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.الديـــنيوماىلواالهم

تعــد المكتبة القلب النابض للجامعة كونھا ترفد الجامعة والمجتمع بالعلوم والمعرفة في المجاالت    

العلمیة  والتطبیقیة واالنسانیة كافة فضالً عن التعریف بالنشاطات الثقافیة واالكادیمیة .

)ر االلكترونیة(االقراص اللیزریةي جامعة بابل  شعبة النظم اآللي / وحدة المصادالمكتبة المركزیة فیسر

ان تقدم االصدار االول من النشـــــرة النصف السنویة لمستخلصات  الرسائل واالطاریح الجامعیة لطلبــة   

٢٠١٧الى تموز ٢٠١٧) لجامعة بابل وابتداءا من كانون الثاني ت العلیا (الماجستیر والدكتوراهالدراســا

ویتضمن ھذا االصدار المستخلصات الرسائل واالطاریح الجامعیة المفرغة على اقراص لیزریة، اذ البد 

لمختلف ومستخلصات الرسائل واالطاریح الجامعیة  منشور یھدف الى التعریف بعناوینمن ایجاد

.االختصاصات  العلمیة واالنسانیة

القوة لتقدیم أفضل الخدمات ولوجھھ الكریم وان یمدنا العون نسأل هللا أن  یتقبل ھذا العمل خالصاً 

لطلبتنا والباحثین والدارسین واعضاء الھیئة التدریسیة لإلفادة منھا في اكمال بحوثھم العلمیة والمعرفیة

.یة نأمل ان ینال رضاكم مع تمنیاتنا لكم بالموفقیة والنجاحالعلم

ادي جاسمــد هــم.م محم
ةـر المكتبة المركزیـمدی

٢٠١٨
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
سارة 

عامر عبد 
العزیز وتوت 

عالقة الخدمات اللوجستیة والمقدرات التنظیمیة وتأثیرهما 
آلراء عینة من العاملین في والء الزبون دراسة إستطالعیة

في الشركة العامة للسمنت العراقیة

االدارة 2017ماجستیر
الصناعیة

بشار عباس 
الحمیري

Abstract
The current study was to test the relationship  the dimensions of  Logistics Services which are (Purchase,

Transport, Warehousing and  Flow of  the  Information) and the dimensions of Organizational Capabilities
that are (Skills, Organizational Learning, Resources and  Coordination) and their impact on the dimensions
of  Customer Loyalty (Quality, Trade  Mark, Mental Image of  the Customer,  and Confidence), it has adopted
in its theoretical framework objectives of  the  Logistics Services and the Organizational Capacities as
Independent Variables, while the Customer Loyalty is  Dependent

After end the theoretical framework and a review of the above from research efforts related  with  variables of
the current study, than  we setting  the  model reflects the nature of the relationship between these variables
and formulated seven hypotheses to be tested in (the Iraqi Cement State Company - the directorate of  the
southern cement State Company and Kufa Cement plant) on a sample amounted to (314) member ,  where it
was measured three variables of the study dependent on  a questionnaire form prepared for this purpose ,  has
embodied the problem of study to know the extent of the attention of  the company's research sample,
Logistics Services and Organizational Capabilities and the impact of  this interest in Customer Loyalty,
especially since the Iraqi  industry products experiencing severe competition due to the openness of the Iraqi
market on the Arab and Foreign Products, Which was the impetus to search for other entrances, including the
current study variables and not be limited only to the traditional concepts that can not be relied upon to
manage the new changes in the competitive environment.

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
نور ریاض 
خوام عبیس

تأثیر تكنلوجیا االداء البشري في تحقیق جودة المنتجات 
النهائیة 

االدارة 2017ماجستیر 
الصناعیة

زینب عبد الرزاق 
الهنداوي

المستخلص
العالقة ي وجودة المنتجات النهائیة وقیاسالغرض: إَن الغرض من الدراسة هو تسلیط الضوء على مفهوم تكنلوجیا االداء البشر - ١

التأثیریة بین ابعادهم االساسیة التي تم تحدیدها بما یتالئم مع منظمة عینة الدراسة .
الطریقة/ المنهجیة :  استخدمت الباحثة العدید من االسالیب واالدوات لجمع البیانات ومنها (المقابالت الشخصیة مع افراد عینة -٢

الدراسة واستمارة االستبانة). وتم أخذ العینة من مختلف المستویات اإلداریة واألقسام من ذوي الخبرة واالختصاص وبنسبة شكلت 
لي للعینة.%)من العدد الك٢٠(

النتائج النظریة : -٣
بما یالئم حاجات ضرورة التركیز على العامل البشري (تحفیزه على العمل واستغالل طاقاته) للوصول بالمنظمة الى تقدیم المنتجات - أ

الحرجة لمنظمات األعمال ، تعد إدارة تكنلوجیا االداء البشري العمود الفقري للمنظمة فهو یتولى ادارة القضایا-بورغبات الزبون .  
حیث تعد عنصرًا أساسیًا للكفاءة التشغیلیة للعاملین التي یمكن أن تسهم في نجاح منظمات األعمال. 

إَن تكنلوجیا االداء البشري هي عملیة تطویر مستمرة للعاملین وذلك لغرض إطالق العنان للخبرة البشریة فهدفها تحسین األداء إلى -ج
للفرد والمنظمة والمجتمع.جانب فائدتها 
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
بحار سعد 
عباس علي

تأثیر المزیج الترویجي في خصائص الخدمة الصحیة ((دراسة 
تحلیلیة الراء عینة من المدیرین في المستشفیات الحكومیة  

في محافظة بابل))

االدارة 2017ماجستیر
الصناعیة

ثامر هادي 
الجنابي

تتلخص هذه الدراسة بتحدید تأثیر المزیج الترویجي في خصائص الخدمة الصحیة من خالل تطبیقها على مدراء المستشفیات -:لمستخلصا
الحكومیة في محافظة بابل. فهي تروم تحقیق االهداف االتیة :

بعناصر المزیج الترویجي.وضع اطار نظري یوضح متغیرات الدراسة المتمثلة -١
وضع اطار نظري یوضح متغیرات الدارسة لكال المتغیرین المزیج الترویجي وخصائص الخدمة الصحیة.-٢
الوقوف على مدى تطبیق النشاط الترویجي في المنظمات الصحیة.-٣

ن أبعاد المتغیر المستقل وأبعاد المتغیر المعتمد، ومن أجل ولغرض تحقیق أهداف الدراسة اعداد مخططًا فرضیًا ( إجرائیا )یحدد طبیعة العالقة بی
Forالكشف عن طبیعة هذه العالقة تمت صیاغة عدة فرضیات تم اختبارها باستخدام وسائل إحصائیة متقدمة، وتطبیق البرنامج اإلحصائي (

windows- spss-18 المتغیرات واختبار () واستخدم معامل االرتباط البسیط لقیاس عالقة االرتباط بینz ،لمعرفة معنویة هذه العالقة (
) لتفسیر مقدار تأثیر المتغیر المستقل في المتغیر التابع. كذلك اختیاركل من R2) لتحدید معنویة معادلة االنحدار، كما تم استخدام (Fواختبار(

یة واالطفا التعلیمي وكانت اهم االستنتاجات.مستشفى مدینة مرجان الطبیة وایضآ مستشفى الحلة التعلیمي العام ومستشفى النسائ
توجد عالقة ارتباط بین كل متغیر من متغیرات النشاط الترویجي و متغیر الخدمة الصحیة بأبعاده وبنسب متباینة.-١
نشاط الترویجي في الخدمة الصحیة.توجد عالقة تأثیر ذات داللة معنویة لل-٢

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
نور حسین علي  

العیساوي
األثر المتبادل بین عجز الموازنة العامة وعجز الحساب 

الجاري في بلدان نفطیة مختارة 
علوم 2017ماجستیر

مالیة
عبد الكریم 

كامل أبو هات
لمستخلصا

تعد مسألة معالجة االختالالت االقتصادیة من األمور المهمة على صعید االقتصاد الكلي، ألي بلد فقد شغلت اهتمام العدید من 
من االقتصادیین شأنها شأن مسألة دراسة وتحلیل التوازن االقتصادي وكیفیة التوصل الیه. فقد كان من ضمن الموضوعات التي شغلت حیزًا مهًا 

قتصادیین موضوع العجز في كل من الموازنة العامة والحساب الجاري حیث تباینت اآلراء حول اثارهما االقتصادیة. اهتمامات اال
هذین العجزین َأنَّ الدول المتقدمة  اهتمت  بدراسة عجزي الموازنة العامة والحساب الجاري وتحدید فعالیة واثار السیاسات المالیة والنقدیة لمعالجة

اذ تعاني ستمرار النمو االقتصادي، وفي الدول النامیة زداد االهتمام بعجزي الموازنة العامة والحساب الجاري وبالعالقات المفترضة بینهما ایضاً وذلك ال
لتنمیة االقتصادیة الدول النامیة من عجز في موازناتها العامة، وهذا العجز ناجم في االساس من التزاید في النفقات العامة الالزمة للقیام بعملیة ا

یل العجز والتي واالجتماعیة ومتطلبات االستقرار السیاسي، مقابل تراجع حصیلة األیرادات العامة، والمشكلة ال تقف عند العجز بحد ذاته وأنما بطرق تمو 
راض الداخلیة والخارجیة، وكالهما قد یكون غالبًا ما یكون لها أثار تضخمیة، فالبلدان النامیة وهي تسعى لتغطیة عجز الموازنة تلجأ الى مصادر االقت

یة في مصحوبًا بضغوط تضخمیة، السیما اذا رافقها زیادة في عرض النقود مقابل قصور في الطاقات االنتاجیة وذلك في ظل عدم توفر المرونة الكاف
الكثیر من المتغیرات االقتصادیة، ولعل الموازنة العامة من الجهاز االنتاجي النامي، وهذا االرتفاع في المستوى العام لألسعار یجر معه آثار ضارة على 

ولكن تلك بینها. وأما الدول النفطیة، فقد حققت بارتفاع عوائدها النفطیة فوائض كبیرة في موازنات حكوماتها وفي موازین مدفوعاتها على حد سواء 
ي مسیرتها التنمویة وأدائها االقتصادي. ولذلك تأتي أهمیة هذا البحث من الفوائض المؤقتة تحولت الى عجوزات أثقلت كواهل الدول النفطیة وأثرت ف

عن غیرها تناوله العالقة بین عجز الموازنة العامة وعجز الحساب الجاري  في االقتصادات النفطیة نتیجة الختالف  ظروف وأداء االقتصادات النفطیة
ة.من االقتصادات المتقدمة واالقتصادات النامیة غیر النفطی
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
ختام حاتم حمود 

الجبوري
أثر السیاسة المالیة في معالجة ظاهرة البطالة في االقتصاد 

)٢٠١٥-١٩٩٠العراقي للمدة(
علوم 2017ماجستیر

مالیة
عبد الخالق دبي 

عبد المهدي 
المستخلص

ًا وأشكاًال مختلفة تعّد العالقة بین السیاسة المالیة والبطالة من الموضوعات التي تحظى باهتمام كبیر في الدراسات المالیة واالقتصادیة، وقد أخذت أبعاد
ضریبي من أجل تقییم العالقة من حیث تناول الموضوع، وفي هذا البحث استخدمنا بعض المؤشرات المالیة كاالنفاق الجاري واالنفاقاالستثماري واالیراد ال

بین السیاسة المالیة ومعدالت البطالة.
ذات تأثیر متباین في معدالت البطالة في العراق، الى جانب هیمنة االنفاق الجاري فیما یخص االنفاق العام، وكذلك هیمنة المالیه ونرى بأن السیاسة 

رادات، فضالً عن تراجع االیرادات الضریبیة بسبب التهرب الضریبیي وضعف االجهزة االیراد النفطي في جانب االیرادات العامة فیما یخص االی
الضریبیة في جمع الضرائب وتراجع مصادر االیرادات االخرى الى مجموعة االیرادات العامة.  

الة وكان هذا التأثیر باتجاه واحد، وبناًءعلى والصفة المشتركة ألغلب الدراسات التي تم اعتمادها هي تأثیر ادوات السیاسة المالیة في معدالت البط
، وخالل هذه المدة عانى ٢٠١٥-١٩٩٠ذلك تم تقدیر هذه العالقة بینهما، ویتضح عن طریق  البحث ان االقتصاد العراقي مر بتحوالت كبیرة من عام 

في العراق خاصة السیاسة المالیة بشقیها االنفاقي واالیرادي العراق الكثیر من المشاكل التي اثرت على المتغیرات االقتصادیة الكلیة، وكانت السیاسات
القة بینهما لها تأثیر كبیر على معدالت البطالة، وبغیة الوصول الى هدف البحث تم التطرق الى الجانب النظري للسیاسة المالیة وظاهرة البطالة والع

العالقة بین بعض متغیرات السیاسة المالیة ومعدالت البطالة عن طریق استخدام عن طریق الجانب التحلیلي  وقد تم استخدام النموذج القیاسي لبیان
) الذي یتضمن مجموعة من المتغیرات المستقلة المتمثلة باددوات السیاسة المالیة والمتغیر التابع VARنموذج االنحدار الذاتي ذي المتجة الواحد (

ك تباین في تأثیر مؤشرات السیاسة المالیة على معدالت البطالة فبعضها كان ایجابیاً  والبعض المتمثل بمعدالت البطالة وقد تم التوصل الى ان هنال
االخر كان سلبیًا.
اسم المشرفالقسمالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

نغم عباس عبید 
التویجري

دور االئتمان المصرفي في نقل أثر السیاسة النقدیة إلى 
)٢٠١٥-٢٠٠٣في العراق للمدة (النشاط االقتصادي 

علوم 2016ماجستیر
مالیة

حسین دیكان 
درویش الدلیمي

المستخلص
وتقوم هیكیلیة البحث على أساس تقسیمه على ثالثة فصول فضًال عن المقدمة واالستنتاجات والتوصیات ، اذ یتضمن الفصل االول االطار 

لدور االئتمان المصرفي في النشاط االقتصادي والذي جاء في ثالثة مباحث ، تناول المبحث االول االطار النظري لالئتمان المصرفي، وأما المفاهیمي
یرات ض متغالمبحث الثاني فقد اختص بالحدیث عن المفهوم النظري للسیاسة النقدیة ، في حین اشتمل المبحث الثالث على بیان النظریة االقتصادیة لبع

االقتصاد الكلي.
) وقد تم تقسیمه الى ثالثة مباحث، اشتمل المبحث االول ٢٠٠٣-٢٠١٥وتناول الفصل الثاني تطور مؤشرات االقتصاد الكلي في العراق للمدة (

لثاني فقد تضمن تطور عرض ) ، واما المبحث ا٢٠٠٣-٢٠١٥على تطور االئتمان النقدي  واالنفاق االستثماري وحسب القطاعات في العراق للمدة (
) ، وتناول المبحث الثالث تطور مؤشرات الناتج المحلي االجمالي والتضخم في العراق للمدة ٢٠٠٣-٢٠١٥النقد وسعر الفائدة في العراق للمدة (

)٢٠٠٣-٢٠١٥ . (
الثة مباحث ، تناول المبحث االول منه توصیف واما الفصل الثالث فقد اختص بالجانب التطبیقي والتحلیل القیاسي للبحث ، اذ اشتمل على ث

الث للحدیث وصیاغة النماذج القیاسیة ، اما المبحث الثاني فدرسٌت فیه اختبار استقراریة السالسل الزمنیة لمتغیرات البحث، في حین خصص المبحث الث
عن تقدیر و تحلیل النماذج القیاسیة.
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
بیداء محمد ضیاء جعفر 

الخفاجي
أثر األقتصاد المعرفي على مؤشرات التنمیة في األقتصاد 

)٢٠٠٣-٢٠١٥العراقي للمدة ( 
علوم 2017ماجستیر

مالیة
أحمد خلیل 

الحسیني
المستخلص

االقتصادیة العراقیة ، وقد ازدادت الدراسات حول هذا الموضوع في المدة یعد مفهوم االقتصاد المعرفي من المفاهیم الحدیثة في االدبیات 
لذلك فأن الهدف من هذه الدراسة هو التعرف على ماهیة االقتصاد المعرفي االخیرة وذلك ادراكا ألهمیته في تنمیة قطاعات االقتصاد العراقي بشكل عام.

ولغرض الوصول الى ل تكییف مؤشرات االقتصاد المعرفي ومخرجاتها بما یخدم برامج التنمیة.كتوجه جدید في االقتصاد العراقي ، ودراسة امكانات وسب
یخي اهداف الدراسة فقد قسم البحث الى ثالثة فصول تضمن الفصل االول مفاهیم اساسیة تتعلق بموضوع االقتصاد المعرفي واستعراض االطار التار 

مفاهیم اساسیة حول موضوع التنمیة ، كذلك مجاالت التنمیة واهدافها ، ودرست عالقة االقتصاد لهذا المفهوم واهم خصائصه وسماته ، وتم تناول 
) ، اذ ٢٠١٥- ٢٠٠٣المعرفي بالتنمیة ، اما الفصل الثاني فقد تناول مؤشرات واقع االقتصاد المعرفي لدول مختارة وكان العراقي حالة خاصة للمدة (

از به االقتصاد العراقي ودرست بعض قطاعات االقتصاد العراقي ، ودراسة مؤشرات االقتصاد المعرفي بشكل درس  واقع االقتصاد العراقي واهم مایمت
اذ خاص في العراق وبعض مؤشرات االقتصاد المصرفي في العراق ، وقیمت مؤشرات االقتصاد المعرفي في دول مختارة (العراق ، مصر ، االمارات) 

ولة االمارات العربیة المتحدة لمفهوم االقتصاد المعرفي ومقارنتها مع تجربة العراق ، اما الفصل الثالث فقد قیست درست تجربة جمهوریة مصر العربیة ود
) اذ طبق الجانب القیاسي باالعتماد على بیانات تخص ٢٠١٥-٢٠٠٣فیه  العالقة بین اقتصاد المعرفة ومؤشرات التنمیة لالقتصاد العراقي للمدة (

في االنموذج القیاسي وهي (الصحة ، التعلیم ، الزراعة ، الناتج المحلي االجمالي ، النفط ، تكنولوجیا البحث والتطویر) والتي المتغیرات المستعملة
) وقد اظهرت النتائج بأستعمال البرنامج االحصائي ٢٠١٥-٢٠٠٣حصل  على جمیعها من النشرات السنویة للبنك المركزي العراقي للمدة (

)EViews7.1ناك متغیرات خالفت منطق النظریة االقتصادیة ومتغیرات توافقت مع منطق النظریة االقتصادیة ، وفي الخاتمة توصلت الباحثة ) بأن ه
من خالل تحقیق الى اهم االستنتاجات التي تهم الدراسة ومنها انه یمكن االسراع في اقتصاد المعرفة لتحقیق التنمیة التي تمكن العراق والدول العربیة 

ة توزیع و واستمراریته ورفع مستوى رفاه المجتمع على المدى الطویل ومن خالل تحسین الممارسات والتوظیف والتشغیل ورفع القدرة االنتاجیة وعدالالنم
لتي تهم الدخل والثروة التي تؤثر جوهریا في النمو االقتصادي وفي تخصیص الموارد الكتساب المعرفة ، بعدها سجلت الباحثة جملة من التوصیات ا

ام واخاص) الدراسة ومنها االهتمام بمنظومة اقتصاد المعرفة من خالل ایجاد ارضیة لها وتفعیلها في كافة المؤسسات العاملة في العراق (القطاع الع
تنمیة والتدریب.وانشاء بیئة تسمح بتدفق المعرفة واالستثمار في تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت وتشجیع انشطة االعمال بما یساعد على ال
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
حسین نعمة  

محمد
التربیة  2017ماجستیر)١٩٨١- ١٩٦١تطورات التعلیم في البحرین  (

للعلوم 
االنسانیة

مشتاق طالب التاریخ
الخفاجيحسین 

المستخلص
یمكن استنباط جملة من النتائج كان أبرزها:١٩٨١ــــ ١٩٦١من خالل تتبع تطور التعلیم في البحرین في السنوات 

، اذ كان األوالد والبنات یحفظون القرآن الكریم والسنة النبویة ویتعلمون بدأت بواكیر التعلیم في البحرین مبكرًا، والتي تمثلت بالتعلیم الدیني الكتاتیبي
دینیة وأخرى القراءة والكتابة عن طریق الماللي والُكتاب الذین قصدوهم لتلقي الدروس. وكان من الطبیعي ازدهار هذا النوع من التعلیم نتیجة لعوامل

اء والكتاب والمحاسبین والموظفین، وبالفعل نجحت هذه الكتاتیب في اعداد الفرد للحیاة طبقًا للمثل تتعلق بحاجتها لتلبیة حاجات المجتمع آنذاك من القر 
اختصاصها آنذاك الدینیة واألخالقیة التي یدعوا الیها اإلسالم. مما شجع هذه الكتاتیب على االنتشار السیما وان الدولة لم تكن الخدمات التعلیمیة من 

والجماعات. ویـعد التعلیم التقلیدي في الخلیج العربي عمومًا والبحرین خصوصًا البذرة االولى للتعلم، وان كان تعلیمًا شعبیًا وانما من اختصاص االفراد
ولیس رسمیًا ولكنه یدل على اهتمام المجتمع الخلیجي عمومًا  والبحریني تحدیدًا بالعلم والتعلیم .  

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
زینب محمد 

مجید الجبوري           
اثر استخدام اسلوب اإلثارة غیر المنتظمة في 

تحصیل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة 
االحیاء وتنمیة التفكیر العلمي لدیهن

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

عبد السالم 
جودت جاسم 

المستخلص
هدف البحث الحالي إلى التعرف على أثر اسلوب االثارة غیر المنتظمة (االثارة العشوائیة) في:   

. تحصیل طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األحیاء.١
. تنمیة التفكیر العلمي لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة األحیاء.٢

الباحثة الفرضیتین الصفریتین االتیتین:ولغرض التحقق من هدفي البحث وضعت 
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي یدرسًن مادة األحیاء وفق ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (٣

للواتي یدرسن المادة نفسها وفق الطریقة االعتیادیة أسلوب اإلثارة غیر المنتظمة (االثارة العشوائیة) وبین متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ا
في اختبار التحصیل.

) بین متوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجریبیة ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (٤
المنتظمة (اإلثارة العشوائیة) وبین متوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي اللواتي یدرسًن مادة األحیاء على وفق أسلوب االثارة غیر 

لطالبات المجموعة الضابطة اللواتي یدرسن المادة نفسها وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار تنمیة التفكیر العلمي.
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المشرفاسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
استبرق بحر 

حسن
اثر استعمال استراتیجیة شكل البیت الدائري في 
تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة 

البالغة

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

مشرق محمد 
مجول الجبوري                     

المستخلص

یهدف هذا البحث إلى التعرف على:                       
أثر استعمال استراتیجیة شكل البیت الدائري في تحصیل طالبات الصف الخامس األدبي في مادة البالغة والتطبیق.

وللتحقق من هدف البحث صاغت الباحثة الفرضیة الصفریة اآلتیة:
) بین متوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن مادة البالغة ٠,٠٥ستوى داللة ("الیوجد فرق ذو داللة احصائیة عند م

ة".باستعمال استراتیجیة شكل البیت الدائري ومتوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن مادة البالغة بالطریقة اإلعتیادی
باحثة المنهج التجریبي، واعتمدت على التصمیم التجریبي ذو الضبط الجزئي، واختارت عشوائیًا إعدادیة ولتحقیق ذلك استعملت ال

على وفق الخنساء في مركز محافظة بابل، وبالطریقة نفسها اختارت الباحثة شعبة (ب) لتمثل المجموعة التجریبیة التي درست مادة البالغة والتطبیق
، وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة التي تدرس مادة البالغة والتطبیق على وفق الطریقة اإلعتیادیة،  وقد بلغت عینة استراتیجیة شكل البیت الدائري

) طالبة للشعبة (ب).٣٠) طالبة للشعبة (أ)، و(٣٠) طالبة، بواقع (٦٠البحث (
ي المتغیرات اآلتیة:كافأت الباحثة احصائیًا بین أفراد المجموعتین (التجریبیة ، والضابطة) ف

دبي للعام (العمر الزمني محسوبًا بالشهور، والتحصیل الدراسي للوالدین، ودرجات الفصل الدراسي األول في مادة البالغة والتطبیق للصف الخامس األ
).٠,٠٥)، ودرجات اختبار الذكاء، ولم تكن الفروق ذات داللة احصائیة عند مستوى (٢٠١٦-٢٠١٥الدراسي (

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةالطالباسم 
شفاء غني 
راضي عبد 

السید 

أثر معینات الذاكرة في تحصیل قواعد اللغة 
العربیة وٕاستبقائها لدى تلمیذات الصف الخامس 

االبتدائي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

سیف طارق 
حسین العیساوّي                            

المستخلص

أظهرت نتائج البحث تفوق المجموعة التجریبیة التي درست تلمیذاتها مادة قواعد اللغة العربیة على وفق معینات الذاكرة على المجموعة 
في التحصیل واالستبقاء، وتعزو الباحثة هذا التفوق إلى االسباب اآلتیة أو بعضها :الضابطة التي درست تلمیذاتها  المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة

تكرارها إنَّ التدریس على وفق معینات الذاكرة یساعد على حصر انتباه التلمیذات لألجزاء البارزة في المادة المتعلمة وتركیزهن علیها من خالل - ١
هن للمادة مما ساعد على ثباتها في ذاكرتهن واستبقائها لمدة اطول، وهذا ما أكدته االدبیات بان التكرار ألنفسهن وهو بمثابة اختبار  لمعرفة مدى فهم

)٥٤: ٢٠٠٩یتیح الفرصة النتقال المعلومات من الذاكرة قصیرة المدى إلى الذاكرة طویلة المدى وزیادة فرصة استرجاعها في المستقبل.(القفاص،
ت الذاكرة جعل التلمیذات یبحثن عن المعلومات مما زاد من تحصیلهن الدراسي .ِإنَّ التدریس على وفق معینا-٢
قد تكون الموضوعات التي ُدرسِّت في أثناء التجربة مالئمة الستعمال معینات الذاكرة ، مما أدى إلى زیادة تحصیلهن في تلك الموضوعات.-٣
ة القواعد ّمما زاد من رغبتهن في معرفة المادة الدراسیة وتحضیرهن لها. تعمل المعینات على إثارة عنایة التلمیذات وتشوقهن لماد-٤
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
عباس محمود 

عبید
تحلیل محتوى تدریبات كتب القراءة العربیة 
للمرحلة اإلبتدائیة في ضوء مهارات التفكیر 

األساسیة

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

سیف طارق 
حسین العیساوي

المستخلص
متأثرًا باالفتراض ال یزال الطابع العام السائد في وضع المناهج الدراسیة والكتب المدرسیة المقررة    ال سیما في صفوف المرحلة اإلبتدائیة

ن ،  وال تزال الواسع االنتشار الذي مفاده ؛ أنَّ عملیة مراكمة كم هائل من المعلومات والحقائق ضروریة وكافیة لتنمیة مهارات التفكیر عند المتعلمی
من التركیز على تولیدها أو استعمالها وفي الفلسفة العامة للمدرسة و دورها في المجتمع ورسالة المعلم تركز على عملیة نقل المعلومات وتوصیلها بدالً 

دوٍر ایجابي الصفوف معظمها یستأثر المعلمون بالكالم من دون العنایة باألسئلة واألنشطة والتدریبات التي تتطلب إمعان النظر والتفكیر ، عدم إعطاء
معاییر متعددة للكتاب المدرسي،  منها ما یتعلق بشكله ومع حرص مؤلفي المقررات المدرسیة على وضع).٢٥: ٢٠٠٩(إبراهیم ، للمتعلمین . 

