ولكن خالل تتبعنا نجد 

ا لمذهب على آخر  .ويرد على الكوفيين أّما القاري فلم نجده منحازا

كان الشارحان كغيرهم من علماء العربية المتأخرين وقفوا من األسالف وقفة اإلعجاب والتقدير متابعين 

 . الصرفيومتأثرين بصنيع كثير منهم، إال أّنهم لم يأتوا بآراء جديدة تغني الدرس 

شيماء زيدان عبد 
 حيدر

التفسير الداللي اللفاظ القران 
الكريم دراسة تحليلية موازنة 
في كتب مفردات القران 

 وغريبه

/ دكتوراه لغة عربية 
 لغة

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

 :أُجِمُل ما خلَُصْت إليه ِمْن أموٍر تندرُج في إطارها وفي ثناياها ، وتتمثُل باآلتي      

، والعرف البالغي وهو أن تكون اللفظة ( البعد ) اختالف داللة الغريب بين العرف اللغوي الذي يعني 

ي ُيبهم معناها على وحشية نافرة غير مألوفة االستعمال ، واالستعمال القرآني الدال على األلفاظ الت

 .العامة فيحتاُج تفسيرها إلى ملكٍة لغويٍة خاصٍة ، يستباُن من خاللها جالء هذا اإلبهام عند أولئك 

بعيٌد  –الذي ظّن أّنُه اإلبهام وتعمية المعنى والحوشي النافر من اللفظ  -أي الغريب  –وفي ضوء ما َمرَّ 

األلفاظ القرآنية وإنما كانِت الغاية شرح مفردات القرآن أو عن مضمون هذه المصنفات إذ ال غريب في 

لكنها مغاالةٌ من . تفسيرها ، ولعلَّ ظهور بوادر تفسير اللفظة وهي مفردة ، قد دعْت القدماء إلى ذلك 

معجمات األلفاظ القرآنية ) لّما صنفوا تحت هذا العنوان إْذ األنسب أْن تسمى بـ  ()المفسرين المعاصرين

و تسمية أخرى من دون أن تحمل لفظة الغريب ، وأرى السبب أّن القدماء كانوا معذورين في أ( . 

صنيعهم هذا على نحو ما أشرُت إلى ذلك ، فالمعاصرون ليسوا كذلك فهم على درايٍة واألمور كانت 

( فاظ القرآن تفسير أل) أو ( معجمات ألفاظ القرآن ) منجلية أمام أنظارهم فاألجدر أن يسموا مصنفاتهم بـ 

 .من غير ذكٍر للغريب 

اختالف مناهجهم في الترتيب ولعّل هذا االختالف قد سّوغ أْن ُتعدَّ هذه المصنفات نواة التأليف المعجمي 

 .، فمنهم من صّنَف على وفق الترتيب الهجائي أو على وفق ترتيب سور القرآن في المصحف الشريف 

) الغريب القرآني بمسميات أخرى ككتب              وهناك مصادر قد ُوِضعْت ضمن حقل دراسة

، فهي مصنفات ذات سمات وخصائص مشتركة إلى حدٍّ بعيد ، ( المشكل ) و( المعاني ) و( المجاز 

ولكن ما يفرق بينها هو تمايز بعضها بتغلُِّب جانٍب من جوانِب الدراســـة على البعض اآلخـــر ، فكتب 

 كثر ، وُتعنى باللغاتالمعاني تولي النحو عناية أ

 .والقراءات ، في حين ُتعنى كتب الغريب والمجاز بتوضيح الدالالت أكثر من غيرها 
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مغايرة التامة والناقصة تنوعْت أساليب تفسيرهم لأللفاظ والكشف عن دالالتها ومنها التفسير بال

 .وبالمجاز

فقد كانت لهم جهوٌد ال ُيستهاُن بها  لم يغفل علماء الغريب والمفردات عن الظواهر اللغوية كاألضداد ،

في االستعانِة بظاهرة األضداد مصطلحاا لغوياا في تبيان دالالت جملة مستفيضة من ألفاظ الذكر الحكيم 

بما ينمُّ عن فهٍم ثاقٍب لهذه الظاهرة ، لكنهم تباينوا في ذلك فبعض األلفاظ عندهم من األضداد وبعضها قد 

 .أخرجوهُ من ذلك 

المقصود من التفسير بالترجمة أي بذكر لفظة تترادف أي تتقارب داللياا ، أو أكثر من لفظة لبيان لقد كان 

ر األلفاظ على وفِق  المعنى القرآني للفظة ، ومما يلحُظ على هذا األسلوب أّنُه يكثُر استعمالُه عند َمْن ُيفسِّ

ٍت بينهم في ذلك ، فمنهم َمْن ترتيب سور القرآن وليس على وفق الترتيب الهجائي ، مع وجود تفاو

 .يختصر ومنهم َمْن يتوسط ومنهم َمْن ُيسهب 

أدرَك علماء الغريب والمفردات أّن من أساليب التفسير هو التفسير بالمصاحبة ، أي مصاحبة لفٍظ للفٍظ 

بمفردات  آخر ُيعيُن على الوصول إلى تفسيره وفهم معناِه ، وهذا دليٌل على أّنهم كانوا على درايٍة َجّمةٍ 

بما ينمُّ عن فهٍم ثاقٍب الستعماالت اللفظة القرآنية . القرآن الكريم وبيان معانيها وأوجه استعماالتها 

ى لغوّيٍة واضحٍة ُمستبانة ، ُيسهُِّل على القارئ الوصول إلى  ٍر وبخطا وإيضاح مدلوالتها على نحٍو ُميسَّ

 .داللة المفردة 

لوب التفسير بالنظير استعماالا َكُثر عندهم في تبيان القضايا استعمل علماء الغريب والمفردات أس

 .الصرفية التي تتعلُق باللفظة القرآنية فضالا عن إبانة معاني جملة مستفيضة من األلفاظ القرآنية 

للفظة وهو من أساليبهم ( المعجمي ) ومن أساليبهم أيضاا التفسير باألصل وذلك ببيان األصل اللغوي 

ُر بها اللفظة التي اعتمدوه ا في تفسيراتهم ، لعلمهم أّن ذلك حاجٌة ماّسٌة لدقة توجيــــه آرائهم التي ُتفسَّ

 القرآنيـــــة ، ولمعرفتِه فائدةٌ جليلٌة في جمـــــع ما تناثر

 .من تصريفاٍت للكلمة الواحدة تحت معناى كليٍّ واحد 

ها إلى ما كان مركباا من األلفاظ وهو ما لم تقتصر تفسيراتهم لأللفاظ على المفردة منها بل تجاوزت

، ولم تقتصر على الجمل التي تبدأ باسم ( التعبيرات االصطالحية ) اصطلح المعاصرون على تسميتِه بـ 

على نحٍو متفاوٍت بينهم إذ منهم من كان ُيسهب في ذلك وبين موجٍز . أو بفعل َبْلَه المضافة منها أيضاا 

ا في اإلشارة إليها ، فبعضهم أشار إليها بالكناية أو المثل ، ومنهم من وبين هذا وذاك ، كما اختلفو

، كما اختلفوا في اهتمامهم ( الكناية ) يفسرها من دون وضِع تسميٍة لها ، ولكّن الغالب هو إطالق لفظ 

عمدة  )اهتماماا بها في مصّنفِه  –فيما نرى وهللا أعلم  –بهذه الوسيلة ولعّل السمين الحلبي هو أكثرهم 

 ( .الحفاظ 

 :كان لعلماء الغريب والمفردات في تبيان دالالت األلفاظ القرآنية مسلكان 

 .يتمثُل بإيراد الشواهد من القرآن الكريم والحديث الشريف ومنظوم كالم العرب ومنثوره : األول 

لشواهد على  ذلك ، على نقيٍض نراهُ يتمثُل بإيراد داللة اللفظة القرآنية َبيَد أّنُه خلوٌّ من إيراد ا: واآلخر 

 .من الفئِة األولى 
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 :وِمّما يترتُب على تفسيراتهم من دون ذكر الشاهد أموٌر منها 

أّن ثمة ظاهرة واضحة تتمثُل بالتفاوت بين المعنييَن بدراسة الغريب في القرآن في عدد المفردات التي 

 .إياهُ من الغريب فسروها في مصنفاتهم المعنية بتفسير غريب القرآن وعّدهم 

تفاوتهم في ذلك يؤدي إلى التفاوت بين َمْن فسر األلفاظ على وفق سور القرآن ؛ أو على وفق الترتيب 

الهجائي ، فقد غلَب المعنى السياقي عند المنهجين ، ومع ذلك فقد تباينوا في ذلك فأصحاب المنهج األول 

د المعنى السياقي ، وقد يذكر المعنى اللغوي وذلك َمْن أراد منهم االختصار في كتابِه غلَب عليِه إيرا

لبيان التوافق أو عدمِه بين وبين المعنى السياقي ، أّما أصحاب المنهج اآلخر فالغالب هو إيراد المعنى 

أوالا ، وِمْن َثمَّ يأتي المعنى السياقي من خالل استعراضهم الشتقاقات اللفظة وِمْن ( المعجمي ) اللغوي 

ا على ما وفِق ما وردْت فيه من سياق ، وهذا يتطلُّب أدلةا ُتبين تلك المعاني وِمْن َثمَّ غلبة َثمَّ تفسيره

 .عددها عند المنهج اآلخر 

تنوعْت أدلتهم بين االستشهاد بالقرآن الكريم وقراءاتِه ، والحديث النبوي الشريف ، وكالم العرب شعراا 

 .ونثراا 

لّوا بها بالشاهد القرآني وقراءاتِه وِمْن َثمَّ اختالُف أثرِه وتنوعِه اختلفْت المواطن وتعددْت والتي استد

وكثرِة المسائل التي كان للشاهد القرآني القول الفصل في بيان معنى  اللفظة ، والغالب هو لبيان معنى 

ل بها على تفسير لفظٍة ما   .اللفظة نفسها التي وردت في اآلية المستدَّ

تدّل بها مفسرو الغريب والمفردات وكثرتها عند أصحاب المنهج الهجائي إذا غلبة عدد المواطن التي اس

ما قورنْت مؤلفاتهم مع مؤلفات المنهج اآلخر الذي سار في ترتيب مفرداتِه على وفق ترتيب سور 

المصحف الشريف ، ولعّل تناول المفردة وهي في سياقاٍت عّدة قد أتاَح لهم مجاالا َرحباا ، بخالف َمْن 

 .ها وهي في سياقها الذي وردْت فيِه ، وهذا ما يمكُن قولُُه عن تفسيرهم بأدلٍة من القراءات فّسر

استدلَّ مفسرو الغريب والمفردات بالقراءات المتواترة والشاذة ، والغالب هو االستدالل بالمتواترة منها ، 

ح وقلّة الشاّذة ، ومما ُيالحظ على استداللهم بالقراءات هو ما يتعلق بنسب ة القراءة ، فمنهم من كان ُيصرِّ

باسم القارئ وهو قليل ، ومنهم من ال ُيصرح وهو الغالب على نقلهم ، وانماز عن كال االتجاهين أو 

المنهجين أبو بكر الرازي فقد وضع في مقدمِة كتابِه ضوابَط الستداللِه بها ، وقد تكون القراءات هي 

الغريب والمفردات وسبب ذلك براعة صاحب هذا المصّنف الغالبة من األدلة في مصّنٍف من مصنفات 

في علم القراءات ، وهو مكي بن أبي طالب القيسي وال عجب في ذلك فهو من أصحاب القراءات وقد 

 . –وقد مرَّ هذا في متن البحث  –صّنف فيها 

ول والثاني كان إّن الكتَب المتقدمَة في ضمن التأليف في كتب الغريب والمفردات ، وخاصة في القرن األ

وقليالا كما عند اليزيدي ، في (  ) استشهادهم بالحديث النبوي الشريف منعدماا ، كتفسير اإلمام زيد 

حين كان االستشهاد جلّياا عند ابن قتيبة ، وأن العلماء قد تفاوتوا في المنهج المّتبع في تلك المصنفات 

 .باستداللهم بالحديث النبوي الشريف 

َعْت بين شاهٍد على مسألٍة لغوية أو صرفية أو نحوية ، ولكن الغالب هو  أّما الشواهد الشعرية فقد تنوَّ

الشاهد اللغوي ، كما تفاوَت أصحابها في مسألة النسبة ، فمنهم من غلبِت الشواهد المنسوبة إلى قائليها 

صفهاني ، فضالا عن على لم ُتنَسب كأبي بكر الرازي ، ومنهم َمْن غلَب عندهُ عدم العزو كالراغب األ
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أّنهم استشهدوا بأنصاف األبيات كما استدلّوا باألبيات كاملةا ، وأّن منهم َمْن التزَم بمعايير االحتجاج 

الزمني المحددة ِمن لَُدِن النحاة واللغويين مثل اليزيدي وابن قتيبة مثالا ، ومنهم َمْن لم يلتزم كالراغب 

 .دهم االستشهاد بالمولدين األصفهاني وأبي بكر الرازي إذ ورد عن

عند أصحاب منهج الترتيب الهجائي ، خاصة الراغب ( األمثال ) غلبة االستدالل بكالم العرب 

 .األصفهاني وأبي بكر الرازي والسمين الحلبي والفيروز آبادي 

م فقد تنوّعْت موارُد أصحاِب كتِب الغريب والمفردات بين األعالم والكتب ، أّما عن نقلهم عن األعال

انمازوا بآخذهم عن السابقين من الصحابة والتابعين وعن اللغويين والمفسرين والفقهاء كما أخذوا عمن 

ا للمنهجية التي  سواهم ، ولكن الُمالحظ ههنا هو غلبة األخذ عن الصحابة والتابعين ثم أهل اللغة ، تبعا

أمر آخر وهو النسبة فيما يأخذون عنه ،  اعتمدوها وكأّن ُمصنفاتهم معجماٍت لأللفاظ القرآنية ، ثم ظهور

فمنهم من ينسب ومنهم َمْن ال ينسب ، ولعّل كثرة النقل عن األعالم نراها تتضُح وتتنوُع عند الذين 

 .صنفوا على وفق الترتيب الهجائي 

اختالف أصحاب كتب الغريب والمفردات وتباينهم في تفسير بعض األلفاظ ، بل واختصارهم في بيان 

الدقيق للفظة والذي من شأنِه عدم إيضاح الفروق اللغوية أو بيان التقارب الداللي بين اللفظ  المعنى

ر لَُه ، نحو الفرق بين  ر واللفظ المفسِّ  (انبجس)المفسَّ

 ( .الشك ) و( الريب ) و( انفجر ) و

فمنهم من فّسرها بالخوف ( الرجاء ) اختالفهم أيضاا في األلفاظ التي تنتمي إلى دائرة لغوية واحدة كلفظة 

وِمْن َثمَّ عدم ( األمل ) ال غير، وهذا ما يجعُل القارئ غافالا عن المعنى اآلخر للفظة وهو          

اإلشارة إلى أنها من األضداد ، كما اختلفوا في معنى اللفظة التي نّص أغلبهم على أّنها من األضداد 

 ( .عسعس ) كلفظة 

نى الدقيق لكل صيغة من الصيغ التي جاءْت عليها ألفاظ القرآن الكريم ، فقد عدم تفريق أغلبهم بين المع

، لكّن القول بأن ( معصوم ) معدول بها عن صيغة              ( عاصم ) نّص أغلبهم على أّن صيغة 

وأّن  التعبير القرآني تعبيٌر فنيٌّ مقصود ، والرجوع إلى مظاّن العربية ُيبيُن أن ال عدول في هذه الصيغة

لذكرهُ وصّرح بِه كما ( معصوم ) ولو أراد النص القرآني معنى ( معصوماا ) ال تكون بمعنى ( عاصماا )

 ( .عاصم ) صّرَح بـ 

تنّبه أصحاب كتب الغريب والمفردات إلى ما يعتري األلفاظ من تطوٍر داللي كالتطور الذي أشاروا إليه 

مجيء اإلسالم حتى أُصطلح على تسميتها باأللفاظ في بيان بعض األلفاظ التي تغيرت داللتها بعد 

 .اإلسالمية كالنفاق والفسق والماعون والصالة وغير  ذلك 

اختالفهم في عربّية بعض األلفاظ أو لكونها من المعّربات من دون الرجوع إلى األصل اللغوي لهذه 

اللغوي المعاصر والسيما في ومن خالل ما توصل إليه البحث . األلفاظ والبتُّ في عربيتها أو عجمتها 

 .مثالا ( جهّنم ) الساميات ، كلفظة 
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وبعد فهذه أبرز ما خلصْت إليه الدراسة من نتائج ، فلله الحمد ، والصالة والسالم على رسولِه النبّي      

األُمي وعلى آله وصحبِه ، اللهم فما كان من صواب فأنت وحدَك من أّهلْت لذلك ، وما كان من زلٍل فمن 

 .نفسي وإني استغفُر هللاَ من ذلك 

شيماء حاتم عبود 
 مطر

مظاهر التشكيل السيميائي 
دراسة في لوحات الصراع في 

 الشعر الجاهلي

/ دكتوراه لغة عربية 
 ادب

 التربية للعلوم االنسانية

 المستخلص

حاولت األطروحة إثبات أهمية العالمات واإلشارات والرموز ضمن المنهج السيميائي التي حفلت      

في الشعر الجاهلي ، وحاولت أن تستحضر أهم اتجاهات هذا ( الحيوان  –اإلنسان ) بها لوحات الصراع 

 .ت الصراع والكشف عن دورها في مظاهر تشكيل لوحا( التواصلي ، الداللي ، الثقافي ) المنهج 

وجدت األطروحة أن األنموذج األول من الشعر العربي ما زال يشكل مجاالا واسعاا للبحث والدراسة      

، وإنه بحاجة إلى ممارسة نقدية حديثة ، وكشفت كذلك عن عظمة هذا الشعر متمثلة في كيفية تحويل 

رموزاا غنية الدالالت ويكتنز رؤية  اللغة اليومية المستعملة في الحياة إلى عالم شعري يحمل في طياتهِ 

 .شمولية وفاعلة في تأسيس مفاهيم خاصة به 

 :وفيما يأتي ملخصاا للحصيلة التي وقفت عليها األطروحة ويمكن تسجيل أهمها في اآلتي      

ضمن المنهج السيميائي أهمية كبيرة ( التواصلي ) من خالل البحث ظهرت األطروحة أن لالتجاه األول 

ملية التواصلية ، وإن هذِه العملية تتم عبر مجموعة من اإلشارات ، واألنظمة اللغوية ، وغير في الع

اللغوية ، وإن العالمة التواصلية محكومة بقصد تواصلي ، واشتملت نظرية التوصيل حسب مفهوم 

 ( .تصال المرسل ، المرسل إليه ، الرسالة ، السياق ، الشفرة ، قناة اال) ياكوبسـون على عناصر هي 

شكل المكان نظاماا إشارياا وشكالا من أشكال التواصل ، وقد اعتمد هذا التشكيل على مرجعيات محددة 

ثقافياا ، وُعد المكان من المدركات الحسية التي تشير إلى التواصل ، وداالا تواصلياا ، حاول الشاعر من 

والسيما الطلل شكل عالمة مكانية كونت خالله إيصال تجربته مع الحياة ، وإن عملية استنطاق المكان 

تواصالا ذهنياا يحيل على دالالت ترتبط بهذِه العالمة ، التي تتوالد منها معاني كثيرة وإن استنطاق 

المكان سيميائياا ، هي محاولة للكشف عن أبعاده الداللية والعالمات التي أنتجته وإن العالمة ال تملك 

 .ألثر الحواري في تلك اللوحات تأثير في عملية التواصل معنى وأن تملك استعمال ، وكان ل

أظهرت األطروحة أن المكان في الشعر يتشكل عن طريق اللغة ، لكنه ال يعتمد عليها وحدها ، وإنما 

يحكمه الخيال الذي يشكله بوساطة اللغة ، وإن هذِه األمكنة ال تعد حدوداا جغرافية ، بل أصبحت عالمات 

ابات اإلنسان ودوافعه وهواجسه الفكرية ، وأرضية إبداعية مشحونة بالعطاء سيميائية تنطق بخط

والتواصل واإلثارة على التأمل ؛ فالمكان كان أنموذجاا من نماذج وسائل االتصال ، وارتبط بقدرة تأويلية 

 .تصوغ أشكاالا من البنى التي تخصه 

لالشعور الجمعي ، إذ الشاعر ال وجدت األطروحة أن لوحة الصراع مع المكان هي تواصل يفرضه ا

يتصور الفن عمالا فردياا ، بل يتصوره نوعاا من النبوغ في تمثيل أحالم المجتمع والتواصل معه ، وإن 
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، والمتلقي كون تلك العالمات تمتلك تطبيعاا ( منتج النص ) آية تمظهر هذا الصراع يخضع له الشاعر 

 .ضمن دائرة الثقافة التقليدية 

وحة أن عالقة الشعراء بالمكان كانت ذات صفة مختلفة ، فقد كان بين الشاعر والمكان كشفت األطر

تواصل روحي ، وكانت األمكنة تحمل لهم إشارات وعالمات كثيرة حاولوا من خاللها أن يوصلوا ما 

 .تختلج به نفوسهم 

انت إحدى أساليب ك( التشبيهية ، واالستعارية ، والكنائية ) وجدت األطروحة أن الصور البيانية 

) التواصل التي أفاد منها الشعراء الجاهليون في توصيل مشاعرهم وخلجات نفوسهم ، وإن أداتي التشبيه 

شكلت عالمات تواصلية ، والسيما في لوحات الصراع مع الطلل ، إذ حمل أسلوب ( الكاف ، وكأن 

فة وجودية بوصفها عالمة لسانية التشبيه وظيفة إعالمية ، والوظيفة اإلعالمية هي وجود دال يحمل ص

ويحمل عالمة إعالمية ، وقد حمل هذا األسلوب البياني هذِه الداللة العالماتية ضمن وظيفة السياق في 

 .النظرية التواصلية 

أظهرت األطروحة اختالف داللة الصحراء عند الشعراء الصعاليك ، وحملت صفة ازدواجية في العملية 

مة من عالمات تواصل الشاعر مع ذاته من جهة وانقطاعه عن مجتمعه من التواصلية ، إذ شكلت عال

جهة أخرى ، لذلك لم يكن الشاعر الصعلوك يتصارع مع الصحراء ، بل اتخذها وسيلة يتصارع من 

 .خاللها مع قومه ، وشكلت الصحراء عالمة من عالمات الحياة لدى الصعلوك 

التواصل التفاعلي وحمل وظيفة تواصلية ، والسيما في  أسهم أسلوب النداء إسهاماا كبيراا في عملية

لوحات الصراع مع الطلل ، إذ فُتحت أغلبها بهذا األسلوب ، فكان له طاقة إشارية عالية ، وُعدَّ من أهم 

العالمات الفاعلة في رسم لوحات الطلل ، إذ يحمل الطلل داللتين ، الداللة األولى هي الفعل الكالمي 

رى هي محاولة الشاعر إيصال تحسره وألمه وحزنه على األحباب وإيصال انفعاالته المباشر ، واألخ

 .وأشواقه من خالله 

أوضحت األطروحة أن لحظة الصراع مع الطلل تحمل عالمة تقسم الزمن على  قسمين ، زمن ماٍض قد 

جاع ، ولى ، وزمن حاضر قد يستمر إلى المستقبل يتصارع الشاعر معه من خالل الذكريات واألو

وبذلك أصبح ( الماضي ، الحاضر ، المستقبل ) وبذلك امتزجت هذِه اللحظة بتحوالت الزمن الثالث 

الطلل عالمة نسج الزمان بقاياه ، أو زمان تجسد من خالل بقايا مكانية ، وبذلك شكل عالمة من عالمات 

 .التواصل اإلنساني 

من عالمات التواصل ، وكان لهما حيزاا كبيراا  تمظهر الليل والنهار في لوحة الصراع الحيواني عالمة

 .في بناء اللوحة ، وقد شكال عالمة سيميائية ذات طابع تواصلي تحمل في طياتها دالالت كثيرة 

شكل الليل عالمة من عالمات التواصل عند الشاعر الصعلوك ، إذ تمكن من خالله في التواصل مع 

م وضغط المجتمع   عليه ، وإن الزمن عند الصعاليك ال الحياة ورفض الذل والتخلص من القهر والظل

يمثل الزمن الفيزيائي الذي يدل على النوم والهدوء والراحة ، بل كان يحمل داالا آخر استطاع من خالله 

التواصل والتطلع إلى عالم كان يسعى في بلوغه ، وإن داللة الليل في نظره لم يعد الدال الذي يحمل 

داالا يحمل صفة المانح لألمل، وإن انسالخ الصعلوك من عالم النهار وانسحابه  صفة الظالم بل أصبح

 .إلى عالم الليل إنما يضفي إلى الليل أبعاداا ودالالت يستطيع من خاللها التواصل مع مجتمعه الجديد 
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االا على ُيَعدُّ الشيب عالمة من عالمات التواصل في لوحات الصراع مع الزمان وقد ُعد نسقاا عالمّياا د

تحول ما يطرأ على حياة اإلنسان ، وكان الشيب نتيجة للصراع مع الزمان ، وقد شكل عالمة تواصلية 

أظهرت لنا رحلة اإلنسان الطويلة ، وشكل الشيب عالمة سيميائية ذات دالالت مزدوجة ، ما بين 

ياة جديدة تحمل رموز االنفصال واالتصال، االنفصال عن حياة الشباب والنساء واللهو ، واالتصال بح

الموت والضعف والعجز وكان للشيب حضور في تلك اللوحات بوصفه داالا من دالالت الموت ونذيراا 

 .يهدد الحياة 

في الداللة ، وكان لها دوٌر في تحقيق فاعلية ( السمعي  –البصري ) أثرت اللوحات ذات الطابع الحسي 

ِه اللوحات التي تحمل هذا الطابع لها القدرة على استثارة تواصلية تحرك خيال المتلقي ، إذ وجدنا إن هذ

اإلحساسات ، وهي ذات قدرة عظيمة على الفعالية وتحريك المشاعر وخلق االستجابات المباشرة لدى 

 .المتلقي 

إن أغلب لوحات الصراع مع الطلل ، كانت تحمل مشاهد بصرية وعالمات تواصلية يمكن جعلها نمطاا 

 .، تمكن الشعراء من خاللها إيصال مشاعرهم وإحساسهم إلى المتلقي  من أنماط التواصل

أظهرت األطروحة إن المدركات الحسية تقوم بنقل المشاعر واألفكار بلغة خاصة إلى أشخاص يفهمون 

هذِه اللغة ، وهذِه اللغة هي نمط من أنماط التواصل ، إذ إن لغة المدركات الحسية شكلت عالمات مرئية 

 .دراكي معين داخل حقل إ

إن الخطاب البصري بجميع أنواعه وتشكيالته ليس خطاباا تلقائياا أُنتج مصادفة ، وإنما تحكمه القصدية 

التي يراد منها إنتاج معنى ما ، وقد اعتمد على حاسة البصر الذي يحاول الوصول وااللتقاء مع شعور 

 .المتلقي وخياله وأفكاره 

اؤالت وعالمات االستفهام وأسلوب النداء عالمة تواصلية في لوحات شكل النمط السمعي والمتمثل بالتس

الصراع ، حاولت هذِه العالمات أن تثير النص وتفتح مغاليقه ، وأن تكشف وتصل إلينا ما يعتل بأعماق 

وارتبط هذا . الشاعر من حوار وصراع داخلي وأن يكشف لنا عما يختلج نفسه من مشاعر وأحاسيس 

 .نتباهية االتصالية والغاية من هذا األسلوب هو جذب المتلقي وشد انتباه النمط بالوظيفة اال

اكتسبت الضمائر خاصية داخل عملية التواصل والسيما التواصل عن طريق السمع ، إذ إنها تدل على 

انفعال اإلنسان والكشف عن خوالج النفس والسيما الضمائر الظاهرة، وأن عملية تكرار هذِه الضمائر 

 .واصلية تحاول استكشاف المشاعر الدفينة واألحاسيس الداخلية داللة ت

يحمل النمط السمعي بوصفه داالا رسائل عدة حاول بثها إلى متلٍق مستمع لُيشكل صورة في مخيلته ، وله 

دور كبير في عملية التواصل في محاكاة للطبيعة أوالا ، ومرآة لعبقرية اإلنسان ثانياا في إنتاج دالالتِه 

 .ة نظام من الرموز الصوتية السمعية بواسط

أخذ أبعاداا أخرى، فقد كانت الثنائية ( الداللي ) أوضحت األطروحة مفهوم الدليل عند أصحاب االتجاه 

، لكن هذِه الثنائية لم ( الدال والمدلول ) التي شكلها دي سوسير في العالقة تتكون من ثنائية المبنى هي 

 .عملها دي سوسير تستعمل بتلك البساطة التي است
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كذلك أوضح البحث في هذا االتجاه ، إن الداللة األولى واألصلية يحولها المجتمع إلى دالالت أُخرى 

ليصبح الدال يحمل مدلولين أو أكثر ، ومن ثم فالمدلول عند أصحاب سيميائيات الداللة متعدد وخاضع 

 .ملة لُه لفهم المتلقي في حين يبقى الدال ثابتاا لدى الجماعة المستع

لقد اعتنت سيمياء الداللة باالنزياحات كلها التي تطرأ على العالمات متجاوزة العالمات داخل النص 

األدبي فهي عالمات تنتمي ألنساق اجتماعية وثقافية داخل مستوى الدال والمدلول مما جعل علم الداللة 

 .يتسع ليشمل األنساق والمعاني في الحياة عامة 

حيوان مقومات داللية مكنتها من تخطي حقلها األصلي إلى حقول لغوية أخرى ، بسبب امتلكت ألفاظ ال

 .الحضور الفكري والوجودي للحيوان بهيأته ووظائفِه ورمزيته في الذهن الجمعي ألهل اللغة 

إن ذكر الحيوانات في القصائد الجاهلية يحمل دالالت كثيرة قد تتخطى داللته المعرفية ، فهو يرمز ويدل 

كثير من المدلوالت ، وإن قصة الصراع ما بين الثور الوحشي أو الحمار الوحشي أو البقرة الوحشية ل

 .مع الكالب هي معادل داللي لقصة الصراع بين اإلنسان والدهر 

أكدت مشاهد الصراع إن الشاعر الجاهلي كان يرى الصراع جوهر الحياة وقانونها الخالد، وإن الكالب 

ين إلى القوة الغيبية التي كان اإلنسان يصارعها، أما اإلنسان الجاهلي فكان الحيوان والصياد كانا يرمز

 .الوحشي يرمز له 

وجدت األطروحة اقتران لوحات الصراع الحيواني مع المطر في رسم مشاهد اللوحة ، إذ كان المطر 

 .رمزاا مقدساا عند القدماء ، فهو يرمز ويحمل داللة القوة والخصب 

روحة عن أهمية السرد القصصي وسيميائيته في عملية تشكيل لوحات الصراع الحيواني كشفت األط

وتشكلت صورة الصياد في تلك اللوحات لتكون دالة . والتداخل الذي حصل بين جنسي الشعر والقصة 

 .على قوة الدهر على اإلنسان وتحمله للمصاعب والويالت ، والصياد وأدواته شكلوا رموزاا للموت 

قصة البقرة الوحشية إلى حالة المرأة في العصر الجاهلي وصمودها وتغلبها على األحزان رمزت 

 .والسيما بعد فقدان ولدها 

أوضحت األطروحة من خالل الوحدات السيميائية الدالة على الحياة والموت ، إن السرد القصصي في 

لشخصيات التي وردت ضمن تلك اللوحات يقوم على تفاعل منطقي لسير الصراع نحو األحداث وإن ا

عملية الصراع تتحرك على مسرح األحداث من خالل الصفات التي شكلت عالمات داللية على قوة 

 .الطرفين وضعفها 

كشفت األطروحة أن الشاعر الجاهلي يعد أدواته ليعطي الفكرة المرسومة في ذهنه ، فيصور الموت 

الحيوان إال مدلوالت على صراع قوة الحياة مع قوة  ويرسم القدر وقد حان ليأخذ نصيبه ، وما الصياد أو

 .الموت الذي يترصد لهذا الحيوان ويترقب حركاته 

االتجاه ) ضمن المنهج السيميائي يجمع ما بين ( الثقافي ) أظهرت األطروحة أن االتجاه الثالث 

 –المبنى )         وإن العالمة تتكون من وحدة ثالثية هي         ( التواصلي ، واالتجاه الداللي 

وإن العالمة ال تكتسب داللتها إال من خالل وضعها في إطار الثقافة ، وإن ( المرجع  –المدلول 

الظواهر الثقافية هي أنساق داللية وموضوعات تواصلية ، وإن التداخل ما بين العالمات السيميائية وما 
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تحقق استقالالا نسبياا يتيح إدراكها من خالل بين حقول الثقافة مهم  ، فالوحدة الثقافية التي يمكن أن 

 .سياقها الثقافي 

بينت األطروحة أن االتجاه الثقافي هو فعالية ُتعنى باألنساق الثقافية التي تعكس مجموعة من السياقات 

الثقافية والتاريخية واالجتماعية واألخالقية واإلنسانية ، ويعد هذا االتجاه أن جميع مظاهر الكون 

ته حافلة بالعالمات الدالة والرموز ، وهذِه الرموز والعالمات قادرة على توحيد الظواهر ومخلوقا

 .اإلنسانية المتنوعة والمختلفة بفعل إنها إنتاج ثقافي 

نجد في لوحات الصراع اإلنساني خزين ثقافي ، وإن األنساق الثقافية في بنية القصيدة الجاهلية تتم على 

ق عند الشاعر الجاهلي ، الذي تمكن بأدواته المعرفية والثقافية من وعي حضاري وفكر إنساني خاّل 

 .تشكيل النموذج اإلبداعي األعلى المتمثل في شكل القصيدة 

عدت األطروحة الثقافة من وجهة نظر هذا االتجاه هي مجموعة من األنظمة المتدرجة ، وكذلك يمكن 

الطابع اإلشاري ، فالسنن الثقافية هي الكفيلة  عدها نصوصاا تواصلية مرتبطة بسلسلة من الوظائف ذات

بتوجيه التلقي والتأويل ، وإن العالمات السيميائية ال تكتسب دالالتها إال من خالل وضعها في إطار 

 .الثقافة المعروفة بين المجتمع 

ر كشفت األطروحة أن النصوص الشعرية الجاهلية هي حادثة ثقافية ذات إشارات وعالمات ، وإن الشاع

 .عندما يرسم لوحاته الفنية ، إنما يستمدها من خالل ثقافة التفاعل مع مجتمعه 

إن الثقافة تسهم في تشكيل الخطابات ، وتتغير قراءة النص لهذِه الخطابات الرتباطه بعالمات وإشارات 

 .ُتشير إلى معاٍن مختلفة تتفاوت باختالف ثقافة المتلقي 

رب والسالم في رسم مشاهد الصراعات الحربية التي كانت دائرة أظهرت األطروحة استثمار ثقافة الح

 .بين القبائل آنذاك 

شكل الطلل في البنية الثقافية الجاهلية واقعة ثقافية ، ومن خالل مشاهد الصراع مع الطلل عبر الشاعر 

المحبوبة ، وإن الجاهلي عن القهر الجنسي والكبت الذي أصاب هذِه الغريزة من جراء قطع العالقة مع 

 .حالة الشاعر بعد رحيل محبوبته كحال الطلل الذي تركه أصحابه وأصبح بال حياة وحيوية 

إن المسكوت عنه ضمن الثقافة يمكن استكشافه عن طريق قراءة أنظمة الخطاب وقوانين تشكيله 

 .لمستويات الصوتية والتركيبية والداللية 

ل عالمة سيميائية إال إذا تشكلت ضمن إطار ثقافي معين ، وإن هذا إن البنية الكنائية واالستعارية ال تشك

االتجاه ال يؤمن باستقالل النظام الواحد عن األنظمة األخرى وترى أن كل األنساق والبنى تقوم على 

 .               أساس التعالق لذلك تدرس هذه األنظمة في عالقات متداخلة فيما بينها 

اثير تمرينات خاصة في ت علي حميد علي الزبيدي
تطوير عزم قوة الذراعين 
وبعض المهارات االساسية 
بالكرة الطائرة لالعبي 
منتخب تربية ديالى باعمار 

 سنة 02 – 03

دكتوراه في التربية 
 البدنية و علوم الرياضة

 التربية االساسية



29 
 

 المستخلص

 ..أشتملت األطروحة على خمسة أبواب هي 

 .بالبحث التعريف  -:الباب األول

ا   ا وأصبحت تحتل مكانا بارزا ا ملحوظا إِنَّ لعبة الكرة الطائرة هي واحدة من األلعاب التي شهدت تطورا

لدى اغلب بلدان العالم المتيازها بالتشويق واإلثارة ، ولتعدد المهارات األساسية فيها لذلك أصبح من 

حيث اإلعداد والتخطيط وتطبيق برامج  الضروري على الخبراء والمعنيين تعليم وتدريب هذه اللعبة من

علمية دقيقة لزيادة تطوير مستوى هذه الفعالية، فضالا عن ذلك ان لعبة الكرة الطائرة كأي من األلعاب 

 .الرياضية التي لها مبادئها األساسية ومنها المهارات الهجومية

من خالل ما تقدم قام الباحث بوضع تمرينات خاصةلتطوير عزم قوةالذراعين وبعض المهارات      

و ( 2)االساسية بكرة الطائرة منها مهارة االرسال من االعلى ومهارة الضرب الساحق من المركزين 

 .مهارة حائط الصد لدى العبي الكرة الطائرة لمنتخب تربية ديالىتكرار و( 0)

لبحثتكمن في ضعف في القدرة البدنية والمهارية للذراعين في هذه المهارات لدى اغلب ان مشكلة ا

الحظ وجود هذا هؤالء الالعبين ، ومن خالل خبرة الباحث في مجال لعبة الكرة الطائرة كونه العبا

بها على الضعف لدى الالعبين بالكرة الطائرة اذوإِنَّأغلب المدربين والمدرسين ال يعيرون اهتماما خاصا 

 .الرغم من أهميتها وفاعليتها في تدريب المهارات األساسية

 : هدفت الدراسة الى 

إعداد تمرينات خاصة لتطوير عزم قوةالذراعين وبعض المهارات األساسيةبالكرة الطائرة لالعبي 

 .سنة  02 -03منتخب تربية ديالى بأعمار 

ين وبعض المهارات األساسيةبالكرة الطائرة معرفة تأثيرالتمرينات الخاصة بتطوير عزم قوة الذراع

 .سنة  02 -03لالعبي منتخب تربية ديالى بأعمار 

 :وفي ضوء هذه االهداف إفترض الباحث ما يأتي 

وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختبارين القبلي والبعديللمجموعتين التجريبية والضابطة في 

 .ةبالكرة الطائرة لالعبي منتخب تربية ديالى تطوير قوةالذراعينوبعض المهارات االساسي

توجد فروق ذات داللة احصائية في نتائج االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة 

 . ولصالح المجموعة التجريبية 

 

 :اما مجاالت البحث فكانت 

 .الكرة لطائرة سنة ب(  02-03) العبو منتخب تربية ديالى بأعمار : المجال البشري  -0

  .     0002/ 3/ 0الى    0002/ 00/ 2من : المجال الزماني  -0
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 .القاعة الرياضية المغلقة لمديرية الشباب والرياضة في محافظة ديالى : المجال المكاني  -3

اما في الباب الثانيفاشتمل على الدراسات النظرية التي تطرق الباحث فيها الى مفهوم التمرينات الخاصة 

كما وتطرق البايوميكانيك وعالقة عزم قوة الذراعين بالمهارات االساسية بالكرة الطائرةوكذلك مفهوم

 .الباحث الى بعض الدراسات السابقة لموضوع دراسته

المنهج التجريبي بكافة خطواته  الباحث اما في الباب الثالثومن اجل تحقيق واختبار هذه االفتراضات اتبع

تصميم تجريبي ذو ضبط )لذا استخدم الباحث المجموعتين المتكافئتينيعة البحث العلمية لمالئمته وطب

 ( .محكم التجريبية والضابطة 

فتمثل بالعبي المراكز التدريبية بالكرة الطائرة التابعة لوزارة التربية والبالغ إذ تم تحديد مجتمع البحث

( 02 - 03)العب بأعمار( 02)مركز العباا لكل ( ,,0)مركز تدريبي حيث بلغ عددهم ( ,0)عددهن 

فتمثلت عينة البحث بالعبي منتخب تربية ديالى الذين اختيروا بالطريقة (  0002 – 0002) سنةللعام 

العباا ( 02)العباا حيث تم استبعاد العبين وهما الليبرو فأصبحت العينة ( 02)العمدية والبالغ عددهم 

العبين والمجموعة ( 2)تين المجموعة الضابطة حيث تم توزيعهم بطريقة عشوائية الى مجموع

 .العبين( 2)التجريبية 

اما في الباب الرابعومن خالل االختبارات تم الحصول على البيانات االولية والتي تم  معالجتها    

إحصائيا للتوصل الى نتائج البحث ، وقد دلت النتائج على وجود بعض الفروق المعنوية في متغيرات 

 .الدراسة 

 :اما الباب الخامسفقد تضمن هذا الباب االستنتاجات والتوصيات ،نذكر أهمها  

 :االستنتاجات 

إن التمرينات الخاصة كان لها دوٌر إيجابي في تطوير متغير عزم قوة الذراعين وهذا ما اظهرته نتائج   

 .االختبارات البعدية لعينة البحث 

بعدية كانت معنوية لتطور  بعض المهارات االساسية  –ة البعدية والبعدي -نتائج االختبارات القبلية  

 .نتيجة للتمرينات الخاصة وبشكل ايجابي 

إن التمرينات باستخدام األدوات المساعدة في اثناء تطبيق التمرينات البدنية المهارية ساعد على تطوير  

 .متغيرات البحث 

 :التوصيات 

لمعدة للمتغيرات عزم قوةالذراعين وبعض المهارات ضرورة اعتماد التمرينات الخاصة قيد البحث وا 

 .االساسية بالكرة الطائرة 

ا من أنواع القوة العضلية ، ولها تأثير  ا مهما ضرورة االهتمام بتطويرعزمقوةالذراعين  لكونها نوعا

 .مباشر في بعض المهارات األساسية
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وإيجابية في تطوير بعض المهارات ضرورة استخدام المدربين لهذِه التمرينات كونها آتت بفعالية، 

 .االساسية قيد البحث

ميرفت عدنان عبد 
 الرحمن

فاعلية الرش بالزنك و 
النحاس في نمو 
 وحاصل الذرة الصفراء

ماجستير علوم حياة 
 نبات/

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

ديالى للموسم الخريفي  نفذت هذه الدراسة في مشتل بعقوبة التابع إلى مديرية زراعة محافظة         

 .لمعرفة  فاعلية الرش بالزنك والنحاس في النمو الخضري وحاصل الذرة الصفراء .م  0002

وتضمنت ستة معامالت هي معاملة ، استخدم تصميم القطاعات العشوائية الكاملة  بثالثة مكرارات     

والزنك 0-لتر.ملغم  00و 00والرش بالماء  والرش بالنحاس بالتركيزين ( بدون رش )المقارنة 

 .  0-لتر.غم  0و 0بالتركيزين 

أظهرت نتائج التحليل االحصائي وجود فروق معنوية بين متوسطات المعامالت إذ أعطى تركيز        

كغم والنسبة .ملغم  0.2200اعلى متوسط في محتوى النحاس في االوراق  0-لتر.ملغم  00النحاس 

غم   22.,0حبة  000حبة ووزن  02.3وعدد الحبوب في الصف الواحد % 3.03المئوية للنتروجين 

فضال عن   0-نبات.غم   2.300وحاصل الزيت     0-نبات.غم  00.233وحاصل البروتين في الحبوب 

اعلى متوسط للنسبة المئوية للفسفور  0-لتر.ملغم  00اظهر تركيز النحاس   بينما %  ,0.3البوتاسيوم 

وارتفاع  Spad 22.22، فضال عن محتوى دليل  الكلوروفيل في االوراق %  0. 30في االوراق  

قياسا بمعاملة المقارنة التي اعطت اقل المتوسطات في  02.03سم  وعدد االوراق  003.02النبات  

والنسبة المئوية  0-كغم.ملغم  0.02روسة حيث كان محتوى النحاس في االوراق جميع الصفات المد

 0-نبات.غم  3.002وحاصل الزيت  0-نبات.غم   22.233وحاصل الحبوب % 2.033للبروتين 

ورقة والمساحة الورقية  03.33وعدد االوراق بالنبات   Spad 20.02ومحتوى الكلوروفيل  

حبة ووزن   00.20سم وعدد الحبوب في الصف الواحد   000.33وارتفاع النبات  0سم  230.00

أعلى  0-لتر.غم  0وأعطى تركيز الزنك %   2.222غم والنسبة المئوية للزيت  03.02حبة  000

 2,0.02سم والمساحة الورقية   032.00وارتفاع النبات  % 0.30متوسط في النسبة المئوية للفسفور 

 0ورقة ، في حين تفوق تركيز  33.,0وعدد االوراق    Spad  20.22ومحتوى الكلوروفيل   0سم

 .في باقي الصفات المدروسة  0Zn-لتر.غم

والء محمود شاكر 
 الجبوري

تاثير مدد الري في نمو 
وحاصل من الذرة 

 الصفراء

ماجستير علوم حياة 
 نبات/

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

في حقول قسم المحاصيل  0002نفذت دراسة حقلية على محصول الذرة الصفراء للموسم الخريفي 

الحقلية التابع لكلية الزراعة، جامعة ديالى بهدف معرفة تأثير مدد الري في نمو وحاصل أصناف من 

 . الذرة الصفراء
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 Split Plots Systemبترتيب االلواح المنشقة  (RCBD)استعمل تصميم القطاعات الكاملة المعشاة 

وبثالثة مكررات، شغلت معامالت الري الثالثة والمتمثلة بالري كل يومين والري كل أربعة أيام والري 

. االلواح الثانوية ,200وتركيبي  0-و فجر 3-بينما شغلت االصناف بغداد. كل ستة أيام االلواح الرئيسة

وحللت النتائج إحصائيا . 0-ه.نبات 22222.2وبكثافة نباتية بلغت  00/2/0002زرعت االصناف في 

 . 0.02وقورنت المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي وبمستوى احتمالية 

أظهرت النتائج ان معاملة الري كل يومين أعطت أفضل النتائج تلتها معاملة الري كل اربعة أيام وبعد 

 .ذلك معاملة الري كل ستة أيام

دة في متوسطات كل من قطر الساق، والمساحة الورقية، ودليل إذ احدثت معاملة الري كل يومين زيا

الكلوروفيل الكلي للورقة، والوزنين الخضري والجاف، ووزن العرنوص، ووزن الحبوب، ووزن 

 .الحبة، وعدد الحبوب بالعرنوص، والحاصل البايولوجي، وحاصل الحبوب

فاع النبات، وعدد االوراق في النبات، فيما احدثت معاملة الري كل أربعة ايام زيادة في متوسطات ارت

ومدة النمو الزهري، ووزن القالح، والنسبة المئوية للزيت والبروتين، ودليل الحصاد قياساا بمعاملة الري 

 . كل ستة ايام التي احدثت انخفاضاا في جميع الصفات المدروسة ماعدا النسبة المئوية للبروتين

أعلى المتوسطات لصفات النمو والحاصل، إذ  ,200تركيبي  أما بالنسبة لألصناف فقد أظهر الصنف

تفوق هذا الصنف على الصنفيين االخرين في عدد األوراق، والمساحة الورقية ودليل الكلوروفيل الكلي 

للورقة، والوزن الخضري الجاف، ومدة النمو الزهري، ووزن العرنوص، ووزن القالح، ووزن 

ل البايولوجي، وحاصل الحبوب، والنسبة المئوية للزيت الحبوب، ومتوسط وزن الحبة، والحاص

ا مع فجر في متوسطات ارتفاع النبات، وقطر الساق، والمساحة  0-والبروتين، ولم يختلف معنويا

 .الورقية، وعدد الحبوب بالعرنوص، ودليل الحصاد

الدراسة، إذ  ظهر تداخل معنوي بين معامالت الري واألصناف في التأثير في جميع الصفات قيد     

اعلى المتوسطات في كل من قطر الساق ودليل  3-اعطت توليفة الري كل يومين للصنف بغداد

الكلوروفيل الكلي للورقة والوزن الخضري الجاف ووزن العرنوص ووزن الحبوب ومتوسط وزن 

ل ايام للصنف نفسه اق 2فيما اعطت توليفة الري كل . الحبة والحاصل البايلوجي وحاصل الحبوب

 . المتوسطات للصفات المدروسة جميعها عدا نسبة البروتين

دراسة مسحية لفقر الدم  امجد ادهم احمد
لدى بعض االطفال في 

 مدينة بعقوبة 

/ ماجستير علوم حياة 
 علم الحيوان

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

فقر الدم هو الحالة المرضية األكثر شيوعا في أمراض الدم ، وهو حالة تحدث بسبب انخفاض في       

تركيز الهيموغلوبين عن المستوى الطبيعي مما تعاني أجهزة الجسم من عدم حصولها على االوكسجين 

 . الكافي والمؤدي الى عوارض االرهاق والصداع وعدم التركيز 

لغرض التعرف على انواعه بين اطفال مدينة انتشار فقر الدم بين االطفال والنساء وونظراا لزيادة      

للمدة من للوالدة واالطفال التابعة لدائرة صحة ديالى  بعقوبة اجريت هذه الدراسة في مستشفى البتول



33 
 

ع ، تم من خاللها جم 0002االول من تشرين االول ولغاية الحادي والثالثون من كانون االول لعام 

دم  3سم 0.2وبواقع ألطفال مصابون بفقر الدم ( إناث  020ذكور ،  000) عينة دم تشمل  3,3

ألجراء  Ethylene diamine tetra acetic acid  (EDTA)تحتوي على أنبوبة وريدي في

سنة ،  02-0عمر يتراوح بين ب( ديسيلتر / غم  00.0مستويات الهيموغلوبين اقل من ) صورة الدم 

، وتم ( سنة  02 -00سنة ، ومن  00اقل من  -2، من سنوات   2اقل من ) ثالث اعمار    الىوقسمت 

في تصنيف  mean corpuscular volume  (MCV)اعتماد متوسط حجم كــرية الـدم الحمراء 

، أضافة الى عمل مسحة  MCV < ,0 fl  ،MCV = ,0-000 fl  ،MCV > 000 flفقر الدم 

 .ص المجهري دموية للمساعدة في التشخي

 fl,0 أظهرت نتائج الدراسة ان معظم عينات مرضى فقر الدم كان لمتوسط حجم الكرية ألقل من      

وفقر دم البحر االبيض المتوسط % 22.20، وممثلة بفقر دم عوز الحديد بنسبة %0,3,.بنسبة 

نسبة  MCV = ,0-000 flفي حين شكل متوسط حجم الكرية المتراوح بين % .  00.,3بنسبة

% 00.,وفقر دم تكور الكريات الحمر بنسبة % 2.02موزعة على فقر الدم المنجلي بنسبة % 03.02

وتمثل بفقر دم نقص % 3.03على اقل النسب  fl  000، بينما حصل متوسط حجم الكرية ألكثر من

ستوى ، والذي اظهر هذا االخير نقصاا شديداا في اعداد خاليا الدم الحمراء ، و م B00فيتامين 

الهيموغلوبين ، وهذا االنخفاض في اعداد خاليا الدم الحمراء ومستوى الهيموغلوبين كان على اشده في 

فقر الدم البحر االبيض المتوسط وفقر الدم المنجلي ، مقارنة بفقر دم عوز الحديد وتكور الكريات 

ر دم البحر االبيض الحمر، في حين انخفض متوسط هيموغلوبين الكرية في فقر دم عوز الحديد وفق

، كما اشارت الدراسة الى ان اعداد خاليا الدم البيضاء  B00المتوسط وارتفع في فقر دم نقص فيتامين 

 .تجاوزت معدالتها الطبيعية في فقر دم البحر االبيض المتوسط 

 -2 وأظهرت نتائج الدراسة أن أعداد خاليا الدم الحمراء والهيموغلوبين انخفضت في االعمار من    

سنوات ، وارتفعت  2سنة ، ومتوسط هيموغلوبين الكرية انخفض عند االعمار أقل من  00اقل من 

وال توجد فروقات معنوية بين الذكور واالناث داخل . سنة  02 -00خاليا الدم البيضاء عند االعمار من 

 .النوع الواحد من فقر الدم 

حنان ثامر نجم 
 عبد علي الجميلي

ل الضراوة مدراسة مقارنة لعوا
للبكتريا المعزولة من اخماج 
المسالك البولية لمرضى العناية 

 القلبية المركزة

/ ماجستير علوم حياة 
 احياء مجهرية

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

من المرضى الراقدين في وحدة   Cathetersعينة ادرار من قثاطر المسالك البولية    (032)جمعت

ولغاية نهاية   0002في مستشفى بعقوبة التعليمي  للفترة من بداية شهر تشرين الثاني  العناية المركزة 

عينة  2,سنة لكال الجنسين  بواقع  ( 0,-20)لفئات عمرية مختلفة تراوحت بين   0002 شهر شباط 

عينة من الذكور زرعت عينات اإلدرار على وسط أكار الدم ووسط اكار الماكونكي ،  20من االناث و 

م اخضعت المزارع البكتيرية النامية إلى الفحوصات المجهرية والكيميوحيوية لغرض تشخيص البكتريا ث

عزلة بنسبة ( 000)وأوضحت النتائج ان عدد العينات التي اعطت نتيجة موجبة للزرع البكتيري 

طت نتيجة بينما كانت عدد العزالت التي اع. للذكور (   30)عينة لالناث و (  20) بواقع %(  0.2,)

 00،% ,.30بنسبة  Escherichia coli عزلة 32 كانت  (2.,0 %)عينة بنسبة  ( 02) سالبة هي
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  Klebsiella  pneumonia عزلة 02،   %0.,0بنسبة   Proteus mirabilis        عزلة

   عزلة 02، 700.2 بنسبة  Pseudomonas aeruginosa  عزلة02 ،% 02.2بنسبة 

Staphylococcus epidermidis   عزلة  00 ،% 00.2اي بنسبة  Staphylococcus 

aureus   700بنسبة. 