مة مادة وتصمیمه ، ومنها ما یتعلق بمضمونه ومحتواه، ومنها ما یتعلق بطرائق تجریبه وتعمیمه، إّال انهم یفتقرون إلى الدلیل العلمي لمدى مالء
یة یحدد في ضوئها مدى مناسبة هذا الكتاب أو ذاك، ألنها تعتمد الكتاب للتالمذة من حیث مستوى صعوبة المادة؛ وذلك لندرة وجود معاییر موضوع

) ، و ال یزال الهدف الرئیس للمقرر المدرسي یرّكز على المعلومات ، إذ أنَّ ٨-٤، ٢٠٠١على الرأي الشخصي وعلى االختیار الذاتي . ( الزعبي ، 
وتعمل على مساعدتهم في حل مشكالتهم الحیاتّیة  لم تحَظ من جانبه إالَّ بقدٍر عنایته بالجوانب العقلیة التي تخص التالمذة وتراعي فروقهم الفردیة

یة بأغلب األهداف ، فعندما ُینهي التالمذة دراس َتهم سرعان ضئیٍل من تلك العنایة ، فهي تعمل على حشو عقولهم بمعلومات قد تفید أو ال تفید مضحِّ
ما یتبقى منها بعد عمر طویل یصبح متخلِّفًا ومتناقضًا مع المعلومات الجدیدة التي یقّدمها لنا ما تضیع وتتالشى هذه المعلومات مع الزمن وحّتى 

) ٦٢: ٢٠٠٨عصر العلم والتكنولوجیا . (الوكیل و المفتي، 

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
زینب حسن 

عبید الخفاجي 
في تحصیل Jigsawاثر استراتیجیة جیكسو

طالبات الصف الرابع العلمي ودافعیتهن نحو مادة 
علم األحیاء

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

وفاء عبد الرزاق 
عباس

المستخلص
هدف البحث  إلى التعرف على اثر استراتیجیة جیكسو في  :

األحیاء .. تحصیل طالبات الصف الرابع العلمي في مادة علمأ
.  دافعیة طالبات الصف الرابع العلمي نحو مادة علم االحیاء .   ب

ولغرض التحقق من هدفي البحث تم صیاغة الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین :
ن مادة علم األحیاء ) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي یدرس٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ١

ختبار على وفق استراتیجیة جیكسو وبین متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي یدرسن المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیادیة في اال
بیة اللواتي یدرسن مادة علم ) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجری٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ٢التحصیلي.

یة في األحیاء على وفق استراتیجیة جیكسو وبین متوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي یدرسن المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیاد
مقیاس الدافعیة نحو مادة علم األحیاء .
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
تیسیر ماجد 
عیدان الطائي 

مدى تحقق مهارات درس المشاهدة في أداء 
مطبقي قسم  اللغة العربیة / كلیة التربیة 

االساسیة

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

ابتسام صاحب 
موسى الزویني

Abstract
This study was conducted in College of Education / Babylon University, and aim to know to which extent

the observing skills are achieved in the performance Department of Arabic  fresh teachers/ College of Basic
Education through answering on the following questions:
1- What are the observing skills in the performance of fresh teachers' department of Arabic in the college of
basic education.
2- To which extent the observing skills are achieved skills in the performance of fresh teachers' department of
Arabic in the college of basic education.
The study was limited on the following:
1- the fresh teachers of  Department of Arabic in College of Education / Babylon University
2- Academic year 2015-2016
3- Topic / observation lesson

The researcher followed the descriptive method in  procedures of research , where fresh teachers of Arabic
department in the College of Basic Education / University of Babylon have been chosen on purpose as sample
of the research sample numbered (135) and they represent the content of research  itself.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
حیدر خلیل 
عزیز عیسى

أثر انموذج مارازانو في اكتساب المفاهیم 
اإلحیائیة وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالب الصف 

الخامس العلمي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

وفاء عبد 
الرزاق عباس 

العنبكي                      
المستخلص 

هدف البحث التعرف على أثر أنموذج مارازانو في :
. اكتساب المفاهیم اإلحیائیة لدى طالب الصف الخامس العلمي(االحیائي) في مادة علم األحیاء. ١
العلمي(االحیائي) في مادة  علم األحیاء.تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب الصف الخامس -٢

ولغرض التحقق من هدف البحث تم صیاغة الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین :
) بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة الذین یدرسون مادة علم األحیاء على ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (١

نو، وبین متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیادیة في اكتساب المفاهیم وفق أنموذج  مارازا
اإلحیائیة.

) بین متوسط فروق درجات طالب المجموعة التجریبیة الذین یدرسون مادة علم  ٠٥,٠ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-٢
على وفق أنموذج مارازانو، وبین فروق متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیادیة األحیاء

في اختبار تنمیة التفكیر الناقد.
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
إیفیان كریم 
عبد الحسن 

الجشعمي

أسلوبي الترادف والتضاد في تنمیة الثروة أثر 
اللغویة في مادة المطالعة والنصوص لدى طالبات 

الصف الثاني المتوسط

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

مشرق محمد 
مجول

المستخلص
ي یهدف البحث الحالي إلى تعّرف أثر أسلوبي الترادف والتضاد في تنمیة الثروة اللغویة في مادة المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف الثان

المتوسط، ولغرض التحقق من هدفي البحث صاغت الباحثة الفرضیات اآلتیة: 
وسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة األولى اللواتي یدرسن مادة المطالعة ) بین مت٠,٠٥.ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة ( ١

للغویة .والنصوص بأسلوب الترادف، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في تنمیة الثروة ا
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي یدرسن مادة ٠,٠٥اللة (.ال یوجد فرق ذو داللة ذو داللة إحصائیة عند مستوى د٢

الثروة المطالعة والنصوص بأسلوب التضاد، ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة اللواتي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في تنمیة 
اللغویة .

) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة األولى اللواتي یدرسن مادة المطالعة والنصوص ٠,٠٥د مستوى داللة (.ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عن٣
بأسلوب الترادف، ومتوسط درجات المجموعة التجریبیة الثانیة اللواتي یدرسن المادة نفسها بأسلوب التضاد في تنمیة الثروة اللغویة .

س المتوسطة والثانویة في مركز محافظة بابل، وكانت عینة من طالبات الصف الثاني المتوسط في المدارس مثل مجتمع البحث عینة من المدار 
)موضوعات محددة من كتاب المطالعة ٨)، ودرست الباحثة (٢٠١٦–٢٠١٥المتوسطة والثانویة في مركز محافظة بابل للعام الدراسي ( 

.والنصوص من وزارة التربیة للصف الثاني المتوسط
اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
تأمیم خلف 
عبد ندة 
الطائي

أثر مدخل الوعي األدبي في تدریس األدب 
والنصوص وتنمیة الكتابة االبداعیة لطالب 

الخامس االدبي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

أسعد محمد 
علي النجار

المستخلص 
یهدف البحث الحالي تعرف " أثر مدخل الوعي االدبي في تدریس االدب والنصوص وتنمیة الكتابة االبداعیة لطالب الخامس االدبي "

) بین متوسط درجات طالب ٠.٠٥ولتحقیق هدف البحث وضع الباحث الفرضیة الصفریة اآلتیة: " ال یوجد فرق ذود اللة إحصائیة عند مستوى (
یة الذین یدرسون مادة االدب والنصوص باعتماد مدخل الوعي االدبي وبین متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المجموعة التجریب

مادة االدب والنصوص بالطریقة التقلیدیة في الكتابة اإلبداعیة " .
ابطة واختبار الكتابة االبداعیةاعتمد الباحث المنهج التجریبي واختار التصمیم التجریبي لمجموعتین تجریبیة وض

ة.كان مجتمع البحث الحالي طالب الصف الخامس االدبي في المدارس اإلعدادیة والثانویة النهاریة والتي تقع ضمن مركز مدینة كربالء المقدس
وائي اختار شعبة (أ) لتمثل المجموعة التجریبیة اختار الباحث بالطریقة العشوائیة اعدادیة المكاسب للبنین ألجراء تجربته فیها، وبطریقة السحب العش

عینة التي َدرست مادة االدب والنصوص ، وشعبة (ب) تمثل المجموعة الضابطة التي َدرست المادة نفسها باعتماد الطریقة االعتیادیة،  وقد بلغت
وعة الضابطة .) طالبًا في المجم٤٠) طالبًا في المجموعة التجریبیة و (٣٧) طالبًا بواقع (٧٧البحث (

لتعبیر أجرى الباحث تكافؤًا احصائیًا بین طالب المجموعتین في المتغیرات اآلتیة: (درجات مادة اللغة العربیة للفصل األول واالدب والنصوص وا
اإلباء ومهنة االمهات) .للفصل األول أیضا والعمر الزمني محسوبًا بالشهور،  والتحصیل الدراسّي لآلباء، والتحصیل الدراسي لألّمهات ومهنة

) هدفًا سلوكّیًا .١٢٢حدد الباحث الموضوعات الدراسّیة التي ستدرس في أثناء مدة التجربة، وصاغ أهدافًا سلوكّیًة لهذه الموضوعات، فكانت (
مجموعتي البحث طیلة مدة التجربة التي أعّد الباحث خططًا تدریسّیًة للموضوعات المقرر تدریسها في أثناء مدة التجربة، وقد دّرس الباحث نفسه

م، ٢٠١٦-٢٠١٥استمرت فصال دراسیا كامال وهو الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
آمال محمود 
عبید الیساري 

أثر أسلوب التنغیم الصوتي في الفهم القرائي 
المطالعة والنصوص عند طالبات الصف لمادة 

الثاني المتوسط

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

محمد شاكر 
الربیعي 

المستخلص
).یهدف البحث الحالي الى معرفة: (أثر أسلوب التنغیم الصوتي في الفهم القرائي لمادة المطالعة والنصوص عند طالبات الصف الثاني المتوسط

ولتحقیق هدف البحث  الحالي صاغت الباحثة الفرضیة الصفریة اآلتیة :
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن مادة المطالعة ٠.٠٥(( لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (

ئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في الفهم القرائي)) .والنصوص بأسلوب التنغیم الصوتي ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الال
ولتحقیق هدف البحث اختارت  الباحثة  بشكل قصدي متوسطة سمیة للبنات من بین المدارس المتوسطة والثانویة التابعة لمدیریة تربیة قضاء 

عات االتیة :(ثمرات العلوم ، السیف والقلم ، من كتاب الموادعة بین المحاویل في محافظة بابل ، ودّرست الباحثة  خالل مدة التجربة الموضو 
س الملك) المهاجرین واالنصار وبین الیهود ، رثاء االم ، حفنة تمر ، الجمال، الحسین بن علي (علیه السالم )والحر بن یزید التمیمي ، العدل أسا

) موزعة بشكل عشوائي على مجموعتین ٨٠لبات الصف الثاني المتوسط (واعتمدت على التصمیم التجریبي ذو الضبط الجزئي ، وبلغ عدد طا
).٣٩) والمجموعة الضابطة بواقع (٤١المجموعة التجریبیة  هي (

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
حازم جاسم 

سحیب 
أثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب 

المفاهیم الكیمیائیة وتنمیة التفكیر اإلبداعي لدى 
طالب الصف الثاني المتوسط)، 

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

سعید حسین 
علي الثالب      

المستخلص
هدف البحث إلى التعرف على أثر استراتیجیة مخططات التعارض المعرفي في : 

. اكتساب المفاهیم الكیمیائیة لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الكیمیاء .١
. تنمیة التفكیر اإلبداعي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الكیمیاء .٢

اغة الفرضیات اآلتیة :ولغرض التحقق من هدفي البحث تم صی
) بین متوسط درجات طالب المجموعة التجریبیة الذین یدرسون مادة الكیمیاء على ٠.٠٥. ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (١

وفق الطریقة االعتیادیة وفق استراتیجیة مخططات التعارض المعرفي وبین متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المادة نفسها على
في اختبار اكتساب المفاهیم الكیمیائیة .

) بین متوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي لطالب المجموعة ٠.٠٥. ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (٢
ض المعرفي ومتوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي التجریبیة الذین یدرسون مادة الكیمیاء على وفق استراتیجیة مخططات التعار 

لطالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار تنمیة التفكیر اإلبداعي .
التجریبیة الذین یدرسون مادة الكیمیاء على ) بین متوسط درجات طالب المجموعة٠.٠٥. ال توجد فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى داللة (٣

وفق استراتیجیة مخططات التعارض المعرفي ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون على وفق الطریقة االعتیادیة في االختبار 
البعدي  للتفكیر اإلبداعي .
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لمشرفاسم االقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
فاطمة فارس 
عبد االمیر 

البازي 

) في تحصیل مادة SWOMأثر استراتیجیة سوم (
الكیمیاء ومهارات التفكیر التأملي عند طالبات 

الصف االول المتوسط

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

سعید حسین 
علي الثالب

المستخلص
) في :SWOMاستراتیجیة (هدف البحث الى التعرف على أثر 

. مهارات التفكیر التأملي عند طالبات الصف االول المتوسط .٢..     عند طالبات الصف االول المتوسط. تحصیل مادة الكیمیاء ١
ولغرض التحقق من هدفي البحث تم صیاغة الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین :

) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن المادة المقررة ٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (١
) ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن المادة المقررة بالطریقة االعتیادیة في االختبار التحصیلي في SWOMبأستراتیجیة سوم(

مادة الكیمیاء للصف االول المتوسط.
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن المادة المقررة ٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (٢

العتیادیة في أختبار مهارات التفكیر ) ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن المادة المقررة بالطریقة اSWOMبأستراتیجیة سوم(
التأملي في مادة الكیمیاء للصف االول المتوسط. 

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
علیاء وهاب 
إبراهیم هدوان

في َتنِمیِة مَهاَرَتّي التَّحّدِث َأَثُر الَمدَخِل االّتَصاِليّ 
واالسِتَماِع ِفي َمادَِّة َقَواِعِد اللَُّغِة الَعَرِبّیِة ِعنَد 

ِتْلِمیَذاِت الصَّفِّ الَخاِمِس االبِتداِئيّ 

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

جالل عزیز 
فرمان

مستخلصال
یهدف البحث الحالي إلى التعّرف على: أثر المدخل االتصالي في تنمیة مهارتي التحدث واالستماع عند تلمیذات الصف الخامس االبتدائي في 

مادة قواعد اللغة العربیة، ولغرض التحقق من هدفي البحث صاغت الباحثة الفرضیات الصفریة اآلتیة:
) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة الالئي یدّرسَن مادة قواعد اللغة ٠٥,٠مستوى داللة (. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند١

العربیة على وفق المدخل االتصالي في االختبارین القبلي والبعدي للتحدث.
ضابطة الالئي یدّرسَن مادة قواعد اللغة ) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة ال٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٢

العربیة على وفق الطریقة االعتیادیة في االختبارین القبلي والبعدي للتحدث.
) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة الالئي یدّرسَن مادة قواعد اللغة ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٣

المدخل االتصالي ودرجات تلمیذات المجموعة الضابطة الالئي یدّرسَن المادة نفسها على وفق الطریقة االعتیادیة في االختبار العربیة على وفق
البعدي للتحدث.

اللغة ) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة الالئي یدّرسَن مادة قواعد ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٤
العربیة على وفق المدخل االتصالي في االختبارین القبلي والبعدي لالستماع.

) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة الضابطة الالئي یدّرسَن مادة قواعد اللغة ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٥
لقبلي والبعدي لالستماع.العربیة على وفق الطریقة االعتیادیة في االختبارین ا

) بین متوسطي درجات تلمیذات المجموعة التجریبیة الالئي یدّرسَن مادة قواعد اللغة ٠٥,٠. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٦
لطریقة االعتیادیة في االختبار العربیة على وفق المدخل االتصالي ودرجات تلمیذات المجموعة الضابطة الالئي یدّرسَن المادة نفسها على وفق ا

البعدي لالستماع.
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
رواء فاضل 
عبد العادلي

أثر استراتیجیة اإلثارة العشوائیة في تحصیل مادة 
الجغرافیة وتنمیة التفكیر االبداعي لدى طالبات 

الصف الخامس االدبي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

محمد كاظم 
منتوب الحمداني 

لدى یهدف البحث الحالي التعرف على أثر استراتیجیة اإلثارة العشوائیة في تحصیل مادة الجغرافیة وتنمیة التفكیر االبداعي-:المستخلص 
-الصفریتین اآلتیتین :ولتحقیق ذلك وضعت الباحثة الفرضیتین طالبات الصف الخامس االدبي 

) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن الجغرافیة الطبیعیة ٠.٠٥ـ لیس هناك فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى (١
دیة في اختبار التحصیل .باستراتیجیة اإلثارة العشوائیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة التقلی

) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن الجغرافیة الطبیعیة ٠.٠٥ـ لیس هناك فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى(٢
یدیة في اختبار التفكیر االبداعي.باستراتیجیة اإلثارة العشوائیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة التقل

وقد اعتمدت الباحثة تصمیما تجریبیا یقع في حقل التصامیم التجریبیة ذات الضبط الجزئي واختبارا نهائیا لمجموعتي البحث .
لذي اختارته الباحثة عدد واختارت الباحثة قصدیًا (اعدادیة الخنساء) الواقعة في مركز الحلة ، التابع لمحافظة بابل ؛ ذلك الن مجتمع البحث ا

عدد المدارس التي تحتوي على شعبتین للصف الخامس االدبي فیها قلیل ، واختارت بطریقة عشوائیة شعبة (ب) لتمثل المجموعة التجریبیة البالغ 
) طالبة أیضًا .٢٥) طالبه وشعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة البالغ عدد طالباتها ( ٢٥طالباتها (

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةباسم الطال
ُمهّند فاِضل 
َفرهود الَجنابي

أثر تلحین النصوص الشعرّیة لمادة القراءة 
العربّیة في التحفیظ وسرعة القراءة عند تالمیذ 

الصف الثالث االبتدائي 

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

هاشم راضي 
العوادي

Abstract
The current research aimed to investigate ((The effect of melodic  poetic texts for the Arabic reading lesson

in memorization and reading speed for the pupils in  primary  third grade)) . To achieve both goals the
researcher coined the following two(Null hypotheses) :
1. There is no significant statistically difference at the level of (0.05) between the scores average of the
experimental group pupils who are studying poetic texts  by melodic way and  the scores  average of the control
group pupils who are studying the same material in the usual way in memorization .
2. There is no significant statistically difference at the level of (0.05) between the scores  average of the
experimental group pupils who are studying poetic texts by melodic way and  the scores  average of the control
group pupils who are studying the same material in the usual way in reading speed . Researcher determined
experimental design with a partial tuning ,that is the design of  the control group with later test. The research
sample consisted of (79) pupils made up of   third grade pupils  at( AL-JUMHORIA)  Primary School for boys
in(SHUBBER) neighborhood which  belong to the( Directorate of Education in the province of Babylon), and
randomized into two groups (40) pupils in the experimental group and (39) pupils in the control group ,
researcher had teaches experimental group using the method of melodic poetic texts and had teaches  the
control group in the usual way .
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لمشرفاسم االقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
نضال علي 

شمران
أثر استراتیجیة یوادي في اكتساب المفاهیم 

التاریخیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف االول 
المتوسط

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

حیدر حاتم فالح 
العجرش

مستخلصال
في اكتساب المفاهیم التاریخیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف االول المتوسط، عبر التحقق یهدف هذا البحث تعرف اثر استراتیجیة یوادي

من الفرضیتین اآلتیة:
) بین متوسط درجات اكتساب المفاهیم التاریخیة لطالبات  المجموعة التجریبیة الالتي ٠.٠٥ال یوجـــد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-

خ الحضارات القدیمة باستراتیجیة یوادي ومتوسط درجات  طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن المادة ذاتها بالطریقة التقلیدیة في یدرسن مادة تاری
اختبار اكتساب المفاهیم التاریخیة.

لطالبات المجموعة التجریبیة الالتي ) بین متوسط درجات احتفاظ المفاهیم التاریخیة ٠.٠٥ال یوجـــد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (-
التقلیدیة في یدرسن مادة تاریخ الحضارات القدیمة باستراتیجیة یوادي ومتوسط درجات  طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن المادة ذاتها بالطریقة 

اختبار االحتفاظ بالمفاهیم التاریخیة .
توسط في المدارس المتوسطة النهاریة للبنات  التابعة للمدیریة العامة للتربیة  محافظة بابل شملت مجتمع البحث الحالي طالبات الصف االول الم

)، وبطریقة السحب العشوائي اختارت الباحثة من مجتمع بحثها متوسطة المروج للبنات عینة للبحث الحالي، وبالطریقة ٢٠١٦-٢٠١٥للعام الدراسي (
) ٣٢) طالبة، وشعبة (و) لتمثل المجموعة الضابطة البالغ عدد طالباتها (٣٣جریبیة البالغ عدد طالباتها (نفسها اختار شعبة (ه) لتمثل المجموعة الت

طالبة).٦١طالبة، وبعد استبعاد الطالبات الراسبات احصائیًا في كل شعبة أصبح العدد النهائي لعینة البحث (
المشرفاسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
علیاء جواد 
كاظم الشمري

اثر أنموذج برانسفورد وشتاین في تحصیل مادة 
التاریخ االوربي وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالبات 

الصف الخامس االدبي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

جنان مرزة حمزة 

مستخلصال
صف هدف البحث الحالي إلى التعرف على اثر انموذج برانسفورد وشتاین في تحصیل مادة التاریخ االوربي وتنمیة التفكیر الناقد لدى طالبات ال

الخامس االدبي. 
ولتحقیق هدف لبحث وضعت الباحثة الفرضیات الصفریة اآلتیة:

متوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن مادة التاریخ ) بین٠,٠٥الیوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (-١
حصیل بأنموذج برانسفورد وشتاین ومتوسط درجات تحصیل طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن مادة التاریخ بالطریقة االعتیادیة في اختبار ت

مادة التاریخ االوربي. 
) بین متوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي لطالبات المجموعة التجریبیة ٠٥,٠عند مستوى داللة (ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة -٢

بطة الالتي الالتي یدرسن مادة التاریخ بأنموذج برانسفورد وشتاین وبین متوسط الفروق في درجات االختبارین القبلي والبعدي لطالبات المجموعة الضا
وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار تنمیة التفكیر الناقد.یدرسن المادة نفسها

) في متوسط الفروق بین درجات االختبارین القبلي والبعدي للتفكیر الناقد لدى طالبات ٠,٠٥ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (-٣
ین.المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن مادة التاریخ بأنموذج برانسفورد وشتا

) في متوسط الفروق بین درجات االختبارین القبلي والبعدي للتفكیر الناقد لدى طالبات ٠,٠٥ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (-٤
المجموعة الضابطة الالتي یدرسن مادة التاریخ بالطریقة االعتیادیة 

التفكیر الناقد.
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
سعاد فاضل 

عباس
)) P.D.E.O.D.Eأثر إستراتیجیة األبعاد الستة 

في التحصیل وتنمیة التفكیر اإلبداعي في قواعد 
اللغة العربیة لدى طالبات الصف الرابع العلمي

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

مشرق محمد 
مجول الجبوري  

مستخلصال
في التحصیل وتنمیة التفكیر اإلبداعي  في قواعد اللغة العربیةP.D.E.O.D.Eیهدف البحث الحالي إلى معرفة (أثر إستراتیجیة األبعاد الستة((

ولتحقیق هدفي البحث صاغت الباحثة الفرضیتین الصفریتین اآلتیتین : لدى طالبات الصف الرابع العلمي)
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن قواعد اللغة العربیة ٠.٠٥ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (- ١

بإستراتیجیة األبعاد الستة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في التحصیل .
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن قواعد اللغة العربیة ٠.٠٥د فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (ال یوج- ٢

یر اإلبداعي .بإستراتیجیة األبعاد الستة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن المادة نفسها بالطریقة االعتیادیة في  اختبار التفك
.٢٠١٦-٢٠١٥اقتصر البحث الحالي على طالبات الصف الرابع العلمي في إعدادیات وثانویات مركز محافظة بابل للعام الدراسي 

لمدارس اعتمدت الباحثة تصمیمًا تجریبیًا ذا ضبط جزئي  لمجموعتین مستقلتین، واختارت الباحثة عشوائیًا إعدادیة (أم البنین للبنات) من بین ا
) طالبة للمجموعة ٣٥) طالبة للمجموعة التجریبیة و(٣٥) طالبة بواقع (٧٠التابعة لمركز محافظة بابل، وبلغ عدد طالبات مجموعتي البحث (

الضابطة، واختارت الباحثة عشوائیًا شعبة (ج) لتمثل المجموعة التجریبیة، وشعبة (ب) لتمثل المجموعة الضابطة .
- ٢٠١٥وعتي البحث في متغیرات (العمر الزمني للطالبات، ودرجات قواعد اللغة العربیة للكورس األول للعام الدراسي (كافأت الباحثة بین مجم

) هدفًا سلوكیًا، وأعدت خططًا ٨٥صاغت الباحثة (القبلي للتفكیر اإلبداعي).) التحصیل الدراسي لألبوین، واختبار رافن للذكاء، واالختبار٢٠١٦
تین في ضوء محتوى كتاب قواعد اللغة العربیة، واألهداف السلوكیة المصوغة، وقد عرضتها الباحثة على مجموعة من الخبراء تدریسیة للمجموع

) أسابیع، وفي نهایة التجربة ١٠والمحكمین للتأكد من صدقها ومالءمتها، دّرست الباحثة بتدریس مجموعتي البحث نفسها، واستمرت مدة التجربة (
ختبار التحصیلي، واختبار التفكیر اإلبداعي البعدي .طبقت الباحثة اال

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
علي سعید 
مدیخل 
الواسطي

) في اكتساب المفاهیم CASEاثر  انموذج  (
الجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالب الصف 

الخامس االدبي                                                                                     

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

حمدان مهدي 
عباس الجبوري                     

مستخلص ال
تهدف الدراسة الحالیة الحالي إلى التعرف على:

في اكتساب المفاهیم الجغرافیة لدى طالب الصف الخامس االدبي .CASEأثر انموذج (  (-١
في االحتفاظ بالمفاهیم الجغرافیة لدى طالب الصف الخامس االدبي .CASEأثر انموذج (  (-٢

ن اآلتیتان:ومن أجل تحقیق هدف البحث صیغت الفرضیتان الصفریتا
) بین متوسط  درجات  اكتساب المفاهیم الجغرافیة لدى طالب المجموعة التجریبیة الذین ٠٫٠٥لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (-١

طریقة التقلیدیة.)، ومتوسط درجات اكتساب المفاهیم الجغرافیة لدى طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون وفق الCASEیدرسون وفق انمـــــوذج (
) بین متوسط درجات االحتفاظ بالمفاهیم الجغرافیة لدى طالب المجموعة التجریبیة الذین ٠,٠٥لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (-٢

فق الطریقة ) ، ومتوسط درجات االحتفاظ بالمفاهیم الجغرافیة لدى طالب  المجموعة الضابطة الذین یدرسون و CASEیدرسون وفق انموذج (
التقلیدیة.
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اسم المشرفالقسمالكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
فاطمة سعد 
كتاب عبد 

الشمري

اثر استراتیجیة المنظمات المعرفیة التخطیطیة في 
التحصیل وتنمیة المیل لدى طالبات الصف الرابع 
االدبي في مادة تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

حیدر حاتم فالح 
العجرش

مستخلص ال
ي یهدف هذا البحث الى التعرف ب  )اثر استراتیجیة المنظمات المعرفیة التخطیطیة في التحصیل وتنمیة المیل لدى طالبات الصف الرابع االدب

-من هدف البحث صاغت الباحثة الفرضیات االتیة:في مادة تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة ) وللتحقق 
)  بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن على وفق المنظمات المعرفیة ٠٥,٠ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (-١

مادة تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة.التخطیطیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن على وفق الطریقة االعتیادیة في تحصیل
) بین متوسط درجات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن على وفق المنظمات المعرفیة ٠٥,٠ال یوجد فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى (-٢

یل نحو مادة تاریخ الحضارة العربیة التخطیطیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن على وفق الطریقة االعتیادیة في الم
االسالمیة.

) بین متوسطي درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن على وفق الطریقة ٠،٠٥ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (-٣
االعتیادیة في االختبار القبلي والبعدي لمقیاس المیل نحو مادة تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة.

) بین متوسطي درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن على وفق المنظمات ٠,٠٥ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى (-٤
المعرفیة التخطیطیة في االختبار القبلي والبعدي لمقیاس المیل نحو مادة تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
زینب علي 
حسین الطائي

اثر استراتیجیة المتشابهات في اكتساب المفاهیم 
الجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 

الثاني المتوسط

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

محمد حمید 
مهدي 

المسعودي
مستخلصال

یهدف البحث الحالي التعرف على : ـ 
(( اثر استراتیجیة المتشابهات في اكتساب المفاهیم الجغرافیة واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الثاني المتوسط )) 

ولتحقیق هدفا البحث صاغت الباحثة الفرضیتین الصفریتین االتیتین : ـ
) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن مادة جغرافیة الوطن ٠.٠٥لیس هناك فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى( –١

ادیة في العربي باستعمال استراتیجیة المتشابهات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن مادة الجغرافیة على وفق الطریقة االعتی
اختبار اكتساب المفاهیم الجغرافیة 

) بین متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة الالتي یدرسن مادة جغرافیة الوطن ٠.٠٥فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى ( لیس هناك –٢
حتفاظ االالعربي باستعمال استراتیجیة المتشابهات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي یدرسن على وفق الطریقة االعتیادیة في اختبار 

وللتحقق من ذلك اختارت الباحثة التصمیم التجریبي ذا الضبط الجزئي لمجموعتي ( التجریبیة والضابطة ) واختارت الباحثة م الجغرافیة بالمفاهی
بل وبلغت ربیة باعشوائیًا متوسطة البدیع للبنات من بین المدراس المتوسطة والثانویة النهاریة التابعة للمدیریة التربیة العامة في قضاء المسیب ضمن ت

) طالبة، واختارت الباحثة شعبة ( ب ) لتمثل المجموعة التجریبیة وشبعة ( ج ) تمثیل المجموعة الضابطة ، وكافأت الباحثة ٦٥حجم العینة ( 
لدین ، درجات احصائیا بین المجموعتین ( التجریبیة والضابطة ) في المتغیرات االتیة (العمر الزمني محسوبًا بالشهور ، التحصیل الدراسي الوا

الكورس االول، اختبار الذكاء )




 

ص اللیزریةالمكتبة المركزیة  / االقراالمرعب        عليسلوى عبد الھادي عمران الظوالم             زینب علي حسین

)٢٠(

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
دینا نور 
محمد القیم

أثر تدریس مادة االحیاء باستخدام  مهارتي 
الحداثة وأسئلة المناقشات في التحصیل وتنمیة 
التفكیر الناقد لدى طالبات الصف الرابع العلمي 

التربیة 2017ماجستیر
االساسیة

طرائق 
تدریس

حیدر عبد الرضا 
طراد الخفاجي

صلستخمال
اقد لدى یرمي البحث الحالي إلى:ـــ معرفة أثر تدریس مادة االحیاء باستخدام مهارتي الحداثة وأسئلة المناقشات في التحصیل وتنمیة التفكیر الن

طالبات الرابع العلمي.  
ولتحقیق هدفي البحث، وضعت الباحثة الفرضتین الصفریتین الرئیسیتین اآلتیتین:

) بین متوسطات درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في التحصیل.٠,٠٥ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (. ال یوجد فرق ١
) بین متوسطات درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في تنمیة التفكیر الناقد.٠,٠٥. ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة عند مستوى داللة (٢

لفرضیتین أجرت الباحثة تجربة (ثمانیة أسابیع)، وتم اختیار التصمیم التجریبي ذي الضبط الجزئي (لمجموعتین وألجل التحقق من صحة هاتین ا
بات الصف تجریبیتین ومجموعة ضابطة)، ذات االختبارین القبلي والبعدي الختبار التفكیر الناقد والبعدي لالختبار التحصیل، وأقتصر البحث على طال

المدارس التابعة للمدیریة العامة للتربیة في محافظة بابل، واختارت الباحثة عشوائیًا إعدادیة الخنساء للبنات، لتمثل عینة الرابع العلمي في أحدى 
) طالبة ٣٦) طالبة للمجموعة التجریبیة الثانیة و(٣٧) طالبة للمجموعة التجریبیة األولى و(٣٥) طالبة بوقع (١٠٨البحث، حیث بلغ عدد طالباتها(

ل الضابطة، وبالطریقة نفسها اختارت الباحثة شعبة (أ)، لتمثل المجموعة التجریبیة االولى التي ستدرس طالباتها باستعمال المتغیر المستقللمجموعة
المناقشات، لة االول مهارة الحداثة، وشعبة (ب) لتمثل المجموعة التجریبیة الثانیة التي ستدرس طالباتها باستعمال المتغیر المستقل الثاني مهارة اسئ

ؤًا بین وشعبة (ج) لتمثل المجموعة الضابطة التي ستدرس طالباتها بالطریقة االعتیادیة وال تتعرض الى أي متغیر مستقل، وقد أجرت  الباحثة تكاف
جات مادة االحیاء في طالبات المجموعات الثالث في المتغیرات اآلتیة : (العمر الزمني محسوبًا بالشهور، التحصیل الدراسي لآلباء واالمهات، در 

، ودرجات S-P-Mم)، ودرجات اختبار المعلومات السابقة، ودرجات اختبار رافن للذكاء ٢٠١٦-٢٠١٥اختبار نهایة الكورس االول للعام الدراسي(
الخمسة األخیرة من كتاب علم اختبار التفكیر الناقد القبلي)، وبعدها حددت المادة الدراسیة التي ستدرس في أثناء مدة التجربة والمتمثلة بالفصول 

م)، وصاغت األهداف السلوكیة للموضوعات المقرر تدریسها في ٢٠١٦–٢٠١٥األحیاء المقرر تدریسه للصف الرابع العلمي، و للعام الدراسي  (
) هدفًا سلوكیًا.١٦٢لغت(م)، وب١٩/٤/٢٠١٦م) وانتهت في الثالثاء الموافق(٢٣/٢/٢٠١٦أثناء مدة التجربة التي بدئت یوم الثالثاء الموافق(
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

المظاهر النفسیة للحداثة وعالقتها بالتوافق النفسي مازن محمد حبیب
لدى طالب كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة في 

جامعة بابل

التربیة 2017ماجستیر
البدنیة وعلوم 

الریاضة

شیماء علي 
خمیس

المستخلص 
ریاضیا یشهد العالم في عصرنا الحالي العدید من التطورات والتغیرات في مجاالت الحیاة المختلفة سواء كان مجاال علمیا أو نفسیة أو تربویا أو

لذا فانه عند تحلیل وفي مجال القیم واألفكار مما یستدعي أن نسرع تجاه تلك التغیرات والتطورات لنتبنى ألنفسنا مكانة مرموقة بین المجتمعات المتقدمة ،
جتماعي . و تمثل المظاهر النفسیة للحداثة البد من دراسة جملة المتغیرات التي تؤثر في المجتمع الریاضي وٕاطاره المؤسسي التربوي والنفسي والثقافي واال

حضر وهو أكثر مشاكل عصرنا أهمیة وخطورة المظاهر النفسیة للحداثة محورا أساسیا الهتمام المعنیین في العلوم السلوكیة ویرجع ذلك الى عدم الت
ح الفرصة لتحقیق وعصرنا الحالي یمتاز بالتطور العلمي والتطبیق المعرفي لذا یسعى اإلنسان الى تبني الحداثة لما تنطوي علیه من تقدم وتطور وتجدید یتی

.مستوى عالي في الحیاة  

المشرفاسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

عمر حسام الدین 
صالل

تأثیر تمرینات  خاصة باستعمال جهاز مساعد وفقا 
للمتغیرات البیومیكانیكیة لتطویر القدرة االنفجاریة 
ودقة الضربة الساحقة االمامیة لالعبین الشباب 

بالریشة الطائرة

التربیة 2017ماجستیر
البدنیة وعلوم 

الریاضة

حذیفة إبراهیم 
خلیل الحربي  

المستخلص 
تجسدت مشكلة البحث على ان هناك قصورًا في مهارة الضربة الساحقة (وخصوصا في مرحلة الضرب ونهایة لحركة) لالعبین الشباب وهي 

ت وفق المتغیرانتیجًة للمسار الحركي الغیر مالئم للذراع الضاربة خالل اداء الضربة الساحقة االمامیة والتي تحتاج الى قدرة بدنیة عالیة ومسار حركي
البیومیكانیكیة الصحیحة. لذلك جاءت اهداف البحث :

. تصمیم جهاز المسار الحركي للضربة الساحقة االمامیة لالعبي الریشة الطائرة.١
ة الطائرة.الریش. اعداد تمرینات خاصة باستعمال الجهاز المصمم لتطویر القدرة االنفجاریة للذراع الضاربة ودقة اداء الضربة الساحقة االمامیة لالعبي ٢
. التعرف على قیم المتغیرات المیكانیكیة لعینة البحث. ٣
الطائرة.. التعرف على تأثیر التمرینات الخاصة في تطویر القدرة االنفجاریة للذراع الضاربة ودقة اداء الضربة الساحقة االمامیة لالعبي الریشة٤

اما فرضا البحث فهو:
المساعد تاثیر ایجابي في تطویر القدرة االنفجاریة للذراع الضاربة ودقة اداء الضربة الساحقة االمامیة لالعبي . للتمرینات الخاصة باستخدام الجهاز١

الریشة الطائرة .
. هناك فروق معنویة بین االختبارین القبلي والبعدي ولصالح االختبار البعدي لعینة البحث.٢
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب
تأثیر تمرینات االسترخاء العقلي والتدلیك الیدوي في علي هادي إبراهیم 

بعض المؤشرات الوظیفیة لالستشفاء لدى العبي كرة 
قدم الصاالت

التربیة 2017ماجستیر
البدنیة وعلوم 

الریاضة

هیثم محمد 
الجبوري 

المستخلص 

المقدمة واهمیة البحث*
اهمیة البحث في استعمال تمرینات استشفائیة عن طریق االسترخاء العقليتجلت  والتدلیك الیدوي واثرها على المؤشرات الوظیفیة لالعبي كرة قدم الصاالت 

وتكمن مشكلة البحث بأن هؤالء الالعبین یتحملون جهدًا بدنیًا وضغطًا نفسیًا عالیاً  ء الالعب في المباریات تبعًا لخصوصیة العینة. سوف تؤثر سلبا على ادا
وان سرعة االستشفاء ضروریة بالالعب للتخلص من التعب

وجاءت أهدف البحث على النحو االتي :
اعداد تمرینات االسترخاء العقلي الستعمالها مع التدلیك الیدوي

في عملیات االستشفاء على العبي كرة قدم الصاالت لدى عینة البحث
لدى عینة البحثینات االسترخاء العقلي والتدلیك الیدوي في بعضالتعرف على تأثیر تمر  المؤشرات الوظیفیة

)معدل النبض ، حامض الالكتیك،التعرف على نسب المكونات التالیة (ضغط الدم ، التشبع الدم باألوكسجین 

اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

اسد اسماعیل 
مهنا

تقییم السلوك التدریسي لمدرسي التربیة الریاضیة بداللة 
كفایاتهم الشخصیة والمهنیة اثناء الدرس في مدارس مركز 

محافظة بابل من وجهة نظر المشرفین االختصاصیین 

التربیة البدنیة 2017ماجستیر
وعلوم الریاضة

نعمان هادي 
عبد علي 

لصخالمست

اشتملت الرسالة على مقدمة وأهمیة البحث والمشكلة التي تمثلت في ضعف الكفایات الشخصیة والمهنیة لمدرسي التربیة الریاضیة في مدارس 
مركز محافظة بابل والذي انعكس بدوره على السلوك التدریسي لبعض من هؤالء المدرسین، فیما جاءت أهداف البحث كاآلتي:

دریسي ومقیاس الكفایات التدریسیة الشخصیة والمهنیة   لمدرسي التربیة الریاضیة أثناء الدرس في مدارس مركز محافظة بابل اعداد مقیاس السلوك الت
ل والتعرف على والتعرف على السلوك التدریسي والكفایات التدریسیة الشخصیة والمهنیة لمدرسي التربیة الریاضیة أثناء الدرس في مدارس مركز محافظة باب

فظة بابل قة األرتباطیة بین السلوك التدریسي والكفایات التدریسیة الشخصیة والمهنیة لمدرسي التربیة الریاضیة أثناء الدرس في مدارس مركز محاالعال
مركز محافظة بابل .ووضع معادلة تنبؤیة للسلوك التدریسي بداللة الكفایات التدریسیة الشخصیة والمهنیة لمدرسي التربیة الریاضیة أثناء الدرس في مدارس
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

اسراء علي محسن 
الخفاجي

نسب مساهمة اهم القدرات العقلیة بأداء بعض 
المهارات االساسیة بالتنس والمبارزة لطالب كلیة 

التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

التربیة البدنیة 2017ماجستیر
وعلوم الریاضة

یاسین علوان 
التمیمي

المستخلص 
كالت على الرغم من كثرة الدراسات والبحوث العلمیة في مجال الریاضة عامة وریاضة التنس والمبارزة خاصة أال أنه مازال هناك العدید من المش
طهم وایمانًا من اوالمجاالت التي تستوجب الدراسة والبحث وباعتبار القدرات العقلیة لدى طالب كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة هي من ارقى مراتب نش

و وتتطور بالرعایة الباحثة بالدور الفعال والمؤثر لتلك القدرات في تعلم المهارات األساسیة لریاضة التنس والمبارزة لكونها تولد كامنة في االنسان وتنم
ة وعلوم الریاضة فضًال عن الكشف عن عالقتها والتدریب واألستعمال وهو ما حدا بها الى دراستها والتعرف على مستویاتها لدى طالب كلیة التربیة البدنی

یة.ونسب مساهمتها بأداء بعض مهاراتهم  األساسیة بالتنس والمبارزة وهي حاولة علمیة اسهامًا منها لخدمة العلم والمعرفة والریاضة العراق
أما أهداف البحث فانحصرت في اآلتي:

لثة في كلیة التربیة البدنیة وعلوم الریاضة لجامعة بابل.التعرف على القدرات العقلیة لدى طالب المرحلة الثا-١
البدنیة وعلوم التعرف على العالقة بین القدرات العقلیة واداء بعض المهارات االساسیة بالتنس والمبارزة لدى طالب المرحلة الثالثة في كلیة التربیة -٢

الریاضة.
عض المهارات االساسیة بالتنس والمبارزة لدى طالب المرحلة الثالثة في كلیة التربیة البدنیة وعلوم التعرف على نسب مساهمة القدرات العقلیة في اداء ب-٣

الریاضة.
اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

أحمد حمزه عبد 
الحسن عبیده الیاسري

برنامج إرشادي نفسي في تنمیة التدفق النفسي وأثره 
المهارات األساسیة بكرة القدم في تطویر بعض

للناشئین

التربیة 2017ماجستیر
البدنیة وعلوم 

الریاضة

حیدر عبد الرضا 
طراد الخفاجي

المستخلص 
والنفسیة ) متداخلة ومترابطة وان أي تطور أو خلل في أي جانب منها ینعكس سلبًا وٕایجابًا إن جوانب لعبة كرة القدم ( البدنیة والمهاریة والخططیة

یعمل على على الجوانب األخرى ، وان للجانب النفسي دور مهم في التعلم و االنجاز الریاضي وقد یكون عامل حاسم للنتائج في كثیر من األحیان ألنه
الریاضي فهو یمثل ركیزة من ركائز التعلم واالنجاز.تعظیم نقاط القوة وتطویر مواهب وقدرات

على مدى وأن إتقان المهارات األساسیة للعبة یعد من أهم عوامل ومتطلبات كرة القدم الحدیثة التي تحقق الفوز للفریق ، وأن نجاح أي فریق یتوقف
قل قدر من الخطأ ، األمر الذي دعا الباحثین والمختصین في هذه اللعبة للقیام استطاعة العبیه جمیعا أداء المهارات األساسیة بأنواعها المختلفة بتفوق وبأ

األساسي للمنتخبات باألبحاث والدراسات المستفیضة من اجل االرتقاء بمستوى الالعبین ولكافة الفئات العمریة ومنهم الناشئین الذین یشكلون الرافد المهم و 
الوطنیة .

یة المهمة المرتبطة بعملیة التعلم واالنجاز وخاصة عند الناشئین هو التدفق النفسي و الذي یرتبط بالتفاؤل وتوقع النتائج ومن المتغیرات النفسیة االیجاب
العمل تام في األداء أو االیجابیة واالستبشار بالمستقبل إضافة إلى اقترانه باإلحساس والقدرة والفعالیة الشخصیة ، فهو حالة من التركیز العمیق واالندماج ال

م وتنمیته في جمیع والشعور بالمتعة والسعادة والمثابرة ومواصلة بذل الجهد في سبیل تحقیق المهمة أو انجاز العمل . لذا یجب االهتمام بهذا المتغیر المه
األلعاب الریاضیة وخاصة كرة القدم ولكافة الفئات العمریة ومنها فئة الناشئین .

التدفق النفسي لدى الالعبین الناشئین بكرة القدم من خالل بناء برنامج إرشادي نفسي یبنى وفق أسس علمیة صحیحة لذا تكمن أهمیة البحث في تنمیة 
یساعد في تطور بعض المهارات األساسیة بكرة القدم لدیهم .
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

تأثیر تمرینات تخصصیة بتداخل بعض أنماط التمرین  قیصر محمد مهدي
في تطویر قدرتي التوازن والتوافق الحركي وتعلم 

استقبال اإلرسال بالكرة الطائرة المصغرة 

التربیة 2017ماجستیر
البدنیة وعلوم 

الریاضة

محمد جاسم 
الحلي

المستخلص 
تمیز بالمواقف تطرق الباحث الى لعبة الكرة الطائرة التي شغلت حیزًا واسعًا لدى مشجعیها ومتابعیها شأنها شأن بقیة األلعاب المنظمة األخرى والتي ت

المتغیرة السریعة والمفاجئة والتنوع في األداء الحركي.
ل اإلرسال بالكرة الطائرة لدى التالمیذ مما ینعكس سلبًا على المهارات األساسیة وتكمن مشكلة البحث بان هناك ضعفا كبیرا في أداء مهارة استقبا

األخرى وبالتالي على نتیجة المباراة.
وهدف البحث الى:

رة.إعداد تمرینات تخصصیة بتداخل بعض أنماط التمرین لتطویر قدرتي التوازن والتوافق الحركي وتعلم إستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة المصغ-١
)سنة. ١١التعرف على تأثیر التمرینات التخصصیة بتداخل بعض أنماط التمرین في تطویر قدرتي التوازن والتوافق الحركي للتالمیذ بعمر(- ٢
)سنة.١١التعرف على تأثیر التمرینات التخصصیة بتداخل بعض أنماط التمرین في تعلم إستقبال اإلرسال بالكرة الطائرة المصغرة للتالمیذ بعمر(- ٣

اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

محمد عبد السادة 
حسن الجبوري

التنبؤ باإلنجاز بداللة اإلبداع اإلداري وٕادارة الصراع 
اإلیجابي لمدربي الكرة الطائرة في العراق من وجهة 

نظر العبیهم

التربیة البدنیة 2017دكتوراه
وعلوم الریاضة

سوسن هدود 
عبید شعیله

المستخلص 
لمدربي الكرة تضمنت الدراسة المقدمة وأهمیة للبحث والتي تكمن في محاولة الكشف والتنبؤ باإلنجاز بداللة اإلبداع اإلداري وٕادارة الصراع اإلیجابي 

العبیه، والسعي نحو تحقیق األهداف المنشودة والممثلة بتحقیق اإلنجاز الطائرة في العراق من وجهة نظر العبیهم، إذ یقیم كل مدرب نادي من وجهة نظر 
ي نتائج الفرق من خالل إدارة التنافس الریاضي من قبل إدارة مبدعة تتبنى الوسائل واألسالیب الحدیثة بعملها، أما مشكلة البحث جاءت نتیجة التغییر ف

ات المستوى العالي، وبعد التقصي العلمي والمیداني وباالستناد إلى المصادر العلمیة وذوي الخبرة بصورة مختلفة وغیر منطقیة ال تتناسب وٕامكانات الفرق ذ
ى في مجال االختصاص، وجد الباحث أن المعالجة الصحیحة للوظائف التدریبیة یضمن تحقیق التكامل اإلیجابي لدى المدرب ویؤثر بشكل ملموس عل

ن ذا تأثیر ایجابي في تغییر مستوى أداء الالعبین بشكل فردي وجماعي والوصول إلى اإلنجاز العالي.اإلدارة الجیدة لفریقه، وهذا بدوره سیكو 
اإلبداع اإلداري وهدفت الدراسة إلى عدة أهداف منها، إعداد مقیاس اإلبداع اإلداري وأیضا إعداد مقیاس إدارة الصراع اإلیجابي، كذلك التعرف على مستوى 

لدى مدربي الدرجة الممتازة بالكرة الطائرة في العراق من وجهة نظر العبیهم.وٕادارة الصراع اإلیجابي 
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان االطروحةاسم الطالب

سعد جاسم حمود 
السعیدي

أسالیب معالجة المعلومات وعالقتها بأهم المهارات 
األساسیة والمواقف الخططیة لالعبي كرة قدم الصاالت

التربیة 2017دكتوراه
الریاضیة

عامر سعید 
الخیكاني                          

المستخلص 
أن الجوانب تعد لعبة كرة القدم الصاالت مجاًال رحبًا للدراسة والبحث في جمیع تفاصیلها ومن خالل خبرة الباحث كونه كان العبًا وتدریسیًا أیقن ب

التي یسعى المدربون لتدریبها عند العبیهم تحتاج منهم التعرف على أمور نفسیة (عقلیة بالتحدید) لما یعتقده من وجود عالقات المهاریة وحتى الخططیة
م المختلفة إلدارة وظائفهتربط هذه المتغیرات  وٕامكانیة التحكم بالجوانب المذكورة تبعًا لما نراه من قدرات عقلیة یتمیز بها العبو كرة القدم الصاالت وأسالیب

الباحث وبالتحدید (أسالیب معالجة المعلومات) ولعدم وجود أیة دراسة تخص هذه األسالیب أو إرتباطها بالمهارات والخطط أضحت مشكلة بحثیة حاول 
حلها ووضع نتائج ذلك بین أیدي المختصین باللعبة.

هدفت الدراسة الى التعرف على:
منتخبات جامعات الفرات االوسط بكرة قدم الصاالت.. أسالیب معالجة المعلومات عند العبي ١
. واقع أهم المهارات األساسیة والمواقف الخططیة لالعبي منتخبات جامعات الفرات االوسط بكرة قدم الصاالت. ٢
رات االوسط  بكرة قدم الصاالت. . عالقة االرتباط بین اسالیب معالجة المعلومات والمهارات األساسیة والمواقف الخططیة لالعبي منتخبات جامعات الف٣

استخدم الباحث المنهج الوصفي بأسالیب الدراسات المعیاریة والدراسات المسحیة والعالقات االرتباطیة.
ة ) العبین من كل جامع١٠) العبا وبواقع (٦٠وقد تحدد مجتمع البحث  بالعبي منتخبات جامعات الفرات االوسط لكرة قدم الصاالت والبالغ عددهم(• 

.وقام الباحث بتحدید المحددات في مجال الریاضة والمتغیرات واالختبارات وفي ضوء 
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

فالح حسن 
عباس

الروایة التاریخیة في كتاب العقوبات البن ابي 
م)٨٩٤ه/٢٨١الُدنیا (ت 

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

عبد الستار نصیف التاریخ
جاسم 

المستخلص 
-من  دراستنا للحیاة االجتماعیه والعلمیه البن أبي الدنیا والروایات التاریخیه في كتابه العقوبات توصلنا إلى عده إستنتاجات ومنها :

أبي الُدنیا هو قرشي أموّي وقال بعضهم أنه كوفّي األصل ، وقد عاش ونشأ في عصر ملؤُه العلم والثقافة واالزدهار وهذا ساهم كثیرًا فيـــ إن نسب إبن١
إثراء فكرِه ونبوغُه خاصًة إنُه نشأ في بغداد التي إجتذبت العلم والعلماء في الِقرن الثالث الهجري .

ه ِعلمُه وِكتاباتُه في مجال الزهد والرقائق كذلك في مجال التأریخ  مما جعلُه من العلماء المّوسوعیون حیث نشأ في أسرة جلیلة ــ اشتَهر إبن أبي الُدنیا ِبكثر ٢
أثرت كثیرًا على نموه وصقل شخصیتُه فكان لوالدِه األثر الكبیر في هذا المجال فقربه من رجال الحدیث ودفعه للسماِع منهم .

نیا بأنه كان واسع اإلطالع على المصنفات المؤلفه في زمانه على تنوع موضوعاتها وتعدد مناهج مؤلفیها ، شدید الحفظ لما یقرأه ، ُعرف ابن أبي الدُ -٣
وهذا ساعده كثیرا على تألیف مصنفات عدیده وصل الینا منها القلیل .

جعله بعضهم مربي ألبنائه .أعطت شهرة إبن أبي الُدنیا العلمیه له مكانه وحظوه لدى خلفاء عصرِه حتى -٤
جاءوا ووفدوا الى لم یكن محبًا للرحالت فكانت رحالته قلیلة ولم یفارق بغداد اال في القلیل النادر كذهابه للحج ، وقد نهل معلوماتُه من العلماء الذین-٥

بغداد .