عزلة  من عزالت البكتريا قيد الدراسة ( 30)وأوضحت نتائج الكشف عن بعض عوامل الضراوة لـ     

 Staphylococcus aureusعزالت بكتريا  انزيم الهيمواليسين كانت  نتاجإومنها قابليتها على . 

    وبكتريا   Pseudomonas.aeruginosaتليها بكتريا  %000منتجة للهيمواليسين بنسبة 

Proteus.mirabilis   وبكتريا  %0,بنسبة كانتاE.coli  وكانت بكتريا   ،% 20بنسبة

Klebiesella pneumoniae   وStaphylococcus. epidermidis  جميعها غير منتجة

 .يسين للهيموال

عزلة  اي ( 30) عزالت فقط من بين 3بان العزالت المنتجة للبكتريوسين كانت  نتائجالأظهرت        

 وعزلة واحدة من   K.pneumoniaeوكانت موزعة على عزلة واحدة من بكتريا % 00بنسبة 

P.mirabilis عزلة واحدة من بكتريا منتجة للبكتريوسين وS. epidermidis ، العزالت لم اما بقيت

     .تكن منتجة للبكتريوسين 

 Klebsiellaعزالت  ذ كانت إنتاج أنزيم اليوريز إتم الكشف عن قابلية  العزالت على 

pneumoniae  ،Proteus mirabilis  ،S.aureus  بينما اظهرت ،  7000منتجة له بنسبة

  Ps.aeruginosa وبكتريا   S. epidermidis  المكورات العنقودية البشروية   بكتريا  النتائج أن

 . نتاج هذا االنزيمإغير قادرة على Escherichia coli عزالت و% 20كانت منتجة لليوريز بنسبة 

حداث ظاهرة االنثيال إقابليتها على  Proteus mirabilis وقد أظهرت نتائج عزالت        

Swarming    7000 بنسبة . 

بطريقتي احمر الكونغو وبطريقة  Biofilmتم الكشف عن قابلية العزالت على إنتاج الغشاء الحيوي      

وكانت جميع انواع البكتريا منتجة للغشاء (  ELISAاالليزا  )مقايسة الممتز المناعي المرتبط باألنزيم 

 كانت عزالت بكتريا فقد ف% 23.3اما بطريقة احمر الكونغو ،  % 000بطريقة االليزا بنسبة  الحيوي

S.aureusوS.epidermidis     و P.mirabilis وKlebsiella pneumoniae و 

P.aeruginosa  و وE.coli 20%،%20،%0, ،% 000منتجة للغشاء الحيوي وبالنسب و ،

 .على التوالي % 00و% 20و

نزيمات للكشف عن ا  Disc approximationاستخدمت طريقة األقراص المتأخمة المحورة      

المنتجة هي اقل االنواع   E.coliو أظهرت نتائج الدراسة إن بكتريا  البيتاالكتاميز واسعة الطيف

و   P.mirabilisونسبة بكتريا % 00 بنسبةألنزيمات البيتاالكتاميز واسعة الطيف 

K.pneumoniae 20 % ، نسبة بكترياP.aeruginosa   ,0 % ، وعزالت

Staphylococcus    0,بنسبة % . 

 Aztreonamشملت  مضادات حياتية مختلفة  0تمالكشف عن حساسية العزالت تجاه        

  Naldixic acidو Tobramycin و  Amikacin و Gentamicin  و Cefotaximeو

واظهرت النتائج مقاومة  Co-Trimoxazole   و  Tetracyclline  و  Ciprofloxacinو
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اكثر المضادات     Amikacin وكان ،  لمعظم المضادات الحياتية قيد الدراسةالعزالت بنسبة عالية 

 20بنسبة Ciproflaxcinيليه مضاد % 22تاثيرا ضد هذه العزالت اذ بلغت نسبة حساسية العزالت له 

-Coو  Cefotaximeو Aztreonamبينما كانت جميع العزالت مقاومة لمضاد ، % 

Trimoxazol  000بنسبة %، Naldixic acid  02.2 %، 

 Gentamycin22.2% ، Tetracyclline20 . % عزلة تحمل صفة   30اظهرت النتائج أنوقد

 مقاومة متعددة الكثر من ثالثة مضادات من مجموع المضادات الكلية البالغ عددها 

أعلى نسبة للمقاومة    S. epidermidisو    P.mirabilisواظهرت عزالت ، مضادات حياتيَة  0

ثم عزالت % 0.0,بنسبة  Kl.  pneumoniaتليها عزالت %  00.0، % ,.,,المتعددة 

Pseudomonas.  aeruginosa   ثم عزالت % 0,بنسبةS. aureus   22.2بنسبة  %

 % ..222بنسبة  E.coliواخيرا عزالت  

 و Cefotaxime وهي اتية الثنين من المضادات الحي  MICالتركيز المثبط االدنى  حدد       

Ciproflaxcin   واشارت نتائج اختبار الحساسية  ،(0002> -30) تراوحت القيم للمضادات مابين

 .واختبار قيم التركيز المثبط االدنى الى وجود اختالف كبير بينهما للعزالت المختلفة 

انفال محمد جمعة 
 ذياب

دراسة وراثية وبكترلوجية 
التجميل لملوثات مستحضرات 

 في محافظة ديالى

/ ماجستير علوم حياة 
 احياء مجهرية

التربية للعلوم 
 الصرفة

 المستخلص

عينة من مستحضرات التجميل منها المسحوق المضغوط و كريم األساس و 000 شملت الدراسة         

، المقدادية ، الخالص ، بعقوبة ) العينات من أسواق محافظة ديالى  جمعت، أحمر الشفاه و الماسكارا 

 .0002/0/0ولغاية  0002/00/0، للمدة (بلدروز

أظهرت نتائج الزرع البكتيري على أوساط أكار الماكونكي وأكار الدم و وسط اكار الصويا و المانيتول 

عزلة كانت ,2زالت البالغ عددها جميع الع الملحي والتشخيص المظهري والفحوصات الكيموحيوية  أن

 Staphylococcus تعود لبكتريا 20.007عزلة بنسبة  32منها  0007موجبة لصبغة كرام بنسبة 

aureus  ، تعود لبكتريا  337.,عزالت بنسبة  2وStaphylococcus epidermidis   0و 

 .Staphylococcus lentusتعود لبكتريا  227.,0عزالت بنسبة 

يليها المسحوق المضغوط و  007كانت أعلى نسبة تلوث لمستحضرات التجميل في كريم األساس بنسبة 

 . 027بينما أقل نسبة تلوث كانت في الماسكارا بنسبة  0,7أحمر الشفاه بنسبة 

نتاج الهيمواليسين إللعزالت ومنها قابليتها على أوضحت نتائج التحري عن بعض عوامل الضراوة 

 .0007بنسبة  عزالت المكورات العنقودية بأنواعها الثالثة ك منتجة للهيمواليسينكانت جميع ،

و عزالت ،  2.207,منتجة بنسبة  S.aureusتم الكشف عن انتاج انزيم البروتيز حيث كانت عزالت 

S.epidermidis  و عزالت  227منتجة بنسبة ،S.lentus  لم تنتج هذا االنزيم. 

و عزالت  007منتجة بنسبة  S.aureusانزيم الاليبيز؛ أذ كانت عزالت كذلك تم الكشف عن انتاج  

S.epidermidis  و عزالت  207منتجة بنسبةS.lentus  وتم ،  22.27منتجة بنسبة 
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و  2.207,منتجة بنسبة  S.aureusالكشف عن انتاج انزيم الستافيلوكاينيز حيث كانت عزالت 

 . 22.27منتجة بنسبة  S.lentusو عزالت  227منتجة بنسبة  S.epidermidisعزالت 

 .0007تم الكشف عن انتاج انزيم اليوريز و كانت جميع العزالت منتجة ألنزيم اليوريز بنسبة  

 .07تم الكشف عن إنتاج البكتريوسين و كانت نسبة انتاجه في جميع العزالت 

قة أحمر الكونغو و طريقة المعايرة بطرينتاج الغشاء الحيوي إتم الكشف ايضا عن قابلية البكتيريا على  

 . 0007كانت جميع العزالت منتجة للغشاء الحيوي بنسبة  الدقيقة و

ذ أظهرت عزالت إ،أظهرت العزالت البكتيرية تفاوتاا في نسب مقاومتها للمضادات الحيوية قيد الدراسة 

S.aureus  لمضاد  0007مقاومة وبنسبة أعلىAzithromycin   يليه مضادTobramycin  و

فقد اظهرت اعلى نسبة  S.epidermidis اما عزالت  227.,,بنسبة   Nalidixic acid مضاد 

  Gentamicinيليه المضاد  0007بنسبة Nalidixic acid و Azithromycinمقاومة للمضادين 

للمضادين   0007 مقاومة وبنسبةاعلى فقد كانت  S.lentusوبالنسبة لعزالت  227بنسبة 

Amikacin  وCiprofloxacin، يليه المضادTobramycin  فيما اظهرت   7,,.,,بنسبة

 .مقاومة متباينة للمضادات الحيوية الباقية بكتريةالالعزالت 

 PCRباستخدام تقنية   02srRNAبواسطة جين  S.aureusالتشخيص الجيني لعزالت  كانت نتائج 

و  mecAوكذلك بينت نتائج التحري عن جينات المقاومة   (0007)ت كانت موجبة إن جميع  العزال

etb الخاصة ببكتريا S.aureus إن جميع  عزالت S.aureus  عزالت احتوت على  3البالغ عددها

هالم  في bpزوج قاعدي   300 بحجم وأعتمادا على ظهور حزمة (0007)و بنسبة  mecA جين

 .  etb حاوية على جينغير  S.aureusبينما كانت جميع عزالت ،االكاروز

سارة ثامر محمد 
 الحمداني

التحليل الوراثي الجزيئي و 
 ,022الكمي لنحل العسل 

Apis mellifera  باستعمال
ثالثة مناطق جينية من دنا 

 المايتوكوندريا في العراق

/ ماجستير علوم حياة 
 علم الحيوان

 التربية للعوم الصرفة

 المستخلص

 .Lبين ثالث مجتمعات لشغاالت نحل العسل العراقي  الجزيئية والكميةدرست العالقة الوراثية            

Apis mellifera عيناتها من بعض مناطق شمال العراق متمثال بمحافظة السليمانية   والتي جمعت

ت حشرة من شغاال 20ووسطِه متمثال بمحافظة ديالى  وجنوبِه متمثال بمحافظة البصرة ، ٍاذ جمعت 

نحل العسل من هذه المناطق  لغرض الدراسة  ؛ استخدم في هذه الدراسة الطرق الحياتية الجزيئية 

 DNAعزل ألـ إذ  ،للكشف عن التنوع الوراثي الجزيئي والكمي الجيني لحشرة نحل العسل في العراق 

-Genomic DNA Mini Kitمن شغاالت نحل العسل المجموعة بإستخدام عدّة االستخالص 

Tissue   بعد ذلك تمَّ تضخيم قطعة من ،DNA  المايتوكوندريا المعزول التي تتألف من الجينDNA 

02Sr  والجين ،CO0 وND2  بإستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل وبوجود ثالثة أزواج من

ل جين وباتجاهين مختلفين أمامي  Specific Primersالمتخصصة  البوادئ بواقع زوجين لكَّ

Forward ،  وعكسيReverse  ثم جرى بعد ذلك دراسة التسلسل التتابعي لجزء من جين ؛
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؛ اذ  ( PCR)المضخم بوساطة اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل  ND2 و  COIالمايتوكوندريا  

منها لكل  0بواقع عينات من هذا النوع للمجتمعات  السكانية الثالثة ،  2اعتمدت في هذه الدراسة على 

ذ أظهرت النتائج أٌن هناك تنوعاا وراثياا بسيطاا بين عينات  الشمال و الوسط من جهٍة ، ، اٍ منطقة 

 Point mutationsوعينات المنطقة الجنوبية من جهة أخرى وهذا التنوع عبارة عن طفرات نقطية 

دروسة من نوع الحذف واالستبدال عند مقارنة تسلسل القواعد النتروجينية بين المجموعات السكانية  الم

 ND2 ، وCOI ، كذلك تمَّ مقارنة العينة المحلية األكثر تكراراا في تسلسل القواعد النتروجينية  للجين 

 تطوري الخاص بغرب البحر المتوسطمع عينتي بنك الجينات  لكلَّ جيٍن، و التي تعود أحداها  للخط ال

M  الخاص بإفريقيا ،الخطA  عينات بنك الجينات العالمية التي قورنت تسلسالته مع : أماّ الجين الثاني

وقد وجد عند أجراء   ،  Cلشمال البحر االبيض المتوسط ، تعود أحداها للخط التطوري الخاص باسيا 

وعينة الدراسة المحلية  A. mellifera mellifera   المقارنة بين عينة بنك الجينات الخاصة النوع 

طفرة تتكون من طفرتي  30ان عدد الطفرات الكلي هو  .Apis mellifera L اختيرت للمقارنة التي 

ّ النوع    32حذف و  0فإّن العدد الكلي للطفرات  mellifera intermissa . A طفرة إستبدال أما

نالحظ  mellifera syriaca . A طفرات استبدال ، أماّ النوع  2طفرات تتكون من طفرتي حذف و 

     2طفرات استبدال، و أخيراا عينة 00طفرات حذف و2 طفرة تتكون من  02أّن عدد الطفرات هو 

A. mellifera haplotype  طفرة  32طفرة تتكون من  20فإّن العدد الكلي للطفرات الحاصلة فيها

الجناح وحجمه طفرات استبدال ، وقد استخدم في هذه الدراسة نظام المقياس الهندسي لشكل   2حذف، و

للكشف عن التغّيرات الوراثية الكمية في شكل الجناح االمامي وحجمه بين المجتمعات السكانية لشغاالت 

نحل العسل  التي جمعت من بعض مناطق شمال العراق ووسطه وجنوبه ، إذ بلغ معدل الحجم المركزي 

للمجتمعات السكانية من  مايكرون 545453و 523437 ، 575457للجناح األيمن لشغالة نحل العسل 

ّ قيمة التباين في الحجم المركزي  مناطق العراق الثالثة الشمالية ،الوسطى والجنوبية على التوالي، أما

 للمجتمعات السكانية الثالثة  على التوالي 532425و451..4، 27.445للجناح األيمن ، فقد بلغت 

لغرض المقارنة بين شغاالت نحل العسل  للمجتمعات  Tو Fوأُستخدم في هذه الدراسة  اختباري         

السكانية في المناطق الثالثة المدروسة لعينات المنطقة الشمالية مع شغاالت نحل العسل من عينات 

المنطقة الوسطى  وعينات المنطقة الشمالية مع شغاالت نحل العسل للمنطقة الجنوبية وعينات المنطقة 

للمنطقة الجنوبية إذ تشير النتائج الى عدم وجود فروق معنوية بين الوسطى مع شغاالت نحل العسل 

وجود فروق  حشرات المناطق الثالث في معدل الحجم المركزي للجناح االمامي األيمن؛ وكذلك لوحظ

معنوية بسيطة في تماثل شكل وحجم الجناح االمامي األيمن لبعض شغاالت نحل العسل ، بسبب تأثر 

وف البيئية في المناطق  الثالثة التي جمعت منها العينات عند استخدام تحليل الحشرة  باختالف الظر

 ANOVAالتباين 

نور جاسم محمد 
 الشمري

دراسة بعض المؤشرات الجزيئية 
والفسلجية لمريضات سرطان 

 الثدي في محافظة ديالى

/ ماجستير علوم حياة 
 علم الحيوان

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

هدفت هذه الدراسة الى قياس بعض المعلمات الدموية و الكيميائية الحيوية والجزيئية  لمرض سرطان 

امرأة مصابة  20عينة  تم تقسيمها الى  000اشتملت هذه الدراسة على ، الثدي في محافظة ديالى 

امرأة غير مصابة بأمراض الدم  20سنة و (20-20)بمرض سرطان الثدي  تراوحت اعمارهن 
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والتي اعتبرت مجموعة سيطرة حيث جمعت العينات خالل ، سنة( 20-20)وراثية تراوحت اعمارهن ال

 .0002ولغاية شهر ايار  0002الفترة الممتدة من شهر ايلول 

اظهرت نتائج الدراسة عندما تمت مقارنة اعمار النساء المصابات بمرض سرطان الثدي مع مجموعة 

ولكن يوجد فرق ، P>0.02السيطرة عدم وجود أي فرق معنوي ذي داللٍة احصائيٍة عند مستوى داللة 

 عندما تمت مقارنة اعمار النساء المصابات P≤ 0.000معنوي ذو داللة احصائية عالي جدا عند 

 .بالمرض فيما بينهم

عندما . P>0.02اما الحالة الوراثية فبينت النتائج عدم وجود اي فرق معنوي عند مستوى احتمالية 

حيث .تمت المقارنة ما بين مجموعة الٌنساء اٌلمصابات بمرض سرطان الثدي مع مجموعة السيطرة 

عندما تمت المقارنة على . P≤0.000اظهرت النتائج فروقا معنوية عالية جدا عند مستوى احتمالية 

 .اساس الحالة الوراثية ما بين مجموعة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي

عندما تمت مقارنة  P>0.02بينت النتائج ايضا عدم وجود اي فرق معنوي ذي داللة احصائية عند 

ي مجموعة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي مع مجموعة السيطرة حسب الموقع الجغراف

ولكن بينت النتائج ان قضاء بعقوبة هو اكثر االقضية من حيث نسبة االصابة بالمرض ، لمحافظة ديالىَ 

عند المقارنة ما  P≤0.000وتبين وجود فرق معنوي ذو داللة احصائية عالية جدا عند مستوى احتمالية 

 .بين االقضية لمحافظة ديالى لمجموعة النساء المصابات بالمرض

وكانت كاالتي  T2و  T3هرمونات الغدة الدرقية فبينت النتائج وجود ارتفاع في هرموني اما بالنسبة ل

T3 =0.22 0 22  nmol/L  وT2  =30.00 ±000.20 nmol/L  ومعدل هذين الهرمونين

اما هرمون  T2 ±  2,.00   nmol/L 00.00 و T3 =0.02 0 20  nmol/Lلمجموعة السيطرة 

TSH   بينت النتائج وجود انخفاض معنوي لهدا الهرمون فقد بلغت النسبة للنساء المصابات بمرض

اذ بينت النتائج لهذه  ,0.3 ± 3.22ولمجموعة السيطرة uU/mL  0.20± 0.02سرطان الثدي 

 .P≤ 0.000الدراسة وجود ارتفاع معنوي ذي داللة احصائية عالي جدا عند مستوى احتمالية 

اما بالنسبة لمؤشرات وظائف الكلى فبينت نتائج هذه الدراسة وجود ارتفاع ملحوظ في معدل كل من 

اذ بلغت النسب لمجموعة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي على ، الجلوكوز واليوريا و الكرياتنين

 ونسبة  mmol/L.0 00 00 0.20= واليوريا  mmol/L  22 00 .2 23= التوالي الجلوكوز 

22.03=  الكرياتنين   0, 22 umol/L  اما بالنسبة لمجموعة السيطرة فقد بلغت النسب للجلوكوز

 =2.02 0 03 mmol/L  20 0  3.00واليوريا  mmol/L 22 02  22.00= والكرياتنين 

umol/L  اذ ُوجَد أّن هناك فرق معنوي ذي داللٍة احصائيٍة عالي جدا عندP≤0.000  لمستوى

 .P=0.00لليوريا وفرق معنوي عند  P≤0.00 الجلوكوز وفرق معنوي عند 

فشملت هذه الدراسة كل من الكوليسترول والدهون عالية الكثافة و  Lipidprofileاما بالنسبة لمؤشرات 

الدهون واطئة الكثافة و الدهون الثالثية فمعدل هذه المعلمات للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي 

 0.32 20 0 = والدهون عالية الكثافة mmol/L 2.00 00 0 = الكوليسترول:كانت كاالتي 

mmol/L  ،02 0 0.23= ثافةوالدهون واطئة الك mmol/L  ،22 0 0.20= والدهون الثالثية 

mmol/L  ، 0, 0 2.32= الكوليسترول: اما معدل هذه المعلمات لمجموعة السيطرة كانت كاالتي 

mmol/L  ،2, 0 20.3=الدهون عالية الكثافة mmol/L  ،3.02 00 0 = الدهون واطئة الكثافة 
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mmol/L  ،3,.0 00 0 = الدهون الثالثية mmol/L  اذ بينت النتائج وجود انخفاض في مستوى

والدهون واطئة الكثافة عند مستوى احتمالية  P≤0.00كل من الكوليسترول عند مستوى احتمالية 

P=0.000 وعدم وجود اي فرق معنوي لكل من الدهون عالية الكثافة والدهون الثالثية. 

اما بالنسبة للمؤشرات الدموية لم يكْن هناك اي فرٍق معنوي ذي داللٍة احصائيٍة عندما تمت مقارنة 

مجموعة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي مع مجموعة السيطرة  لكل من كريات الدم البيضاء 

كريات  ما عدا P>0.02والهيموكلوبين والصفيحات الدموية ومعدل تكدس كريات الدم الحمراء عند 

الدم الحمراء فقد وجد هناك ارتفاع بسيط لهذا المؤشر لمجموعة النساء المصابات بمرض سرطان الثدي 

= كريات الدم البيضاء: وكانت كاالتي ، P=0.00بالمقارنة مع مجموعة السيطرة عند مستوى احتمالية 

,.02 2 30 X00^0/L  ،20 0 2.32= كريات الدم الحمراء X00^0/L  ،وبين الهيموكل

00.20 0 00g/d L ،03 22 303.0= الصفيحات الدموية X00^0/L  ، معدل تكدس كريات الدم

كريات : اما معدل قيم هذه المؤشرات لمجموعة السيطرة كانت كاالتي %  0, 2 20.00= الحمراء

،  X00^0/L 2.20 2, 0 = كريات الدم الحمراء،  X00^0/L 20 0 0.00=الدم البيضاء

معدل ،  X00^0/L 02 22 300.00الصفيحات الدموية ،  g/d l 3, 0 00.00= الهيموكلوبين

 %.00 00 30.00  =تكدس كريات الدم الحمراء

اما بالنسبة للدراسة الوراثية الجزيئية حيث تم استخدام عشرة اكسونات للكشف عن الطفرات النقطية 

 BRCA0لجين ( 0،2،0،3،2)وكل من  BRCA0لجين ( 0،00،00.3،2)وشملت هذه االكسونات  

من جين  00،00وبينت النتائج ان اكثر الطفرات شيوعا لمحافظة ديالى كانت لكل من اكسون ، 

BRCA0  من جين  0،2واكسونBRCA0  2واكثر االكسونات حذفا للقواعد النتروجينية هما اكسون 

لجينات وقد تم عمل تسلسل نيكليوتيدي  BRCA0ايضا من جين  2واكسون  BRCA0من جين 

BRCA  المرأة مصابة بالمرض مع اخرى سليمة حيث وجد ان هناك طفرات نقطية من نوع الحذف

 .للنساء المصابات بمرض سرطان الثدي  BRCA0و  BRCA0في جينات 

انسجام يعقوب كاظم 
 االركي

دراسة جزيئية وتشخيصية 
مقارنة لعزالت المكورات 
العنقودية الذهبية من مصادر 

 بيئية مرضية

ماجستير علوم حياة 
 احياء مجهرية/

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

  Bacillus subtilis العزالت بين عزلة بكتيريا  توزعت 20تضمنت الدراسة عزل وتشخيص  

  Staphylococcus epidermidisتلتها ، عزلة  02والتي كانت االكثر شيوعا حيث شخصت 

 00عزلة بينما شخصت 00 اذ شخصت في   Bacillus cereusثم ، عزلة  03التي شخصت 

 2بينما شخصت ،   E.coliعزالت لبكتريا 2 وشخصت ،  Staphylococcus aureusعزالت 

من أصل  0/0/0002ولغاية  0002 /0/00للفترة من ،     Bacillus sphaericusعزالت لبكتريا 

تم الحصول على عينات التربة ( مياه ،تربة )عينة تم الحصول عليها من مصادر بيئية مختلفة  02

دلى ، الوجيهية ، شهربان ، مندلي )مواقع مختلفة شملت عينات تربة  2من ( الزراعية و غير الزراعية)

م التركيز في اذ ت. مواقع مختلفة من نهر مهروت 3 وتم الحصول على عينات المياه من ( بهرز، عباس 

ذات التأثيرات الصحية   Staphylococcus  aureus   هذه الدراسة على البكتريا المرضية 



41 
 

  Staphylococcus ومقارنتها مع( مياه ، تربة ) السيئة على االنسان المعزولة من مصادر طبيعية 

aureus   الجروح اخماج ، االدرار )مرضية معزولة من مصادر سريرية مختلفة تضمنت عينات ،

 .من مستشفى بعقوبة التعليمي ( الحروق

ان جميع   Staphylococcus aureusالتحري عن عوامل الضراوة لبكتريا  لقد أظهرت نتائج 

المرضية لها القابلية على انتاج الهيمواليسين  S .aureus  البيئية  و   S . aureus    عزالت  

عزالت  ,البيئية و      S . aureusتعود للنوع  % 20عزالت بنسبة  2بينما كانت ، % 000بنسبة 

اما بالنسبة ،انزيم البروتيز  المرضية لها القابلية على انتاج S .aureus تعود للنوع % 0,بنسبة 

تعود % 0,عزالت بنسبة  ,البيئية و    S.aureusتعود % 00عزلة  بنسبة  0النتاج الاليبيز فكانت 

S.aureus   عزالت بنسبة  2اما بالنسبة للستافيلوكاينيز فكانت ،على انتاجه المرضية لها القدرة

المرضية لها القدرة على  S.aureusتعود % 0,عزالت بنسبة  ,البيئية و  S.aureusتعود % 20

المرضية وبنسبة  S.aureusالبيئية و   S.aureusاما انتاج اليورييز فكانت جميع عزالت ، انتاجه 

البيئية   S.aureusوبالنسبة النتاج البكتريوسين فكانت جميع عزالت ، جه لها القدرة على انتا% 000

المرضية لها القدرة على   S.aureusتعود % 00عزلة وبنسبة 0 ليس لها القدرة على انتاجه و 

 00البيئية و   S.aureusتعود % 00عزلة وبنسبة  0وبالنسبة النتاج الغشاء الحيوي فكانت ، انتاجه 

اما بالنسبة النتاج االنزيم ، المرضية لها القدرة على تكوينه  S.aureusتعود % 000عزالت بنسبة 

لها % 000المرضية بنسبة   S.aureusالبيئية و  S.aureusالمخثر للبالزما فكانت جميع عزالت 

  .القدرة على انتاجه 

ان مقاومة عزالت  وقداظهرت النتائج، تم التحري عن حساسية العزالت تجاه ثمانية مضادات حياتية 

S.aureus   البيئية  لمضادTobromycin  ،Gentamicin   وAmikacin  20كانت بنسبة %

اما مقاومة ، على التوالي لنفس المضادات % 0,المرضية بنسبة   S.aureusبينما كانت مقاومة 

% 00فكانت بنسبة  Trimethoprim sulfamethoxazoleالبيئية لمضاد  S.aureusعزالت 

البيئية غير  S.aureusبينما كانت جميع عزالت ، % 000المرضية بنسبة  S.aureusزالت ولع

المرضية  S.aureusبينما كانت المقاومة لهذا المضاد لعزالت   Doxycyclineمقاومة لمضاد 

  Azithromycinالبيئية مقاومة لمضاد  S.aureusوقد اظهرت النتائج ان عزالت ، % 00بنسبة 

بينما كانت ، % 000المرضية مقاومة و بنسبة  S.aureusبينما كانت جميع عزالت % 20بنسبة 

اما مقاومة عزالت ، لكال النوعين % 20بنسبة  Nalidixic acidمقاومة العزالت لمضاد 

S.aureus   البيئية لمضادCiprofloxocin   ولعزالت % 00فكانت بنسبةS.aureus   المرضية

  % .20بنسبة 

عزالت ( 2)البيئية والمرضية   S.aureusالدنا الكلي للعزالت البكتيرية لبكتريا  تم استخالص

إذ  Bioneerالمجهز من قبل شركة (   Mini DNA Bacteria Kit)باستعمال عدة استخالص 

أُجري تفاعل البلمرة . لجميع العينات المختارة ( ,.0-0)كانت نقاوة الدنا المستخلص تتراوح مابين 

من خالل استعمال عدة البوادى  PCR(   Polymerase Chain Reaction)المتسلسل 

 ذي الوزن الجزيئي   02srRNAالمتخصصة التي تستهدف التسلسل النوعي للجين التشخيصي 

، زوج قاعدي 200 ذي الوزن الجزيئي   femAوالتسلسل النوعي لجين ، زوج قاعدي 0200

رحلت نواتج التضاعف على . زوج قاعدي 302 ي ذي الوزن الجزيئ   nucوالتسلسل النوعي لجين 

ولوحظ ظهور حزمة واحدة في جميع المسارات في الهالم بالمستوى نفسه % 0هالم االكاروز بتركيز 
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وباستعمال بادى متخصص لجين  PCRبينت نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل . بالنسبة للجين 

02srRNA   وبنفس الوزن الجزيئي % 000ان جميع العزالت تحتوي على هذا الجين وبنسبة 

وباستعمال بادى متخصص  PCRبينما أظهرت نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل ، زوج قاعدي 0200

المرضية كانت عزلة واحدة تحتوي على   S.aureusعزلة تعود الى  ( 0)ان من بين    femAلجين 

 هذا الجين 

عزلة تعود ( 0)في حين كانت ، زوج قاعدي 200 وبنفس الوزن الجزيئي %( 20)وبنسبة 

S.aureus   000البيئية ال تحتوي على هذا الجين وبنسبة. % 

ان من بين   nucوباستعمال بادى متخصص لجين  PCRكما أظهرت نتائج تفاعل البلمرة المتسلسل 

%( 20)ة تحتوي على هذا الجين وبنسبة المرضية كانت عزلة واحد  S.aureusعزلة تعود الى ( 0)

البيئية ال   S.aureusعزلة تعود ( 0)في حين كانت ، زوج قاعدي 302 وبنفس الوزن الجزيئي 

 % .000تحتوي على هذا الجين وبنسبة 

عال رباح محمود 
 القرة غولي

الدراسة الجزيئية لبعض 
اصناف العنب المزروعة 
في محافظة ديالى باستخدام 

 SSR,RAPDمؤشرات 

/ ماجستير علوم حياة 
 علم النبات

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

جامعة ديالى  للكشف /اجريت هذه الدراسة في مختبر الوراثة الجزيئية في كلية التربية للعلوم الصرفة 

وهي  .Vitis vinifera Lعن التغاير الوراثي وتقدير البعد الوراثي بين سبع اصناف من العنب المحلي 

" بادئا 02استعمل . الزيتوني واالسود شدة، الحلواني، االعجيمي، ديس العنز، الكمالي، الفرنسي

 (RAPD)للتحري عن مؤشرات الدنا بتقانة التضاعف العشوائي المتعدد االشكال لسلسلة الدنا" عشوائيا

Amplified Polymorphic Random  قانة بوادئ متخصصة للتحري عن مؤشرات الدنا بت 00و

والمعتمدة على تفاعل  Simple Sequence Repeat   (SSR)المقاطع البسيطة المتكررة 

تضمنت خطوات العمل عزل .   Polymerase Chain Reaction (PCR)البلمرة الحراري 

إذ تم الحصول على تراكيز من الدنا ، وتنقية الدنا من األوراق الفتية لألصناف الداخلة في الدراسة

مع البادئات المستعملة ( PCR)نفذت تفاعالت البلمرة المتسلسل .  0-,.0اوحت مابين وبنقاوة تر

عند ترحيل ( أعدادها و أحجامها الجزيئية)للكشف عن التباينات بين قطع الدنا المتضاعفة لكل صنف 

ل بينت نتائج التحلي. نواتج التضاعف للعينات على هالم االكاروز بعد تصبيغها ببروميد االثيديوم 

في عدد حزم الدنا المتضاعفة واوزانها الجزيئية وذلك " واضحا" اختالفا RAPDالوراثي بمؤشرات ال

حزمة لكافة  ,,( polymorphic bands)تبعا للبادئ المستعمل، إذ بلغ العدد الكلي للحزم المتباينة 

، في حين كان اعلى عدد OPF-00و  0002حزم في البادئين  2وكان اقل عدد حزم متباينة ، البوادئ

واظهرت عدد من البادئات المستعملة في الدراسة ، OPF-02في البادئ  00من الحزم المتباينة  

، فريدة  لبعض من النماذج المدروسة والتي تعد بمثابة بصمة وراثية لتمييز األصناف عن بعضها" حزما

-OPFو  0002تخدام البوادئ إذ اعطى الصنف اعجمي اعلى عدد من الحزم الفريدة وذلك عند اس

بينما اعطى الصنف االسود اقل ، ، إذ اعطت هذه البوادئ حزمتين مميزة ذات اوزان جزيئية متباينة 00

زوج قاعدي عند استعمال  0000عدد من الحزم الفريدة والتي بلغت حزمة واحدة ذات وزن جزيئي 

ة الوراثية بين األصناف ادخلت البيانات ولغرض ايجاد نسبة التشابه الوراثي والعالق. OPF-00البادئ 
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تراوحت نسبة التشابه بين ، SPSSالتي تم الحصول عليها إلى الحاسوب ووفق البرنامج االحصائي 

حامد )، وكانت اكبر نسبة تشابه بين الصنفين الفرنسي والكمالي  00,.0-0.020األصناف مابين   

فقد ضمت األصناف مجموعة واحدة تفرعت إلى  Dendogramأما نتائج التحليل التجمعي (. الوادي

وكذلك الصنف زيتوني أما ( حامد الوادي)شمل الفرع االول الصنفين فرنسي وكمالي ، خمسة فروع

الفرع الثاني فقد شمل الصنف حلواني والفرع الثالث شمل الصنف ديس العنز  والرابع شمل على 

أما بالنسبة لنتائج التحليل الوراثي . ف االسودأما الفرع االخير فقد شمل على الصن، الصنف اعجيمي

الخاص بهذه التقنية حزمة واحدة فريدة  ذات وزن جزيئي VRZAG20فقد اعطى البادئ  SSRلتقنية 

عن بقية األصناف ( حامد الوادي)زوج قاعدي عدت بمثابة بصمة وراثية تميز الصنف كمالي  000

زوج قاعدي  000ر حزمة فريدة ذات وزن جزيئي دور في اظها  VVS2االخرى، وكذلك كان للبادئ 

عدت بمثابة بصمة وراثية تميز الصنف اسود شدة عن بقية األصناف االخرى، أما البوادئ االخرى فقد 

 .  غابت فيها الحزم وذلك بسبب عدم وجود تسلسل متمم لها في دنا األصناف المدروسة

دراسة بعض المؤشرات  اشواق مثنى وهيب 
المرضى  المناعية لدى

المصابين بقرحة المعدة في 
 قضاء بعقوبة 

علم /ماجستير علوم حياة 
 مناعة/ الحيوان 

 التربية للعلوم الصرفة

 المستخلص

 :هدفت الدراسة إلى

 .أهم المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي  التعرف على 

الرئيسية لالعبي سالح الشيش التعرف على النشاط الكهربائي الموافق للقدرات الحركية للعضالت 

 .للمتقدمين

العالقة بين أهم المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي وعالقتها بالنشاط  التعرف على

 .الكهربائي المرافق للقدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 :فرض البحث  

الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي وعالقتها بالنشاط المؤشرات  هناك عالقة ذات داللة احصائية بين

 .الكهربائي المرافق للقدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش

استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باالسلوب العالقات االرتباطية، وذلك لمالَءمته لطبيعة البحث 

وتم ، ن العبي أندية محافظة ديالى المتقدمين للمبارزةستة م( 2)عينة البحث من ، واشتملت المستخدم

العباا، وقد استخدمت البرنامج ( 02)اختيارهم بالطريقة العمدية من مجتمع البحث البالغ 

بعد ان تم اجراء المعالجات االحصائية للنتائج التي . لمعالجة البيانات احصائيا  (SPSS)االحصائي

 :ليتوصلت إليها الباحثة استنتجت ما ي

التوجد عالقة ارتباطية بين المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي والنشاط الكهربائي 

 .للعضالت العاملة لبعض القدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش
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إن متغير سرعة السيل العصبي ال يمكن ان يستدل عليه من خالل مؤشرات االنقباض العضلي بل ان 

 .االنقباض هو شكل منعكس لشدة السيل او االشارة

ان سالمة الجهاز العصبي يؤدي باالرتقاء بمستوى الالعب الحركي من خالل نقل المعلومات المحيطة 

 .بالالعب الى الدماغ ومن ثم  نقل االشارات العصبية من الدماغ الى العضالت ألداء الحركات المطلوبة

 :توصي الباحثة بما يأتي

استخدام المؤشرات الوظيفية للجهاز العصبي والتي تساهم في تعزيز النشاط الكهربائي  ضرورة

 .للعضالت أثناء أداء مهارة الطعن من قبل العبي المبارزة بسالح الشيش

ضرورة استخدام االختبارات الفسيولوجية لجهاز العصبي قبل وأثناء الوحدات التدريبية لالعبي المبارزة 

 .بسالح الشيش

راء بحوث ودراسات أخرى عن المؤشرات الوظيفية وعالقتها بالنشاط الكهربائي للعضالت العاملة إج 

 .أثناء أداء المهارات الهجومية والدفاعية لالعبي المبارزة باألسلحة الثالثة ولكافة الفئات العمرية

اية قاسم حمادي 
 عبد

اهم المؤشرات الوظيفية 
للعصبين الوسطي و الزندي 

بالنشاط الكهربائي تها و عالق
المرافق للقدرات الحركية 
للذراع المسلحة لالعبي 

 المبارزة بسالح الشيش

ماجستير تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

 :هدفت الدراسة إلى

 .أهم المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي  التعرف على

الكهربائي الموافق للقدرات الحركية للعضالت الرئيسية لالعبي سالح الشيش التعرف على النشاط 

 .للمتقدمين

العالقة بين أهم المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي وعالقتها بالنشاط  التعرف على

 .الكهربائي المرافق للقدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 :فرض البحث  

المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي وعالقتها بالنشاط  هناك عالقة ذات داللة احصائية بين

 .الكهربائي المرافق للقدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش

 استخدمت الباحثة المنهج الوصفي باالسلوب العالقات االرتباطية، وذلك لمالَءمته لطبيعة البحث

وتم ، ستة من العبي أندية محافظة ديالى المتقدمين للمبارزة( 2)عينة البحث من ، واشتملت المستخدم

العباا، وقد استخدمت البرنامج ( 02)اختيارهم بالطريقة العمدية من مجتمع البحث البالغ 
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تائج التي بعد ان تم اجراء المعالجات االحصائية للن. لمعالجة البيانات احصائيا  (SPSS)االحصائي

 :توصلت إليها الباحثة استنتجت ما يلي

التوجد عالقة ارتباطية بين المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطي والزندي والنشاط الكهربائي 

 .للعضالت العاملة لبعض القدرات الحركية للذراع المسلحة لالعبي المبارزة بسالح الشيش

عليه من خالل مؤشرات االنقباض العضلي بل ان إن متغير سرعة السيل العصبي ال يمكن ان يستدل 

 .االنقباض هو شكل منعكس لشدة السيل او االشارة

ان سالمة الجهاز العصبي يؤدي باالرتقاء بمستوى الالعب الحركي من خالل نقل المعلومات المحيطة 

 .كات المطلوبةبالالعب الى الدماغ ومن ثم  نقل االشارات العصبية من الدماغ الى العضالت ألداء الحر

 :توصي الباحثة بما يأتي

ضرورة استخدام المؤشرات الوظيفية للجهاز العصبي والتي تساهم في تعزيز النشاط الكهربائي 

 .للعضالت أثناء أداء مهارة الطعن من قبل العبي المبارزة بسالح الشيش

التدريبية لالعبي المبارزة ضرورة استخدام االختبارات الفسيولوجية لجهاز العصبي قبل وأثناء الوحدات 

 .بسالح الشيش

إجراء بحوث ودراسات أخرى عن المؤشرات الوظيفية وعالقتها بالنشاط الكهربائي للعضالت العاملة  

 .أثناء أداء المهارات الهجومية والدفاعية لالعبي المبارزة باألسلحة الثالثة ولكافة الفئات العمرية

مهارية باالسلوب تاثير تمرينات  رشيد عنان جواد
التدريبي في تنمية التوافق الحركي 
واكتساب بعض المهارات 
الهجومية بكرة قدم الصاالت 

 لتالميذ الصف الخامس االبتدائي

 التربية االساسية ماجستير تربية رياضية

 المستخلص

تداءا من المرحلة أنَّ تطوير وتحسين درس التربية الرياضية في المدارس لمراحل التعليم المختلفة اب      

االبتدائية هو السبيل الوحيد لتحقيق إنجازات متقدمة في رياضة المستويات العليا كونها اللبنة األساسية 

في الرياضة ، ومن أجل أن يحقق درس التربية الرياضية أهدافه في االكتساب والتعلم يتوجب على معلم 

عدد التالميذ واألدوات المتوفرة لديه والمكان التربية الرياضية استخدام طريقة التدريس المالئمة ل

 .المناسب 

ومن خالل خبرة الباحث واهتمامه بلعبة كرة القدم الحظ وجود ضعف في التوافق الحركي وبعض    

أما أهم المؤشرات التي الحظها الباحث عند تشخيصه لتلك ، المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت 

وقد يعود ذلك إلى أسباب عدة منها عدم استخدام ، في تلك المهارات المشكلة هي حدوث أخطاء كثيرة

  .االسلوب المناسب لتعلم تلك المهارات 

 :ويمكن للباحث توضيح مشكلته بالسؤال اآلتي 
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هل للتمرينات المهارية باألسلوب التدريبي أثر في تنمية التوافق الحركي واكتساب بعض المهارات    

 الت لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ؟الهجومية بكرة قدم الصا

 :وتهدف الدراسة الحالية إلى   

إعداد تمرينات مهارية تطّبق باألسلوب التدريبي لتنمية التوافق الحركي واكتساب بعض المهارات 

 . الهجومية بكرة قدم الصاالت لتالميذ الصف الخامس االبتدائي 

التعرف على تأثير التمرينات المهارية في تنمية التوافق الحركي واكتساب بعض المهارات الهجومية  

 .   لكرة قدم الصاالت 

التعرف على الفروق في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة ألثر التمرينات المهارية 

رة قدم الصاالت لتالميذ الصف الخامس في تنمية التوافق واكتساب بعض المهارات الهجومية بك

 .االبتدائي 

 :أما فروض الدراسة فقد حددت في األتي    

توجد فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية في تنمية التوافق الحركي 

صالح واكتساب بعض المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ول

 .االختبار البعدي 

توجد فروق معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة في تنمية التوافق الحركي 

واكتساب بعض المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت لتالميذ الصف الخامس االبتدائي ولصالح 

 .االختبار  البعدي 

توجد فروق معنوية في االختبارات البعدية للمجموعتين التجريبية والضابطة في تنمية التوافق الحركي 

واكتساب بعض المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت ولصالح المجموعة التجريبية لتالميذ الصف 

 . الخامس االبتدائي 

ير المعتمد والمضبوط للشروط المحددة المنهج التجريبي والذي يعرف بأّنه التغي واعتمد الباحث     

واستخدم . وكذلك   تفسيرها، ومن ثم مالحظة التغييرات الناتجة في هذه الواقعة ذاتها ، لواقعة معينة 

التصميم )تصميم المجموعة العشوائية االختيار ذات إالختبار القبلي والبعدي والذي يطلق عليه  الباحث

 (. التجريبي ذو الضبط المحكم

 :وفي ضوء النتائج التي توصلت أليها الدراسة استنتج الباحث ما يأتي     

إّن التمرينات المهارية وباألسلوب التدريبي التي طبقت على المجموعة التجريبية كان لها دور – 0

ايجابي في تنمية التوافق الحركي واكتساب بعض المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت لدى التالميذ 

 .رحلة العمريةفي هذه الم

إّن التدرج في استخدام التمرينات ساهم في اكتساب بعض المهارات الهجومية وتنمية التوافق  - 0

 .الحركي بكرة قدم الصاالت 
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إّن التمرينات المهارية  وباألسلوب التدريبي ساهمت في اشتراك أكثر من حاسة في عملية استقبال  - 3

ثر الكبير في سهولة وايجابية تنمية التوافق الحركي واكتساب المعلومات عن المهارات مما كان له األ

 .بعض المهارات الهجومية بكرة قدم الصاالت 

 :وفي ضوء االستنتاجات التي توصل إليها الباحث أوصى بما يأتي 

ضرورة استخدام التمارين المهارية باألسلوب التدريبي في درس التربية الرياضية وذلك لتناسبه مع 

 .تالميذ إذ يحتاج التالميذ فيه ألجواء التنافس والمرح أعمار ال

 .استخدام االسلوب التدريبي في تعلم مهارات أخرى بكرة قدم الصاالت 

ضرورة استخدام األسلوب التدريبي في درس التربية الرياضية في تحسين المهارات الهجومية لباقي 

  .األلعاب الرياضية 

اوراس عدنان حتروش 
 العزي

مرينات باالسلوب تاثير ت
العرضي في بعض 
القدرات البدنية و 
المتغيرات الوظيفية و 
االنجاز لفاعلية رمي 
الرمح لذوي االعاقة 

-20)قصار القامة فئة 
20) 

دكتوراه تربية بدنية و 
 علوم الرياضة

التربية البدنية و علوم 
 الرياضة

 المستخلص

تكمن اهمية البحث باستخدام تمرينات باألسلوب العرضي خالل المنهج التدريبي ألبطال رمي      

وصوالا . 0002من المؤهلين ألولمبياد ريو جانيرو  البرازيل ( 20-20)الرمح من قصار القامة فئة 

السرعة القصوى القوة القصوى والقوى االنفجارية والقوة المميزه بالسرعة و) لتطوير القدرات البدنية 

وصوالا لتطوير ( الضغط االنبساطي والضغط االنقباضي والنبض   cpkوالمتغيرات الوظيفية انزيم 

 .االنجاز 

لمعالجة حالة التطور البسيط والتذبذب في مستوى االنجاز الرياضي لذوي االعاقة قصار القامة والتي 

 .هي صلب مشكلة البحث

  :يهدف البحث إلى

-20)الرمح لقصار القامة فئة  تدريبي باستخدام تمرينات باألسلوب العرضي في رمياعداد برنامج 

20). 