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

إشهاب هند 
عبد الحسین

محمد حسن الطالقاني  ودوُرُه الِفكري حتى عام 
٢٠٠٣

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

نعیم جاسم محمدالتاریخ

Abstract
Contributed their writings in addressing important issues that affect the cultural and social reality as it issued anumber of

cultural magazines and that the most important AL-Najaf knowledge magazine (1958-1961). By its founder and editor
Mr.Mohammad Hassan AL Talqani has lived through a critical stage and the task of modern
histoey of iraq after he moved from the system royal to the republican system in 14 july 1958 directed its attention researcher
highlight the personality of Mr.Mohammad Hassan AL Talqani and intellectual role until 2003 when he enjoyed the prestaige
and scientific seminar since he is from Najaf prestigious families who had a prominent role in the scientific , cultural and literary
life in Najaf in particular and Iraq in general . the study consisted of the introduction and chapters and aconclusion to the most
prominent conclusions reached by the researcher then avital annexes variety touched directly the life of Mr.Mohammad Hassan
AL Talqani then followed by the sources relied on by this study . The first chapter on the distribution of five sections studied
the first section the birth and lineage of Mr.Mohammad Hassan AL Talqani as well as the  place of his birth . the second
section has included prominent media family and the statement of translations and the conduct of the most prominent of
translations and the conduct of of the most prominent scienlists as Mr.Mihammad Hassan AL Talqani and Mr.Mashror AL
Talqani and Mr.Abdul-Rasul AL Talqani .
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بسام رضا 
محمد

األستاذ الدكتور صادق السوداني  ومنهجُه في 
كتابة التاریخ

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

كریم مطر حمزةالتاریخ

المستخلص 
ل اتمامًا لما بدأ به الباحثون والمؤرخون العراقیون منذ عقود بدراسة المفاصل المهمة في تاریخ العراق الحدیث والمعاصر من خالل الرسائ

ومنها ري، واالطاریح، وبقدر ما یتعلق االمر بالجانب التعلیمي فقد نوقشت عدة دراسات عدة عن واقع التعلیم في العراق في العهدین الملكي والجمهو 
). ومما یالحظ على هذه الدراسات تناولها هیكلیة ١٩٥٨-١٩٤٥أطروحة الدكتوراه التي قدمها صالح محمد عبد اهللا الموسومة بـــ (تطور التعلیم في العراق 

علیم في المراحل األولیة (االبتدائي، النظام التعلیمي فقط متجاهلة دور النخبة العلمیة في بلورة األسس العلمیة وتطور التعلیم في العراق سواء كان ذلك الت
ة العلمیة في القسم الثانوي) او التعلیم العالي، ولم تلِق الضوء على دور هذه النخبة الخیرة في هذا المجال. لذا كان اختیاري لهذا الموضوع وترحیب اللجن

التعلیم في العراق لما تمثله من تأثیر مباشر على المجتمع العراقي.به والثناء علیه. وتعد هذه الدراسة مفصًال مهمًا في تغطیة هذه الحلقة من حلقات 

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

عائد مجید عبد 
زید العیساوي

التربیة للعلوم 2017ماجستیر١٩٧١- ١٩٤٦تطورات التعلیم في الكویت 
االنسانیة

أحمد یونس زوید التاریخ

المستخلص
معاصر، وعبر عد التعلیم أحد مرتكزات  بناء الدول المعاصرة، وبه تنهض األمم والشعوب، وما التجربة الیابانیة ببعیدة عن أمثلة التاریخ الحدیث وال

هذه الدراسة تتبین مجموعة من النتائج :
دمهم في اعمالهم التجاریة ، إذ تطل الكویت على الخلیج العربي مما جعلها حلقة عزز الموقع الجغرافي للكویت طموح المهتمین في بناء جیل متعلم یخ-١

ن یمتهنها سكان وصل مع باقي دول العالم  عبر نقل البضائع والتجارة واالختالط مع الثقافات العربیة واألوربیة األخرى، فضًال عن طبیعة المهن التي كا
الكویت والمتمثلة بصید اللؤلؤ والتجارة به.

، لهؤالء كان للتجار الكویتیین األثر األبرز في االهتمام بالتعلیم، إلعداد مجموعة من المتعلمین یكون واجبهم مسك الحسابات والسجالت التجاریة-٢
التجار واالستفادة منهم في تطویر تجارتهم.

ین في االنتقال إلیها لیقوموا بدور التعلیم، والسیما بعد أن لمسوا إن لتوفر العمل واالستقرار في منطقة الكویت أثره في تشجیع بعض المثقفین والمتنور -٣
من یهتم بذلك.
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

نادیة جاسم 
كاظم 

التربیة للعلوم 2017دكتوراه) ١٩١٤-١٨٧٠الروسیة (- العالقات األلمانیة
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علي هادي عباس التاریخ

المستخلص
الروسیة منذ بدایة موضوع البحث وحتى الحرب العالمیة االولى متقاربة من جهة ، ومتباعدة من جهة اخرى –كانت العالقات االلمانیة 

وفقا لما تملیها مصالحهما السیاسیة واالقتصادیة .
على ذلك  توصلت الدراسة الى االستنتاجات اآلتیة: وبناءاً 

) من اجل تحقیق الوحدة السیاسیة للوالیات االلمانیة، واتضح لنا موقف روسیا تجاه ١٨٦٦،١٨٧٠، ١٨٦٤اوًال : خاضت بروسیا ثالث حروب متواصلة (
الذي اسدته بروسیا لروسیا للقضاء على الثورة البولندیة في المدة ما التي التزمت جانب الحیاد الودي ردًا للجمیل ١٨٦٦النمساویة عام –الحرب البروسیة

الروسیة من جهة، وانتقال الزعامة األلمانیة من النمسا الى بروسیا  –). وكان من اهم نتائج هذه الحرب تعزیز العالقات البروسیة ١٨٦٤-١٨٦٣بین (
عین ضد فرنسا التي نتج عنها هزیمة فرنسا وخسارتها االلزاس واللورین، وتم تحقیق على اوربا الوسطى من جهة اخرى، وخاضت بروسیا ایضًا حرب السب

.١٨٧١الوحدة االلمانیة تحت زعامة اسرة هوهنزلرن واعالن اإلمبراطوریة األلمانیة عام 
ن الثانیة كانت إحدى الدول الموقعة على ، ال١٨٥٦ثانیًا : استغلت روسیا هزیمة فرنسا في حرب السبعین إللغاء القیود التي فرضتها معاهدة باریس عام 

تضمن الغاء ١٨٧١هذه المعاهدة ،فسعت االولى الى تعزیز عالقاتها مع الدولة العثمانیة، وأسفرت جهودها الى عقد مؤتمر في لندن في كانون الثاني 
في فتحها وقت السلم للسفن الحربیة للدول الصدیقة، وهذا یعد حیاد البحر االسود، وغلق المضایق امام السفن الحربیة، مع اعطاء السلطان العثماني الحق 

ان تتخلص من نجاحًا سیاسیًا واضحًا لروسیا. ومن الناحیة االخرى استغلت المانیا هذا الوضع وكرست جمیع مساعیها الى توجیه ضربة جدیدة لفرنسا قبل 
ربیة من خالل اتباع سیاسة سلمیة هدفها كسب صداقة ومودة روسیا دون اغضاب الضربة التي اصابتها في حرب السبعین لعزلها سیاسیا عن الدول االو 

البریطانیة نتیجة الخالفات القائمة بینهما في اسیا الوسطى ورغبة من روسیا -بریطانیا، وقد رحب الروس بالتقارب من االلمان بسبب سوء العالقات الروسیة
قیدات في البلقان.في االستفادة من مساندة المانیا في حالة حدوث تع

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد احمد 
یاسر الحسیني 

) ( ١٩٧٩ــ ١٩٦٨التعلیم المهني في العراق  (
دراسة تاریخیة)

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

مشتاقالتاریخ  طالب حسین 
يالخفاج

- المستخلص :
من خالل دراستنا للتعلیم المهني بكل فروعه الصناعیة والزراعیة والتجاریة والبیتیة ، توصلنا الى االستنتاجات التالیة.

كان التيــــ  لقد مر التعلیم المهني كغیره من القطاعات التعلیمیة األخرى في العراق بكثیر من المتغیرات، و ارتبطت تلك المتغیرات باألوضاع ١
هني .یعیشها البلد إبان تلك المدة إذ أثرت تلك األوضاع على المستوى العلمي والثقافي والدراسي والتجاء الكثیر من الطالب إلى التعلیم الم

شریعات التي تخص التعلیم ــــ اهتمت الحكومات المتعاقبة في بادى األمر بالتعلیم المهني والسیما في بدایة السبعینات، إذ اصدرت عددًا من القوانین والت٢
امل المهني مما ادى الى كثرة توافد الطالب على التعلیم المهني وخاصة الصناعي بعد ان شهدت تلك المدة فتح كثیر من المصانع الحربیة والمع

في هذه المصانع  من خریجي المدارس الصناعیة وكذلك معامل النسیج وغیرها التي  كانت تحتاج إلى ایٍد فنیة عاملة وموظفین وان اغلب أولئك العاملین
المهنیة الصناعیة.

طفرة نوعیة في مجال التعلیم المهني الصناعي إذ تم فتح كثیر من الفروع المهنیة الصناعیة بغیة تطویر هذا التعلیم ١٩٧٩-١٩٦٨ــــ شهدت السنوات ٣
متطلبات الحیاة الیومیة من اجل تشجیع الطالب االخرین على الدخول في هذا وأیضا قد وفرت الحكومة لهم المعامل الصناعیة و األقسام الداخلیة وجمیع

المجال من التعلیم المهني الصناعي .
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الهبات والهدایا فـي األندلس من الفتح  حتى 
-٧١١هـ/٤٨٤- ٩٢الطوائف(نهایة عصر 

م )١٠٩١
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محمد عبداهللا التاریخ 
المعموري

المستخلص
سیة، یعد موضوع الهبات والهدایا غایة في األهمیة كونه یمس الحیاة االجتماعیة ألي عصر كان وايِّ مدة كانت أكثر من كونه یمس الحیاة السیا

یبین مدى تماسك المجتمع ومدى قوة األواصر التي تربطه كون الهبات والهدایا تدلل في معناها ومضمونها على األلفة والمحبة والتالحم فضًال عن اّنه
بین أفراد المجتمع.

االستنتاجات والحقائق هـ) نستطیع أن نصل إلى جملة من٤٨٤هـ إلى نهایة عصر الطوائف ٩٢ومن خالل دراستنا (الهبات والهدایا في األندلس من الفتح 
التي تمخضت عنها هذه الدراسة موضحة بالنقاط اآلتیة:

فضًال عن مدى شهدت الهبات والهدایا في األندلس تفاوتًا كبیرًا في الكم والنوع وذلك عائد لمدى قوة الدولة من الناحیة االقتصادیة بالدرجة األساس،-١
وجهین ویصب في مصلحة الدولة من الجانبین، فإن كانت ذات مركز سیاسي ضعیف عملت على تقویة قوتها في الجانب السیاسي الذي یمثل عملة ذات

ك إلیها وما یصاحب مركزها باصطناع الرجال والجنود وحتى الدول المجاورة وٕاغداقهم بالعطایا ، وبالتالي ستكون ِقبَلة العالم في كثرة توافد الرسل والملو 
.ذلك من تبادل للهبات والهدایا

ل أصبحت األندلس في عصر اإلمارة دولة قویة ُیحسب حسابها لذلك أخذ الرسل والملوك یتوافدون إلیها من كل حدٍب وصوب وهو ما ُعرف بالتمثی-٢
من الداخل أول الدبلوماسي ومحاولة إصالح الخالفات بشكل سلمي وما رافق ذلك من تبادل للهبات والهدایا بین األندلس والوفود، یعد بدر مولى عبد الرح

أیید الداخل سفیر لألمویین باألندلس وذلك ألنه عمل على تمهید عبور الداخل لألندلس ومحاولة التفاوض مع الموالین لألمویین هناك واستمالتهم نحو ت
هـ عند مجيء الداخل لألندلس وقیام ١٣٨عن طریق اإلغداق علیهم بالهدایا واألموال الجزیلة وهذا ما تحققت نتائجه بقیام دولة بني أمیة في األندلس سنة 

.إمارته فشغل كل وقته بالقضاء على خصومه وتعزیز مركز قوته لذلك أهمل االهتمام بالوضع الخارجي

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

شیماء محمد 
خلیـل محیاوي 

واقع واتجاهات النمو الحضري للمدن الصغیرة  
في قــضاء المحاویل
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عـــامـر راجــح نصــــر الجغرافیة
الربیعي

المستخلص
لوحدات تناولت هذه الدراسة احدى أهم الظواهر الحضریة وهو النمو الحضري الذي یعد من أعقد العملیات وأكثرها تأثیرًا على المراكز الحضریة وا

خطط االستراتیجیة العمرانیة من خالل تعرضها للتغّیر المستمر لمختلف الوظائف. وسلطت الدراسة الضوء على ظاهرة تكرر إغفالها عن برامج التنمیة وال
) نسمة، والتي تتمثل في منطقة الدراسة بثالث مراكز حضریة ، مشتركة بعدة ٢٠.٠٠٠-٥٠٠٠وهي (المدن الصغیرة) التي یتراوح حجمها السكاني بین (

موعة من الضوابط الجغرافیة لقد تطرقت الدراسة أبرز أسباب نمو المدینة الذي ال یتم بدون خضوعِه لمجوهي (المشروع ،النیل،اإلمام).صفات ووظائف 
ة السكانیة كالموقع والموضع وطبیعة السطح والموارد المائیة والتربة التي تساهم في نشوئها وتفرضها ظروف البیئة المحلیة، كما إن للعوامل البشری

ج عدة كالمنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي لقد استخدمت الدراسة مناهسیة دورًا مهمًا لنشأة المدن.واالقتصادیة واالجتماعیة والتاریخیة والسیا
) في تحلیل استعماالت swot) واسلوب التحلیل الرباعي (Gisوالمورفولوجي مع االعتماد على األسالیب الكمیة وبرمجیات نظم المعلومات الجغرافیة (

شكال البیانیة لتوضیح الظواهر الجغرافیة في مدن الدراسة. وأوضحت األرض الحضریة ، والزیارات المیدانیة مع استخدام عدٍد من الجداول والخرائط واأل
حصة الدراسة المراحل التخطیطیة للمدن واستعماالت األرض الحضریة عبر مرحلتین تخطیطیتین لكل مدینة وتحلیل كفاءتها الوظیفیة من خالل حساب

الفرد باالعتماد على المعاییر التخطیطیة المناسبة.
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العالقات المكانیة للتلوث الصناعي في مدینة 
الحلة 

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

عبد جبیل جبارالجغرافیة

المستخلص
سافر من قبل اإلنسان على البیئة وتوازنها والذي یؤدي الى تشوه وٕازالة المظاهر الجمالیة یعد التلوث البیئي وخاصة الناتج عن الصناعة إعتداء

ة (العالقات المكانیة فیها ، ونتیجة لعملیة طرح الملوثات الصناعیة الضارة بالبیئة والتي بدأت تهدد الوسط الهوائي والمائي والتربة ، فقد جاءت هذه الدراس
لحلة ) ، لبیان طرق التعامل مع المخلفات الصلبة والسائلة والغازیة بما یضمن التقلیل الى حد ما من اآلثار الجانبیة التي للتلوث الصناعي في مدینة ا

شكل خطیر، وقد تسببها المصانع ، ومعرفة مدى تأثیرها على التوازن البیئي في مدینة الحلة ،إذ وجد إن أغلب األنشطة الصناعیة ملوثة للنظام الحیوي وب
افظة اإلعتماد في جمع البیانات والمعلومات الخاصة بعدد وتوزیع هذه االنشطة ضمن منطقة الدراسة على مدیریة الجهاز المركزي االحصائي في محتم

تلوث الهواء والمیاه بابل ، ومن ثم إخذ عینات لها وتحلیلها مختبریا في مدیریة بیئة بابل ، ووزارة العلوم والتكنولوجیا ،وجامعة القاسم الخضراء فیما یخص
طح االرض ، والتربة ، وقد تم معالجة البیانات والتحالیل بإستخدام معادالت مختلفة منها هندسیة كمعادلة ستن إلیجاد أعلى تركیزللملوثات بمستوى س

بموضوع البحث ، كذلك بینت ومعادلة االمم المتحدة لنمو السكان ومعادالت اخرى ، و تضمنت الدراسة  التعریف ببعض المصطلحات ذات الصلة
رزها الدراسة دور الخصائص الطبیعیة في التأثیر على التلوث الصناعي وأتضح بأن لهذه الخصائص دوركبیرفي التلوث خاصة المناخ وعناصره ومن أب

إرتفاع الملوثات ویرجع السبب الى الریاح التي یظهر دورها واضحًا في نشر الملوثات ،فضًال عن ذلك تطرقت الدراسة الى دورالخصائص البشریة في 
الزیادة السكانیة التي  تعمل على زیادة الضغط على إستعماالت األرض  عن طریق زیادة أعداد الصناعات الملوثة ،  .

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

زیــدون عبــد 
الــرزاق عــبود

A DISCOURSE- ANALYTIC STUDY
OF CLARIFICATION REQUESTS IN

PROFESSIONAL CONTEXTS

التربیة للعلوم 2017دكتوراه
االنساانیة

اللغة 
االنكلیزیة

ریاض طــارق كاظــم 
العــمیدي

Abstract
In natural discourse, hearers seek a complete understanding of speakers’ utterances. Misunderstanding may

occur as a result of various reasons like noise, interruption or even mishearing. Consequently, hearers need to
ground the speakers’ utterances fully in order not to miss some information uttered by the speaker.
This study explores the significance of using clarification requests in three different professional contexts, namely:
Court, Medical, and Educational. Purver’s theory of clarification requests (2004a) is adopted for the analysis of the
discourse of these three different contexts. The forms and readings mentioned by Purver are used as tools for the
purpose of analysis. The two variables (role and sex) that can affect the forms of clarification requests are also
investigated. The corpus of the study is taken from the British National Corpus (BNC) website as well as Kennith
Lay  published trail.
The study falls into five chapters. Chapter one includes an introduction, the problem, aims, hypotheses, procedure,
the scope and the value of the study. This study aims at, among other things, examining the possibility of applying
Purver’s theory of clarification requests (2004a), particularly the forms and readings, to different professional
contexts..
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التربیة للعلوم 2017ماجستیرالتصالب معلمًا اسلوبیًا في الشعر المیتافیزیقي
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اللغة 
االنكلیزیة

دنیا محمد مقداد 
عجام

المستخلص
حرفیة. ُتعنى هذه الدراسة بالمعلم االسلوبي المعروف بالتصالب. التصالب یعني اعادة الكلمات او التراكیب النحویة بشكل معكوس، ُمبینا براعة 

ا كان الشعراء ) معرفة ما اذ٢) أستكشاف مدى فعالیة التصالب بوصفه معلما اسلوبیا في الشعر المیتافیزیقي. (١تحاول الدراسة بلوغ االهداف اآلتیة: (
) تقّصي المستوى اللغوي للتصالب وظف بصورة رئیسة في الشعر ٣المیتافیزیقیین یستخدمون التصالب بصورة متساویة او هناك فوارق في استخدامهم. (

كثر شیوعا في الشعر ) تعیین نوع التصالب اال٥) تعیین نمط التصالب الذي ُیستخَدم بصورة متكررة في الشعر المیتافیزیقي. (٤المیتافیزیقي. (
المیتافیزیقي.

) یمیل الشعراء المیتافیزیقیون التخاذ التصالب معلما اسلوبیا لكتاباتهم بغض النظر ١لغرض تحقیق تلك االهداف، استعرضت الدراسة الفرضیات اآلتیة: (
) یبدو ان الشعراء المیتافیزیقیین ٣لب بصورة متساویة. () یمیل الشعراء المیتافیزیقیون الستخدام التصا٢عن الموضوع الذي هم بصدد الكتابة فیه. (

) یمیل الشعراء المیتافیزیقیون التخاذ النمط الكامل للتصالب لیكون النمط ٤یوظفون كل المستویات اللغویة للتصالب مع اعطاء األولویة للمستوى النحوي. (
یأخذ شكل الصلیب هو النوع االكثر شیوعا في الشعر المیتافیزیقي.) یبدو ان نوع التصالب الذي ٥االكثر تكرارا من حیث االستخدام. (
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ابتهال جاسم 
عباس الشریفي

A PRAGMATIC STUDY OF VOW IN
BIBLICAL VERSES

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

اللغة 
االنكلیزیة

نایف مخیف رزاق 
الشافعي

Abstract
Vow is a voluntarily act in which the speaker promises God something if his petition is granted. It is made only

to God as a voluntarily act, yet it becomes obligatory once it is made. This study has set itself to deal with this
issue because, to the best of the researcher's knowledge, it has not been dealt with fairly in modern writings.

The present study attempts to study vow in biblical texts from  a pragmatic perspective. Consequently, it has set
the following aims: (1) identifying the types of vow used in the Bible; (2) looking for the functions of vow in the
Bible; (3)shedding light on the different structures that are used in performing vow; (4) investigating the speech act
of vow in relation to other speech acts like pledges, promises, and oaths; (5) identifying the pragmatic components
and strategies used in making vow; (6) finding out how rhetorical devices are utilized in making vow; (7) and using
an eclectic model for the analysis of biblical texts of vow.

To achieve the aims of this study, the following hypotheses are put forward: (1) there are different types of vow
which are used in the Bible; (2) each type has its own function; (3) more than one structure is used in performing
vow in the Bible; (4) there is a close relation between the act of vow and other acts like pledge, promise, and oath;
(5) vow is made by using different pragmatic components like  the use of speech act of vow, politeness principle,
presuppositions, and deixis; (6) persuasive appeals, repetition (including full repetition, parallelism, and chiasmus),
irony, and symbol, as rhetorical devices, can be utilized in making vow.
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فاطمة رحمن 
مخیف

A PRAGMATIC STUDY OF
EXAGGERATION IN BRITISH AND

AMERICAN NOVELS

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

اللغة 
االنكلیزیة

قاسم عباس ضایف 
الطفیلي 

Abstract
The main concern of this study is to tackle exaggeration in two representative novels. One is British and the

other is American. These two novels are:  Mrs. Dalloway by Virginia Woolf and The Great Gatsby by F. Scott
Fitzgerald respectively. From a pragmatic point of view, exaggeration in the field of literature has not been given
enough attention. Accordingly, this study is an attempt to analyze exaggeration pragmatically by using an eclectic
model. Thus, it concerns itself with achieving the following aims:(1)investigating the kinds of speech acts through
which the exaggeration language occurs and specifying the kinds which are highly used in Mrs. Dalloway and The
Great Gatsby, (2)identifying the devices of exaggeration and specifying the devices which are mostly employed in
Mrs. Dalloway and The Great Gatsby, (3)showing how exaggerators pragmatically proceed the Politeness Principle
and the Cooperative Principle in Mrs. Dalloway and The Great Gatsby, (4)figuring out the pragmatic functions of
exaggeration and highlighting those which are extremely used in Mrs. Dalloway and The Great Gatsby, (5)figuring
out whether the British English or the American English is more exaggerated than the other.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

رؤى حمید 
مندیل

التربیة للعلوم 2017ماجستیرالبناء الفني للموشح العراقي 
االنسانیة

فرحان بدري الحربياللغة العربیة

المستخلص
على الرغم من كونها الحمد هللا الذي أسبغ علي نعمة الصبر وأنا أختم رحلتي المضنیة المثمرة في رسالتي ، فقد كانت الرحلة مع الموشح العراقي 

اداته في المشرق دمضنیة إال أنها مفیدة جعلتني أستشعر بقیمة هذا الفن الذي ُیعد واحدًا من إبداعات العقل العربي سواء في مواطن نشأته األندلس أو امت
قد فأشكر اهللا على ما قدمت وٕان كنت، سبات وا فیها الحیاة بعد طول في العراق الذي اعطى للموشح رونقه وأعاد شعراؤه أجواءه وبعثالعربي والسیما

وقد خرجت دراستي بنتائج أراها مهمة في إطار أهداف البشر اما الكمال َفّلله وحده.الصواب في بعض المواضع فإن تلك هي صفة أخطأت ولم أجانب
الرسالة ومن أهم هذه النتائج 

مالیة الموشح فإن الجمالیة تتأتى من الموسیقى لذا فإن من النتائج التي ُأسجلها بأن بحر إنَّ سر جمالیة الموشح یكمن في موسیقاه وحیث اني أدرس ج•  
افاد شعراء الموشحات العراقیة من تالزم بعض • في میزان الشعر العربي عمومًا .الرمل كان له الحظ األوفر وقد إنماز استعماله في الموشح عن استعماله

تعلق بالموسیقى وفیما ی•  لموروث فكانت له سمة في اإلبداع.جمالیة خرجوا بها عن المألوف في المیزان الشعري االتفعیالت في البحور فأضافوا سمة 
ولقد وجدت أن مصادر الصورة للموشحة العراقیة •  واضح فضًال عن التكرار والجناس .فلقد شاع في موشحات الشعراء التصریع بشكل الداخلیة للموشحة

األولى للموشحة األندلسیة حیث كان للطبیعة سواء المتحركة منها والصامتة الحظ األوفر في انتاج الصورة وتخیلها .لم تبتعد عن المصادر
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علي قیس حمزة 
الخفاجي

مقبولیة االنسجام  في النقد األدبي العربي حتى 
نهایة القرن الخامس الهجري 

التربیة للعلوم 2016ماجستیر
االنسانیة

محمد شاكر ناصر اللغة العربیة
الربیعي

المستخلص 

دراستها في ضوء عد رحلة لیست بالقصیرة من التفتیش واالستقراء والتصنیف والتحلیل لما تیسر وقوعه بین أیدینا من مادة النقد العربي القدیم، ومحاولة 
مقبولیة االنسجام في البعد اإلیقاعي: -الدراسة:علم لغة النص، نقف عند أهم ما تمخض عنه البحث وأنتجته 

االنسجام في بعد اإلیقاعي الخارجي: أوال: مقبولیة
دة في النص أ) االنسجام في البعد العروضي: لهذا االنسجام أثر بالغ في زیادة مقبولیة الشعر، لما یتمیز به هذا البعد من طریقة تركیب منتظمة ممت

لنفسیة للمتلقي، وقد كان الشاعر العربي یمیل إلى انسجام قصائده الشعري كّله، تخلق نظامًا موسیقًیا یثیر بهجة النفس ویجعل الشعر منسجًما مع البنیة ا
ارتباط صوتًیا حتى قبل تثبیت أسس علم العروض، فهو یصدر عن قصدیة تامة في نظم أشعاره منذ أولى القصائد الشعریة، وكان للغة العربیة وطریقة 

ي هذا البعد، ولذلك كانت قدرة الشاعر في المحافظة على االنسجام في البعد مقاطع الكلمات فیها األثر المهم في تسهیل المحافظة على االنسجام ف
معیاًرا في تفضیل شاعر على بقیة شعراء عصره، وهو ما حصل في تفضیل –في بعض األحیان –العروضي في أغلب األوزان الشعریة المعروفة 