التعرف على تأثير استخدام تمرينات باألسلوب العرضي  في بعض القدرات البدنية والوظيفية لالعبي 

 ( .20-20)رمي الرمح قصار القامة فئة 

ي االنجاز لالعبي رمي الرمح قصار القامة التعرف على تأثير استخدام تمرينات باألسلوب العرضي  ف

 (.20-20)فئة 
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 :وافترض الباحث 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين االختيارين القبلي والبعدي بالقدرات البدنية والوظيفية ألفراد عينه 

 .البحث

وجود فروق ذات داللة احصائية بين االختيارين القبلي والبعدي في انجاز رمي الرمح لقصار القامة فئة 

(20-20 . ) 

وقد استخدم الباحث المنهج التجريبي لمالئمته حل مشكلة البحث وعلى عينة البحث والتي تم اختيارها 

قصار القامة فئة )قين من ذوي االعاقةبالطريقة العمدية من العبي المنتخب الوطني أللعاب القوى للمعا

 %.000العبين ويمثلون مجتمع البحث ( 2)والبالغ عددهم ( 20-20

وقد تم تحديد القدرات البدنية واالختبارات الوظيفية واجراء التجربة االستطالعية لها تم اجراء 

دة ثالثة اشهر وبواقع اثني وتم البدأ بتطبيق البرنامج التدريبي لم، ولمدة ثالث اياماالختبارات القبلية 

واستخدم الباحث طريقة التدريب عدد الوحدات التدريبية في األسبوع ثالث وحدات ،عشر أسبوعاا  

التكراري والفتري المرتفع الشدة والتدرج بالشدة التدريبية وباستخدام تمارين مغايرة لفعالية رمي الرمح 

وبنفس وقد تم بعدها اجراء االختبارات البعدية ،وذلك لتطوير قدرات البدنية والوظيفية واالنجاز 

 .الظروف االختبارات القبلية نفسها

 :في ضوء عرض النتائج ومناقشتها تم استخالص االستنتاجات االتية 

كان للتدريب العرضي أثٌر واضٌح في بعض القدرات البدنية، عند مقارنتها بين االختبارات القبلية 

 .والبعدية لعينة البحث

لتدريب العرضي أثٌر واضٌح في قياسات الوظيفية، عند مقارنتها بين االختبارات القبلية والبعدية كان ل

 .لعينة البحث

 .اظهرت النتائج فاعلية للبرنامج التدريبي الذي اعده الباحث في تطوير االنجاز في رمي الرمح

 :اما التوصيات     

وير القدرات البدنية والمتغيرات الوظيفية واالنجاز استخدام برنامج تدريبي المعد من قبل الباحث في تط

 .بالرمي الرمح لذوي االعاقة 

اهمية المام المدربين بالقدرات البدنية الخاصة برمي الرمح واالستفادة منها في تطوير المهارات 

 .الحركية الخاصة برمي الرمح

 .ينات و مستويات مختلفةاجراء دراسات و بحوث متشابهة باستخدام وسائل تدريب مختلفة وعلى ع

تمرينات تاهيلية في تطوير  لمياء جبار كاظم
ثافة العظمية والنغمة العضلية الك

والمدى الحركي للمصابات 
 سنة(20-20)باعمار 

دكتوراه تربية بدنية وعلوم 
 الرياضة

 التربية االساسية

 المستخلص
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حديثة كونها تقدم خدمةا لعناصر مهمة من انطالقا من االهتمام ببناء برامج تأهيلية على وفق اسس علمية 

المجتمع اال وهن السيدات على وجه الخصوص لما لهن من دور فعال في حياة المجتمع ككل ، ومحاولةا 

االرتقاء بهن من الناحية الصحية والوظيفية والحركية ، جاءت اهمية البحث في توظيف التمرينات 

الكثافة العظمية والنغمة العضلية والمدى الحركي لدى السيدات ومعرفة تأثير هذه التمرينات في  التأهيلية

أما مشكلة البحث تكمن مشكلة البحث في عدم اهتمام السيدات . سنة (  20 – 20) المصابات بأعمار 

بممارسة االنشطة الرياضية والتي تساعدها بالمحافظة على صحتها العامة وصحة جهازها الحركي 

أما أهم أهداف البحث هي  التعرف على . تها اليومية دون مشاكل صحية بصورة خاصة للقيام بواجبا

 تأثير التمرينات التأهيلية في تطوير الكثافة العظمية والنغمة العضلية والمدى الحركي للمصابات بأعمار

هناك فروق ذات داللة احصائية بين نتائج االختبارات  : وأما فرض البحث هو . سنة (  20 – 20) 

وللمجموعتين التجريبية والضابطة في تطوير الكثافة العظمية والنغمة العضلية والمدى والبعدية  القبلية

في نتائج االختبارات  ذات داللة احصائيةسنة ، هناك فروق (  20 – 20) الحركي للمصابات بأعمار

(  20 – 20 )البعدية في تطوير الكثافة العظمية والنغمة العضلية والمدى الحركي للمصابات بأعمار

 . سنة بين مجموعتي البحث التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة التجريبية 

السيدات المصابات بمرض هشاشة العظام وضعف  -: المجال البشري :   ) مجاالت البحث هي وأما 

،  المجال ( سيدة  00)  العضالت وتحدد حركة المفاصل من منطقة حي اليرموك والبالغ عددهن

المنتدى  -: ، المجال المكاني (  0002/  3/  00) ولغاية ( 0002/  00/  2)للمدة من  -: الزماني

 ( .محافظة ديالى  –الرياضي ومركز كاتي للرشاقة في منطقة حي اليرموك 

 .الدراسات النظرية والمشابهة  -: الباب الثاني 

ظرية لموضوع التمرينات التأهيلية تناولت الباحثة في القسم االول من هذا الباب الدراسات الن      

وتطرقت كذلك الى الكثافة العظمية والنغمة العضلية والمدى الحركي ، وتناولت ايضاا بعض الدراسات 

 .السابقة وتمت مناقشة اوجه التشابه واالختالف مع الدراسة الحالية 

 .منهج البحث واجراءاته الميدانية  -: الباب الثالث 

منهجية البحث واجراءاته الميدانية ؛ اذ استخدمت الباحثة المنهج التجريبي  احتوى هذا الباب على

واتبعت الباحثة تصميم المجموعتين المتكافئتين ، اما عينة البحث السيدات المصابات بمرض هشاشة 

بالطريقة ( سيدة  00) العظام فقد تم اختيارها من منطقة حي اليرموك في قضاء بعقوبة والبالغ عددهن 

وبلغت (  0002/  00/  02ولغاية  0002/  2/  02) مدية ، تم العمل بالتجربة الرئيسة للمدة من الع

 32) وبواقع وحدتين تدريبية في االسبوع الواحد وبلغ مجموع الوحدات التدريبة ( اسبوعاا  ,0) مدتها 

 .وحدة ( 

 .عرض النتائج ومناقشتها  -: الباب الرابع    

ج التي توصل اليها الباحث من خالل الجداول واالشكال ومن ثم عمد الباحث الى تم فيه عرض النتائ    

 .مناقشتها 

 .االستنتاجات والتوصيات  -: الباب الخامس 
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  -:استناداا الى ما اسفرت عنه نتائج البحث توصلت الباحثة الى االستنتاجات االتية 

اللواتي مارسن التمرينات الرياضية التأهيلية وقد مالئمة التمرينات التأهيلية مع قابليات وقدرات السيدات 

 .تحقق ذلك من خالل تأثيرها االيجابي على متغيرات البحث 

ان التمرينات التأهيلية لها تأثير على الكثافة العظمية بنسبة اكبر من النساء اللواتي اعتمدن العالج فقط 

 .دون التمرينات 

نغمة العضلية والمدى الحركي بنسبة اكبر من النساء اللواتي ان للتمرينات التأهيلية لها تأثير على ال

 .اعتمدن العالج فقط دون التمرينات 

- : في ضوء النتائج التي توصلت اليها الباحثة يوصي بما يأتي 

يرجى العمل بهذه التمرينات التأهيلية للسيدات المصابات بقلة الكثافة العظمية وضعف النغمة العضلية 

 .ركي ضمن دورات اللياقة البدنية والصحية لتحسين النواحي البدنية والوظيفية وقلة المدى الح

ضرورة اهتمام المرأة بعد االربعين بممارسة االنشطة الرياضية وتوعيتها بأهمية الرياضة لها وما تجنيه 

 .من فوائد كثيرة صحية ونفسية وجمالية واجتماعية تجنبا لإلصابة بهشاشة العظام 

من الضروري ان تعمد المؤسسات الحكومية لتخصيص بعض من وقت الدوام الرسمي لموظفيها ألداء 

االنشطة الرياضية في سبيل الخروج عن روتين العمل اليومي والتخلص من ساعات الجلوس الطويلة 

والحياة العامة والصحية خلف المكتب لما لذلك من مردودات إيجابية على سير العمل الوظيفي 

 .موظفينلل

بناء مقياس الصحة النفسية  اياد كامل شعالن
لدى الالعبين المتقدمين 

 –المالكمة )في االلعاب 
في ( التايكواندو –الجودو 
 العراق

ماجستير تربية بدنية 
 و علوم الرياضة 

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

ان التطور الكبير والتغير الذي طرأ على مستوى المنافسات الرياضية المختلفة وفي جميع     

. التخصصات ومع الزيادة في الحمل التدريبي الذي يخضع له الرياضيون اثناء التدريب وكذلك المنافسة 

ى عال باالضافة الى الضغوط الحياتية أصبح من الضروري ان يتمتع الرياضي ا وان يكون على مستو

وان اهمية البحث تكمن  في بناء اداة قياس للصحة النفسية .من الصحة النفسية واللياقة البدنية والوظيفية 

لكي يستفاد منها العبو االلعاب الفردية الن الهدف منه وضع حلول للمشكلة التي يعاني منها هؤالء 

 .  الالعبون وتجاوز الهفوات التي قد يتعرضون اثناء النزاالت 

من خالل متابعة الباحث لنزاالت الكثير من االلعاب الفردية وجد ان الحالة   أما مشكلة البحث،      

النفسية السلبية التي يتعرض بها الالعب قبل واثناء وبعد النزال كثيرة ، ممكن ان تؤدي به الى االحتراق 

اداة قياس لموضوع الصحة و لعدم وجود .النفسي وبالتالي يتسبب في انخفاض مستوى الصحة النفسية 

بناء مقياس للصحة النفسية لدى الالعبين )النفسية لاللعاب الفردية في العراق  لذا ارتأى الباحث 

 (في العراقالتايكواندو  -الجو دو   –المتقدمين في االلعاب  المالكمة 
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ندية الرياضية العبو بعض االلعاب الفردية في اال: فاشتملت على المجال البشريأما مجاالت البحث 

القاعات الرياضية : والمجال المكاني( 0/2/0002 -0002/  0/  2:   العراقية و المجال الزماني

 . الخاصة برياضيي االلعاب الفردية لألندية العراقية

واختار الباحث عينة البحث بالطريقة ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي المالئم لطبيعة البحث،     

والبالغ عددهم ( التايكواندو ، المالكمة ، الجو دو ) العبي اندية العراق بالعاب المنازالت  العشوائية وهم

العبا للعبات الثالث ( 0203)من مجتمع البحث األصلي المكون من  %( 00)ومقدارها ( 322)

وقد اطلع الباحث على الدراسات والنظريات الخاصة بمتغير ، ( 0002 –0002)للموسم الرياضي 

ثم قام الباحث ببناء أداة للقياس تتالءم وطبيعة البحث ، وعرض ،( 0003فريق )ث منها درٍاسة البح

ثم أجرى ، الباحث األداة على مجموعة من الخبراء في مجال علم النفس الرياضي ، وعلم النفس العام 

لى على عينة من مجتمع البحث للتعرف ع( 2/0/0002)الباحث التجربة االستطالعية في تاريخ 

صالحية الفقرات والبدائل ووضوح معنى الفقرات والتعليمات ووقت اإلجابة، وقد استخرج الباحث 

القوة التميزية، وعالقة الفقرة بالمجموع الكلي للفقرات، وعالقة الفقرة بالمجال ، ) المؤشرات اإلحصائية 

وأستخدم الباحث الوسائل (. ليوعالقة المجال بالمجال، وعالقة كل مجال بالدرجة الكلية، والتحليل العام

 .(spss)اإلحصائية التي تتالءم وهدف البحث من خالل استخدام الحقيبة اإلحصائية 

وتم عرض النتائج على شكل جداول وتحليلها ومناقشتها وفق اختبار التحليل العاملي وعرض       

النفسية بشكل نهائي على  المصفوفات قبل التدوير وبعده ، وقد توصل الباحث الى صيغة مقياس الصحة

وقد توصل الباحث لعدد من االستنتاجات من . فقرة لتلك األبعاد الثالث( 02)وفق ثالث أبعاد بمجموع

فقرة موزعة على ثالثة عوامل تقيس الصحة النفسية ( 02)ان المقياس الحالي تضمن على   -:أهمها

كذلك توصل الباحث لعدد من  (  يكواندوالتا –الجو دو -المالكمة) لالعبين المتقدمين في االلعاب 

وخاصة ، ضرورة اهتمام الجهات الرياضية المسؤولة ووسائل اإلعالم المختلفة )من أهمها التوصيات 

، الرياضية والتوعية بدورها االيجابي لما لها من أهمية وتأثير مباشر على شخصية الفرد عامة 

 (والرياضي خاصة 

ازهر كمال 
 حسين

 تاثير برنامج ارشادي 
 تدريبي في التدفق 
 النفسي و المهارات

 االساسية لالعبين 
 الشباب بكرة القدم  

 دكتوراه تربية بدنية
 و علوم الرياضة 

 التربية البدنية و علوم
 الرياضة 

 المستخلص

 :اشتملت األطروحة على خمسة أبواب

 :مقدمة البحث وأهميته: الباب األول

ا في العالمُتعّد لعبة كرة  ال يعرف  القدم من دون منازع اللعبة الشعبية األولى في العالم وقل أْن نجد بلدا

السابق لالتحاد  أبناؤه لعبة كرة القدم أو في األقل لم يسمعوا بها، وقد ذكر أنَّ السيد جول ريمي الرئيس

انتشار لعبة كرة  داللة على" إمبراطوريتيإِنَّ الشمس ال تغرب مطلقاا عن "ا الدولي لكرة القدم قال مازحا 

ليلة وضحاها، فقد  القدم في مختلف أرجاء المعمورة، إِنَّ لعبة كرة القدم لم تظهر بشكلها الحالي بين

 . ظهرت ببطء شديد وكسبت من عام آلخر هواة أكثر حّتى أصبحت أوسع لعبة
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ا، نرى أَنَّ الدول المتقدمة ال تدخر ومن أجل التفوق الرياضي والوصول إلى المستويات المتميزة عا لميا

ا في البحث إالَّ وطرقته عن كل ما هو مبتكر من وسائل علمية تحقق الهدف ا أو بابا إِنَّ االهتمام . وسعا

بتدريب المهارات النفسية والحركية لالعبين في األنشطة الرياضية المختلفة يزيد من فاعليه األداء 

نشود، وذلك عن طريق االستمتاع بزيادة الرغبة في التدريب والمنافسة، إذ ويؤدي إلى تحقيق اإلنجاز الم

أشارت النتائج في كثير من الدراسات العربية واألجنبية إلى أهمية تلك المهارات لوصول الالعب إلى 

 .الممارس التميز في األداء الكمي والكيفي في النشاط

ا في تطوير في تطوير التدفق النفسي ف وهنا تظهر أهمية البحث ي مجال كرة القدم، الذي سينعكس إيجابا

مستوى األداء عند الالعبين الشباب في مجال كرة القدم، وكذلك ستتيح هذه الدراسة المجال للقيام 

 .بدراسات مشابهة في مجال تطوير التدفق النفسي في ُجملة من األلعاب األُخرى

 : مشكلة البحث

قلة العناية أو إهمال أغلب المدربين للجانب النفسي ومدى باحث بعد اإلطالع على عّدة مصادر لحظ ال

البرامج النفسية  عزوف أغلب المدربين عن استعمالأهميته في تطوير الجانب المهاري لالعبين، وكذلك 

ا حدا الباحث إلى الولوج  الحركية في تطوير التدفق النفسي والمهارات األساسية في مجال كرة القدم، ِممَّ

المشكلة إلعداد برنامج نفسي حركي يساعد المدربين على تطوير التدفق النفسي وبعض في هذه 

 .المهارات األساسية

 :أهداف البحث

 .لالعبين الشباب بكرة القدم مقياس التدفق النفسي تكييف

 .تدريبي لالعبين الشباب بكرة القدم -إعداد منهج إرشادي

تطوير التدفق النفسي والمهارات األساسية لالعبين الشباب في َتَعّرف تأثير البرنامج النفسي الحركي في 

 .كرة القدم

 أّما فروض البحث

توجد فروق ذات داللة معنوية بين االختبارين القبلي والبعدي للبرنامج النفسي الحركي في تطوير التدفق 

 .النفسي لدى أفراد عينة البحث

رنامج النفسي الحركي في تطوير المهارات األساسية توجد فروق ذات داللة معنوية باالختبار البعدي للب

 لدى أفراد عينة البحث

 :أّما مجاالت البحث

 .العباا ,0والبالغ عددهم ( ,0)العبو نادي الصناعة لفئة الشباب تحت سن : المجال البشري

 0/2/0002ولغاية  0/2/0002الُمّدة من : المجال الزماني

 .محافظة بغداد-الصناعةملعب نادي : المجال المكاني
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 :الباب الثاني الدراسات النظرية ودراسات سابقة 

بمفهوم اإلعداد النفسي تطرق الباحث إلى مجموعة من الدراسات النظرية ذات العالقة   

واالهتمام بتدريب  للرياضي، واكتساب المهارات النفسية في أهمية تدريب المهارات النفسية للرياضيين،

المهارات األساسية بكرة القدم ة التدفق النفسي، واإلعداد المهاري في كرة القدم، والمهارات النفسي

 ( دراسة عالء سعيد حارث)دراسة : والدراسات السابقة، منها، المبحوث فيها

 :الباب الثالث منهج البحث وإجراءاته الميدانية

طبيعة مشكلة  ةوذلك لمالئماستعمل الباحث التصميم التجريبي بأسلوب المجموعتين المتكافئتين،   

سنةا ( ,0-02)جرى اختيار مجتمع البحث الذي يتمثل بالعبي فئة الشباب ألندية بغداد بأعمار  البحث

 العراقيوالمسجلين لدى االتحاد ( م0002-0002)المشاركين في دوري الشباب بكرة القدم للموسم 

ا، وجرى اختيار ( 300)عبين الكلي هوأندية ومجموع الال( 00)المركزي لكرة القدم والبالغ عددها  العبا

المتمثلة بالعبي شباب نادي الصناعة الرياضي وقسمت ( طريقة القرعة)عينة البحث بالطريقة العشوائية 

( 3)بعد أَْن جرى استبعاد حراس المرمى ( تجريبية وضابطة)العينة بالطريقة العشوائية على مجموعتين 

العبين ( 00)العبين وكان عدد العبي كل مجموعة ( 2)الستطالعية العبين واستبعاد عينة التجارب ا

ا ( 30)العباا من أصل ( 00)أي بمجموع  فشكلت العينة نسبة ( العبين شباب نادي الصناعة)العبا

وبعد االنتهاء من التجربة الرئيسة انتقل الباحث إلى استعمال الوسائل من مجتمع البحث، %( 2.22)

 اإلحصائية 

 :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها: بعالباب الرا

المحسوبة للتدفق النفسي، ( t)األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، وقيمة عرض النتائج   

، وكذلك عرض االختبار البعدي بين (بعدي-قبلي)والمهارات األساسية للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 .المجموعتين التجريبية والضابطة

 : االستنتاجات والتوصيات: امسالباب الخ

 :جرى التوصل إلى مجموعة من االستنتاجات أهمها

ا في تطوير المهارات األساسية المدروسة  . إِنَّ للبرنامج النفسي تأثيرا

لالعبين، الذي انعكس على أداء  زيادة التدفق النفسيإِنَّ للبرنامج النفسي الحركي األثر الكبير في 

 . دروسةالمهارات األساسية الم

إِنَّ التمرينات المعدة من قبل الباحث بأسلوب علمي األثر الكبير في تطوير المهارات األساسية 

 .المدروسة

إِنَّ االهتمام بالجانب النفسي لالعب قد أسهم بشكل كبير في تقبل األحمال التدريبية في الوحدة التدريبية 

 .الالعبينوأشاع روح األلفة، والحماس، والمنافسة بين 

 :أّما التوصيات فتمثلت باآلتي
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ضرورة إفادة المعنيين من الهيئات اإلدارية والمدربين من مقياس التدفق النفسي، لما لَُه من أَثر في 

 .تطوير المهارات األساسية

َما التي تتعلق بالجانب النفسي من أجل ته يئة اهتمام إدارات األندية والمدربين بمشكالت الالعبين، والِسيَّ

 .الحلول المناسبة

ضرورة اعتماد المدربين على تمرينات حديثة ُمعّدة بأسلوب علمي لتطوير المهارات األساسية المبحوث 

 .فيها، بوصفها تقلل الوقت والجهد للوصول إلى الهدف

 . إجراء بحوث مشابهة تتضمن تطبيق مقياس التدفق النفسي على ألعاب أُخرى

استخدام الرزم تاثير  صالح نهاد صالح 
التعليمية المبرمجة في 
تعلم و احتفاظ بعض 
المهارات الهجومية 

 بكرة اليد

ماجستير تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

 :اشتملت الرسالة على خمسة أبواب هي 

 :التعريف بالبحث: الباب األول

 :مقدمة البحث وأهميته 

لتقنيات التعلم دوٌر مهم في عملية التعلم لذا اصبحت في الوقت الحاضر ضرورة من ضرورات     

التعليم وليست عنصرا مكمال او عنصرا ترفيهيا اذ ان لها دورا في تفعيل دور المتعلم الذي هو اساس 

ملية التعلم ودعم ويتجلى دورها في التعليم الذاتي حيث تسهم في اثراء ع، العملية التعليمية ومحورها 

المادة التعليمية بالصور والتسجيالت الخاصة مما يزيد من دافعية المتعلم واستجابته االيجابية للمادة 

فقد الحظ الباحث من انه على الرغم من تنوع االساليب التدريسية المختلفة اما مشكلة البحث . التعليمية 

مجة ال تؤخذ بنظر االعتبار من جهة اخرى االمر الذي في التعليم من جهة اال ان الرزم التعليمية المبر

فضال عن ذلك فان الرزم التعليمية المبرمجة  ،قد يؤثر سلبا على نتائج المستوى المهاري والمعرفي 

اثبتت كفاءتها في تدريس العديد من االلعاب والفعاليات الرياضية اال انها ما زالت قليلة االستخدام في 

ما تقدم حاول الباحث صياغة مشكلة  بحثة من خالل االجابة على التساؤل االتي  ومن خالل، جامعاتنا 

 .  ؟ هل الستخدام الرزم التعليمية المبرمجة تأثيرا في تعلم واحتفاظ بعض المهارات الهجومية  بكرة اليد

تصميم رزم تعليمية مبرمجة لوحدات تعليمية معدة لتعلم  بعض المهارات : ويهدف البحث الى   

والتعرف على تأثير استخدام الرزم التعليمية المبرمجة في تعلم واحتفاظ بعض . الهجومية بكرة اليد 

اما فروض البحث فتوجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات . المهارات الهجومية  بكرة اليد

الهجومية بكرة اليد  القبلية والبعدية بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  في تعلم بعض المهارات

وتوجد فروق ذات داللة احصائية بين االختبارات البعدية بين مجموعتي البحث الضابطة والتجريبية  . 

واشتمل الباب الثاني على الجانب النظري . . في تعلم واحتفظ بعض المهارات الهجومية بكرة اليد 

التعليمية المبرمجة وفوائدها واساليب والدراسات المرتبطة ، إذ ضم الجانب النظري التعلم والرزم 
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التدريس مفهومها واهدافها والمهارات االساسية بكرة اليد أما الدراسات المرتبطة فقد اشتملت على 

دراستين تناولت محور الحقيبة التعليمية  ومحور تعلم المهارات االساسية لمختلف االلعاب الرياضية 

جية البحث وإجراءاته الميدانية اذ استخدم الباحث المنهج اما الباب الثالث تضمن منه.    االخرى 

جامعة /التجريبي على عينة مكونة من طالب المرحلة الثانية في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة 

اشتمل الباب الرابع على عرض وتحليل .    يمثلون المجموعة التجريبية  والمجموعة الضابطة ، ديالى 

من خالل الجداول واالشكال ومن ثم عمد الباحث (   spss)اليها الباحث باستعمال  النتائج التي توصل

ان استخدام الرزمة التعليمية المبرمجة كان اكثر فاعلية في تعلم : ومن اهم االستنتاجات.   الى مناقشتها 

مية المبرمجة وكذلك اثبتت الرزمة التعلي. بعض المهارات الهجومية بكرة اليد مقارنة باألسلوب المتبع 

حث : وكانت التوصيات .     افضلية في االحتفاظ  للمهارات الهجومية بكرة اليد مقارنة باألسلوب المتبع

العاملين في مجال التعليم على اعداد وتصميم الرزم التعليمية المبرمجة لمختلف المواد الدراسية 

دة االحتفاظ فضال عن كونها توفر الجهد وذلك لتأثيرها في تعلم المهارات وزيا، والمهارات التعليمية 

وتوفير االجهزة والمعينات السمعية والبصرية لتصنيع الوسائل . والوقت للمتعلم بصورة اسرع واسهل 

 .التعليمية وتصميم البرامج التعليمية التي تخدم العملية التعليمية 

معوقات العمل وعالقتها  فهمي حسين خميس
بالرضا الوظيفي لمدرسي 

بية الرياضية في التر
المديرية العامة لتربية 

 ديالى

ماجستير تربية بدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

 اشتملت الرسالة على خمسة ابواب 

 : الباب االول  -

تضمن الباب االول على المقدمة واهمية البحث، وتم التعرف من خاللها على اهمية الدراسة من          

خالل بيان مفصل للمعوقات ومدى تأثيرها على مدرس التربية الرياضية من اجل اداء الدرس بصورة 

ي التربية صحيحة، وتكمن اهمية البحث، اذ ان المعوقات تساهم وبشكل كبير في اعاقة عمل مدرس

الرياضية ومدى تأثيرها على رضاهم الوظيفي بشكل سلبي، وبالتالي تؤثر على سير العملية التدريسية، 

ومن اجل ايجاد العالقة بين الرضا الوظيفي و المعوقات، ارتأى الباحث الى وضع دراسة تبين معوقات 

كمن أهمية الدراسة ، علما ان العمل لدى مدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى، ومن هنا ت

 .مقياس الرضا الوظيفي تم بناءة سابقا

وتبلورت مشكلة الدراسة بعدم وجود اداة لقياس هذه المعوقات على حد علم الباحث ، ومن اجل       

معرفة العالقة بين المعوقات و الرضا الوظيفي، لذا ارتأى الباحث بناء وتقنيين مقياس لمعوقات عمل 

 0بية الرياضية بمديرية تربية ديالىمدرسي التر

 :ويهدف البحث الى 

 . بناء وتقنين و تطبيق مقياس معوقات عمل مدرس التربية الرياضية  -

 .التعرف على معوقات عمل مدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى -
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  .التعرف على الرضا الوظيفي لمدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى  -

التعرف على العالقة بين معوقات عمل مدرسي التربية الرياضية والرضا الوظيفي بمديرية تربية  -