شعر العربي یفقده هویته، والهویة كما هو معلوم في علم لغة النص جزء ال األصمعي لألعشى، مما یعني أنهم رأوا أن غیاب الجانب العروضي في ال
ضي، وأثر ذلك في یتجزأ من المعاییر التي تقّر للنص بنصیته، ولما كان النقاد العرب على درایة واسعة وٕادراك تام بأهمیة تحقق االنسجام في البعد العرو 

زیادة االتصال بین الشاعر والمتلقي.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

إیناس كاظم 
شنبارة الجبوري

التربیة للعلوم 2017دكتوراهشعر أبي تمام  دراسة بنیویة تكوینیة
االنسانیة

عباس محمد رضا اللغة العربیة
البیاتي

المستخلص
توصلت من خالل هذه الدراسة التي تم فیها قراءة شعر أبي تمام في ضوء المنهج البنیوي التكویني إلى مجموعة من النتائج نذكرها باآلتي:

متعلقة بالجمالیات الــــ  المنهج البنیوي التكویني واحد من المناهج التي أفرزتها ثقافة الغرب مستندة على الجانب الفكري، فابتعدت عن النظرة التقلیدیة ١
یة النصیة، كما ابتعدت عن تطویق النص والبحث في لغته فقط، وانتقل الى البحث عن المجتمعي، عن طریق ربط العمل األدبي بصاحبه وبطبقة فكر 

معینة وبالمجتمع باتجاهاته كافة،  فالمنهج یشتغل في مساحات واسعة ضمن آلیات وٕاجراءات معینة.
تعدد األدوات اإلجرائیة والمقوالت التي وضعها غولدمان اال ان المنهج یسیر في ثالث خطوات اساسیة تتمثل اوالها: بكشف رؤیة ـــــ  على الرغم من ٢

ثانیتهما: تقوم العالم لدى الشخص المدروس عبر التتبع الزمني تنازلیًا، ومن ثم ربط هذه الرؤیة بطبقة من طبقات المجتمع ینتمي إلیها الشخص فكریًا، و 
لطبقة وبالبنیة الدالة على فهم البنیة االبداعیة المدروسة وكشف بنیتها الدالة، وأخیرًا: إقامة عالقة شاملة من خالل عملیة التفسیر تربط الرؤیة الفكریة با

والعصر بجمیع تحوالته السیاسیة واالجتماعیة والثقافیة...
مفهوم رؤیة العالم وذلك من خالل( مجموع التطلعات والمشاعر واألفكار التي تجمع أعضاء ـــــ  قدم غولدمان حدود ثابتة من خاللها نستطیع تحدید ٣

انحراف النسق المجموعة الواحدة وتعارضها مع المجموعات األخرى).وفي بحثنا عن رؤیة العالم توصلنا إلى انها( رؤیة مغایرة)، وتكمن هذه المغایرة في 
عاطفیة إلى الثقافة العقلیة الخالصة، فقد هیمن العقل على تطلعاتهم وأفكارهم وثقافتهم.الفكري من النقل والشفویة وال-الثقافي
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زیاد قاسم 
دریس

تعدد اَألوجه النحویة  في شروح الصحیفة 
السجادیة      

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

شعالن عبد علي اللغة العربیة
سلطان   

المستخلص
ة : بعد هذه الرحلة الممتعة في رحاب الصحیفة السَّجادیة وُشروحها ال ُبدَّ لي في نهایة المطاف َأْن ُأَقدَِّم قطًفا من ثمار هذه الرحل

ده من الُشرَّاح ِإلى َأْن جاء شرح ـــــ حاولت الدراسة َأْن تكشف التَأثر والتأثیر فیما بین ُشرَّاح الصحیفة ، فرَأت َأنَّ منهج الشیخ المجلسي قد َأثَّر بمن جاء بع١
لى اللنباني والسید النائیني، والسید الشیرازي، فكل من السید علي المدني (ریاض السالكین) فبدا التَأثر بمنهجه فیما بعده واضًحا؛ ِإذ قد َأثر في منهج  المو 

جاء بعد السید المدني له تبع َأقرَّ بذلك َأم جحد.
غلب الشُّروح التي تقدمته ــــــ كشفت الدراسة عن تعقبات الشُّراح بعضهم لبعض ، فرَأت َأنَّ َأكثر الشُّراح تعقًبا السید المدني ، ِإذ اطَّلع المدني على أَ ٢

ملي ویرد علیه بُأسلوب قبها من دون َأْن ُیَصرِّح باسم الشارح ، واكتفى بذكر (قول بعضهم) ، وبتتبعي آلرائهم وجدُت َأنَّه كثیًرا ما كان یتعقب الشیخ العاوتع
شدید اللهجة غالًبا. 

قلبوا التركیب على َأوجهه المحتملة محاولة منهم للوصول ِإلى ـــــ َأدرَك ُشرَّاح الصحیفة جیًدا تراكیب النص السَّجادي المبارك ، وتفننوا في توجیهها ف٣
.uالمعنى المراد لُیحمَل علیه نص اِإلمام 

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

ولید طالب 
كاظم الحسیني

أثر التحلیل األسلوبي في تحصیل طالب  الصف 
األدب والنصوصالخامس األدبي في مادة 

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

طرائق 
تدریس

بسام عبد الخالق 
األسدي

المستخلص
یهدف البحث الحالي إلى :                                                                                                      

تعرف أثر التحلیل األسلوبي في تحصیل طالب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص  .• 
ولتحقیق هذا الهدف وضع الباحث الفرضیة الصفریة اآلتیة :

ة األدب ) بین متوسط تحصیل درجات طالب المجموعة التجریبیة الذین یدرسون ماد٠,٠٥لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة (
نفسها بـ (الطریقة التقلیدیة) والنصوص على وفق أسلوب (التحلیل األسلوبي) ومتوسط تحصیل درجات طالب المجموعة الضابطة الذین یدرسون المادة

) تسعة وثالثون ٣٩البها (وقد اختار الباحث عشوائیًا إعدادیة الثورة للبنین ، وبالطریقة نفسها اختار شعبة (أ) لتمثل المجموعة الضابطة البالغ عدد ط.
) ثالثة وأربعون طالبًا.٤٣طالبًا ، وشعبة (ب) لتمثل المجموعة التجریبیة البالغ عدد طالبها (

اللغة العربیة وكافأ بین مجموعتي البحث في المتغیرات اآلتیة :(العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور، والتحصیل الدراسي لآلباء ولألمهات ، ودرجات 
إلختبار النهائي للصف الرابع األدبي، ودرجات إختبار القدرة اللغویة ) .في ا

) مائة وثالثة أهداف سلوكیة، ١٠٣وبعد تحدید المادة التي ستدّرس في أثناء مدة التجربة، صاغ الباحث األهداف السلوكیة للموضوعات الثمان فكانت(
مدة التجربة . وقد أعدَّ خططًا للموضوعات المقرر تدریسها في أثناء 

) أسابیع ، وبعد انتهاء التجربة طبق الباحث اختبارًا  تحصیلیًا على طالب ٨وقد دّرس الباحث نفسه مجموعتي البحث في أثناء مدة التجربة التي استمرت (
ضه على مجموعة من المحكمین ، ) فقرة موضوعیة من نوع  االختیار من متعدد ، وقد تثبت   من صدق  االختبار  بعر ٢٥مجموعتي البحث تكّون من (

) وبذلك أصبح ٠,٧٥) إلستخراج الثبات فكان مقداره (٢٠وحسب ثباته بعد تطبیقه على العینة االستطالعیة باستعمال معادلة (كیودر ریتشاردسون 
االختبار جاهزًا للتطبیق. 
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سارة حسین 
عبد عون 
الجبوري 

أثر التدریس على وفق النظریة التواصلیة في 
األداء التعبیري لدى طالبات الخامس األدبي

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

حمزة هاشم محیمید 
السلطاني

المستخلص 
عن األفكار والمشاعر وعن طریقه یستطیع الفرد الكشف عن المتحدث او الكاتب وعن مواهبه یعد التعبیر أهم فروع اللغة العربیة إذ یفصح 

منطوقة ، وهو وسیلة وقدراته ومیوله ، ویمثل التعبیر نشاطًا أدبیًا واجتماعیًا فهو الطریقة التي یصون بها الفرد أفكاره وأحاسیسه بلغة سلیمة مكتوبة أو 
طته  یستطع الفرد أفهام ما یرید وان یفهم في الوقت نفسه ما یریدون .التواصل بین الفرد والجماعة بوسا

تدریسیة جدیدة على الرغم من أهمیة التعبیر اال أنه مازال یدرس بالطریقة القائمة على الحفظ والتلقین لذلك ترى الباحثة أن الطلبة بحاجة الى طریقة 
ة مهاراتهم العقلیة واتجاهاتهم ومیولهم عن طریق االعتماد على الحوار ومناقشة المعلومات وٕاعطاء تساعدهم وتعاونهم على توسیع معلوماتهم وأثراءها وتنمی

ارتأت الباحثة الطلبة فرصة للتعبیر عن أفكارهم الجدیدة وصیاغتها بأشكال مختلفة تشجعهم على طرح االسئلة واالستفسار عن المعلومات، وبناًء على ذلك 
(اثر التدریس على وفق النظریة التواصلیة في االداء التعبیري لدى الطالبات الخامس االدبي ) ولتحقیق هدف البحث فرضت أجراء دراستها الموسومة بـ 

الباحثة الفرضیة الصفریة االتیة :
لتعبیر على وفق النظریة ) بین متوسط درجات  طالبات المجموعة التجریبیة الالئي یدرسن ا٠,٠٥ال توجد فروق ذوات داللة إحصائیة عند  مستوى داللة (

.التواصلیة ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي یدرسن التعبیر بالطریقة االعتیادیة في االداء التعبیري

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

أركان فالح 
هاشم

الطمأنینة االنفعالیة وهویة األنا وعالقتهما بالدافع 
المعرفي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة 

التربیة للعلوم 2017ماجستیر
االنسانیة

علوم تربویة 
ونفسیة

علي محمود كاظم 

المستخلص 

ابل للعام البحث الحالي على دراسة الطمأنینة االنفعالیة وهویة األنا وعالقتهما بالدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة اإلعدادیة في مركز محافظة بقتصر
تعرفة إلىفت الدراسطالبًا وطالبة ُأختیروا باألسلوب المتناسب بصورة عشوائیة ، وهد)٣٠٣)، وقد تألفت عینة البحث من (٢٠١٥-٢٠١٦الدراسي (

. الطمأنینة االنفعالیة لدى طلبة  المرحلة االعدادیة  .
.الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في الطمأنینة االنفعالیة لدى طلبة المرحلة االعدادیة على  وفق متغیر الجنس .

.حالة هویة األنا ( تحقیق ، تعلیق ، تشتیت ) لدى طلبة  المرحلة االعدادیة  .
الداللة اإلحصائیة لحالة هویة األنا ( تحقیق ، تعلیق ، تشتت ) لدى طلبة المرحلة االعدادیة  على وفق متغیر الجنس ..الفروق ذات 

.الدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة االعدادیة  .
.الفروق ذات الداللة اإلحصائیة للدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة االعدادیة  على وفق متغیر الجنس .

لة اإلحصائیة للعالقة اإلرتباطیة  بین الطمأنینة االنفعالیة وحالة هویة األنا (تحقیق ، تعلیق ، تشتت)..الدال
.الداللة اإلحصائیة للعالقة اإلرتباطیة  بین الطمأنینة االنفعالیة والدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة االعدادیة .

هویة االنا (تحقیق ، تعلیق ، تشتت) والدافع المعرفي لدى طلبة المرحلة االعدادیة  ..الداللة اإلحصائیة للعالقة اإلرتباطیة  بین حالة
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
أسعد محمد عليالریاضیات2017ماجستیرشبه المودیوالت تامة اإلستقراریةحیـدر عباس عبد األمیر

المستخلص
f:Kلكل تشاكل  f(K) Kیقال انه مستقر اذا Mمن K. شبه المودیول الجزئي Rمودیول معرف على شبه الحلقة شبه Mنفرض  → M شبه .

لمودیول التام هو مستقر. إن مفهوم شبه المودیول تام االستقراریة هو تحویل من اMمن Kیسمى تام االستقرار اذا كل شبه مودیول جزئي  Mالمودیول 
نقدم في هذا العمل مفهوم شبه المودیول الجزئي المستقر وشبه المودیول تام االستقراریة  وندرس الشروط التي نحتاجها لنحصل على خصائص االستقراریة.

ریة التامة من تقراوصفات مشابهه كما في المودیوالت. باالضافة الى ذلك، سنناقش خاصیة الحذف لشبه المودیوالت تامة االستقراریة المنتظمة، لكن أوال االس
التامة لشبه المجموع المباشر من شبه المودیوالت تامة االستقراریة تحت شروط معینة لتصبح تامة االستقراریة نوقشت. كذلك العالقة بین  االستقراریة

ت التامة كاذبة االستقراریة كتعمیمات الى المودیول  ومعیار بیر درست. فضال عن ذلك، مفهوم شبه المودیوالت الجزئیة الكاذبة االستقراریة وشبه المودیوال
المودیوالت مفهومي  شبه  المودیوالت  الجزئیة  المستقرة  وشبه  المودیوالت  تامة  االستقراریة  على  الترتیب درست.  بعض الخصائص والصفات لشبه

التامة كاذبة االستقراریة حصل
المشرفاسم القسمالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

شهاب أحمد عبد الزهرة 
العنزي 

Using Fuzzy Fault Tree Analysis
for Complex Systems Reliability

عدي صبري عبد الرزاقالریاضیات2017ماجستیر

المستخلص
نین ابواب في هذه الرسالة تم دراسة تحلیل نوعي وكمي لشجرة الخطأ الضبابیة وهي تقنیة تكشف لنا حالة فشل االنظمة المختلفة والتي تعتمد على قوا

المنطق ألیجاد مجامیع القطوع الصغرى التي تسبب فشل النظام.                              
ن المعلومات العدید من األحداث األساسیة التي یمكن أن تحدث من الناحیة النظریة لم تحدث أو حدثت بشكل نادر بحیث أبعد بناء شجرة الخطأ فأن

یمكن أن یصف استخدام االحتمال الضبابي أحتمال الفشل والشكوك من أي حدث اساسي. ومن بعد ذلك یخمن احتمال حدوث الحدث الرئیسي لیست متوفرة.
تم تحلیل  شجرة الخطأ الضبابیة ثم مناقشة التحلیل النوعي والتحلیل الكمي من خالل ایجاد اصغرمجامیع قاطعة العملیات الریاضیة. مل بعضالذي یستع

وتخمین معولیة النظام باستخدام منطق المجموعة الضبابیة، حیث ان مركبات النظام ممثلة بها مع أمثلة توضیحیة تبین ذلك. 
اسم المشرفالقسم السنةالشهادةالرسالةعنوان اسم الطالب

Some Chaotic Properties on Oneعلیاء حسین حمزه
Dimensional  Spaces

أفتخار مضر طالب الشرعالریاضیات2017ماجستیر

Abstract
In this thesis, new spaces are introduced : the one disconnecting arc space which is denoted by D and the two

disconnecting arc space which is denoted by S . The periodicity and some chaotic properties on those spaces are
proved , also the P-lift and rotation numbers are used to show some chaotic properties on the two disconnecting arc
space . In this work, we prove for a map on one disconnecting arc space that there is a relation  between
1. The transitivity of f and a map has a periodic of period n when n≥1 , an odd number .
2. The transitivity of f and f^2  is transitive ,f is totally transitive .
3. The transitivity of f and f is topologically mixing .
4. The transitivity of f and if f is piecewise monotone,  for every arc K⊆D, there is an n such that f^n (K)=D .

We proved some properties of topological entropy ,also we prove that the one disconnecting arc map is
chaotic according to Devaney under certain conditions and that transitivity is enough to satisfy Devaney's chaos . Also
to satisfy Devaney's chaos
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
The Essential Order of L_pعمر عبد الكریم رحومي

Approximation for Neural Networks
ایمان سمیر بهیهالریاضیات2017ماجستیر

ABSTRACT
This thesis consists of essential rate estimation of approximation using neural networks for functions in L_p spaces  for
p>0 .To prove our results for approximation using regular neural networks we need to introduce an equivalence
estimation between K-functional and r-th modules of smoothness in terms of an improvement version of Dunkl
operator.
Using the equivalence estimation between the K-functional and r-th modules of smoothness , we guarantee a highest
approximation accuracy using regular feed ford word neural network using special classes of neural network for
functions in L_p spaces  for p<1 defined on any subset of the d-Euclidean spaces .
The weights are fixed in the radial bases functions neural networks to have facilities in applications and prove direct
theorem using radial basis function neural networks for functions in L_p spaces  for p≥1 .

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
New Distributions on Proposedبناظیر ضیاء محمد

Classes
الكاظمكریمة عبد الریاضیات2017ماجستیر

Abstract

There are many important problems where the real data does not fit any of the classical or standard probability
models, and the  lifetime distributions have been used to model analyses the lifetime data in many applied sciences
such as medicine, engineering, finance, biostatistics , reliability and survival analyses because a statistical analysis
depends heavily on the assumed probability model or distributions.
The distributions, generalization distributions there were derived in this thesis  that can be used in life applications. It is
hoped that findings of this work will be useful for the practitioners in various fields of theoretical and applied sciences.
This thesis is our contribution in this field throughout finding these distributions .
Three distributions are introduced, Rayleigh-Pareto distribution, Rayleigh- Lomax distribution and  Uniform- Lomax
Distribution, as well as  discussion of some their important properties , and estimate their parameters. These
distributions depend on the original distribution, Rayleigh distribution, Pareto distribution, Lomax(Pareto II) distribution,
and Uniform distribution. The idea of the subject that is companied two distributions by one of the methods that are
used to generalize distribution.
Therefore there is an  application  using  certain real data set to illustrate the usefulness of the proposed distribution to
real data using MATLAB (R2011b) software.
In the application  of  Rayleigh -Pareto  distribution, we used real data set ,and make a compare between  Rayleigh -
Pareto  distribution used in thesis with others distributions. Its appear that Rayleigh -Pareto  distribution is the best in
comparison with  other distributions.





ص اللیزریة/ االقراالمكتبة المركزیة المرعب    عليزینب علي حسینوالمالظعمرانسلوى عبد الھادي

)٣٨(

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
أحمد محي حمود جواد 

عجام
استخدام المطاط المعاد في تحضیر عجنات 

مطاطیة تستعمل كأغطیة مانعة للرطوبة
سمیر حسن النصراوي               الفیزیاء2017ماجستیر

المسخلص 
هذه الدراسة بعدة محاور. جراءٳتناولت هذه الدراسة تحضیر عجنة مطاطیة متراكبة لكي یتم استخدامها في تصنیع اغطیة عازلة للرطوبة، وقد تم 

,pphr (0) بنسب مختلفة Reclaim Rubber(الحیویةمعادالمطاطلیهاٳ) كمادة اساسیة واضیف SBRبیوتادایین (-أوال تم اختیار مطاط الستایرین
العینات باستعمال قوالب ذات ابعاد خاصة ) باالضافة الى المواد المفلكنة والمعجلة والمنشطة لعملیة الفلكنة، وتم تحضیر250 ,200 ,150 ,100 ,50

ثم تم دراسة بعض الخواص C°١٤٥ودرجة حرارة ١٠MPa) وباستخدام المكبس الحراري تحت ضغط ASTMوحسب المواصفات العالمیة للفحص (
اط، الوزن النوعي، البلى االحتكاك وخاصیة المیكانیكیة للعینات مثل خاصیة الشد، االستطالة، معامل المرونة، مقاومة التمزق، الصالدة، التشوه باالنضغ

مع زیادة نسبة امتصاصیة الماء. من خالل اجراء االختبارات وجد أن خواص قوة الشد واالستطالة ومقاومة التمزق والوزن النوعي وامتصاصیة الماء، تزداد 
ذلك تم اختیار العجنات التي تمتلك افضل خواص میكانیكیة وهي المطاط معاد الحیویة وینخفض كل من معامل المرونة والصالدة والبلى االحتكاكي وبعد

). pphr(100SBR+250R.Rالتي تتكون من B6) والعجنة pphr(100SBR+200R.Rالتي تتكون من B5العجنة 

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
سارة مهدي عبید 

الشریفي 
Shell Model Calculations of some

Exotic Nuclei   around the Core
132Sn

فـؤاد عطیة مجیـدالفیزیاء2017ماجستیر

Abstract
Unrestricted large-scale shell model calculations have been performed to study the energy levels, reduced

transition probabilities B(E2; 0+→ 2+), B(E2; 2+→ 4+) and binding energies for 1 1 1 1  ,134,136Sn, 134,136Te,
136,138Xe and 138Ba isotopes. The  calculations  have been  performed  using  the  recent  shell  model  code
NushellX@MSU  by employing j j56pna, j j56pnb, kh5082, cw5082, j j56cdb and khhe residual effective interactions.
The calculations have been performed by taken the core at 132Sn in j j56pn model space without any restrictions
imposed on the valence nucleons outside the core. The calculations of excitation energy levels, reduced transition
probabilities and binding energies, were compared with the recent available experimental data. A satisfactory results
were obtained by comparing the absolute difference between theoretical and experimental 2+as well as 4+states for all
selected isotopes.
The experimental binding energy is very well reproduced by the current shell model calculations. From the comparison
between our theoretical calculations for excitation spectra and reduced electric transition probabilities B(E2) with
the corresponding experimental data, it is concluded that, there is no universal effective interaction in this mass region
and more investigation needed to study other nuclear structure properties that might help us to better understand the
nuclei lies in the vicinity of 132Sn core.
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
علي حسین علي 

جواد
Factors Affecting Quality of Life for Patients with
Cerebrovascular Accident in Middle Euphrates

Neuroscience Center in Al-Najaf Al –Ashraf City

سحر ادهم عليالتمریض2017ماجستیر

Abstract
Background: Cerebrovascular accident  is a main leading cause  affectedly decrease the level of quality

of life of the patients. The measurement of  quality of life for population with chronic diseases gives  a clear view to
determine the impact on health care providers when prognosis is not possible. Factors affecting the quality of life
may be vary between different age categorize such as CVA young and old CVA patients, different  factors  have
affected the quality of life, related to the following aspects: motor impairment, physical dysfunction  or dependency
in activity of daily living, the presence of depression ,cognitive impairment, and speech disturbances.
The main aim of the study: To identify the factors affecting the quality of life for patients suffering from
cerebrovascular accident.

اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةلطالباسم ا
Assessment of the Head Nurses’  Performanceسالم كریم هجول

Regarding Staff Management at the Units of  Al-
Najaf  AL-Ashraf City Hospitals

منى خلیلالتمریض2017ماجستیر

Abstract
Objective(s):The objective of the study to assess the head nurses’ performance regarding staff management

at the units of Al-Najaf Al-Ashraf city hospitals.
Methodology: Analytic Cross-Sectional study was carried out throughout the present study to assess the head
nurses’ performance regarding staff management at the units of Al-Najaf Al-Ashraf city hospitals. Quantitative
research design was utilized to conduct the study. This study started from November 11th 2015 to July 2nd 2016.
The target population for this study was all head nurses (n=86) included at previously mentioned setting  (Al-Najaf
AL-Ashraf City Hospitals). Through an extensive review of relevant literature, a questionnaire was constructed for
the purpose of the study. The data was collected through the utilization of a developed questionnaire (Arabic
version) and by means of interview with each head nurse included in the present study. The data collection process
started from March. 20th, 2016 to April 21th, 2016. The statistical data analysis were conducted using the
statistical package (SPSS).The conducted statistical analysis included analysis of variance (one way ANOVA),
Cronbach Alpha to test the reliability of questionnaire (Internal consistency) and Pearson's correlation.
Results: The findings of the study found that the head nurses performance was good and there was no significant
difference between demographic data and performance of the head nurse whereas there was significant correlation
with level of education.
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةالرسالةعنوان اسم الطالب
إسماعیل حسن 

جواد                              
Assessment of Self-Care Knowledge among Type II

Diabetes Mellitus atients at Diabetic Center in
Babylon Governorate

سلمى كاظم التمریض2016ماجستیر
جهاد

Abstract
A descriptive design cross-sectional study has conducted throughout the period of  October 20th 2015 to

June  25th 2016 in order to assess the self- care knowledge of patients with type II  diabetics mellitus at diabetic
center in Babylon Governorate. A Purposive sample of (120) subjects were  selected throughout the use of non-
probability sampling approach, that include patients who were diagnosed with type II diabetes mellitus visiting
diabetic center in Merjan medical city/ Babylon Governorate.

اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
تقییم الحالة التغذویة لألطفال دون سن الخامسة من العمر في مدینة احمد رامز هالل

الحله
قحطان هادي التمریض2017ماجستیر

حسین

المستخلص
ألجل تقییم الحالة التغذویة لألطفال دون الخامسة ٢٠١٦أب ٢٧إلى ٢٠١٥تشرین األول ١أجریت دراسة مقطعیة وصفیة خالل الفترة من 

یموغرافیةمن العمر في مدینة الحله من خالل قیاس (الوزن للطول والعمر) من خالل المقاییس الجسمانیة، وكذلك إلیجاد العالقة ما بین الخصائص الد
للطفل و اإلباء بالحالة التغذویة لالطفال.

) طفل مع أمهاتهم عند زیارتهم للمراكز الصحیة األولیة لغرض الحصول على الرعایة الصحیة. هذه العینة ١٠٠٠تم اخذ عینه مالئمة غیر احتمالیه لـ (
الحلة األول وقطاع الحله الثاني للرعایة الصحیة األولیة. اختیرت موزعة على قطاعین للرعایة الصحیة األولیة وفقا لدائرة دائرة صحة بابل، وتشمل قطاع 

) مركزا صحیا عشوائیا من مجموع مراكز الرعایة الصحیة األولیة لغرض الدراسة.١٠(
) خبیرا لتثبت ١٧تم تصمیم استمارة االستبانه لغرض الدراسة وتحقق االعتماد على موثوقیة االستبانه من خالل دراسة تجریبیة ومن ثم عرضها على (

ة (الوزن إلى مصداقیتها. وتشمل جزأین، الجزء األول مكون من الخصائص الدیموغرافیة لألطفال و إمهاتهم، و إما الجزء الثاني یشمل المقاییس الجسمانی
العمر، و الطول إلى العمر، و الوزن إلى الطول).  

الذي یشمل التكرارات والنسب المئویة؛ و التحلیل اإلحصائي أالستنتاجي والذي شمل تم تحلیل البیانات من خالل تطبیق التحلیل اإلحصائي الوصفي
اختبار مربع كأي.
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اسم المشرفالكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
حسین خضیر 
خلیف الطائي

Assessment of Postoperative Complications for
Patients undergoing Orthopedics Surgery at Al-

Hilla Teaching Hospital.

فخریة جبر التمریض2017ماجستیر
محیبس

المستخلص
الخلفیة: مضاعفات ما بعد العملیة تتعلق بنقص في العنایة ما بعد العملیة تقود الى عدة مضاعفات ربما تتطور في عدة مرضى نتیجة تأثیر 

الخ. كل عوامل الخطورة ربما تؤدي الى ٠٠٠اخرى مثل طول فترة الرقود في المستشفى، عدم الحركة بعد العملیة، التدخین، التخدیر العام ومخاطر 
مضاعفات ما بعد العملیة وبالتالي تفرض اعباء اقتصادیة على المریض والمؤسسة الصحیة.

احیة للمرضى الخاضعین لجراحة العظام والعالقِة بین (بعض الخصائص االهداف: تهدف هذه الدراسة الى تقییم المضاعفات ما بعد العملیة الجر 
الدیموغرافیة، المعلومات الطبیة للمریض) والمضاعفات بعد العملیة.

َشملْت ، العّینة ٢٠١٦تشرین الثاني   ٣٠ولغایة ٢٠١٦لشهر كانون الثاني ٢٥اإلجراءات: أجریت هذه الدراسة في مستشفى الحلة التعلیمي. ابتدآ" ِمْن 
سنة فما فوق .١٨مریِض كان لدیهم عملیة  في األطراِف العلیِا واألطراِف السفلى ، تحت التخدیر العام ، لیس لدیهم امراض مزمنة وبعمر ١٠٠

ات الدیموغرافیة للمریض ولتحقیق أهداِف هذه الدراسِة، تم تصمیم استمارة استبیان والتي َكانْت متكّونة من ثالثة أجزاِء، وتضمن الجزء األول المعلوم
٣٤فقرات، أما الجزء الثالث لالستبانة َشمَل المضاعفات بعد العملیة وتضمنت ٧فقرات، بینما الجزء الثاني المعلوماِت الطبیِة واشتملت على٥وتضمنت 

فقرة والتي قد تحدث بعد العملیة.
سنة، كما بینت ان النسبة المئویة العلیا ٢٧-١٨ضاعفات حصلت ما بین االعمار االستنتاجات: اظهرت َنتاِئِج هذه الدراسِة أّن نسبة عالیة من الم

%) من المرضى كانوا مدخنین ولدیهم مضاعفات. ٣٨(
%) أكثر من ٦٠%)، معدل التقئ عند النساء (٣٦,٨%) اقل من الذین ال یدخنون (١٦,٢وجدت هذه الدراسة ان معدل التقئ ما بعد العملیة للمدخنین (

%).٢٢,٣(الرجال
%). العالقة بین (الخصائص الدیموغرافیة، المعلومات ١,٧%) أكثر من الذین ال یدخنون (١١,٦اضافة الى ذلك ان معدل االلتهاب عند المدخنین (

سطة تحلیل مربع كاي. الطبیة) والمضاعفات مثل (العمر، التدخین، المهنة، مستوى التعلیم، واستخدام االدویة) بعد العملیة ذو اهمیة والتي اثبتت بوا
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
حسین خضیر خلیف 

الطائي
أثر الروایات المبهمة في تفسیر النص القرآني عند 

مفسري اإلمامیة
حكمت عبید حسین علوم القران2017ماجستیر

الخفاجي

المستخلص
ج بإیجاز :     الحمد هللا الذي وفقني إلتمام هذه الرسالة ، أود هنا أن أسجل ما استطعت استخالصه من فصول البحث لتكون نتائج  لها . وأهم تلك النتائ

و أیًضا یدل إنَّ المبهم في اللغة تندرج تحته معاٍن عدة هي : الخفاء والغموض ، التشابه ، اإلغالق . وال یختلف كثیًرا عن المبهم في االصطالح فه- ١
المبهمة : هي الروایة التي على هذه المعاني فهو عند األصولیین غیر مذكور االسم أصًال وعند المحدِّثین هو خفاء وغموض الراوي . وعلیه تكون الروایة 

أبهم ذكر الراوي فیها بحیث ذكر بلفظ خفي ال یستبین .                                                                           
د واإلبهام في المتن .وتبین أنَّ للمبهم ألفاظ اختص بها كرجل وامرأة وعم وعمة وخال إنَّ اإلبهام یقسم بحسب موضعه إلى قسمین هما : االبهام  في السن-٢

محدِّثین من االمامیة فلم وخالة واألبن والبنت .... وعرفنا أنَّ ذلك عند المحدِّثین من مذهب الجمهور ، حیث عدوا هذه األلفاظ في سند الحدیث ومتنه ، بینما ال
ما كان حدیثهم عن اإلبهام في السند فقالوا :  فإذا كان في سند الحدیث ( فالن عن رجل او عن بعض اصحابه او عن سماه عن یتحدثوا عن إبهام المتن وٕان

فالن ) یعد حدیثًا مبهًما  .                                                                        
المبهم أو المبهم عند االمامیة أول من تحدث عنه  ، وحدد مصطلحه وذكر ألفاظه السید محمد باقر حسب ما توصل إلیه البحث إنَّ مصطلح الحدیث -٣

هـ ) ومن تحدث عنه بعده أخذه منه ولم یضف شیًئا علیه .                                                                         ١٠٤١الداماد (ت 
فیه . و عدم معرفة بیَّن العلماء أسباب اإلبهام في السند والمتن، فمن األسباب لإلبهام في السند ابهام الراوي اسم الذي یروي عنه إما اختصاًرا او شًكا-٣

.الراوي السم من روى عنه وغیر ذلك . ومن األسباب لإلبهام في المتن 

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
زاهد جمیل هاشم 

الحسیني
اثر االستعماِل االلغوي السلوبي االستفهاِم والنفي  في 

الداللة القراني
علي عبد الفتاح الحاج لغة القران2017ماجستیر

فرهود

المستخلص
ك الحال والمواقف ، ویمكن أْن نفهم اآلیات القرآنیة فهًما جدیًدا معتمًدا الظاهرة اللغویة ، وما تنتجه من دالالت مراعیٍة لمستویاِت المَخاطبین ، وكذل

وكذلك أسلوب النفي ، وما یحملُه من دالالت الرّد على المَدِعین ، أو إنكار أموٍر تؤدي إلى أضرار اجتماعیة وأخالقیة .
ي یدرسها ، فینتج َفهم داللي 

الموضوع قد استنفد مادته بالدراسات السابقة ، بمِسوٍغ للقرآن الكریم أوسع ؛ ألن الداللة القرآنیة واسعة ، وال یمكن أْن یصف القارئ الموضوع للوهلة األولى أّن 
النص القرآني عند رئیس قوامه أّن استظهار البنیة العمیقة للنظم القرآني لم یقْف عند جهٍد معین لعالٍم مضى ، أو باحٍث معاصر ، فالقول بوقوف البحث في

قد وقفت معجزته وتغّلب على نظمه الباحثون ، وهذا ماال یقول به منصف . حدٍّ مؤقٍت ، أو جهٍد علميٍّ منجٍز ، یعني أّن (القرآن الكریم )
الته العمیقة ، أو الباطنة من هذا المبدأ نجد أن االسلوب اللغوي الواحد في القرآن الكریم یستدعي مزیدًا من الجهود العلمیة التحلیلیة الستجالء ما یمكن من دال

صٍر ألخَر . ، والتي َتجدُّ من باحٍث ألخَر ومن ع
في ظامها بملكة المعرفة القرآنیة وهذا ما حدانا على أْن نتخذ من موضوع (االستفهام) و(النفي) مشرًعا الستظهار الدالالت الباطنة للنصوص القرآنیة إلى انت

ضوء التحصیل الدراسي المتیسر ، بآیات التدبر والتأمل في النظم القرآني الخاص بها . 
زاهر بجهود أساتذتنا ، هي والواقع أّن الجهود التحلیلیة اللغویة للنصوص القرآنیة بما جاد به العلماء من أّول تأمل لهم في القرآن الكریم إلى عصرنا الحاضر ال

ها دراسًة ال نقطع لها بالكمال . ولكننا نوثق لالسقُي الذي ترتوي منه صحفنا البحثیة ، وتستنیر به أذهاننا ، وتتمكن به أقالمنا ؛ لنضع بین یدي القارئ الكریم
جاءت الدراسة هذِه عن هذا المبدأ في شأن النص القرآني ، ودیمومة إعجازِه اللغوي ، وفائدة البحث فیه في الموضوعات المعرفیة اإلثراء المعرفي النافع له . 

وسواها .
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المشرفاسم القسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

عامر عمران الخفاجيعلوم القران2017ماجستیرالَثْرَوُة َوَتْوِزْیُعَها ِفي اَلُقْرآِن اْلَكِریِم ( ِدَراَسٌة َمْوٌضوِعیة)عّمار ماجد حمزة 

لمستخلصا
- إّن القرآن الكریم بین أهمیة والحث علىالثروة وأنواعها المتعددة وتوزیعها العادل بین أفراد المجتمع المسلم،  تنمیتها واستغاللها لصالح المجتمع

تعد الثروة العلمیة أساس الثروات وأهمها، بل ان جمیع الثروات تتوقف علیها، فهي تنهض بالدور األول في التنمیة االقتصادیة
ذكر القرآن الكریم آلة الكتابة أال وهي " "القلم التي تعد مصدر تاریخ البشر، ومنطلق جمیع العلوم والفنون،لجمیع الحضارات االنسانیة ومنبثق بسببها تطور 

وتكامل الوعي والعلوم، وتطور المدارس وبلورة الكثیر من المفاهیم .الحیاتیة
إن محاربة الجهل واجبة كمحاربة األعداء، وال تقل أهمیة المجاهدین عن االخر، جذوره فإنهم بل ان المسلمین إن لم ینتصروا في محاربتهم للجهل وقلعه من 

سوف ال -.ینتصرون على األعداء ألن األمة الجاهلة محكومة بالهزیمة دائما یشجع التعلیم على زیادة الدخل القومي، ویفتح المواهب ویزید القدرة على التكیف 
والتنقل بین االعمال، وكذلك ینمي وكثف رأس المال؛ ألن رؤوس األموال التي مردود الذي تعطیه االموال التي توظف في تستثمر في مجال التعلیم تفوق ال

المجاالت -.األخرى الزراعیة والصناعیة والتجاریة إن تطور البالد یتوقف على ذوي الخبرات والكفاءات العلمیة داخل البلد، واستثمارهم بصورة صحیحة فضال 
عن واستغالل الدول األجنبیة لهذه الطاقات .العلمیة

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
َفاِضل عبد العّباس علوم القران2016ماجستیرمفهوم الرحلة في القران الكریمهبة جواد كاظم

النِّعیميّ 
Abstract:

The journey concept with effect stems from human needs it, journey around since that God created man, and
the continued need to now, Asr before Islam was a need for a trip focused on the human universe needs when escape
from the dangers that surrounds him, and remained needed in the age of the apostles and prophets (peace be upon
them), where he had taken refuge in flight in communicating the divine call to the people, and also to escape those
who wanted their murder or other, and continued need for the journey at every stage of human stages, and in every
age, and every goal, man needs the trip to achieve its goals and objectives diverse, man has come out Rahla to
receive the flag, or come out to worship, or to go in the tourism theme parks, and so on. Hence multiple purposes and
types of the trip, according to human need, and depending on the evolution of the ages, and every stage of human
stages of development is a journey , when he goes out to the life a child have started a new journey, as well as when
a person dies have begun calculation trip, and so, with an estimated journey time and place, they are important
elements in the journey, not a journey without time, no trip without place, so do not trip without Mrthalin people, and the
journey in the Holy Quran is a broad concept with important implications in some monotheistic aspects associated to
take one God is, God Almighty, moreover clear impact on some of the devotional aspects such as prayer that fail to
travel, and fasting which becomes breakfast in travel and other as well as have an impact on certain transactions such
as trade and so on, is no secret obvious impact of the trip on human morality and behavior, and during his travels or
before his travels, is no secret that for the trip and transport multiple, depending on the evolution of the ages, according
to the estimated distance, depending on the situation that needed by the human, and this The trip sophisticated and
sustained concept with the continuation of life, and the continuing requirements.
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
أحمد حمید عباس 

الشكري
حدائق الحقائق في شرح كلمات كالم الّله الناطق  للسید 

م١٦٨٩ه ـ ١١١٠عالء الدین گلستانه المتوفى 
مثنى عبد الرسوللغة القران2017ماجستیر

المستخلص 
لته المضنیة مثلما كان البدء بالحمد والتسبیح للخبیر العلیم ، والصالة على حبیبه النبّي العظیم ، یكون المنتهى ، وبهذا المنتهى یختتم البحث رح

أن ُیَعد انجازًا بحثیًا بكل ما انطوت علیه الرحلة في قلق ، وسهاد ، معترفًا بالبقاء في دائرة سؤال مفاده، هل شكل هذا البحث إضافة حقیقیة یمكن من خاللها 
یة.وتفتیش في طیات المصادر ، وسجاالت مع الذات تارة ، ومع النصوص المحققة تارة أخرى ، وهل یتجاوز هذا السؤال ، أو یعثر على إجابة واف

لتي كانت مفتوحة ومستعدة للبحث عن المزید ، ومراجعة ما كتبته ، سطرًا سطرًا ، وكلمًة وٕاذ یعتز الباحث بما بذله طوال أكثر من سنة في الرحلة البحثیة ا
ة من النتائج التي یمكن كلمًة ، فلم َیأُل جهدًا ، أو یدخر وسعًا ؛ فإنه بعد االنتهاء من فصول البحث العلمیة ، والقسم الثاني التحقیق یخلص إلى القول بجمل

إدراجها في نقاط، 

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةالطالباسم 
الحذُف والتقدیز في ُكتاب: ُكشف اُلمشكالت ُوٕایضاح هند مناضل عباس

هـ(  ُدراسة ٣٤٥اُلمعضالت لجامع العلوم الباقولي ُ) ت: 
ُنقدیةُ )

حسن عبیداللغة العربیة2017ماجستیر

Abstract

Omission is a vast topic in the study of Arabic. Arabic is a language of terseness. Omission is one of the two
methods of terseness in Arabic. These two methods are: terseness of limitation and terseness of omission. Arabic
native speakers averted from complicated structures; they were more inclined to use simple and easy structures. Quran
was revealed in Arabic; it is, however, a heavenly book, miraculous in its lexical, semantic, and stylistic systems. Each
word in Quran serves a purpose and is accurately placed, not arbitrarily. Therefore, the statement: there is omission of
a particle, word, phrase or sentence is unsettled argument amongst classical and modern scholars. Hence,
grammarians adopted the approach of omission and prediction in Quran since their purpose is to parse, to teach the
grammar of Arabic, and to find out the abrogators and abrogated. Nonetheless, this approach does not necessarily
befit Quran since it is imperative to understand Allah’s speech without omission-dropping words- or prediction-adding
non-existent words which are not mentioned in the original text to refer to certain meaning. Accordingly, there would
be deviation the intended meaning (referent) to which utterances-particles, verbs, phrases, and sentences- are used.
Essentially, in Quran, each particle, word, and Sura is connected to one another in meaning and reference as if they
are connected rings that should not be separated which, in turn, shows one secrete of the Quranic miraculousness.
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
القیم الحضاریة في تفسیر ااالمثل لـ(ناصر مكارم سراء عبد الحسین تقي

اِلشیرازَي)
فاضل عبد العباس علوم القران2017ماجستیر

Abstract
That each civilization identity and each essence stems from the identity values Semites are originality and

tradition title was her grand mother s  evident in the optimal explanation for naser Makarem Shirazithese values make
the fabric of the Islamic character and make them integratedable to interact live with the community and the availability
of the individual and reassuring security and prosperity and is characterized by being based on to lerance.

Compassion and convergence between the communities and the importance of the subject is reflected in the fact
memorize the great cultural values that the human family and the community enjoys , values are a source of the
intellectual . Cognitive , moral and social reconstruction of the individual . Come the research plan to pave the title
( the definitions of the entrance to the components of the title ) and three chapters . the first chapter entitled ( cultural
values in the construction of the  individual to interpret the optiomization ) the second chapter was titled ( cultural
values in the community building in the interpretation of optimization). The third chapter entitled ( properties special
civilized values in the interpretation of optimization ).

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
تالحق األسالیب اإلنشائیة في نهج البالغة "دراسة دعاء شاكر كاظم

داللیة"
عدویة عبد الجبار لغة القران2017ماجستیر

المستخلص
ل إلیه البحث من نتائج:uبعد هذه الرحلة العلمیة الممتعة، عظیمة الفائدة في رحاب نهج البالغة، مع اإلمام علي -، یمكن أن نذكر أهم ما توصَّ

ادبیا أم مادیا أم معنویا، بفضل اهللا ومّنه علینا یمكن أن نثبت تعریف التالحق، وهو: عبارة عن تتابع شیئین أو أكثر، مهما كان تكوینه، سواء أكان لغویا أم -
یعطي أمرا ما الفتًا للنظر، وجاذبًا لالذهان، إذ یترك اثرا جوهریا في نفس المتلقي.

یدا، یسهم في بناء إّن تالحق األسالیب المتشابهة، عبارة عن تكرار وتتابع لألسلوب الواحد في الجملة الواحدة، أو الفقرة الواحدة، فیؤدي مفهوما عاما جد-
فظًا دون األداة، وانسجامه. ویكون على نوعین: األول: تشابه األسالیب لفظًا وأداة، مثل: تالحق االستفهام باألداة (الهمزة)، واآلخر: تشابه األسالیب لالنص 

مثل: تالحق االستفهام باألداة (الهمزة) و(كیف). 
و نحوي في العبارة الواحدة، یختلف أحدهما عن اآلخر، فتتضافر األسالیب بكل إّن مفهوم المخالفة في األسالیب، فهو: وورود أكثر من أسلوب بالغي، أ-

داللتها المختلفة العطاء داللة عامة واحدة أكثر عمقًا.
التداخل غایة هذا إّن األسالیب المتشابكة، عبارة عن تداخل األسالیب فیما بینها واختالطها بشكل متجانس ومتالئم، في عبارة واحدة أو فقرة واحدة، مؤدیا-

یفصح بها النص، وعمق في الداللة،، ویكون التشابك على نوعین: األول: تشابك منظم، واآلخر: تشابك غیر منظم.
أسهم التالحق في نهج البالغة في بناء النص، وانسجامه مؤدیا إلى غایة إفادیة سواء كانت اجتماعیة، أو سیاسیة، أو دینیة.-
نیة جمالیة تعبیریة، لها تأثیر في نفس قارئ النص ومتلقیه. یعطي التالحق النص قیمة ف-
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عیاش
Study the Activity of Catharanthus

Roseus as Natural Treatment for Induced
Leukemia in Male Mice

الكیمیاء 2017ماجستیر
الحیاتیة 
السریریة

مفید جلیل عوض

Abstract
Leukemia is cancer of blood-forming tissues, begin in the bone marrow characterized by highly

elevated of abnormal proliferation and circulation of immature clonal hematopoietic cells. It can affect all ages
around the world which in turn considered as one of public health problem. Plants considered as an important
source for medical drugs manufacturing due to the presence of certain compounds with medicinal biological
activity, therefore adopted in the preparation of a lot of medicines and medical drugs because of its' speed
therapeutic influence and low of negative side effects which caused by chemically manufactured medications.

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
احمد جبار 

عباس
Gene Polymorphism and Retinol Binding
Protein 4 in Type 2 Diabetic Nephropathy

Patients

الكیمیاء 2017ماجستیر
الحیاتیة 
السریریة

عالء حسین ال 
حیدر

Abstract
Diabetes mellitus (DM) is a metabolic disease involving carbohydrate, lipid, and protein metabolism.

Diabetic nephropathy (DN) is the significant complication of diabetes, which is at the present time the major
cause of chronic renal failure. The lipocalins are a family of proteins which transport small hydrophobic
molecules such as steroids, retinoids, and lipids. Retinol binding protein 4 (RBP 4) is a member of the lipocalin
family of proteins and it has a role in insulin resistance. A meta-analysis demonstrated a significant association
between the polymorphism of glucose transporter1 gene with DN. The presence of endothelial nitric oxide
synthase (eNOS) polymorphisms may contribute to a decreased eNOS activity and a lowered nitric oxide level,
and has been reported to be a potential factor in the development and pathogenesis of DN.

The study aimed the evaluation of lipid profiles and determination of their association with retinol binding
protein 4 expression in diabetic patients, evaluation of gene expression of eNOS G894T polymorphism in
diabetic patients to predict its relationship with nephropathy in future, and evaluation of gene level of GluT1
polymorphism in diabetic patients to predict its relationship with nephropathy in future.
This study was conducted in Hilla city, from December 2015 to April 2016. The samples were collected from
Babylon Center for Diabetes and Endocrinology in Marjan Teaching Hospital in Babylon / Hilla city.
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عیدان
Interleukin -6 Gene Polymorphisms and
Levels in Rheumatoid Arthritis Patients in

Babylon Province / Iraq

الكیمیاء 2016ماجستیر
الحیاتیة 
السریریة

عبد السمیع حسن 
الطائي   

Abstract
Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic systemic inflammatory, autoimmune disease characterized by

persistent symmetric polyarthritis that commonly affects joints of hands and feet. This study aims to investigate
the possible association between interleukin-6 (IL-6) levels and (-174 G/C) IL-6 promoter polymorphism in
RA in Babylon  Province. 60 RA patients and 60 healthy controls matched in age and sex were included in
this case control study. Measurement of serum IL-6 and serum anti cyclic citrullinated peptide (ACCP)
antibodies were assayed using commercially available ELISA kit. Measurement of blood rheumatoid factor (RF)
was assayed by use slide agglutination test for the qualitative and semiquantitative. Whereas, blood C-reactive
protein (CRP) was determined using latex-enhanced nephelometry. Disease severity score of RA patients was
determined by use DAS-28. DNA was isolated from white blood cells (WBCs) and (-174 G/C) IL-6 gene
promoter polymorphism was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length
polymorphism (PCR-RFLP) technique. the study was found significantly high levels of serum IL-6 and ACCPA
in untreated and in treated RA patients when compared to healthy controls. RF of patients with RA in the
present study was found to be positive in 83.32% and negative in 16.67 % in overall RA patients, whereas
was negative in 99% of healthy control. CRF of patients with RA in the present study was found to be positive
in 78.4% and negative in 21.6 % in overall patients with RA, and was positive in 20% of healthy control.
Correlation between DAS-28 and IL-6 levels in untreated and in treated RA patients were significant positive
correlation. Correlation between IL-6 and ACCPA in untreated and in treated RA patients were significant
positive correlation.
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عیدان
Effect of SNP rs198389 of BNP Gene on

the Natriuretic Peptides Levels in
Cardiovascular Patients

الكیمیاء 2016ماجستیر
الحیاتیة 
السریریة

منعم الشوك

Abstract
Acute coronary syndrome (ACS) refers to any group of acute signs and symptoms attributed to sever

obstruction of the coronary arteries. Acute coronary syndrome usually occurs because of one of three
problems: ST elevation myocardial infarction, non-ST elevation myocardial infarction, and unstable angina.
These types are named according to the results of the electrocardiogram (ECG). In addition to clinical and
electrocardiogram (ECG) findings, several biochemical markers are considered in patients with
chest pain to diagnose myocardial ischemia. Heart failure (HF) according to American College of Cardiology
(ACC) and American Heart Association (AHA) is a complex clinical syndrome that can be caused by any
structural or functional disorder in the heart that fails the capability of the ventricle to fill with or to eject blood.
The diagnosis is often performed clinically on the basis of the presence of dyspnea, fatigue, signs of fluid
overload, such as pulmonary crepitation, peripheral edema, and distension of jugular vein
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Serum Insulin, Bile acid, Cholesterol 7-
alpha hydroxylase and Superoxide

Dismutase Changes in Patients with
Gallstone

الفسلجة 2017ماجستیر
الطبیة

محمد عبید 
المحمدي                                              

Abstract
Background A gallstone is a stone formed within the gallbladder out of bile components. Cholelithiasis or

Gallstone disease (GD)  is one of the most prevalent gastrointestinal diseases, with a substantial burden to
health care systems. Most people (about 80%) with gallstones  are  asymptomatic. Complications of gallstones
include inflammation of the gallbladder, pancreas. Objective
1. To investigate the association between serum level bile acid and cholesterol 7-alpha hydroxylase and the
development of gallstone disease.
2. To Evaluate the change serum level insulin changes and its effect on gallstone formation.
3. The determination of serum superoxide dismutase changes in patients with   gallstone.

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
دعاء مهدي 
هادي الحكاك

Telomerase Enzyme and Glutathione
Peroxidase1 Gene in Type 1 Diabetes

Mellitus Patients

الكیمیاء 2017ماجستیر
الحیاتیة 
السریریة

سمیسم مها فاضل 

Abstract
Type 1 diabetes is characterized by an immune-mediated depletion of β-cells that results in lifelong

dependence on exogenous insulin. Accumulating evidence suggests that oxidative cell injury caused by free
radicals contributes to the development of type 1 diabetes mellitus (T1DM) complications and decreased
efficiency of antioxidant defenses (both enzymatic and nonenzymatic) seems to correlate with the severity of
pathological tissue changes in T1DM, So many studies have tended to analyze the genetic material that can be
related to the occurrence of the disease. Different combinations of genetic defects of antioxidant enzyme are
expected. This could readily provide an explanation of the heterogeneity of T1DM.
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حبیب
Web-Based Recommender System for

Spread Epidemics
نبیل هاشم الحاسباتالعلوم2016دكتوراه

االعرجي
Abstract

The usage of Online Social Networks, such as Facebook and Twitter becomes more and more
popular in order to exchange and disseminate news and information in real-time. Twitter in particular allows the
instant dissemination of short messages in the form of microblogs to followers. This dissertation exploresand
examine the usage of how social networks, such as the microblogging tool Twitter, can help in the detection of
spreading epidemics and reducing time delay between the emergence of disease and report sick to the health
authorities such as World Health Organization (WHO).Text classification has been used to classify the patients and
non-patients (positive / negative). Sentiment Analysis (SA) and Linear Support Vector Classifier (LSVC) have
been applied in the classification patients. In this dissertation, four diseases have examined. Diseases that have
most similarity in their symptoms have been taken in order to classify patients based on their symptoms by
applying a recommendation system techniques. Symptoms-based  Healthcare Recommender System is new
approach in this work. It uses patientsymptom instead of user-item in traditional Collaborative Recommender
System. Collaborative Filtering (CF) has been applied in order to recommend which disease the patient may has.
CF shows an indicator that users on Social Networks have not enough knowledge to mention all symptoms for
specific disease, that’s that mentioned by patients led to classify patients to mo .