 . ديالى 

 : اما مجاالت البحث فهي 

 .  0002-0002مدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى للعام الدراسي : المجال البشري  -

 .  0/2/0002لغاية  0/00/0002للمدة من : المجال الزماني -

 . المدارس المتوسطة والثانوية التابعة لمديرية تربية ديالى : المجال المكاني -

 : الباب الثاني  -

) أّما األدبية فقد تضمنت اربعة محاور وهي . اشتمل الباب الثاني على الدراسات األدبية والسابقة        

والعمل المهني لمدرس التربية )، ( لمعوقات ، تعريفها ، انواعها الرئيسية ، أنواعها الثانويةما هيه ا

اما الدراسات السابقة فقد احتوت على . الرضا الوظيفي تعريفة، انواعه ) و( الرياضية اهميته فوائده 

دراسة كمال )و ( دراسة نادية شاكر جواد)و( دراسة سيد علي شحاتة )دراسات متشابهة وهي ( 2)

 (دراسة محمد حسن ابو رحمة )و( خليل مخامرة

 : الباب الثالث  -

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسلوب المسحي ذات العالقات االرتباطية لمالئمته طبيعة         

ا ( 202) مدرساا ومدرسة اما عينة البحث فتكونت من( 220)المشكلة ، شمل مجتمع البحث على  مدرسا

لتقنين مدرساا ومدرسة عينة ا( 020)مدرساا ومدرسة ومنهم ( 020)ومدرسة اذ كانت عينة البناء 

للتجربة االستطالعية  02مدرساا ومدرسة للتجربة االستطالعية االول و 02عينة التطبيق و (022)و

وتم في هذا الباب تحديد خطوات بناء مقياس . الثانية، و من اجل التحقق من المقاييس واالدوات 

 .معوقات عمل مدرسي التربية الرياضية

قام الباحث بتوزيع استمارة المقياس بصيغته االولية المتكونة ومن اجل تحقيق الهدف االول للبحث ، لذا 

وبعدها قام  00/0002/,الى  2/00/0002فقرة على العينة االستطالعية االولى بتاريخ ( 22)من 

مدرس ومدرسة من المدة ( 020)الباحث بتوزيع استمارة المقياس على عينة البناء البالغ عددها 

وبعد ان تم اجراء االحصائيات الالزمة اصبح المقياس يتكون ( . 00/0/0002)ولغاية  00/00/0002

مدرس ومدرسة ومن ثم تم توزيع المقياس ( 020)ومن ثم تحديد عينة التقنين البالغة . فقرة ( 20)من 

، وبعد اجراء االحصائيات الالزمة لعينة التقنين 02/0/0002ولغاية  00/0/0002على العينة بتاريخ 

مجاالت ،وبعدها تم اجراء التجربة ( 2)فقرة موزعة على ( 32)ورة النهائية من اصبح المقياس بص

وذلك من اجل معرفة الوقت المستغرق 02/3/0002ولغاية 00/3/0002االستطالعية الثانية بتاريخ 

لإلجابة على فقرات المقياسين معا، وتم توزيع مقياس المعوقات والرضا الوظيفي على عينة التطبيق 

 30/2/0002ولغاية  00/3/0002مدرس و مدرسة بتاريخ ( 022)البالغة 

 : الباب الرابع  -
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تضمن الباب الرابع اشتقاق درجات الرتب المئينيه لنتائج عينة التقنين وعرض وتحليل ومناقشة         

 النتائج 

  في معالجة البيانات ، (SPSS)استعمل الباحث الحقيبة اإلحصائية       

بعدم وجود رضا وظيفي لدى مدرسي التربية الرياضية وهذا ما تم تحقيقه وهو الهدف وأظهرت النتائج  

الثالث للبحث، واظهرت النتائج ان  هنالك عالقة ارتباطية بين المعوقات و الرضا الوظيفي وبتجاه 

السالب أي ان العالقة عكسية أي ان المعوقات والرضا الوظيفي يسيران بتجاه معاكس وبذلك تم تحقيق 

 .الهدف الرابع واالخير للبحث 

 : النتائج و التوصيات : الباب الخامس   -

 : النتائج  -أ

 . توصل الباحث الى بناء مقياس معوقات عمل مدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى  -0

 . تقنين مقياس معوقات عمل مدرسي التربية الرياضية بمديرية تربية ديالى  -0

 . الى وجود معوقات كثيرة تواجه مدرسي التربية بمديرية تربية ديالى توصل الباحث -3

توصل الباحث الى ان هنالك عالقة ارتباطية معنوية و باالتجاه السالب بين معوقات العمل و الرضا  -2

 . الوظيفي لدى مدرسي التربية الرياضية 

يس معوقات عمل مدرسي مجاالت تق( 2)فقرة موزعة على ( 32)تضمن المقياس الحالي على  -2

 . التربية الرياضية 

 : التوصيات  -ب

 . يوصي الباحث بضرورة توفير مستلزمات درس التربية الرياضية  -0

التزام ادارة المدرسة بتثبيت درس التربية الرياضية وحسب ما هو مخصص له من قبل الوزارة  -0

 .وعدم التغير وفق حاجات المدرسة 

 .ظ المستلزمات الرياضية الخاصة بالمدرس توفير غرفة خاصة لحف -3

تهيئة وادامت الساحات و المالعب الخاصة بدرس التربية الرياضية مما يساعد على اندفاع ورغبة  -2

 .الطلبة بممارسة االنشطة الرياضية 

يوصي الباحث بضرورة االستفادة من هذه الدراسة من قبل مديرية تربية ديالى وباقي المديريات في  -2

 . لمحافظات ا

من الضروري اجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة من اجل االرتقاء بعمل مدرسي التربية  -2

 . الرياضية 
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تحديد مستويات معيارية  محمد عبد الشهيد حسن
لبعض القدرات البدنية 
و الحركية و المهارات 
الهجومية على العبي 
المركز الوطني لرعاية 
الموهبة الرياضية بكرة 

 السلة

دكتوراه تربية بدنية 
 وعلوم الرياضية

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

 : احتوت األطروحة على خمسة أبواب 

 ( المقدمة وأهمية البحث: )الباب األول 

تناول الباحث أهمية االختبارات في عملية اختيار الالعبين والمناهج التي من شانها رفع المستوى        

البدني والحركي و المهارات الهجومية من خالل الرجوع إلى المعايير المعدة سابقا والتي تعد وسيلة 

 .للحكم على مستوى فرد او فريق بالنسبة للمجتمع الذي ينتمي إليه 

وتأتي أهمية البحث من خالل تحديد مستويات معيارية بدنية وحركية و مهارية  تساهم في مساعدة       

المدربين بان يقفوا على مستوى الالعبين على مدار كل مرحلة تدريبية وعند االنتقال من مرحلة عمرية 

 .إلى مرحلة عمرية أخرى

 مشكلة البحث -

  -:وتبرز مشكلة البحث من خالل النقاط اآلتية

 .وجود قصور لدى المدربين في عملية تقويم المتدربين إذ يكون غالبا تقويمهم ذاتيا 

تأثير الخبرات الشخصية للمدرب في عملية الحكم على الالعبين في عملية تحديد صالحيتهم للعبة من 

 .عدمها

لالعمار الثالث  عدم وجود مؤشرات لالعبي المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية للعبة كرة السلة 

 .في وقت واحد

  -:أهداف البحث 

  -:يهدف البحث الحالي إلى

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية والحركية و المهارات الهجومية على العبي المركز 

 .الوطني لرعاية الموهبة الرياضية بكرة السلة

 .الوطني لرعاية الموهبة الرياضيةمدارس العراق في المركز  بعضالتعرف على مستوى الالعبين ل

 أما مجاالت البحث

 .العبوا كرة السلة في المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية: المجال البشري 
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 .02/2/0002ولغاية  0/00/0002الفترة من :المجال الزماني

للمركز الوطني لرعاية القاعات المتواجد بها الفرق الرياضية للعبة كرة السلة والتابعة : المجال المكاني

 .الموهبة الرياضية في وزارة الشباب والرياضة

 (  سابقةالدراسات النظرية وال: ) الباب الثاني 

 :الدراسات النظرية والدراسات السابقة

 :الدراسات النظرية

تكون الجانب النظري التقويم خصائص التقويم و التقويم في المجال الرياضي كما وتطرق إلى       

أنواع التقويم إضافة إلى المعايير وإلى القدرات البدنية وعناصر اللياقة البدنية والمهارات األساسية في 

 . لعبة كرة السلة

ير والمستويات لبعض القدرات البدنية  والنفسية تناولت الدراستان بناء المعاي: أما الدراسات السابقة 

 .والمعرفية وان الدراسة الثانية تناولت االداء البدني و المهاري للعبة كرة السلة

 ( منهج البحث وإجراءاته الميدانية : ) الباب الثالث 

لوصفي أحتوى هذا الباب على منهجية البحث وإجراءاته الميدانية إذ استخدم الباحث المنهج ا    

بالطريقة المسحية وقام الباحث بجمع االختبارات البدنية والحركية و المهارية وعرضها على الخبراء 

أما عينة البحث فكانت من العبوا . ومن ثم استخراج األسس العلمية لها وتقنينها لكل مجموعة على حده 

ام الباحث بتطبيق االختبارات العبا وق( 020)المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية وكان عددهم  

على عينة البحث وجمع البيانات وتحليلها بالوسائل اإلحصائية المناسبة من اجل عرضها في الباب 

 .الرابع ومناقشتها

 ( عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها )  -:الباب الرابع 

االلتواء لكل مجموعة   تم فيه عرض األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية و الوسيط ومعامل     

مستويات  فضالا عن مناقشة ( 2)واستخراج الدرجات على مدرج من ( ز)كما وتم استخراج قيمة 

 .النتائج التي تم التوصل إليها

 (االستنتاجات والتوصيات : )الباب الخامس 

  -:في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها أستنتج الباحث ما يأتي 

 .يؤكد إن العينة متجانسة هذالقدرات قيد الدراسة قد توزعت توزيعا طبيعيا إن جميع المهارات وا

متوسط و ) أظهرت النتائج إن جميع االختبارات ألفراد العينة كانت درجاتهم في الغالب بين المستويين 

 (.مقبول

  -:وفي ضوء االستنتاجات أوصى الباحث بما يأتي 
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ق كرة السلة في المدارس التابعة للمركز الوطني لرعاية استخدام نتائج البحث في تحديد مستويات فر

 .الموهبة الرياضية

تطبيق االختبارات على العبي فرق كرة السلة واعتماد النتائج من اجل نقل االفراد من مرحلة تدريبية 

 .إلى مرحلة أخرى

اثر التمرينات باستخدام  نجالء حميد خميس 
دورة التعلم في تعلم 
بعض المهارات 

ومية بكرة السلة الهج
لطالب كلية التربية 
البدنية و علوم 

 الرياضة 

ماجستير تربية بدينة و 
 علوم الرياضة

التربية البدنية وعلوم 
 الرياضة

 المستخلص

 :اشتملت الرسالة على خمسة أبواب

 :الباب األول التعريف بالبحث

يتضمن هذا الباب الحديث عن مقدمة البحث وأهميته، إذ تطرقت الباحثة إلى لمحة تعريفية عن أهمية 

الرياضة وأثر دورة التعلم المستخدم في الرسالة، وكذلك شمل الحديث  عن لعبة كرة السلة، وعن 

م مهارات كرة المهارات الهجومية التي تطرق إليها موضوع الرسالة، وكانت مشكلة البحث في كيفية تعل

 . السلة لطالب لم يسبق لهم تعلم هذه اللعبة وكذلك إدخال موضوع جديد في طريقة التعلّم

 :أّما أهداف البحث فكانت

إعداد تمرينات وتنفيذها باستخدام دورة التعلم في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب كلية 

 .التربية البدنية وعلوم الرياضة

ف أ ثر التمرينات باستخدام دورة التعلم في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة لطالب كلية َتَعرُّ

 .التربية البدنية وعلوم الرياضة

ف الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبارات البعدية لتعلّم بعض المهارات  َتَعرُّ

 . الهجومية بكرة السلة

 :عن أَّما فرضيتا البحث فكانتا

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج االختبارين القبلي والبعدي للمجموعتين التجريبية والضابطة 

 .في تعلّم بعض المهارات الهجومية بُكرة السلة

وجود فروق ذات داللة إحصائية في االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة في تعلّم 

 .ُكرة السلةبعض المهارات الهجومية ب

 :وكانت مجاالت البحث هي
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 .طالب المرحلة األولى كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى: المجال البشري

 .  2/0002/ ,ولغاية  0/0/0002: المجال الزماني من

 ملعب كرة السلة في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديالى: المجال المكاني

 :اب الثانيأَّما الب

فاشتمل هذا الباب على الدراسات النظرية ومنها التمرينات وأهميتها وأثرها، كذلك تطرقت الباحثة إلى 

توضيح دورة التعلم المستخدمة في البحث واألثر الذي يحتويه، وكذلك مميزاتها وخصائصها وشمل هذا 

ا على الدراسات النظرية المشابهة ذات الصلة بدراسة مو  .ضوع البحثالباب أيضا

 :أَّما الباب الثالث

إذا تم استخدام االختبارات القبلية ، فقد تضمن الحديث عن المنهج التجريبي الذي استخدمته الباحثة

والبعدية، التي كانت مالئمة لموضوع الّدراسة، وكذلك قامت الباحثة باختيار العينتين من طالب كلية 

ا لكل مجموعة وتم العمل ( 20)ى المرحلة األولى بواقع التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة ديال طالبا

 .بإجراءات البحث األساسية للحصول على النتائج المطلوبة

 :أَّما الباب الرابع

ا، وقد  فتضمن عرض النتائج التي تم الحصول عليها عن طريق استخدام االختبارات ومعالجتها إحصائيا

 .إحصائية وتم مناقشتها بشكل علمي دقيق ودعمت بالمصادرجرى عرض تلك النتائج على شكل جداول 

 :أَّما الباب الخامس

فتضمن االستنتاجات والتوصيات في ضوء نتائج البحث والحقائق العلمية وتوصلت الباحثة إلى 

 :االستنتاجات اآلتية

 :االستنتاجات

هجومية بُكرة السلة المستخدمة، إِنَّ استخدام دورة التعلّم زاد من دافعية الطالب بتعلّمهم المهارات ال

 .وكانت فّعالة في تحسين الجانب المهاري للمجموعة التجريبية

 .إِنَّ تنوع األدوات واألجهزة التعليمية ساعد في زيادة تعلّم الطالب للمهارات الهجومية بُكرة السلة

التدريس مع التدريب تضمين النماذج وتدريسها، والطرائق الحديثة لتدريس المفاهيم في مقررات طرائق 

 .عليها

ا نحو تعلّم  ا أدى ذلك إِلى إعطاء اندفاعا إِنَّ الطالب في دورة التعلّم كانوا يعملون بروح الجماعة، ِممَّ

 . المهارة المطلوبة بشكل جديد وإيجابي

 :التوصيات

ف أَثر دورة التعلّم في مقررات دراسية أُخرى  .إجراء دراسات لَتَعرُّ
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لدراسات والبحوث التي تلقي الضوء على دورة التعلّم، وأهميتها وفاعليتها، وكيفية إجراء المزيد من ا

 .استخدامها، ومدى ارتباط ذلك بالمخرجات التعليمية المختلفة لدى الطالب في المراحل األخرى

د على توافر الوسائل واألدوات التعليمية المتنوعة الحديثة في عملّية التعلّم، التي من شأَنها أَْن تساع

 .تحسين المفاهيم بطرائقها المختلفة

إجراء دراسات مشابهة للدراسة الحالية باستخدام أساليب ومقررات جديدة على عينات مختلفة وفعاليات 

 .رياضية مختلفة

تاثير تمرينات خاصة في  براهيمسيف حارث ا
تطوير القوة النسبية 
للذراعين و النشاط 
الكهربائي للعضالت 
الرئيسية ودقة التصويب 
لذوي االعاقة البدنية 

 بالقوس والسهم 

دكتوراه تربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

التربية البدنية 
 وعلوم الرياضة

 المستخلص

اليمتلك القدرات البدنية والوظيفية والمهارية الى اعلى ان اهمية الدراسة تنص على ان االالعب الذي 

مستوى من االنجاز اليستطيع اتقان المهارات الحركية لنشاط هذه الفعالية اذ تتطلب قوة عضلية نسبية 

وان التمرينات الخاصة والتي سيتم تنفيذها بشكل منظم ستؤدي الى احداث تطورات سريعة ملحوظة في 

مما سيؤدي الى تحسين االداء المهاري والتي هي قياس لمدى تطور قدرات قوة الذراعين النسبية 

الالعب، وعليه تتضح اهمية الدراسة في هذا الجانب للوصول الى االداء المميز والدقة في التصويب 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير القوة النسبية للذراعين والنشاط  وتحقيق نتائج ايجابية عن طريق

 .ضالت الرئيسة ودقة التصويب لذوي االعاقة البدنية لفعالية القوس والسهمالكهربائي للع

ضرورة استخدام تمرينات خاصة متنوعة لتطوير قوة الذراعين الخاصة والهدف  وتناولت الدراسة في

هو تطوير القوة النسبية للعضالت الرئيسة ليتسنى لالعب تكرار المحاوالت اثناء المنافسات وتحقيق 

 .ز فهذه المشكلة تحد من مستوى االنجاز بالنسبة لذوي االعاقة البدنية في هذه الفعاليةافضل انجا

وهدفت الدراسة الى التعرف على تاثير تمرينات خاصة في قوة الذراعين النسبية ونشاطها الكهربائي 

 .العضلي ودقة التصويب في فعالية القوس والسهم لذوي االعاقة البدنية

هج التجريبي ذو المجموعة الواحدة ذات االختبار القبلي والبعدي لمالئمته  لحل واستخدم الباحث المن

 .مشكلة البحث

اما عينة البحث فقد تم اختيارها بالطريقة العمدية وهم العبي القوس والسهم من ذوي االعاقة وعددهم 

 (.Ar.st)منهم Ar.w0)) ،(3 )منهم ( 3)العبين،( 2)

 :وكانت اختبارات البحث

 :قياس قوة القبضةاختبار 
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 :قياس قوة الذراعين باحتساب القوة النسبية

 (:تحمل القوة المتحرك)اختبار الشد ألعلى العقلة باليدين 

 (:تحمل القوة الثابت)اختبار التعلق من وضع ثني الذراعين 

 :م(00)اختبار حساب دقة التصويب في منافسات رياضة القوس والسهم لمسافة 

 :القط للعضالت الرئيسة العاملة( ,( )(EMGلكهربائي اختبار قياس النشاط ا

 :واستخدم الباحث في الوسائل االحصائية

 .الوسط الحسابي

 .االنحراف المعياري

 .للعينات المتناظرة( T)اختبار 

 .معامل االتواء 

 .نسبة التطور

 :ومن خالل النتائج المستخرجة في الباب الرابع استنتج

الموضوعة اثرت في تطوير قوة الذراعين النسبية ودقة التصويب بالقوس والسهم ان التمرينات الخاصة 

 .لذوي االعاقة البدنية

ان التمارين الخاصة الموضوعة اثرت في زيادة النشاط الكهربائي العضلي اثناء االداء المهاري لذوي 

 .االعاقة البدنية في القوس والسهم

 :ومن خالل االستنتاجات اوصى بــ

التمرينات الخاصة التي طبقت في هذا البحث والعمل على تقنينها بشكل افضل لفاعليتها في  استخدام

تطوير القوة الخاصة والنشاط الكهربائي العضلي اثناء االداء، ومن ثم تطوير دقة اإلنجاز في فعالية 

 .القوس والسهم للمعاقين

بة اكبر من التدريب الثابت النها من استخدام تدريبات القوة الخاصة ذات االسلوب المركب واعطاء نس

 .الخصوصيات المهارية للعبة

استخدام تدريبات الحبال المطاطية والمثقالت اثناء االداء وعدم إهمالها كونها وسيلة يمكن أن تحقق 

 .إنجاز أفضل للرياضيين المعاقين

ادارة مخاطر التكلفة المتولدة في  رويدة حسين علي
 المشاريع االنشائيةاالستجابة للخطر في 

 الهندسة ماجستير الهندسة المدنية

 المستخلص
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تعد ادارة المخاطر مهمة جدا في نجاح اي مشروع  انشائي وهذا يعود الى سبب ان المخاطر في هذه 

التكلفة والجودة  ,المشاريع بحاجة  الى التقليل  من تاثيرها لتحقيق اهداف المشروع من حيث الوقت

تعد المرحلة   ,التحليل واالستجابة ,التشخيص،خاطر  من عدة  مراحل وهي  التخطيط وتتكون ادارة الم

االخيرة  مهمة  حيث ان نجاحها يكسب المشروع القابلية على التغلب على عدم التاكد وبهذا تعتبر اداة 

 فعالة في ادارة المخاطر للمشاريع االنشائية 

لفة المتولدة من االستجابة للخطر في المشاريع االنشائية الى ادارة مخاطر التك  ,يهدف هذا  البحث اوال

و من اجل السيطرة على هذه المخاطر  يتم   دمج تقنيتي  المنطق الضبابي و   شجرة القرار مع 

ثانيا الى  ابراز دور االستجابة للخطر  للمشاريع االنشائية ,استخدام تقنية المحاكاة الحركية للنظام 

  وكيفية اختياراستراتيجة  االستجابة المثلى وذلك يتم عن طريق استخدام تقنيتيوتاثيرها على الكلفة 

 .خوارزمية البحث بواسطة  الجاذبية سرب طيور و ,

من اجل  تحقيق اهداف  البحث، فقد تم جمع البيانات الخاصة به من األدبيات التي تناولت موضوع 

 ,المشاريع االنشائية  وكذلك دراسة عناصر الكلفاالستجابة للخطر واستراتيجياتها في ,ادارة المخاطر

 .انواعها والعوامل المؤثرة عليها مع دراسة اسباب حدوثها

و  0003-,000, 0002-0002ولثالث فترات مختلفة أظهرت نتائج تحليل البيانات إلفراد العينة  

هنالك اسباب ان هنالك عدة اسباب ادت الى فشل مرحلة االستجابة للخطر اال ان  0002-0002

عدم القدرة على ادخال طرق ادارية متطورة لالستجابة   ,مشتركة مابين تلك  الفترات وكانت كاالتي

عدم انجاز خطة االستجابة للخطر  في الوقت   ,عدم مالئمة االستراتيجية مع شدة الخطر  ,للمخاطر

  .واهمال دور المشرفين في متابعة عملية خطة االستجابة للخطر  المطلوب 

ان مخاطر التكلفة  المتولدة من االستجابة للخطر في  أظهرت نتائج تحليل البيانات إلفراد العينةبينما  

  .واالندثارالتخمين الخاطئ   ,القابلية على االنشاء   ,التاخير في اكمال  المشروع  ,كل الفترات كاالتي

من تحليل البيانات في المشاريع االنشائية تم بناء نظام اداري يمكن  وعلى ضوء ما تم التوصل اليه

استخدامة في تحليل المخاطر نوعيا وكميا من خالل دمج تقنيتي المنطق الضبابي و شجرة القرار مع 

يتم اختيار استراتيجة   ,استخدام  محاكاة المخاطر في المشاريع بصورة حركية وبعد تحليل هذه المخاطر

 .خوارزمية البحث بواسطة  الجاذبية سرب طيور و   ,ة المثلى عن طريق التقنيتيناالستجاب

( بنك المقاولين)اظهرت استراتيجة االستثمار ,ان نتائج اختيار استراتيجة االستجابة للخطر كانت كاالتي 

قدار فائدة دفع سلفة بم)اما استراتيجة التخفيف   ,% 30تاثير مهما  حيث ادت الى تقليل التكلفة حوالي 

بينما ادت  استراتيجة اعطاء اراضي للمقاولين الى   ,%20ادت الى تقليل الكلفة حوالي (  0.0تعادل 

 .% 02ادت الى تقليل الكلفة حوالي  BIMواخيرا استخدام استراتيجة % 20تقليل التكلفة حوالي 

هذ النظام يسهل من عملية  أظهرت نتائج استبيان التقويم لألنظمة اإلدارية والبرامج الحاسوبية، ان

التحليل لمخاطر التكلفة ويؤدي الى زيادة كفاءة متخذي القرار فيما يتعلق اختيار استراتيجية االستجابة 

للخطر وتقليل تكلفة المشاريع وذلك عن طريق اختيار االستراتيجية المثلى  واخيرا تم التوصل إلى 

 .  مجموعة من المقترحات لبحوث قادمة
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ميد ابراهيم عبد الح
 حميد علي

توصيف المواد المركبة وتحليل 
 االتجاهات في حوض زيت المحركات 

ماجستير الهندسة 
 الميكانيكية

 الهندسة

 المستخلص

يتناول هذا البحث المواد المركبة البوليمرية الهجينة للتحقق من استخداماتها في التطبيقات          

بنسب وزنية ( راتنج االيبوكسي مع راتنج الريزول)تم تحضير خالئط تحتوي على ، بدءاا . الهيكلية

 تدريجياا تم اجراء االختبارات%( 00-%00و % 00-%0,، %30-%20، %20-%20)مختلفة 

للتحقق من خصائصها الميكانيكية ومن ثم ( الصالدة و الصدمة، اختبار الشد)التالية على هذه الخالئط 

 . اختيار خليط لتسليحه

لتحضير المركبات الهجينة النه ( ريزول%00+ ايبوكسي%0,)وتم اختيارالخليط الذي يحتوي على 

و ( ريزول%20+ يايبوكس%20)يمتلك خصائص ميكانيكية جيدة مقارنةا مع الخالئط 

( ريزول%00+ ايبوكسي%00)وتكلفة منخفضة مقارنةا مع الخليط ( ريزول%30+ ايبوكسي20%)