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

علي یعكوب 
یوسف

speaker localization and Identificotion
Using Unhanced Beamforming Technique

حسین عطیة الحاسباتالعلوم2017دكتوراه
لفته

Abstract
Automatic speech recognition (ASR) systems perform well when using a close-talking microphone, However,

many environments (Hands-free) where the use of such microphones is undesirable for reasons of convenience.
In a hands-free environment, the noise and reverberation degrade the accuracy of recognition. An enhanced
approach using microphone array for speaker localization and enhancement of speech signal input to an automatic
speech identification system was proposed. The proposed system using enhanced beamforming technique based
on Minimum Variance Distortionless Response (MVDR) for speaker localization with multi-microphone arrays. The
strongest output beam signal corresponding to selected microphone array, used for the speaker identification. The
identification phase based on using Mel Frequency Cepstrum Coefficient MFCC for feature extraction and enhance
LBG algorithm for speaker modeling.Speaker identification accuracy in using proposed method were compared
with conventional beamforming method, It was found that the higher recognition accuracy than previous
approaches, and in experiments using speech signals that were artificially corrupted by additive noise. The
proposed system provided a consistent, improvement in recognition accuracy for several experiments in simulation
environments. It is also showing the benefit of usingmicrophone array processing. The localization phase
evaluated using SNR, showing enhanced ratio after applying enhanced beamforming that estimate speaker
location. The results showing localization accuracy 96.8% and 98.1% recognition accuracy where achieved.
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Hybriid Routiing Allgoriithm for Machiine
to Machiine Communiicatiion

سعد طالب حسونالحاسباتالعلوم2017دكتوراه

Abstract
The wireless communication devices have witnessed rapid growth in the recent years. Such growth and its

useful applications led to the appearance of new applications known as "machine-to-machine" (M2M)
communications. M2M plays a big role in finding the best hopeful explanation to change the current and the future
smart widespread requests. Most of the smart wireless devices may perform as servers, collection of data and/or
delivering the data at real time to users in a certain collaborative fashion.M2M communication domain consists of a
huge number of tiny nodes and gateway (or sink) that are suffer from suffer from resource constrains like power
limitation, storage capacity, radio limitation, data processing, etc.. Thus, it is necessary to find methods to increase
node's lifetime as long as possible and consequently the overall sensor network. M2M devices consume
considerable amount of energy due to communication process comparing to other process. This process depends
on message size and the distance between the sender and the recipient. Thus reducing the packet size and
finding a low energy aware routing procedure is necessary to save nodes energy.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

بان رحیم صالح 
كزار

Preparation and Characterization of
CuO:Li, Cd Thin Films Deposited by Sol-

Gel Spin Coating

رحیم كعید كاظم الفیزیاءالعلوم2017ماجستیر

Abstract
In this work, CuO and (Li and Cd – doped CuO) thin films have been prepared on glass substrates by

sol-gel method using spin coating technique.    Seven samples have been prepared with one layer of (Li and Cd
– doped CuO) thin films and annealed at (500) ℃ for 1h with different concentrations (0%, 1%, 2% and 4% ) mol.
Structural and optical properties of CuO and (Li, Cd – doped CuO) thin films have been investigated. X-ray
diffraction (XRD) results show that the crystal structure for all prepared CuO and (Li and Cd – doped CuO) thin
films are polycrystalline in nature , and have monoclinic  structure face centered unit cell (FCC) with preferred
orientation in  the ((111) ̅) and (111) direction. Where with the increasing of concentration rations of (Li and Cd) ,
the preferential orientation peak became sharper and more intense .The crystal size of the films measured at
thickness (120) nm estimated form (XRD) data was found to lie in the range of (20.46-54.37) nm respectively for
pure and  Li-doped CuO , for pure and Cd-doped  range (20.46-44.30) nm respectively, which indicates that all
prepared films have a nanocrystalline structure .In AFM exmination the grains were columnar, grin size of ( 74.96–
95.03)  nm for Li-doped and grin size of (74.96- 93.78) nm for Cd-doped  The films were homogeneous, The
roughness average increasing with increasing doping and doping with Li was better. The SEM observed than (Li)
doped thin film more homogenous than Cd doped .form SEM image for doping help the film to be more
homogenous and the grain size after doping be smaller .
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علیاء حفظي 
عباس عزیز

في الماء لمدارس مدینة قیاس تركیز غاز الرادون المشع 
الحلة

خالد حسین هاتف الفیزیاءالعلوم2017ماجستیر
العطیة

المستخلص 

١٤مدرسًة في مركز القضاء و ٣٥في میاه خزانات المدارس التابعة لمدینة الحلة التي شملت Rn 222تم في هذا البحث قیاس تراكیز الرادون 
. إن إختیار مدارس مدینة الحلة  RAD7H2Oمع الملحق RAD7مدرسًة في ناحیة الكفل  باستعمال الكاشف ١٦مدرسًة في ناحیة أبي غرق  و

، وكذلك تم قیاس تركیز غاز الرادون في المیاه الجوفیة التي تمثلت باألبار التي تقع في ناحیة الكفل. تم للدراسة إلهمیتُه إذ ترتاده أعداد كبیرة من التالمیذ
، وقد اختیرت األبار في هذه المنطقة بالتحدید العتماد سكانها على هذا النوع من المیاه GISتحدید المواقع قید الدراسة على الخارطة بإستعمال نظام 

٠.٠٩٤٨٨٧وِجد إن مّعدل تركیز غاز الرادون في میاه مدارس مركز قضاء الحلة بلغت ة المیاه في هذه المناطق.ریع إسالوانعدام أو قلة مشا
Bq.L-1 ٠.١٧٣وفي ناحیة أبي غرق بلغ معدل تركیز الرادونBq.L-1 ٠.٢٩٩أّما في ناحیة الكفل فبلغBq.L-1 . ووجد إن مّعدل تركیز غاز

١.٤٥٠وكانت أعلى قیمة سّجلت في النتائج كانت في بئر مقام النبي أیّوب(علیه السالم) التي كانت تبلغ ٠.٣٩٠Bq.L-1بلغ الرادون في األبار 
Bq.L-1 ٠.٧٢٣ُحسبت بعد ذلك مّعدل الجرعة الفعالة السنویة فبلغ في مركز القضاء  في البحث.، وهي أعلى قیمة ُسّجلتµSv.y-1 وفي ناحیة

١.٢٦٣µSv.yأبي غرق بلغت  ٢.٨٥٣µSv.y-1، ّأما بالنسبة لمیاه األبار فبلغ مّعدل الجرعة الفعالة ١.١٨٤µSv.y-1وفي ناحیة الكفل بلغ 1-
وأخیًرًا، أظهرت هذه الدراسة أن تراكیز غاز الرادون في العینات التي خضعت للدراسة هي ضمن .١mSv.y-1وهي ضمن الحد المسموح به والبالغ 

.١١Bq.L-1طبیعیة التي حددتها المنظمات المختصة إذ إّن الحد األعلى المسموح به لتركیز غاز الرادون في الماء والبالغة الحدود ال
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جاسم محمد 
عیسى الحسني

قیاس كثافة الطاقة الكهرومغناطیسیة ألبراج الموبایل مع 
الموقع و الزمن في مركز قضاء الهاشمیة و مركز ناحیة 

المدحتیة

یاسین حسن كاظمالفیزیاءالعلوم2017ماجستیر

المستخلص 
حدید في هذا البحث المیداني تم قیاس كثافة الطاقة لألمواج الكهرومغناطیسیة الصادرة من ابراج الهاتف الخلوي لمناطق محدده حیث ان هذا الت

شمل للموقع الجغرافي و الزماني ایضا و تم اختیار مركز قضاء الهاشمیة و مركز ناحیة المدحتیة لدراسة هذا البحث. 
المنظومات التكنولوجیة الحدیثة و المعتمدة على استخدام االمواج الكهرومغناطیسیة في عملها و باألخص الهاتف الخلوي الذي بسبب استخدام 

رار الناتجة اصبح جزء مهم في حیاة المالیین من البشر المستخدمین لهذه التقنیة اتجهت الدراسات و البحوث العلمیة من قبل الباحثین الى تحدید االض
في تحدید اعل هذه االمواج مع االنسجة و الخالیا الحیة في جسم االنسان. ان هذه االبحاث تعتمد كلیا على كمیات الطاقة المنبعثة من االبراج من تف

)) و العاملة GIGAHERTZ SOLUTIONS)) المصنعة من قبل الشركة االلمانیة HF59BAnalysesاعتمدت الدراسة المنظومة نتائج البحوث . 
في تحدید الموقع الجغرافي.GPS(Global Positioningsystem) و استخدم نظام (٢٥٠٠MHZ-٨٠٠المجال الترددي (ضمن 

بینت النتائج ان اعلى كثافة طاقة سجلت س في مركز ناحیة المدحتیة .) نقطة قیا٢٠٢)  نقطة قیاس في مركز قضاء الهاشمیة و (٢٧٠تم اخذ (
) . اما في مركز ناحیة المدحتیة فكانت اعلى قیمة لكثافة W/m2µ 0.82) و اقل كثافة طاقة (W/m2µ 178.27كانت (في مركز قضاء الهاشمیة 

) و هذه النتائج كانت دون القیم المذكورة في ضوابط و محددات االمان التي وضعت من W/m2µ 0.17) و اقل قیمة (W/m2µ 192.2الطاقة هي (
كما تم دراسة تأثیر الزمن على كثافة الطاقة (ساعات الذروة) في منطقتین مختارتین من مركز القضاء و مركز الناحیة لعالمیة المختصة.قبل المنظمات ا
ثمانیة عشر ساعة. وتم حساب معامل امتصاص مواد الثرمستون ، البلوك ، الطابوق ، الطین و الزجاج لألشعة الكهرومغناطیسیة ١٨و على مدى ((

هاتف الخلوي. الصادرة من ابراج ال
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طریر جبر

Study of Some Physical Properties of  p-
MgxZnO1-x/n-Si Photodetector and Gas

Sensor

عبد العزیز عبید الفیزیاءالعلوم2017دكتوراه
موسى العكیلي

Abstract
In this work MgxZnO1-x thin films have been prepared using a chemical spraying pyrolysis (CSP) technique

which is an easy and suitable way of deposition over large areas. Mixed solutions have been growth at different
volumetric percentages (0, 30, 50, 70, and 90)% and deposited on glass and silicon substrates at temperatures
(400,450, and 500) oC. The thickness was installed by installing the number of sprays. The thickness of all the
films were (80 ±5) nm, have been using nitrogen gas. The crystal structure was examined by using X-ray
diffraction (XRD) technique. The results showed that all the prepared were polycrystalline films, showing
improvement in the crystal structure by change at temperature. Topography of the surface of the prepared films
have been studied by using atomic force microscope (AFM), field emission scanning electron microscopy
(FESEM), and energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX).  The increase in the percent of Mg-content in the
films lead to decrease in surface roughness. (EDX) showed that films contain elements (Si, N, O, Zn, and  Mg) as
expected. Raman scattering have been measured for MgxZnO1-x/n-Si thin films at different Mg-content. It
exhibits two  intense bands at (601 and 1202) cm-1, corresponding to the E_2^high  first-order Raman modes,
and second-order mode the A1(LO) first-order mode of ZnO. As it increases Mg-content up to (50)%,the
E_2^high mode the decrease in intensity.
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محمد رضا 
عبود

تحضیر و تشخیص وتقییم الفعالیة الحیویة لبعض 
- ٥.٥الحلقیة الغیر متجانسة الجدیدة لمشتق  تالمركبا

دایون- ثنائي مثیل ایمیدازولدین

شیرین رضا رسولالكیمیاءالعلوم2017ماجستیر

المستخلص 
مدرسًة في مركز القضاء و ٣٥في میاه خزانات المدارس التابعة لمدینة الحلة التي شملت Rn 222تم في هذا البحث قیاس تراكیز الرادون 

. إن إختیار مدارس مدینة الحلة  RAD7H2Oمع الملحق RAD7مدرسًة في ناحیة الكفل  باستعمال الكاشف ١٦مدرسًة في ناحیة أبي غرق  و١٤
، وكذلك تم قیاس تركیز غاز الرادون في المیاه الجوفیة التي تمثلت باألبار التي تقع في ناحیة الكفل. تم للدراسة إلهمیتُه إذ ترتاده أعداد كبیرة من التالمیذ

، وقد اختیرت األبار في هذه المنطقة بالتحدید العتماد سكانها على هذا النوع من المیاه GISتحدید المواقع قید الدراسة على الخارطة بإستعمال نظام 
٠.٠٩٤٨٨٧وِجد إن مّعدل تركیز غاز الرادون في میاه مدارس مركز قضاء الحلة بلغت المیاه في هذه المناطق. ریع إسالةوانعدام أو قلة مشا

Bq.L-1 ٠.١٧٣وفي ناحیة أبي غرق بلغ معدل تركیز الرادونBq.L-1 ٠.٢٩٩أّما في ناحیة الكفل فبلغBq.L-1 . ووجد إن مّعدل تركیز
ي وهیه السالم) التي كانت تبلغوكانت أعلى قیمة سّجلت في النتائج كانت في بئر مقام النبي أیّوب(عل٠.٣٩٠Bq.L-1ار بلغ غاز الرادون في األب

وفي ناحیة أبي غرق بلغت ٠.٧٢٣µSv.y-1ُحسبت بعد ذلك مّعدل الجرعة الفعالة السنویة فبلغ في مركز القضاء  أعلى قیمة ُسّجلت في البحث
١.٢٦٣µSv.y وهي ضمن ٢.٨٥٣µSv.y-1، ّأما بالنسبة لمیاه األبار فبلغ مّعدل الجرعة الفعالة ١.١٨٤µSv.y-1وفي ناحیة الكفل بلغ 1-

وأخیًرًا، أظهرت هذه الدراسة أن تراكیز غاز الرادون في العینات التي خضعت للدراسة هي ضمن الحدود .١mSv.y-1الحد المسموح به والبالغ 
.١١Bq.L-1ي حددتها المنظمات المختصة إذ إّن الحد األعلى المسموح به لتركیز غاز الرادون في الماء والبالغة الطبیعیة الت
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ضیاء یحیى 
عزیز

CLOUD POINT EXTRACTION FOR THE
SPECTROPHOTOMETRIC

DETERMINATION OF CHLORAMPHENICOL
IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS

عباس نور الشریفيالكیمیاءالعلوم2017ماجستیر

Abstract
In this thesis chloramphenicol drug was determined by three methods with spectrophotometric technique.In the first
method chloramphenicol was reacted with p-N,NDimethyl- aminobenzaldehyde and form yellow Schiff base
product which gave higher absorbance at 436.5 nm. Schiff base reaction occurs between two compounds, one
contains amino group and the other contains carbonyl group but chloramphenicol is nitro compound therefore it
must convert nitro group in drug to amino group therefore reduction process to nitro group necessary for convert it
to amino group. Therefore optimum conditions of reduction process were studied to know exactly the volume of
concentrated hydrochloric acid which will give higher absorbance of product. Also amount of zinc, temperature of
heating and time from heating during the reduction process were studied. Other optimum conditions of reaction
also were studied and Calibration curve constructed and regression equation known (y = 0.0556x + 0.0246),
also range of concentration which obeys Beer-Lambert Law was (0.1- 12)ppm, Molar absorptivity (1.8 * 104 ),
Sandell's sensitivity (1.8 * 10-2), LOD and LOQ (0.037) and (0.124) respectively. also other studies were
performed such as accuracy and precision, Molar ratio method, continues variation method, reaction mechanism,
Stability constant of product, Analyticalapplications and t- test and F- test.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

غفران عبد 
عمران عبد 

الرضا

ثرمودینامیكیة ألنزیم الكلوتاثیون الناقل -دراسات حركیة
المنقي جزئیا من مصل دم االنسان مع تاثیر بعض ادویة 

عالج السكري

عودة مزعل الزامليالكیمیاءالعلوم2017ماجستیر

Abstract
This study involved (30) Person healthy (15males & 15 femals) the ages were between (20-25) years

were obtained on samples of students from the university of Babylon / College of Science in Babel province, Iraq
has been selected as control group without chronic disease and without smoking.This study attempt isolate GST
enzyme from serum human .The partial purification of glutathione –S-Transferase were done using DEAE-
Cellulose ,Then purification steps include precipitation by ammonium sulfate 70%, The specific activity was 0.244
U/mg protein and purification degree 1.07 folds and stepwise of Di ethyl amino ethyl –cellulose chromatography
and further purified with DEAE-Cellulose column chromatography. The enzyme was apply on DEAE-Cellulose
(1.5×30cm) and flow rate 1ml/min and The specific activity was 0.314 U/mg protein with recovery 55.14% and
purification degree 1.50 folds.then the glutathione –S-transferase enzyme purified also from serum human by
using pre-packed column affinity chromatography by containing glutathione Sepharose 4% and compare specific
activity between two separation ways the activity of GST enzyme result from affinity column were more by using
ion exchange column and measured of enzyme activity at 340nm by using CDNB as substrate of GST enzyme .





اللیزریةص / االقراالمكتبة المركزیة المرعب    عليزینب علي حسینوالمالظعمرانسلوى عبد الھادي

)٥٤(

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

سارة محمد 
علي المطیري

Spectrophotometric Determination of
Nitrazepam and Cloropromazine-HCl in

some Pharmaceutical Formulations using
a new Colorimetric reactions

قاسم حسن كاظمالكیمیاءالعلوم2017ماجستیر

Abstract
This thesis consists of three chapters: First chapter includes a general introduction on drugs, pharmaceutical
analysis and some basic concepts, based on absorption of ultraviolet and visible light that used in this type of
analysis. It had included an introduction to the diazo coupling reaction and its importance in spectrophotometric
estimation of many pharmaceutical compounds, as well as the most important factors affecting on the stability.
Also include general introduction on Schiff base reactions, the mechanism of this reaction, classification of  Schiff
base according to the donor groups, general introduction about  Nitrazepam (NZP) drug and review of the
analytical methods that have been used for the determination of Nitrazepam. Also general introduction about
oxidative coupling reaction and its importance in spectrometric determination of many pharmaceutical compounds.
Also, the most important mechanisms. General introduction about  Chlorpromazine-Hydrochloride (CPZ) drug and
review of the analytical methods that have been used for the determination of (CPZ).
Second chapter: describes the instruments that have been used in this study, preparation of drugs solutions and
their pharmaceutical formulations, also acids, bases and oxidizing agents solutions. And describs the standard
methods of these drugs.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

سمهر عامر 
رضا

انجانه التقییم الجیوتكنیكي ومدى صالحیة أطیان تكوین 
(المایوسین االعلى) في محافظة النجف األشرف ألغراض 

صناعة طابوق البناء

علم العلوم2017ماجستیر
االرض

جعفر حسین علي 
الزبیدي

المستخلص
) محطة ١٥االعلى ) في محافظة النجف االشرف وسط العراق بواقع (تناول البحث دراسة الصخور الطینیة لتكوین انجانه (المایوسین

الیل وشمل عدة جوانب حقلیة ومختبریة ومكتبیة ففي الجانب الحقلي تم جمع معلومات عن المنطقة ووصف المحطات والنمذجة إلجراء الفحوصات والتح
یوتكنیكیة والتي تضمت الخواص الفیزیائیة ،الهندسیة ،الكیمیائیة والمعدنیة المختبریة المطلوبة ، اما في الجانب المختبري فتم اجراء الفحوصات الج

) %ونسبة ٨٣.٩- ٥٠.٢أظهرت الفحوصات الفیزیائیة ان نسبة االطیان تتراوح بین (غراض صناعة طابوق البناء الطیني.للصخور الطینیة وتقییمها أل
)%، ٣٢- ١٦) %،وحد اللدونة یتراوح بین(٦٥-٣١نما حد السیولة یترواح بین () %،بی٨-٠) %ونسبة الرمل (٤٠.٩-١٥.٩الغرین تتراوح بین (

) %، كما تبین من نتائج حد السیولة ١٠-٣)%، ومعامل ریك یتراوح بین(٤١-٢٠)% ،وحد اللصوقة یتراوح بین (٣٨-١٢ومعامل اللدونة یتراوح بین(
) اي االطیان عالیة اللدونة CH) ان الطبقات االعلى هي من النوع (USCSلترب ( ودلیل اللدونة ان تصنیف التربة باالعتماد على التصنیف الموحد ل

-٢.٧.والوزن النوعي یتراوح بین (٣) غم/سم٢.١-١.٨اطیان قلیلة اللدونة ، وان الكثافة الكلیة تتراوح بین (CLوالطبقات االسفل هي من النوع ((
° ) .٢٨.٥- °٩) وقیم زاویة االحتكاك الداخلي (٧٠- ٢٥%،وان قیم التماسك تتراوح بین () ٤٧.٨٩-٣١.٩١) وان نسبة المسامیة تتراوح بین (٢.٨١

بوتاسیوم والصودیوم واظهرت نتائج التحلیل الكیمیائي ان نسبة اكاسید السیلیكا هي االعلى وتلیها اكاسید الكالسیوم وااللومینیوم والحدید والمغنیسیوم وال
) سیادة المعادن غیر الطینیة الكوارتز والكالسایت والفلدسبار بینما سادت المعادن XRDي بحیود االشعة السینیة (والكبریتات كما اظهر الفحص المعدن

الطینیة المونتموریلونایت واالالیت والكاؤولینایت.
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انتصار هادي 
طالب

Optimization Method of DNA Extraction
From Human Blood Samples

علوم العلوم2017دبلوم عالي
الحیاة

ذكرى عبد العالي

Abstract
This study was conducted to create an environment that mimicthose samples collected from crime scenes

Blood samples were collected from one hundred and twentypersons from Hila city. These samples were used to
stimulate thedifferent possible blood samples obtained for forensic medical purpose.The following simulations were
created: 20 fresh blood samples, 20frozen blood samples, 40 dried blood stain samples on carpet (20 samples
collected after 2 hours & 20 samples collected after 3 hours), and 40samples in the form of dried blood stains on
soil(20 samples collected after 2 hours & 20 samples collected after 3 hours). Extraction of genomic DNA was
attempted from the listed forms of blood samples by using four different methods: Promega purification kits,
Favorgen purification kits, salting out methods, and two-step lysis assay. These methods were compared for the
best extraction of DNA and were confirmed by molecular detection of β-globin gene using polymerase chain
reaction (PCR) technique.After extraction of gDNA and electrophoresis by use agarose gel electrophoresis and
measuring the concentration and purity of DNA by bio drop spectrophotometer. Purity was then confirmed by PCR.
Theresults indicated that the best methods for genomic DNA isolation were from fresh, frozen ,and dried stains on
carpet using Promega purification kits, whereas, from dried blood stain on soil ,none of the four methods was
suitable for isolation the genomic DNA.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

علي حمید 
مجید األسدي

Forensic Molecular  Study of Fungemia
Using ITS Region

علومالعلوم2017دبلوم عالي
الحیاة

محمد جواد 
الجصاني

Abstract
Background PCR can act as a key clue in court after fungus infection is determined that give an indication

of the source of infection in order to determine either a zoonotic infection and/or a possible bio-terror action in a
disease outbreak or poisoning bio-crime where a poisonous fungus is involved.
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عال عباس 
خضیر

HLA-DR,DQ genotyping and IL-4, IL-18
gene polymorphism in arthritis patients

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

علوم 
الحیاة

عبدالنبي جوید عبد 

Abstract
The current study was conducted to investigate the role of some aspects of  immunogenetics that related

with arthritis disease . The study includes 100 blood  samples  were collected from people who attend to Marjan
hospital, with 25 samples from apparently health people during the period of October 2015 to March 2016 .

Immunological study involved estimate the levels of IL-18 , IL-4 in certain arthritis patients using ELISA
technique , the estimation of IL-18  revealed significantly increased in all patients by contrast with control group
with mean value133.93 pg/ml in rheumatoid arthritis( RA) patients  and 103 .3pg/ml  for osteoarthritis (OA)
patients  (P <0.01) . Estimation of IL-4 and contrary results showed increasing IL-4 levels in both types of
arthritis with mean value ( 45. 06 pg/ml , 33 pg/ml ) with RA and OA respectively compared with control group
(22.48 pg/ml ) with P ≤ 0.01 .

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

زهراء محمد 
وناس 

Phenotypic and molecular characterization of
Candida species isolated from hospital

acquired infections in Hilla city

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

علوم 
الحیاة

زیدان خلیف 
عمران  

Abstract
Candida species is non-pathogenic that lives as normal flora but sometimes, some of Candida spp

behaved as opportunistic causing many types of Candidiasis. This study aimed to survey and identification of
Candida spp in the blood samples and from oral cavity swab samples from ICU patients, cancer patients and
leukemia patients based on conventional and molecular assays. This study included 400 clinical samples (264
Blood samples and 136 Oral swabs) collected from patients of Marjan Teaching Hospital and Hilla Teaching
hospital in Hilla city. Who undergo from different illness (Cancer, ICUs, Abdominal surgery, Burns and Leukemia)
during the period from November / 2015 to April / 2016. Samples were cultured on appropriate and selective
media under standard methods for isolation and identification the fungal causative agents. After that, detection of
virulence factors for Candida spp such as germ tube formation, secretion of the lipase and phospholipase, biofilm
formation. On the other hand, Minimal Inhibition concentration (MIC) using agar-based and method (E-test) for
two antifungals (Fluconazole and Caspofungin) were tested  . The results showed that 53 positive blood samples
(37 yeast and 16 filamentous fungi) out of 264 blood samples, most of them correlated leukemia, ICU, abdominal
surgical, cancer and burns while the oral cavity swabs showed 71 positive samples (yeast growth) out of 136
swab samples. In addition, the results showed that five species of Candida were identified which the patients
samples under our study included C. albicans, C.sake, C.parapsilosis, C.krusie and C.membranifaciens based on
color characteristics on CHROMagar and DNA sequence analysis. Most of Candida spp showed an ability to
produce lipase and phospholipase, biofilm formation as virulence factors
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سرى سلیم 
كاظم البیرماني

دراسة تصنیفیة لبعض أجناس العائلة الصلیبیة 
Cruciferae في العراق

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

علوم 
الحیاة

عبد الكریم خضیر 
البیرماني

المستخلص
في العراق وهي  Brassicaceaeتناولت الدارسة الحالیة دراسة تصنیفه ُمقارنه لسبعة أنواع عائدة ألجناس ضمن العائلة الصلیبیة 

Biscutella didyma Lو .Capsella bursa pastoris (L.) Medikو .Lobulariamartima (L.) Desvو .Nasturtium officinale
R.Brو .Nesila apiculata Fischو .Sameraria stylophosa (Jaub.et Sp.) Biossو .Schimpera arabica Hochst andSteud ..