 .الصالدة ومقاومة الصدمة، الذي يمتلك اعلى قيم في مقاومة الشد

وتم التحقق من الخصائص الميكانيكية والفيزيائية للمركبات الهجينة التي تحتوي على الياف الكاربون 

+ ايبوكسي%0,)كمواد تقوية ومن ثم مقارنتها مع الخليط ( غرافيت& سليكا )ة و كمادة مسلح

 .كخليط اساس في هذه الدراسة( ريزول00%

، سيليكا)كنسبة وزنية اللياف الكاربون في الثالث خالئط و %( 00)تحتوي الخالئط الهجينة على 

ة للشد والصالدة اقصى مقاوم، بالتسلسل%( ,، %,)و %( 02، %0)، %(0، %02( )غرافيت

ومقاومة الصدمة و مقاومة االنحناء واقصى اجهاد قص والتوصيلية الحرارية تزداد بينما تنخفض 

مقدار . مقارنةا مع الخليط االساس( غرافيت%02)والخليط ( سيليكا%02)مقاومة البلى عند الخليط 

 .يط االساساالمتصاصية للزيت منخفضة جدا و تتقارب بالنسبة للخالئط الهجينة والخل

تمت ، وللتحقق من ان الخالئط الهجينة صالحة لالستخدام كمادة لحوض الزيت الموجود في المحرك 

مقارنة النتائج مع المادة المستخدمة في تصنيع حوض الزيت وقد اعطت هذه النتائج تقاربآ في 

 .الخصائص الميكانيكية للخالط الهجينة مع مادة حوض الزيت

تم انشاء نموذج حوض الزيت ، من اجل اجراء التحليل العددي( ANSYS)وتم استخدام برنامج 

ومن ثم تم سحبه الى برنامج  SOLIDWORK 0002))باستخدام برنامج الرسم ثالثي االبعاد 

((ANSYS حيث تم التوصل ، الجراء تحليل االجهاد والتشوه بعد تسليط ضغط داخلي على النموذج

الى ان الخالئط الهجينة لها القدرة على تحمل الحمل المسلط على حوض الزيت بدون فشل مع اقل 

 .  تشوه

تاثير عدد السعف و الرش بالبنزل  عبد الهادي حسين محمد
ادنين في صفات ثمار نخيل التمر 

 الخضراوي و المكاوي صنفي

بستنه /ماجستير زراعة 
 وهندسة حدائق

 الزراعة

 المستخلص

على  0002محافظة ديالى للموسم  –ُنَفِذت الدراسة في احد بساتين النخيل االهلية في مدينة بعقوبة 

( سعفة لكل عذق 00و ,)صنفي نخيل التمر الخضراوي والمكاوي، بهدف معرفة تأثير عدد السعف 
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وبواقع  -0لتر. ملغم 000و 20 ية التلقيح والرش بالبنزل ادنين على العذوق بالتراكيز صفر وأثناء عمل

رشتين االولى بعد ثالثة اسابيع عن موعد التلقيح والثانية في بداية مرحلة الخالل و تداخالتهما في 

 .الصفات الفيزيائية والكيميائية والفسلجية واالنتاجية لثمار الصنفين

 : الدراسة اظهرت نتائج 

سعفة لكل عذق معنويا في متوسط وزن الثمرة وحجمها وطولها  00تفوق معاملة عدد السعف وابقاء 

وقطرها والمحتوى الرطوبي والمواد الصلبة الذائبة الكلية ونسبة السكريات الكلية والمختزلة و زيادة 

 .نسبة نضج الثمار

في متوسط وزن الثمرة  الى فروقات معنوية 0-ملغم لتر 000اظهر الرش بالبنزل ادنين  بتركيز 

وحجمها وطولها وقطرها ومحتواها المائي والمواد الصلبة الذائبة الكلية ونسبة السكريات الكلية و 

 .المختزلة وزيادة نسبة نضج الثمار

تفوق الصنف المكاوي معنويا في متوسط وزن الثمرة وحجمها وطولها وقطرها ومحتواها المائي و 

بة السكريات الكلية والمختزلة ونسبة نضج الثمار، في حين اعطى الصنف الخضراوي اعلى زيادة نس

 . نسبة تساقط للثمار و نسبة الحموضة الكلية

، 0-ملغم لتر 000سعفة لكل عذق والرش بالبنزل ادنين بتركيز 00اظهر التداخل بين معاملة ابقاء 

ا وقطرها ومحتواها المائي و زيادة نسبة فروقات معنوية في متوسط  وزن الثمرة وحجمها وطوله

 .السكريات الكلية والمختزلة  ونسبة نضج الثمار، ووزن العذق

الصنف المكاوي فروقات معنوية في متوسط وزن  سعفة لكل عذق مع00اظهر التداخل بين معاملة ابقاء 

و المختزلة  و زيادة  الثمرة وحجمها وطولها وقطرها ومحتواها المائي و زيادة نسبة السكريات الكلية

 .نسبة نضج الثمار

الصنف المكاوي، فروقات معنوية  في 0-لتر. ملغم 000اظهر التداخل بين الرش بالبنزل ادنين بتركيز

في متوسط وزن الثمرة وحجمها وطولها وقطرها ومحتواها المائي ونسبة السكريات الكلية والمختزلة و 

 . نسبة نضج الثمار

محمد صبيح سلمان 
 ميميالت

تاثير اضافة مستويات مختلفة من 
معزز الكيفير الحيوي الى العليقة في 

االنتاجي وبعض صفات نوعية االداء 
 البيض للدجاج البياض

/ ماجستير زراعة 
 انتاج حيواني

 الزراعة

 المستخلص

جامعة /كلية الزراعة/أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع لقسم اإلنتاج الحيواني          

استخدمت في هذه . اسبوع 02واستمرت التجربة لمدة  0/0002/,لغاية  00/0/0002ديالى للمدة من 

ا، موزعة على اك 00دجاجة بياضة ساللة لوهمان البني بعمر  022الدراسة  ×  0.2نان أرضية أسبوعا

أسبوع على اربع معامالت بواقع ثالث  03كن ، وزنت فردياا ووزعت عشوائيا عند عمر / م 0

غذيت عليقة قياسية بدون ( T0)مكرر وكانت المعامالت كاالتي /دجاجة 00مكررات للمعاملة الواحدة 
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معزز الكيفير  غم0غذيت عليقة قياسية مضافاا اليها ( (T0( Control)اضافة معاملة السيطرة 

 .كغم/غم حليب الكيفير المجفف 2( T2)كغم  والرابعة /غم معزز الكيفير الحيوي 2( T3)كغم /الحيوي

اضهرت معامالت إضافة معزز الكيفير الحيو تفوقاا في األداء اإلنتاجي مقارنة مع معاملة السيطرة       

 Hen day production لبيض في نسبة إنتاج ا P≤0.02، إذ تفوقت معامالت اإلضافة معنويا 

ووزن البيض و كتلته وعدد البيض التراكمي واستهالك العلف اليومي وكفاءة التحويل الغذائي خالل 

المدة اإلنتاجية للتجربة والمعدل العام لها، كما حسنت معامالت إضافة معزز الكيفير الحيوي للعليقة من 

افة معنويا ، في كل من وزن القشرة وارتفاع صفات نوعية البيض المنتج اذ تفوقت معامالت االض

البياض اما بالنسبة للصفار فأزداد ارتفاعه وزن ووزنه وقطره ، في حين لم تظهر فروق معنوية بين 

معامالت اإلضافة ومعاملة السيطرة في وزن البياض ووزنه النسبي للبياض و الوزن النسبي للصفار 

 . ووحدة هو

ا معنوّياا  في العدد الكلي للبكترياأظهرت معامالت اإلضاف       ،   Total count Bactriaة انخفاضا

في أمعاء الدجاج  وارتفاعاا معنوياا في أعداد بكتريا حامض اللبنيك   Coliformوالبكتريا القولون 

 . مقارنة بمعاملة السيطرة

مقارنة بمعاملة  و أظهرت معامالت اإلضافة تفوقا في ارتفاع الزغابات وعمق الخبايا في االمعاء

 . السيطرة في الدجاج المستخدم بالتجربة 

تاثير التضليل والرش بكبريتات البوتاسيوم  نور حامد جواد
 في نمو وحاصل الخيار

بستنة و / ماجستير زراعة 
 هندسة حدائق

 الزراعة

 المستخلص

الموسم الزراعي في جامعة ديالى -كلية الزراعة-ل قسم البستنة وهندسة الحدائققالتجربة في ح نفذت     

دراسة تأثير عاملي التظليل والرش بكبريتات البوتاسيوم في بعض صفات النمو ، ل0002الصيفي 

على وفق النظام  بطريقة التربية العموديةللهجين االنثوي مهند المزروع  الخضري وحاصل الخيار

باستخدام القطاعات العشوائية الكاملة  Nested Combined Design شعشالتجميعي المع

RCBD باستخدام غطاء الساران %( 22و %  32و % 0)، وكان عامل التظليل بثالثة مستويات هي

على الترتيب، واضيف البوتاسيوم رشا على المجموع الخضري بصورة ( L0و  L0و  L0)التي رمز لها 

 K0و  K0)والتي رمز لها  0-غم لتر )00.2و 00.2و 0.2و 0 )عة مستويات كبريتات البوتاسيوم وبأرب

على الترتيب، واختبرت الفروق بين المتوسطات بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند ( K3و K0و

 -: ، وكانت النتائج كاالتي0.02مستوى معنوية 

معنويا في صفات الوزن الجاف للمجموع الخضري وعدد االوراق % 32تفوق مستوى التظليل  -أ

وعدد االزهار بالنبات وطول الثمرة وعدد الثمار والنسبة المئوية للعقد وحاصل النبات الواحد والحاصل 

ة الواحدة فقد تفوق معنويا في صفة طول النبات ومساحة الورق% 22البايولوجي، أما مستوى التظليل 

والوزن الرطب للمجموع الخضري وطول السالمية وتركيز النتروجين والفسفور في االوراق وقطر 

اما صفات قطر . الثمرة والنسبة المئوية لمحتوى النبات الرطوبي قياسا بالمستوين االخرين من التظليل

بدون تظليل )عاملة المقارنة الساق وتركيز الكلوروفيل والبرولين والبوتاسيوم في االوراق فقد اظهرت م

 . تفوقا معنويا على بقية مستويات التظليل االخرى%( 0
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زيادة معنوية في صفات طول النبات  0-غم لتر00.2حقق الرش بسماد كبريتات البوتاسيوم تركيز  -ب

ومساحة الورقة الواحدة والوزن الرطب والجاف للمجموع الخضري وقطر الساق وعدد االوراق 

وتركيز الكلوروفيل والبرولين والنتروجين والفسفور والبوتاسيوم في االوراق النباتية وعدد االزهار 

ية للعقد وحاصل النبات الواحد والحاصل وطول الثمرة وقطر الثمرة وعدد الثمار والنسبة المئو

 . بهذا العنصر( المقارنة)البايولوجي والنسبة المئوية لمحتوى النبات الرطوبي مقارنة  بمعاملة عدم الرش

معنويا على بقية معامالت التداخالت في صفات طول النبات ومساحة الورقة  L0K3تفوق التداخل  -ج

ري وتركيز النتروجين والفسفور في االوراق النباتية والنسبة الواحدة والوزن الرطب للمجموع الخض

فقد تفوق في الوزن الجاف للمجموع الخضري  L0K3المئوية لمحتوى النبات الرطوبي، اما التداخل 

وعدد االوراق وعدد االزهار بالنبات وطول الثمرة وقطر الثمرة وعدد الثمار والنسبة المئوية للعقد 

في قطر  L0K3والحاصل البايولوجي مقارنة بمعاملة المقارنة، وتفوق التداخل وحاصل النبات الواحد 

قد تفوق في  L0K0الساق وتركيز الكلوروفيل والبرولين والبوتاسيوم في االوراق في حين ان التداخل 

 .طول السالمية

دعاء فخري قدوري 
 الدليمي

تاثير اعطاء تراكيز مختلفة من اوكسيد 
النتاجية و الزنك في بعض الصفات ا
 الفسلجية الغنام العواسية المحلية

/ ماجستير زراعة 
 انتاج حيواني

 الزراعة

 المستخلص

جامعة / أُجريت هذه التجربة في حقل اإلنتاج الحيواني التابع لقسم اإلنتاج الحيواني في كلية الزراعة 

يوم وذلك لتعويد الحيوانات على  02سبقتها الفترة التمهيدية 0002/2/0 ولغاية 0002/00/0ديالى من 

مكان التربية والعليقة المقدمة لها إضافة إلى مدة التحليالت المختبرية والتي أُجريت في مختبر الفسلجة 

والمختبر المركزي التابع للكلية ذاتها لمعرفة تأثير أعطاء األغنام العواسية المحلية تراكيز مختلفة من 

استخدم في هذه التجربة ، نتاجية والفسلجية لألغنام العواسية المحلية أوكسيد الزنك في بعض الصفات اإل

ا إلى  0.2 02.2±أشهر وبمعدل وزن  2-3بعمر( ذكور)عشرون حمل عواسي  كغم ووزعت عشوائيا

ملغم زنك  0.2 ،  0 ،  0.2 ،   0أربع معامالت وبواقع خمسة حيوانات لكل معاملة وُجرعت بتراكيز 

على التوالي ، وأظهرت نتائج التحليل االحصائي عدم   T0  ، T0 ،T3،T2الت كغم وزن حي للمعام/ 

وجود تأثير معنوي للمعامالت في وزن الجسم الحي والزيادة الوزنية للجسم ولكن سجلت المعاملة 

ا في الزيادة الوزنية الكلية إذ بلغت  كغم في معاملة  0,.00كغم مقارنة مع  ,03.0الرابعة تفوقاا حسابيا

في أعداد كريات ( P<0.00)كما أدى أعطاء أوكسيد الزنك إلى زيادة عالية المعنوية   T0يطرة الس

الدم الحمراء وخاليا الدم البيضاء إضافة إلى تركيز الهيموغلوبين وحجم خاليا الدم المرصوصة إذ 

الحمراء في تفوقت معامالت الزنك تفوقاا عالي المعنوية على معاملة السيطرة ، إذ بلغت كريات الدم 

في وسط ونهاية التجربة مقارنةا مع المعاملة  3ملم/ كرية   00.22و  T2 00.22المعاملة الرابعة 

في اعداد  T2التوالي ، كما تفوقت المعاملة الرابعة  3ملم/ كرية  0.20و 0.02االولى والتي كانت 

في المعاملة  3ملم/ خلية  2.00ع في نهاية التجربة مقارنة م 3ملم/ خلية  0.20الخاليا البيضاء اذ بلغت 

وتفوقت المعاملة الرابعة في نهاية التجربة في حجم خاليا الدم المرصوصة إذ بلغت ،  T0االولى 

أما تركيز الهيموغلوبين فقد سجلت المعاملة الرابعة % 0,.,0والتي بلغت  T0مقارنةا مع %  0,.33

 000/ غم 00.22مل وأزداد إلى 000/ غم   2,.0إذ بلغ تركيزه (  P<0.00)  تفوقاا عالي المعنوية

/ غم  00.,و  22.,والتي كانت  مل  في وسط ونهاية التجربة على التوالي مقارنةا مع المعاملة األولى
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ولم تسجل نتائج التحليل االحصائي فروق معنوية في تركيز اليوريا وااللبومين ، مل على التوالي  000

غنام ألوكسيد الزنك إلى انخفاض عالي المعنوية للكلوكوز في مصل في مصل الدم بينما أدى أعطاء األ

على  T3   ،T2ديسيلتر في المعاملتين / ملغم  0,.20،  ,22.2الدم ، إذ بلغ تركيزه في نهاية التجربة 

إذ بلغ تركيز  T0والتي لم تختلف معنوياا عن  T0ديسيلتر  في /ملغم 20.22التوالي مقارنةا مع 

كما سجلت نتائج التحليل اإلحصائي انخفاض عالي المعنوية في ، ديسيلتر/ ملغم,20.0الكلوكوز فيها 

و  T3وT0 تركيز الكوليسترول في مصل الدم في وسط ونهاية التجربة لمعامالت أعطاء أوكسيد الزنك 

T2 20.22  على التوالي في نهاية التجربة مقارنةا مع المعاملة  ديسيلتر/ ملغم 22.20و  22.00و

ولم يؤثر أعطاء أوكسيد الزنك ، ديسيلتر / ملغم 2.02,والتي بلغ تركيز الكوليسترول فيها  T0ولى األ

ا في بداية ووسط التجربة لكنه ادى إلى انخفاض  لألغنام في الكليسيريدات الثالثية معنويا

تر ديسيل/ ملغم 32.00و  0,.32 إذ بلغتT2 و  T3 في نهاية التجربة للمعامالت ( (p<0.00معنوي

ديسيلتر أما تركيز البروتين الكلي لمصل الدم / ملغم 20.02والتي بلغت  T0على التوالي مقارنةا مع 

فكان ألعطاء أوكسيد الزنك لألغنام زيادة عالية المعنوية في وسط ونهاية التجربة إذ بلغت في نهاية 

التوالي مقارنة امع  على T2و  T3و T0 ديسيلتر للمعامالت / ملغم 00.,و  00.,و  2.30التجربة  

T0  وسجلت نتائج التحليل اإلحصائي زيادة ،  ديسيلتر / ملغم  0,.2 والتي بلغ تركيز البروتين فيها

 ,3.0،  2,.3إذ بلغ تركيز الكلوبيولين فيهما  T3  ،T2معنوية في تركيز الكلوبيولين في المعاملتين 

/ ملغم 0.22،  0.22تركيز الكلوبيولين فيهما   والتي كان  T0  ،T0ديسيلتر مقارنةا بالمعاملتين /ملغم

ديسيلتر على التوالي في وسط التجربة ، كما سجلت نتائج التحليل اإلحصائي انخفاض عالي المعنوية في 

إذ T2 في وسط ونهاية التجربة لجميع معامالت أوكسيد الزنك وخاصة المعاملة  ASTتركيز انزيم 

لتر دم في وسط ونهاية التجربة مقارنةا مع / وحدة دوليةT2 30.20  ، 32.00))بلغت المعاملة الرابعة 

T0  لتر دم ، نستنتج من الدراسة الحالية أنَّ اعطاء أوكسيد / وحدة دولية  23.20،  22.00والتي كانت

(  T2المعاملة الرابعة )كغم من وزن الحيوان الحي لألغنام العواسية المحلية / ملغم  0.2الزنك بتركيز 

 .فضل في تحسين معظم الصفات المدروسة  كان األ

  Biominتاثير اضافة المعزز الحيوي  علي عباس فيحان 
وحامض الستريك في العليقة في الصفات 

 اللحم  جاالنتاجية و الفسلجية لفرو

الثروة / ماجستير زراعة 
 الحيوانية

 الزراعة

 المستخلص

 -كلية الزراعة  -أجريت هذه الدراسة في حقل الطيور الداجنة التابع الى قسم االنتاج الحيواني       

هدف دراسة اضافة المعزز الحيوي ومستويات ب، 30-00-0002ولغاية  02-2من ، للمدة جامعة ديالى

 .مختلفة من حامض الستريك في العليقة محفزا لألداء اإلنتاجي لفروج اللحم

 ست، وزعت عشوائياا على ,Ross30من هجين  فرخ فروج لحم 220 أستخدمت في الدراسة      

: وكانت المعامالت على النحو اآلتي( مكرر/ فرخ02  (معامالت وبواقع ثالثة مكررات لكل معاملة 

افا غذيت على عليقة قياسية مض T0غذيت على عليقة قياسية بدون أضافة ، الثانية  T0األولى السيطرة 

غذيت على عليقة قياسية مضافا  T2والرابعة  T3، والثالثة  %0.02اليها المعزز الحيوي بمستوى 

على الترتيب،  في حين تضمنت المعامالت % 0.3، 0.02  اليها حامض الستريك بمستوى

غذيت على عليقة قياسية مضاف اليها توليفه من المعزز الحيوي وحامض  T2و السادسة   T2الخامسة

تحسن االداء االنتاجي  النتائجأظهرت . على الترتيب% 0.3:  0.02،  0.02: 0.02تريك بمستوى الس
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إذ تفوقت معنويا ، لطيور معامالت أضافة المعزز الحيوي وحامض الستريك مقارنة مع معاملة السيطرة

(0.02≥P ) معاملتا االضافة التوليفية T2و T2  والزيادة وسجلت أعلى القيم في وزن الجسم النهائي

الوزنية واستهالك العلف وكفاءة التحويل الغذائي والدليل االنتاجي وصفات نوعية الذبيحة من نسبة 

وقد تعَزز تأثير معامالت االضافة ، التصافي والتشافي مقارنة مع الطيور المغذاة على عليقة بدون اضافة

للمعزز الحيوي وحامض الستريك مقارنة على االداء االنتاجي عند الطيور المغذاة على االضافة التوليفة 

وهذا يعني حصول تأثير ، مع الطيور المغذاة من االضافة المفردة للمعزز الحيوي أو حامض الستريك

 .تـأزري بين المعزز الحيوي وحامض الستريك على االداء االنتاجي للطيور

لمغذاة على المعزز الحيوي إن التحسن في االداء االنتاجي وصفات نوعية الذبيحة في الطيور ا     

وحامض الستريك وال سيما توليفاتهما قد انعكس على تحسين كل من توازن النبيت المعوي والصفات 

اذ انخفضت معنويا أعداد البكتريا ، النسيجية لالمعاء وصفات الدم الكيموحيوية واالستجابة المناعية

 pHحامض اللبنيك وانخفاض االس الهيدروجيني الكلية وبكتريا القولون وازدادت معنويا أعداد بكتريا 

وكذلك ازداد ، وازداد معنويا كل من طول الزغابات وعمق الخبايا لألمعاء الدقيقة، في تجويف االمعاء

معنويا مستوى الكلوبيولين وانخفض معنويا مستوى كل من الكلولسترول والدهون الثالثية وحامض 

، ى كل من الكلوكوز والبروتين الكلي وااللبومين في مصل الدمالبوليك، في حين لم يتأثر معنويا مستو

فضال عن الزيادة المعنوية في المعيار الحجمي لالجسام المضادة لفايروس النيوكاسل والتهاب القصبات 

الهوائية في الطيور المغذاة من أضافة المعزز الحيوي وحامض الستريك مقارنة مع الطيور المغذاة 

 ( .ة السيطرةمعامل)بدون اضافة 

تاثير التضريب التبادلي بين  مها مهدي علي الحوري
هجن قطعان التربية لفروج 

الصفات اللحم في بعض 
 االنتاجية و الفسلجية

الثروة / ماجستير زراعة 
 الحيوانية

 الزراعة

 المستخلص

جامعة  /كلية الزراعة /لى قسم االنتاج الحيوانيإالتابع  اجريت الدراسة في حقل الطيور الداجنة        

واستهدفت الدراسة إجراء مقارنة بين أداء  / 0002  0/00ولغاية 0002 / 00/2للمدة من ديالى 

 Arborو  Ross 30, (Rr)المجاميع الوراثية الناتجة عن التضريب التبادلي المات فروج اللحم 

Acres ((Aa دجاجة لكال التركيبين الوراثيين  30ديكة و 00، المستعملة بشكل واسع في العراق بواقع

وتسجيل قياسات   Arbor Acresاسبوع  للهجين  20و  ,Ross 30اسبوع للهجين  22وبعمر 

النسل الناتج عن التضريبات األداء االنتاجي والفسلجي ، قوة الهجين ، معامالت االرتباط واالنحدار في 

وخطوط االناث ( Aو  Rلحروف الكبيرة با)اجراء التضريب بين خطوط الذكور و تضمنت . المختلفة

وشملت   Arbor Acresو   ,Ross 30للتراكيب الوراثية الهجينة  ( aو rبالحروف الصغيرة )

 a×A  ،r×R  ،r×A  ،a×Rالتضريب في ثالث فقسات ، والتضريبات هي  كررأربعة  تضريبات و

أشارت النتائج  . ˝يوما 32عمر  تربية أفراخ فروج لحم الناتجة عن التضريبات المختلفة إلى، وجرى 

 : إلى ما يأتي 

على بقية المجاميع في وزن الجسم عند عمر أربعة Ar و الهجين  Raوجود تفوق معنوي للهجين  0-

في وزن الجسم عند االسبوع الخامس و نسبة التجانس عند الفقس و  Raأسابيع ، وتفوق الهجين 

أشارت نتائج التجربة إلى تفوق كما . االسبوع الرابع والزيادة الوزنية التراكمية على بقية الهجن 
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في وزن الذبيحة  ، وزن الصدر ، وزن الظهر ، وزن االجنحة ، بينما تفوق  Raالتركيب الوراثي 

 على  Arفي نسبة التصافي و طول االمعاء ، بينما تفوق التركيب  Rrعلى ˝ عنويام ArوRa التركيبين 

Rr في وزن القلب والكبد والطحال ، و تفوق التركيب Ar علىAa  في وزن القانصة الفارغة ، كما

تفوقت الذكور و. في وزن االفخاذ، وزن الرقبة Rrعلى Ra و Arو Aa تفوقت التراكيب الوراثية 

ى االناث، ولم تظهر النتائج وجود فروق معنوية في بقية أوزان األعضاء ن الكبد علمعنويا في وز

 . الحيوية والقطعيات 

عن التركيب ˝ ، ولم تختلف معنويا Rrعلى الهجين  Raو Aaلوحظ تفوق التراكيب الوراثية 3- 

، بينما H/Lعلى بقية التراكيب في الخاليا الحامضية و   Aa، كما تفوق التركيب الوراثي  Arالوراثي 

 تفوق التراكيب الوراثية وبينت النتائج . في الخاليا االحادية Arو Aa على  Raتفوق التركيب الوراثي 

Arو Aa وRr  علىRa  حجم الخاليا المضغوطة  فيPCV  كما تفوق التركيب الوراثي ، Ar على

 .  Hbفي نسبة الهيموجلوبين Aaعن ˝ يختلف معنويابقية التراكيب االخرى ، ولم 

في قوة الهجين لوزن الجسم ، والزيادة الوزنية ، ونسبة Ar  على الهجين  Raوجود تفوق الهجين  2- 

 . الهالكات ، و وزن الذبيحة ، وزن الكبد ، وزن القانصة ، وزن الصدر ، وزن الظهر ، وزن االجنحة

لقوة الهجين في خاليا الدم الحمراء  واألحادية ،  Arعلى الهجين  Raي تبين تفوق التركيب الوراث 5- 

لقوة   Raعلى  Ar تركيز الكلوكوز ، الكولسترول ، الكليسريدات الثالثية بينما تفوق التركيب الوراثي 

 .الهجين في خاليا الدم البيضاء والمتغايرة ونسبة الهيموجلوبين 

 ، وAa وRr وجود ارتباطات موجبة ، وعالية المعنوية بين وزن الجسم بأعمار مختلفة  في الهجن 7-  

Ar وRa  ويالحظ من النتائج أن االرتباطات تكون منخفضة عندما تكون الفترة العمرية قصيرة و ،

 .لزيادة الوزنيةين وزن الجسم مع ابينت النتائج وجود ارتباطات موجبة بو.تكون عالية القيمة بتقدم العمر

 . وجود معامالت انحدار موجبة وعالية المعنوية للهجن بين أوزان الجسم بأعمار مختلفة 1-

لؤي محمد كريم 
 الشمري

تاثير التظليل و الرش بحامض 
السالسليك في نمو وحاصل 

 صنفين من البطاطة

البستنة و هندسة / ماجستير زراعة 
 الحدائق

 الزراعة

 المستخلص

في حقل التجارب التابع لقسم  0002أُجريت التجربة الحقلية خالل الموسم الزراعي الخريفي       

جامعة ديالى، وشملت الدراسة ثالثة عوامل االول مستويان  -البستنة وهندسة الحدائق في كلية الزراعة

السالسليك بأستخدام شباك الساران االخضر والثاني أربعة تراكيز من حامض %( 20و% 0)للتظيل

 Arizonaايرلندي المشأ و Burrenوالثالث صنفين من البطاطا هما  0-ملغم لتر( 020و000و20و0)

بهدف دراسة تأثير التظليل والرش بحامض . هولندي المنشأ، أخذت من تقاوي العروة الربيعية السابقة

ة من التوافيق بين معاملة ناتج 02وتضمنت التجربة . السالسليك في نمو وحاصل صنفين من البطاطا

 Split-Split Plotsالمنشقة  -حيث طبق نظام القطع المنشقة . عوامل الدراسة المذكورة اعاله

Design  وفق تصميم القطاعات العشوائية الكاملةR.C.B.D وحللت النتائج . وبثالثة مكررات

ن متعدد الحدود وعلى ، وقورنت المتوسطات بأستخدام أختبار دنك(SAS)ل أحصائياا بأستخدام برنامج ا

 .0.02مستوى أحتمال 
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- :وكانت النتائج على نحٍو مّما يأتي 

والنسبة ( 0-نبات يوم 2.20)معنوياا في صفات سرعة البزوغ الحقلي % 20تفوق النباتات المظللة بنسبة 

ساق  3.20)وعدد السيقان الهوائية( سم23.02)وٱرتفاع النبات%( 3,.00)المئوية للبزوغ الحقلي 

وعدد درنات ( 0-نبات 0دسم 023.02)والمساحة الورقية( 0-ورقة نبات 20.,2)وعدد األوراق( 0-اتنب

( 0-غم درنة 2.22,)ومتوسط وزن الدرنة القابل للتسويق( 0-درنة نبات 0.02)النبات القابلة للتسويق

لحاصل وا( 0-هطن  2,.22)والحاصل الكلي( 0-كغم نبات 0.220)والحاصل التسويقي للنبات الواحد

وسمك خاليا %( 0.2,2)والنسبة المئوية للبروتين في الدرنات( 0-هطن  20.30)الكلي القابل للتسويق

مقارنتةا مع النباتات غير المظللة التي أعطت أقل معدل للصفات ( مايكرون 20.30)البشرة المحيطة 

ورقة  20.23و 0-ساق نبات 0.00سم و 20.,2و%  22.20و 0-نبات يوم ,,.2)المذكوره أعاله بلغ 

 0-كغم نبات 0.200و 0-غم درنة 03.,2و 0-درنة نبات 2.22و 0-نبات 0دسم 002.00و 0-نبات

 .على التوالي( مايكرون 32.00و% 0.222و 0-هطن  ,20.0و 0-هطن  0,.22و

معنوياا في صفات ٱرتفاع  0-ملغم لتر000تفوق النباتات المعاملة بحامض السالسلليك بتركيز 

 00.02)ومعدل قطر السيقان الهوائية ( 0-ساق نبات 0,.3)وعدد السيقان الهوائية( سم 23.03)النبات

والنسبة المئوية ( 0-نبات 0دسم 00.,02)والمساحة الورقية( 0-ورقة نبات 20.22)وعدد األوراق( ملم

وعدد ( سباد ,20.2)ومحتوى األوراق من الكلوروفيل%( 00.02)للمادة الجافة في المجموع الخضري

 0.22,)ومتوسط وزن الدرنة القابل للتسويق( 0-درنة نبات 0.02)الدرنات القابلة للتسويق للنبات الواحد

كغم  00,.0)والحاصل التسويقي للنبات الواحد( 0-كغم نبات 0.000)وحاصل النبات الكلي( 0-غم درنة

والنسبة ( 0-هن ط 22.00)والحاصل الكلي القابل للتسويق( 0-هطن  20.02)والحاصل الكلي( 0-نبات

والكثافة النوعية %( 00.20)والنسبة المئوية للنشأ%( 02.23)المئوية للمادة الجافة في الدرنات 

والمحتوى النسبي %( ,0.02)والنسبة المئوية للبروتين في الدرنات ( 3-غم سم 0.022)للدرنات

( مايكرون ,20.0)محيطةوسمك خاليا البشرة ال%( 2.232)للدرنات من المواد الصلبة الذائبة الكلية

 02.,2)مقارنةا مع النباتات المرشوشة بالماء فقط والتي أعطت أقل معدل للصفات المذكوره أعاله بلغ

% 00.02و 0-نبات 0دسم 02.,02و 0-ورقة نبات 22.,2ملم و 0.00و 0-ساق نبات 0.22سم و

 0-كغم نبات ,0.23و 0-كغم نبات 0.232و 0-غم درنة ,20.0و 0-درنة نبات 2.20سباد و 2,.30و

% 0.320و 3-غم سم 0.020و% 02.,و% 02.20و 0-هطن  32.00و 0-هطن  20.22و

على التوالي، كما أدى الى خفض محتوى االوراق والدرنات من ( مايكرون 30.20و% 2.020و

مقارنةا مع النباتات المرشوشة بالماء ( 0-ملغم غم 20,.0و 0.322)حامض البرولين أذ بلغا على التوالي

 .على التوالي(  0-ملغم غم 3.000و ,0.00)فقط التي أعطت أعلى معدل بلغ 

وأرتفاع ( 0-نبات يوم 2,.2)معنوياا في صفات سرعة البزوغ الحقلي  Arizonaتفوق نباتات الصنف 

 20.,)وعدد الدرنات القابلة للتسويق( 0-نبات 0دسم 022.00)والمساحة الورقية( سم3,.,2)النبات

 0.202)و حاصل النبات الواحد( 0-غم درنة 3.03,)توسط وزن الدرنة القابلة للتسويقوم( 0-درنة نبات

( 0-هطن  ,20.0)والحاصل الكلي( 0-كغم نبات 0.200)والحاصل التسويقي للنبات الواحد( 0-كغم نبات

%( 0.200)والنسبة المئوية للبروتين في الدرنات ( 0-هطن  02.,2)والحاصل الكلي القابل للتسويق

التي أعطت أقل  Burrenمقارنةا مع نباتات الصنف ( مايكرون 00.,3)ك خاليا البشرة المحيطةوسم

 00.,و 0-نبات 0دسم 002.02سم و 23.22و 0-نبات يوم 2.22)معدل للصفات المذكوره أعاله بلغ
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 0-هطن  ,20.2و 0-كغم نبات 0.220و 0-كغم نبات 0.222و 0-غم درنة 0.23,و 0-درنة نبات

 .على التوالي( مايكرون 32.20و% 0.222و 0-هطن  23.23و

%  20ذ تفوقت النباتات المظللة بنسبةإأثر التداخل الثنائي بين التظليل وحامض السالسليك معنوياا 

في صفات النمو الخضري وصفات الحاصل  0-ملغم لتر000والمرشوشة بحامض السالسليك بتركيز

، كما تفوقت في خفض محتوى االوراق والدرنات وصفات جودة الحاصل وسمك خاليا البشرة المحيطة 

 .من البرولين أيضاا 

 Arizonaأثر التداخل الثنائي بين حامض السالسليك والصنف معنوياا أذ تفوقت نباتات الصنف 

في صفات النمو الخضري و صفات الحاصل  0-ملغم لتر000المرشوشة بحامض السالسليك بتركيز

لبشرة المحيطة ، كما تفوقت في خفض محتوى االوراق والدرنات وصفات جودة الحاصل وسمك خاليا ا

 .من البرولين أيضاا 

المظللة  Arizonaأثر التداخل الثنائي بين التظليل والصنف معنوياا أذ تفوقت نباتات الصنف 

في صفات النمو الخضري وصفات الحاصل وصفات جودة الحاصل وسمك خاليا البشرة % 20بنسبة

 .المحيطة

اخل الثالثي بين التظليل وحامض السالسليك والصنف معنوياا أذ تفوقت النباتات المظللة اثر التد

في  Arizonaوالعائدة للصنف  0-ملغم لتر000المرشوشة بحامض السالسليك بتركيز% 20بنسبة

صفات النمو الخضري وصفات الحاصل وصفات جودة الحاصل وسمك خاليا البشرة المحيطة ، كما 

 .حتوى االوراق والدرنات من البرولين أيضاا تفوقت في خفض م

 مصطفى قدوري 
 احمد رحيم  العبيدي

 

الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية 
كتاب  عند العرب قبل االسالم من خالل

 (هـ 320ت ) تهذيب اللغة لألزهري 

التاريخ /  دكتوراه 
 االسالمي 

 

التربية للعلوم 
 االنسانية

 المستخلص

الحياة االجتماعية والدينية واالقتصادية عند ) هللا علينا بإنجاز هذه الدراسة الموسومة بعنوان  بعد أن َمنَ 

فقد توصلنا الى عدة استنتاجات  ((ـه320ت،)العرب قبل االسالم من خالل كتاب تهذيب اللغة لألزهري 

تثبت دور األزهري  مؤرخاا للعرب قبل االسالم والتي سنعرضها من ان هناك الكثير من المعلومات 

 :الواردة في ثنايا االطروحة ال يمكن أن تحويها الخاتمة والتي نوجزها بالفقرات اآلتية

ة والمصادر التاريخية في توفير الكثير من أثبتت الدراسة أن هناك ارتباطاا وثيقاا بين المعاجم اللغوي

المعلومات التاريخية مما يوجب على الباحثين االفادة من هذه المعاجم اللغوية وعدم االقتصار على فٍن 

واحد؛ ألن الدراسة الشاملة تعطي رواية أوسع للحدث التاريخي، ونظرة شمولية تساعد على تفسير 

 .الحدث تفسيراا  علمياا دقيقاا 

كتاب تهذيب اللغة لالزهري واحداا من المصادر المهمة في كتب التراث العربي االسالمي لما ضم  ُيعد

 .بين طياته من معلومات مهمة عن عصر العرب قبل االسالم وعن العصور االسالمية الالحقة

على  ويبدو أن االزهري تعلم من خالل أسره على الصبر والثبات والقدرة على التحمل ، وهذا ما ساعده

 . اشتمل على مختلف جوانب الحياة ( موضوع البحث)تأليف كتاب بجحم خمسة عشر جزاءا 
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اتسم كتاب تهذيب اللغة بانفراده بمعلومات من دون غيره من المعاجم اللغوية االخرى، مثالا في موضوع 

اا مهماا منه  الخطبة، والدية، والديانة المسيحية، والركوسية علماا  أن المادة التاريخية شكلت فيه جزءا

 .تضمنت  مختلف جوانب الحياة االجتماعية، والدينية، واالقتصادية، والسياسية، والفكرية

تمكنا من التعرف على تفاصيل مهمة من حياة العرب االجتماعية قبل االسالم من خالل ما ذكره 

 . األزهري عن أهم أنواع الزواج ومراسيمه واأللفاظ الدالة على المهر

الختان، والدية، : )من التعرف على التقاليد والعادات االجتماعية لدى العرب قبل االسالم  ومنهاتمكنا 

، والقيم األخالقية التي كانت سائدة  فضال عن األطعمة واألشربة التي كانوا (والهامة، والعرافة

 .يتناولونها، ولمالبس والزينة التي يرتدونها، ووسائل التسلية التي يستخدمونها

مكننا من معرفة ما كان للعرب قبل االسالم من المعبودات المهمة التي عبدوها من عبادة األصنام أو أ

األوثان، والديانات السماوية والتوحيدية ،عبادات اخرى ومنها الصابئة ، والسامرة ، والركوسية، وعبادة 

 .النجم، فضالا عن حديثه عن الحمس، والحلة، واالستقسام باألزالم

من التعرف على العديد من أوجه الحياة االقتصادية التي كانت لدى العرب قبل االسالم، وأهم تمكنا 

وبينا عدداا من التحالفات . النشاطات االقتصادية التي مارسوها في مجال التجارة، والزراعة، والصناعة

الفضول، وبين  واالتفاقيات االقتصادية التي كانت موجودة لدى العرب قبل االسالم كاإليالف، وحلف

أهم أسواقهم التي تقام، وطريقة التبادل التجاري فيها، علماا بأن تلك األسواق لْم تكن مقتصرة على 

النشاط التجاري فقط، بل كان تجري فيها مختلف النشاطات الثقافية والفكرية، فضالا عن تلمسنا أهم 

والمقاييس المستخدمة ، ويمكن للقارئ المعامالت المالية التي كان يمارسها العرب من بيوع وشراكات، 

 .التعرف على تفاصيلها كالا في موضعه

االء محمود رحيم 
 خليل

 

العزفيون واثرهم في الحياة العامة 
 ,20-222)في المغرب واالندلس 

 (هـ

ماجستير تاريخ 
 اسالمي

التربية للعلوم 
 االنسانية

 المستخلص

كان لبني العزفي دور مهم في احداث بالد المغرب واالندلس السيما الصراع الذي حصل بين بني      

مرين وبني االحمر وما تبعه من ضغوطات تعرضت لها االمارة العزفية فانهم وبحكمتهم تجنبوا خوض 

اضعاف صراع مع احد االطراف وذلك لشعورهم بان النزاعات ال تفضي اال الى الخراب والدمار و

المسلمين بوجه التربص النصراني الذي هو على اعتاب مملكة غرناطة وسواحل المغرب ،فنتهج 

العزفيون سياسة المهادنة والتراضي والتوافق مع جيرانهم من اهل المغرب واالندلس ،وكونهم اهل ورع 

سالمية وتوصلت وتقوى وعلم ، ترك لنا العزفيون اثار مهمة باقية الى االن شاهدة على حضارتهم اال

 : الدراسة الى بعض االستنتاجات المهمة في نهاية هذه الرسالة 

-222)من عام ( واحد وثمانون عاماا ) العزفيون اسرة عربية حكمت مدينة سبتة ما يقارب 

بل ويضيفون الى هذه المدة سلطة القاضي أبو العباس العزفي قبل قيام االمارة ( م0302-0020/هـ,20

 .غطي حكم وسلطة العزفيون ما يقارب القرن من الزمان بصورة رسمية لي
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برزت شخصيات عزفية في مجاالت عدة كالفقه والحديث واالدب وغيرها وكان لهم اثراا كبيراا في 

 .التطور العلمي لمدينة سبتة ،فضال عن رعاية العزفيين لبعض العلماء والمؤلفين 

تدل على اهتمامهم في مجاالت الحياة المختلفة ، فضالا ترك العزفيون العديد  من االثار المادية والتي 

 . عن تركهم عدد من المؤلفات مثل مؤلفات أبو العباس العزفي وأبو القاسم العزفي 

كان ابرز اثر تركه العزفيون في بالد المغرب واالندلس ، وهو استحداثهم االحتفال بالمولد النبوي 

 .هناك عدة أسباب دعتهم الى االحتفال بالمولد الشريف الذي لم يكن معروفاا عندهم وكان 

نشر العزفيون االحتفال بالمولد النبوي في كل بلدان المغرب واحتفل  الحكام المعاصرين للعزفيون من 

بهذا االحتفال ، حتى اصبح ( بني األحمر )موحدين وحفصيون ومرينيون وزيانيون ونصريون )

 . زة لهم استحداثهم لهذا االحتفال صفة او سمة ممي

فضالا عن األثر االجتماعي الذي قام به العزفيون في بالد المغرب واالندلس ، فقد كان لهم دور جهادي 

كبير ومشرف في محاربة النصارى والدفاع عن بالد االندلس ، وذلك من خالل مشاركتهم للموحدين 

تى ان مدينة ح. والمرينيين في رصد تحركات النصارى واستنهاض همم المسلمين للدفاع عن االندلس 

 سبتة أصبحت محطة للنازحين من بالد االندلس الى المغرب 

فإما العالقات الداخلية والتي تمثلت . كان للعزفيين عالقات داخلية وخارجية مع الدول المعاصرة 

بالعالقة مع كل من دول الموحدين وقد تميزت العالقة بينهما بالطاعة والوالء للموحدين ومساعدتهم في 

نصارى وكذلك عالقتهم مع بني مرين والتي اتسمت ايضاا بطاعتهم لبني مرين وتقديم المساعدة جهاد ال

والعون المادي للمرينيين للدفاع عن االندلس بل ان العزفيون كانوا يشكلون جزءاا من جيوش المرينيون 

تجارية وعسكرية  اما عن عالقتهم الخارجية فقد عقد العزفيون معاهدة. التي أرسلت للجهاد في االندلس 

واما عن عالقتهم ببني األحمر فقد كانت غير مستقرة فكانت عالقة . مع مملكة اراجون النصرانية 

 .تعاون وصداقة احياناا ولكن االغلب كانت عالقات عدائية 

تمتعت مدينة سبتة اثناء حكم العزفيون لها بمكانة اقتصادية واجتماعية وعلمية في بالد المغرب 

ذلك لعنايتهم بمختلف العلوم واآلداب وكونهم ايضاا من الشخصيات التي تميزت في مجاالت واالندلس و

من المدن التي احتلت ) علوم القران والحديث والفقه واللغة واآلداب وكذلك لهجرة علماء بالد االندلس 

 . الى بالد المغرب عامة والى مدينة سبتة خاصة ( من قبل االسبان 

ب أدت الى نهاية وسقوط حكم العزفيون لمدينة سبتة ومنها صعوبة حكمهم لهذه كانت هناك عدة أسبا

المدينة االستراتيجية وكذلك لوقوعهم بين قوتين كبيرتين وهما المرينيين وبن األحمر اثر على حكمهم 

لمدينة سبتة وتوجب على حكامها العزفيون ان يدخلوا في طاعة احد الطرفين بل ان سيطرة بني األحمر 

ويضاف الى عوامل سقوط .( بني األحمر) ى سبتة اثر كبير في تدهور العالقات المرينية النصرية عل

االمارة العزفية وحكم العزفيون للمدينة ضعف الحكام العزفيون المتأخرون والخالفات فيما بينهم ، كذلك 

رة في سبتة االمر الذي اثر فان للشرفاء الحسينيون دوراا في نهاية العزفيون فقد كانوا يتمتعون بنفوذ كبي

 . على حكم العزفيون بل انهم هم الذين خلفوا العزفيون على حكم المدينة 
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لم ينتهي دور العزفيون بعد سقوط االمارة فقد برزت عدة شخصيات عزفية كان لها أثراا كبيراا في 

ة مهمة في هذه الدولتين المرينية والحفصية بل أن بعضهم شغل مناصب مهمة ومراكز إدارية وحربي

 .الدول وساعد بعض حكام هذه الدول على تثبيت نفوذهم في حكم بالدهم 

دراسة ( هـ222ت)أبوشامة المقدسي  دليل زمان يديم
في كتاب الروضتين لمنهجه وموارده 

 في اخبار الدولتين النورية والصالحية 

ماجستير تاريخ 
 اسالمي

التربية للعلوم 
 االنسانية

 المستخلص

حققت هذه الرسالة على ما قام به مؤرخنا أبو شامة المقدسي ،شهاب الدين عبد الرحمن بن          

والذي عاصر األحداث التي وفقت خالل بداية حياته من عام ( ه222ت)إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان 

في سن وهي خمس وستون عاما ،وكان متابعا منذ نشأته حفظ القرآن الكريم وهو ( ه222/ه 200)

العاشرة من العمر بدون علم ومعرفة والده به وكان يجالس العلماء حتى اخذ بها يحصل درجة االجتهاد 

الروضتين في أخبار الدولتين )وكان عالماا ومؤرخاا بارزاا يتابع األحداث في سنينها حتى ألف كتابيه 

والسابع الهجريين الذي نظمه  والذيل عليه أي كتاب تراجم رجال القرنين السادس( النورية والصالحية

بقيادة ( النورية والصالحية)حسب تسلسل أحداث ووفيات السنين واهتم بمتابعة األحداث للدولتين 

البطلين نور الدين محمود زنكي وصالح الدين األيوبي وكان يفتخر بهذين البطلين الذين حفظوا وحدة 

الح الدين األيوبي وابنه الملك الكامل وأخوته األمة اإلسالمية وكان كذلك معاصر الملك العادل أخ ص

على يد هوالكو واجتياحها ( ه222)واألحداث التي جرت عليه لتلك الفترة مثل سقوط بغداد عام 

التي هزم بها المغول على يد المماليك وكانت هذه األحداث وأبو ( ه,22)ومعركة عين جالوت عام 

داث اهتم بتأليف كتابيه على غرار ما قام به من منهجية شامة يقيم في دمشق منذ نشأته بعد هذه األح

باقتباس المعلومة والحدث من مناهلها أي مكان وزمان الحدث ومن المصادر الموثوقة والمعروفة 

ويترجم لشيوخه والذين لهم الدور البارز في اغناء معلوماته وفي حين استفاد منه تالميذه وغيرهم من 

 . ارده من المصادر المعروفة كما ذكرنا آنفا المعاصرين له وكان يأخذ مو

بان زاحم محمود 
 القيسي

 

 (ـه,22ت)الواحدي النيسابوري 
 والروايات التاريخية في كتابه 

 أسـبـاب الـنـزول

ماجستير تاريخ 
 اسالمي

التربية للعوم 
 االنسانية

 المستخلص

 :النتائجبعد نهاية المستطاع من هذه الّدراسة إِلى هذا الَحّد نجمل أهم 

ُه لم يذكر تأريخ محدد لوالدة الواحدي النيسابوري  .من خالل عملية البحث اتضح أَنَّ

ُه لم يذكر شيء عن والد الواحدي ووالدته أو زوجاته  .أظهرت الّدراسة أَنَّ

أظهرت الّدراسة أَنَّ الواحدي من الثقات، ومن أشهر علماء التفسير؛ إلجماع اآلراء على ذلك، وتناقل 

 .اته بصورة مباشرة من دون الرجوع إِلى سلسلة السندرواي

ا؛ فهو شاعر، ولغوي، ومؤرخ في  اتضح من خالل الّدراسة أَنَّ الواحدي فضالا عن كونه فقيهاا ومفسرا

 .هذه الفروع من العلم
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 تتلمذ الواحدي وأخذ علمه من عدد كبير من الشيوخ المعروفون بالعدالة والثقة الثقة الذين ذكرتهم كتب

 .التراجم بأَنَّهم شيوخ الواحدي، وهذا ما أعطى رواياته الصدقية

 .كاَن الواحدي من الذين كرسوا حياتهم وأفنوا شبابهم في طلب العلم وتحصيله، وتنوعت علومه ومعارفه

ا؛ ذلك  تبين من خالل الّدراسة أَنَّ الروايات التأريخية التي ذكرها الواحدي غير متسلسلة ومنظمة زمنيا

 .ُه ذكرها بحسب نزول اآلية القُرآنيةأَنَّ 

تميز أسلوب الواحدي بالوضوح والتنوع في عرض الروايات، فيذكرها بشكل سند متصل ابتداء من 

 .شيوخه إِلى آخر السلسلة، وتارة يذكرها من دون سند

ان عليهم إبراهيم، وموسى، وسليم)ذكر الواحدي شيء من سير األنبياء السابقين لإلسالم، مثل نبّي هللا 

 (.الّسالم

من حيث نزول الوحي، وابتداء تنزيل القُرآن، كذلك ذكر أّول ما نزل من  ثمَّ ذكر شيئاا عن سيرة النبيّ 

 .القُرآن، وما نزل في آخره

، ولم يذكر إسالم علي بن أبي طالب كإسالم أبي بكر ووجدته يذكر في كتابه إسالم أحد الصحابة

 .وزيد بن الحارثة

ذكر الروايات بشكل مختصر، وفي بعض الروايات بشكل مسهب ومطّول كما هو الحال في ووجدته 

 .ذكر حادثة اإلفك، والهجرة إِلى الحبشة فيصل عدد الصفحات إِلى أكثر من خمس صفحات

 .؛ فاستشهدنا بالمصادر األخرى؛ الستكمال الموضوعلم يذكر شيئاا عن وفاة النبيّ 
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