عتمدت . ا٢٠١٦إلى آب/٢٠١٥وأجریت الدراسة في مختبر أبحاث تصنیف النبات المتقدم/كلیة العلوم للبنات/جامعة بابل للمدة من تشرین األول/
دید من الجوانب الدراسة على العینات الطریة والجافة التي تم الحصول علیها من السفرات الحقلیة والمعاشب النباتیة العراقیة . اذ تناولت الدراسة الع

ن التصنیف العددي.المهمة في تصنیف النبات منها الصفات المظهریة والتشریحیة وحبوب اللقاح وبعض الجوانب الكیمیائیة والجزیئیة  فضًال ع
وخلصت الدراسة المظهریة في أظهار الصفات التي كان لها قیمة تشخیصیة ساعدت في الفصل بین االنواع، اذ قورنت الخصائص المظهریة لصفات 

یة التصنیفیة لكل عضو من اعضاء السیقان واالوراق واالزهار واالجزاء التكاثریة والثمار والبذور وحددت اهمیتها التصنیفیة واتضح منها التباین في االهم
وتمكنت الدراسة من تحدید العدید من الصفات التشریحیة لنصل الورقة والساق والسویق وحامل النورة ى مستوى االجناس أو االنواع.النبات سواًء كان عل

الدراسة وتبین وجود أهمیة تصنیفیة جیدة في عزل ودرست مظهریة حبوب اللقاح لجمیع االنواع التي هي قیدالتعرق وطبیعة الكساء السطحي.  وطبیعة
ل وسمك جدار حبة اللقاح األنواع عن بعضها، اذ امتازت جمیع األنواع بكونها ثالثیة الثقوب واألخادید وبأنها ملساء إال أنها اختلفت في الحجم والشك

Gas Chromatography-Massالطیف الكتلي -رافیا الغازوتناول البحث  الحالي المحتوى الكیمیائي باستخدام تقنیة كروموتوغالخارجي.
Spectrometry)GC-MS.لألنواع المدروسة، ولوحظ غنى األنواع بالمركبات الكیمیائیة التي أمكن من خاللها عزل األنواع بعضها عن بعض (

حزم الناتجة من التضخیم بین االنواع باستخدام تقانة كما امدت الدراسة الجزیئیة بأدلة ساعدت على الفصل بین االنواع المتقاربة الختالف ال
Randomly Amplified Polymorphic DNA (RAPD وذلك باستخدام سبع بادئات، ورسم المخطط الشجیري لمقارنة درجات التقارب والتباعد (

الوراثیة لألنواع قید الدراسة.للتراكیب
اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

نوره عزیز 
علیوي 

Study of fluorescence  energy transfer in
laser active medium molecules

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

فیزیاء 
اللیزر

الزم حسن عبود

Abstract
In this research was the study of the phenomenon of fluorescence energy transfer between some laser

dyes. To get the energy transition process must equal absorption energy spectrum of the first dye (accepter
molecule) with florescence energy spectrum for the second dye (donor molecule). Two models have been
prepared in this study , the first of the accepter dye (acridine Orange ) with the donor dye (popop), and was
second between the accepter dye (acriflavin) with the donor dye (popop) .When measuring the absorption
spectrum and the fluorescence spectrum of accepter dyes and donor dye check is considerable overlap between
them and this confirms the  check model (accepter + donor ). Before starting mixing was studies absorption and
fluorescence spectra as well as optical linear properties for all dyes used individually at different concentrations
(0.5 x 10-3 ,0.5 x 10-4 ,1 x 10-5 ,1 x 10-6)Ml . The results showed change the wavelength of all dyes with
change of dye solution concentration .Blue shift has happened with decreasing concentration and decreases both
linear absorption and refraction coefficients with decreasing concentration. The study recorded a decrease in
quantum yield and increase the lifetime of the energy level of fluorescence with an increased concentration.
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دراسة عملیة ونظریة لمستویات الطاقة االلكترونیة و منى لطیف حمد
التذبذبیة لبعض االوساط الفعالة للیزرات الصبغة

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

فیزیاء 
اللیزر

الزم حسن عبود

Abstract
This research included the practical and theoretical study, as follows: - The study of the energy levels of

molecular vibrational experimentally and theoretically, and in the study process measured vibration modes for
solution two dye (Pop-Pop + Chloroform) and (Acridine Orang + ethanol) and the calculation of the intensity of
absorption and the wave number of the infrared spectrum Central (MID-IR.) using infrared spectrometer F.T. I.R.
As for Theoretically was calculated and the diagnosis of the fundamental vibrational modes of Acridine Orang dye,
and calculate their intensity as well as wave numbers using a program (Gaussian 09) from these modes C – H str.
, C – H ben. , C–O ben. , C = Cstr. , C= N str …….From above results noticed that there's a mismatch between
practical and theoretical results of vibrational modes with a relative difference between the intensities measured
practically and theoret

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

إیمان عبد 
السالم خضر

Study the Effect of Multi-Layers
Deposition (TiO2/ZnO:Se/CdS:Se) on the
Performance of  Laser Textured (P-Type)

Silicon

العلوم 2017ماجستیر
للبنات

فیزیاء 
اللیزر

سامي عبد الحسین 
حبانه

Abstract:
The multi-layers thin films of (TiO2/ZnO/CdS), (TiO2/ZnO/CdS:Se), and (TiO2/ZnO:Se/CdS) prepared by

using pulsed laser deposition technique (PLD) under vacuum of 10-5 mbar using pulsed Nd:YAG laser with (1064
nm), which deposited on a glass and silicon wafer substrates. X–ray diffraction measurements for all samples
showed that all films have polycrystalline structures, cubic & orthorhombic CdS structure, tetragonal & monoclinic
TiO2 structure, hexagonal ZnO structure and a crystalline structures for Se with its oxide (SeO2) as a product.
Surface morphology of the deposit layers stated that the average grain size and roughness have changed when
selenium (Se) is added and its location is changed within two layers. The optical properties of all thin films are
investigated from absorption spectrum in the UV-VIS through the range of (300-900) nm. The results show that
the best optical absorbance edge is in (527.65 nm), and it is found that the value of the direct optical energy gap
decreases when selenium (Se) is mixed. Also the optical constants such as: extinction coefficient, and refractive
index for all prepared thin films are calculated.
Current–voltage characteristics, under dark and illumination, are  obtained for solar cells of  hetero-structure solar
cells, illustrated a significant change in behavior of solar cell performance at Im= 42 mA, and Vm= 0.21 V when
Selenium  (Se) is mixed with ZnO as an intermediate layer and gave the best conversion efficiency equal 7%.
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المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2017ماجستیربیكاسوبابلورسومفيوالدَّاللیةالجمالیةومقارباتهاالحواریةالحسناويّ حسنناظمروى

التشكیلیة
لطیففاطمة

اهللاعبد
الخفاجيّ 

المستخلص
بیكاسوبابلورسومفيوالداللیةالجمالیةوُمقارباتهاالحواریة)دراسةفيتتمحورمشكلةمنانطالًقاُبِنيالذيبحثهاموضوعةالباحثةتبّنت

.واالستمراریةالتواصللتحقیق,للعملالتشكیليالبناءخاللمنتظهرالتيوالداللیةالجمالیةأبعادهلهمفهوًماالحواریةلكونوذلك,
للمدةوالمقدمة(بیكاسوبابلورسومفيوالداللیةالجمالیةوُمقارباتهاالحواریة)علىالتعرفوهوالدراسةهدفللبحثاألولالفصلاشتملوقد

1901 )من – 1946 ) .
الثانيالمبحثوتضمن, (وآلیاتها,ومبادؤها,مفاهیمًیا)الحواریةبدراسةاألولالمبحثُعِنيوقد,مباحثخمسةالنظرياإلطارتضمن

المحدثینالفالسفةإلىوصعوًدااإلغارقةمنبدًءا,الجماليالمعرفيوالفكر,الحواریةمفهومبینالمقاربةبإیجاداألولالمحورُعِنيوقد,محورین
لمانقدیةقراءةالحواریةقراءةالثالثالمبحثواشتمل,النفسعلمطروحاتفيالحواریةبنیةبدراسةاعتنىفقدالثانيورالمحأّما,منهموالمعاصرین

الرسمفيوتجلیاتهاالحواریةالرابعالمبحثضمّ حینفي,السیمیائيوالطرحالداللةمفهوممعاالشتراكنقطوٕایجاد,الحواریةالنظریةإلیهآلت
إبداعيعملوالدةفيأساسیةنقطةتشكِّلالتيالمراحلأهمعلىالضوءمسلًطة,الفنیة(بیكاسو)بمسیرةالخامسالمبحثواهتم,الحدیثاألوربي
إلىالتطرقتمّ وكذلك,بحثهاموضوعةمعالسابقةالدراساتبینمامقارنةالباحثةأجرتالنظرياإلطارختاموفي.جدیدةوتقنیةبأسلوبحواري

.مؤشراتمنعنهأسفرما
والمصادر,المصوراتمنالكثیرعلىالباحثةاطالعمنالرغمعلى,حجمهلسعةعّدهتعّذرالذيالبحثمجتمعتضمنفقدالثالثالفصلأّما
)البحثعیِّنةوكانت,إحصائًیاالبحثمجتمعحصرمنتتمكنلمأّنهاإال, (االنترنیتشبكةومواقع,والمجالت,الكتب)مثل,العالقةذات

.بیكاسو)بهامرّ التيالفنیةالمراحلمختلفوعلى,والكوالج,الزیتیةالتقنیةتضمنتفنّیاً عمالً ( 13

المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
مصطفـىالســالمعبـدهشـام

العباسي
التربیة2017ماجستیرالمعاصرالتصویرفيواألسودلألبیضالجمالیةاألبعاد

التشكیلیة
عـــودةمحمـد

سـبتي

المستخلص
واالسوداألبیضاستخدامآلیةبدراسةُعنيالذي,(المعاصرالتصویرفيواألسودلألبیضالجمالیةاالبعاد)بــالحاليالبحثعنوانتوسم
,فصولأربعةخاللمن(والكرافكالرسم)الفنیةاالعمالفيالمعاصرةوالفنیةالفكریةبمرجعیاتهمااإلمساكومحاولةالذاتیةوسماتهماالفنیةوقیمتهما
:اآلتيبالتساؤلانتهتالتيالبحثمشكلةلبیاناالولالفصلُخصص

؟المعاصرالفنفيواألسودلألبیضالجمالیةاالبعادماهي-
وقیمتهماالجمالیةوابعادهماواالسودباألبیضالمنفذةاألعمالوباألخصالمعاصرالفنعلىالضوءبتسلیطلتسهماتتالتيالیهوالحاجةأهمیتهثم

قیممناللونانهذانبهیتمیزماالرغمعلىممیزبشكلالفنیةاللوحةفيواالسوداالبیضتوظیفاهمیةعنوالبحث,بمرجعاتهماواإلحاطةالفنیة
فیماالبحثحدوداقتصرتحینفي,المعاصرالفنفيواألسودلألبیضالجمالیةاألبعادعلىالتُعرف:فكانالبحثهدفاما,وتشكیلیةجمالیة
والخامةوالمادةموضوعهِ خاللمننفسهللفنانواألسودباألبیض(والكرافكالرسم)المتاحةالمعاصرینالفنانیناعمالدراسةعلىبالموضوعیتصل
,االمریكیةالمتحدةوالوالیات,أورباتضمنتمكانیةبحدود.ضمنیاً الفنیةانتمااتهمالىالتطرقمعاللوحهِإخراجفيوالوسائطالمستخدمةوالتقنیة

.یخدمبماالمصطلحاتتحدیدتمكما,2015الى1945الثانیةالعالمیةالحرببعدمافترةمنللمدةزمانیةوبحدود.وأفریقیا,أسیاالىباإلضافة
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المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2017ماجستیربابلجامعةطلبةلدىالذاتإتساقفيالفندراسةأثرالطائيعلیويكاظمبیداء

التشكیلیة
مرشدكاظم

ذرب

المستخلص
الفندرستمجموعةبینمقارنةاجراءذلكتطلبفقد(مقارنةعلیةدراسة)الوصفيالمنهجهوالحالیةالدراسةفيالبحثمنهجلكوننظراً 

األولىالسنةطلبة:همالفنتدرسلمآخرىمجموعاتبثالث،بابلجامعة/الجمیلةالفنونكلیةفيالرابعةالسنةطلبةهمدراسیةسنواتأربعمدة
الكلیاتهذهفيالبحثمجتمعمجموعبلغوقد.القانونكلیةفيالرابعةالسنةوطلبة،الصیدلةكلیةفيالرابعةالسنةوطلبةالجمیلةالفنونكلیةفي

-2015)لسنة تطلبفقد،(الذاتاتساق)مقیاسببناءالباحثةلقیامونظراً .إناث(501)و،ذكور(456)بواقع،وطالبةطالباً (957) (2016
بناءوعینة،قصدیةبطریقةسحبتوطالبةطالباً (64 )وبلغتاإلستطالعیةالعینة:وهياألصليالبحثمجتمعمنعیناتثالثسحبهذا

یقةطر الباحثةاستخدمتاألساسیةالبحثعینةولسحب،األصلالمجتمعمن%50بنسبةالطبقیةالعشوائیةبالطریقةوسحبت(394)وبلغتمقیاس
الفنونكلیةرابعإلناثالمئویةالنسبةأما(0,53)للذكورالمئویةالنسبةكانتإذالرابعةللسنةالجمیلةالفنونكلیةذكورمنتبقىلماالمئویةالنسبة

.وطالبةطالباً (224)وبلغت،(0,47)فكانتالجمیلة

المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2017ماجستیراألندلسياإلسالميالخزفعلىالمنفذةاألشكالتنوععودةشاكرمنى

التشكیلیة
حسینرنا

هاتف
الخفاجي

المستخلص
الفكریةومرجعیاتهاالتكوینیةوطبیعتهااالشكالتنوعماهیةفدرساالندلسي،اإلسالميالخزفعلىالمنفذةاالشكالتنوعبدراسةالبحثهذایعنى

وهدفهالیهوالحاجةواهمیتهالبحثمشكلةلبیاناألولالفصلخصص:فصولأربعةالبحثاحتوىوالفنیةالجمالیةالبنیةفيفاعالً نشاطاً بوصفها
.فیهالواردةالمصطلحاتاهموتحدیدوحدوده

-:االتيالتساؤلعناالجابهخاللمنالبحثمشكلةوتحددت
ووسائله؟الشكليالتنظیمعناصرخاللمناالندلسياإلسالميالخزفعلىالمنفذةاالشكالفيتنوعهناكهل

من،االندلسياإلسالميالخزفعلىالمنفذةاالشكالفيالحاصلالتنوعلطبیعةمعرفیةرؤیةیمثلكونهمنالیهوالحاجةالبحثأهمیةوجاءت
الفناناعتمدهاالتيوالتقنیةالبنائیةالمعالجاتأهمیةفيوكذلكواثارها،والجمالیةالفكریةالمفاهیموظهوروالبنائيالتكوینيجانبیهتقصيخالل

.والخاصةالعامةالمكتباتالىبحاجتهالبحثویرفد،الشكليالتنوعلتحقیق
البحثحدوداما،(ووسائلةالشكليالتنظیمعناصرخاللمناالندلسياإلسالميالخزفعلىالمنفذهاالشكالتنوعتعرف) :فهوالبحثهدفاما
ضمناالندلسفيوالمنجزة(الجرارالقدور،االباریق،االواني،الصحون،) :وهياالندلسياإلسالميالخزففياالشكالتنوعبدراسةتحددتفقد

9)المدة -15 /ه10- .البحثمصطلحاتتحدیدثمومن(م16
الفكرفياالشكالتنوعمقاربات)بـاألولالمبحثعني:مباحثثالثةعلىواحتوىالسابقة،الدراساتالنظرياالطارتضمنفقد:الثانيالفصلاما

(اإلسالميالفنفيالشكليالتكوین)بـالثانيالمبحثوعني،(اإلسالميالفلسفيالفكر/الیونانيالفلسفيالفكر)موضوعتناولهخاللمن(الفلسفي
مقاربات)بـعنيفقدالثالثالمبحثاما(اإلسالميالفنفيالشكليالتنظیموسائل/اإلسالميالفنفيالشكلیةالعناصر)موضوعتناولخاللمن
تنوع
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المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2017دكتوراهالمفاهیميالفنفيالعالمياالنفتاحعليمحمدفاضلسامرة

التشكیلیة
عمرانمكي
راجي

المستخلص
البحثمشكلةلبیاناَألولالفصلخصص،فصولأربعةفيیقعو)المفاهیميالفنفيالعالمياإلنفتاح(بدراسةالحاليالبحثعني

.فیهالواردةالمصطلحاتأهمتحدیدو،وحدوده،هدفهو،إلیهوالحاجةوأهمیته
بعدماعالمتغیراتوتحوالتأفرزتهاالتيالتعبیریةمجاالتهابمختلفالمفاهیميالفنفيللعالمةالتأویلیةالطبیعةعلىالبحثمشكلةتركزتوقد

یتأكدماهذاو،التذوقوالتلقيوالرؤیةمستوىعلىإزاحةشكلتالتيالثقافیةواإلقتصادیةوالسیاسیةواإلجتماعیةبضغوطاتهاالحداثة
جرأةأكثریكونأنالفنانعلىلزاماً فكان،التغیرهذالمواكبةالتَأریخعبراإلنسانیةالحقبجمیعیشملالذيالعامبالتطورالفنعالقةوفقوظیفیاً 

تتقیدالمفاهیمیةفنیةأعماالً لتشملإتساعاً أكثرآفاقنحوالتقلیدیةللوحةالضیقةالحدودلیتخطىذهنهفيیعتملعماالتعبیرفيتلقائیةأكثرو
نشأتهنامنو،المستهلكةالموادواللغةحتىونفسهالبشريالجسدبضمنهاوالطبیعةموجوداتكلشملتحتىواحدفنينمطأوبأسلوب
.الفنيللنصثانیاً مؤلفاً المتلقيمنیجعلأنالفنانإستطاعكیف)هوتساؤلعناإلجابةخاللمنالحاليالبحثمشكلة

المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2016ماجستیرالمراهقاترسومفياألسريالعنفمظاهرالجنابيواديمهديشیماء

التشكیلیة
هاشمهدى
محمد

المستخلص
األبناء،سلوكفيالتأثیرفيالجماعاتوأقوىللثقافاتاألولالمصدراألسرةكونالدراسات،منالعدیدباهتماماألسريالعنفظاهرةحظیت

الكلماتواستخداموالتفرقةوالقسوةكاإلهمالأبنائهممعاملةفياألبوانیستخدمهاالتيفاألسالیباالجتماعيوالتطبیعالتنشئةعواملأهممنفهي
األبناءنفوسفيسلبیةأثاراً تترك(واللفظيوالبدنيالنفسي)العنفتسمیةتحتتقعوالتيالسیئةاألسالیبمنوغیرهابأنواعهوالضربالبذیئة

وتغیراتنفسیةواضطراباتصراعاتمنطیاتهافيتحملهلماالفردحیاةفيالعمریةالمراحلاخطرمنتعدّ التيالمبكرةالمراهقةمرحلةفيوخاصة
،ولشدةأسرتهاأفرادقبلمنضدهنالعنفسلوكممارسةمنالمرحلةهذهفيالفتیاتتعانيوقد،كافةواالنفعالیةوالعقلیةالبدنیةالنواحيفي

عنومنعزلةبنفسهاالثقةعدیمةالشخصیةمضطربةمراهقةمنهاتخلقنفسیةضغوطاتهذاالعنفسلوكلدیهایشكلفقدللمشكالتاإلناثحساسیة
.البعیدالمستقبلالىوالعدوانالعنفسلوكمعهاتحملقدكماتصرفاتهافيمترددةاألخرین
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المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
التربیة2017ماجستیرالتشكیلیةاألعمالصیانةفيالمعاصرةالطرائقالشالهعليحسامسیف

التشكیلیة
عليمحمد
القرهعلوان
غولي

المستخلص
صیانةفيالمستخدمةالمعاصرةالطرائقفيدراسة(التشكیلیةاألعمالصیانةفيالمعاصرةالطرائق) :الموسومالبحثمشكلةتناولت

وهدف,الیهوالحاجةوأهمیتهِ البحثبمشكلةمتمثالللبحثالمنهجيباإلطاراألولالفصلاهتم:فصولأربعةفيالبحثجاءوقد.التشكیلیةاألعمال
.فیهالواردةالمصطلحاتأهموتحدیدوحدودهالبحث

التياألضرارمعالجةفيالمتبعةالصیانةإجراءاتتطورعلىانعكسالذيالتقنيوالعلميالتحولفكرةبأستعراضالبحثمشكلةأهتمتوقد
كانتالتيالتقلیدیةالطرقعنكبیرحدٍ إلىتختلفالتي,المعاصرةالعلمیةوالطرائقالرؤىووفق,تنوعهاعلىالتشكیلیةالفنیةاالعمالتصیب
.التشكیلیةاالعمالصیانةفيسابقاً متبعة

:االتیةالتساؤالتعناالجابةخاللمنالحاليالبحثمشكلةنشأتفقدهنامن
التشكیلیة؟االعمالصیانةفيالمعاصرةالطرائقاعتمدتهاالتيالصیانیةاالجراءاتما•
تلكمعالجةفيالمستخدمةالعلمیةاالجهزةانواعوبینالموجودةاالضرارطبیعةبینالموالمةمننوعاً یحققانالصیانةباعمالللقائمتسنىكیف•

الفني؟العملفيوجودهمنالمترتبةواالثارنوعهبحسبكلً االضرار
الموجودةاألضرارمعالجةخاللمنالتشكیلیةلألعمالالفنيوالجمالياإلرثعلىالحفاظبإمكانیةیهتم)ألنهالیهوالحاجةالبحثاهمیةوتكمل•

,العلموفلسفةالمتطورةالتكنلوجیاالىتخضعالتيالمعاصرةالصیانةلطرائقالعلميالوعيومواكبة,أفضلبصورةٍ وجدیدمنتقدیمهاوٕاعادة,فیها
,آلیاتهِ وفهمالعلمهذاطبیعةلتقصيتشجیعهموالباحثینأمامالترمیموالصیانةلعملیاتاإلجرائیةالمعرفةآفاقلفتحعملیةمحاولةالبحثویمثل
البحثونتائجالبحثإجراءاتعلىاإلطالعخاللمنالعلیااساتالدر وطلبةالصیانةبأعمالوالقائمینوالمتخصصینالمهتمینالحاليالبحثویرفد

للجانبینوفقاً العملیةالصیانةعلمأدبیاتعلىالمهتمینوٕاطالعالتشكیلیةبالفنونالمتخصصةالمكتباتالىاضافةالبحثُیعدكما,وٕاستنتاجاتهِ 

المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
طلبةلدىالمعرفيالتفضیلبأنماطوعالقتهالجماليالتفضیلالعكاممحموداكرمناریمان

بابلجامعةالجمیلةالفنونكلیة
التربیة2017ماجستیر

التشكیلیة
نوريعباس
خضیر

المستخلص :
التفضیلإلىیندفعویجعلهومالحظتهانتباههویثیرونفسیةجسمیةتغیراتجملةالمتلقيلدىیولدمثیرهوالجمالأناألدبیاتمعظمترى

غیرهادونمنالفنأعمالمنمعینةفئةنحوینجذبأویقبلأویحبتجعلهالمرءبهایقومعامةسلوكیةعملیةهوالجماليفالتفضیل،الجمالي
متأثرةیراهامنومنهمونامیةمتعلمةظاهرةأنهایرىومنهماإلنسانفيفطریةسمةیراهامنفمنهمالجماليالتفضیلتفسیرحولاآلراءتعددت؛وقد

الذياإلنسانهو،والمتلقيعملیاً صدقهامنللتحققالدقیقالعلميالفحصإلىبحاجةتبقىاألطروحاتوهذهذاتیةعواملأوموضوعیةبعوامل
.وٕادراكیةسلوكیةسماتجملةمنمكونةشخصیةعنعبارةوهولهاویستجیبالجمالیةلألعمالیتعرض
وجهعلىنجدوهكذاالمعرفي،االنفجاروعصرللمعلوماتالهائلوالتطوروالسرعهوالتعقیدبالتغیرفیهنعیشالذيالحاليالعصریتمیزوكذلك
المفضلةالوسائلهذهتمثلحیثومعالجتهاالمعلوماتتناولعملیةفيالمعرفیةالجوانبأهمیهتأتيوهناالمعرفیةبالعملیاتاالهتمامتناميالعموم

البحثهدفلذاالفردتعلمأسلوبلمعرفةالمعرفیةاالستراتیجیاتمنالمعرفیةاألنماطوتمثلومعالجتهاالمعلوماتاستقبالفيالمتعلمینقبلمن
الجماليالتفضیلمستوىفيالفروقعلىالتعرف.بابلجامعة–یلةالجمالفنونكلیةطلبةلدىالجماليالتفضیلعنالكشف:-یاتيماإلىالحالي

.بابلجامعة-الجمیلةالفنونطلبةلدىالمعرفيالتفضیلأنماطعلىالتعرف.للجنسوفقابابلجامعة-الجمیلةالفنونكلیةطلبةبین
.بابلجامعة-الجمیلةالفنونكلیةطلبةلدىالمعرفيالتفضیلأنماطفياإلحصائیةالداللةذاتالفروقعلىالتعرف

.الجمیلةالفنونكلیةطلبةلدىالمعرفيالتفضیلوأنماطالجماليالتفضیلبینالعالقة
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المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
)الصالحيعلىراهيانس شعریة النصوص المكتوبة للیوم العالمي للمسرح ( دراسة

ثقافیة
الفنون2017دكتوراه

المسرحیة
محمدعباس

ابراهیم
المستخلص :

حدیثاوالمتبادلةالمشتركةالعالقةخاللمنعلیةوتسیطرالفردمعتتناغموالتيالیوميالحیاةشكلعلىالمهیمنةالمنظوماتمناالعالمیعد
علیهتقتصرالوالتياالتصالیةالعناصراحدیعدالذي,رساليمضمونخاللمناالالمتبادلالمشتركذلكیأتيوما,اعالميلمفهومتؤسسالتي

ثمومنالمستقبل/المتلقيحضورفيالعالقةتكتملبل,فحسبهذاولیسالرساليالمضمونهذاتقدمالتياالتصالیةالوسیلةهناكبل,فحسب
.المرسلبهاقامالتيالعملیةهذهمنالفعلیةالمردودات

كاناذالمهمشةوخاصةبمجملهاالمجتمعاتلتبنيتسعىالتيالحدیثةالنقدیةاآلراءبمصافیكوناناالعالممنجعلتالعملیةهذهان
یتناغمكانماوهذااالیجابيالصادقاالعالمبعینصادقةصورةیكونانفيغیرهااوالمتقدمةالدولمعالمقارنةخاللمنعلیهللهیمنةمصدر

ولكشفاالجتماعیةاالنماطوقراءةلتعییننفسهلیوظفوالمقارباتالنظریاتمنمزیجاالحدیثعصرنافيیقدمالذيالثقافیةالدراساتحقلمع
الكونعلیهایتفقالتياالستخداماترغمالیومیةالحیاةكشففيواغراضهاالعالمقراءةبینماتجاورذلكیشكل,المجتمعهذافيالهویةثقافیة

.واالیجابالسلبفيالتجاهینساعیاباتاالعالمان

المشرفاسمالقسمالسنةالشهادةالرسالةعنوانالطالباسم
الفنون2017ماجستیرالعراقيالمسرحيالعرضفيالهویةجدلیةوالمواطنةالعواديصباحمریم

المسرحیة
مجیدمعتمد

العبیدي

المستخلص :

هذهِ أحدكونهُ المسرحو,عنهاالتعبیرفيوالفنونكذلكوالدراساتفيوالفكروالثقافةفيقلیلغیرحیزاً الهویةوالمواطنةمفهومیأخذ
الممارساتالحتواءمالئمةوفاعلیةاألكثرالوسائلأحدیبقىفهو.نشرهاوالمواطنةالىتدعوالتيالقیمتنمیةفيبدورهیقومفهوالفنون

منلهلما(العراقيالمسرحيالعرضفيالهویةجدلیةوالمواطنة)بدراسةالبحثُعنيَّ ولقد,المجتمعاتفيالمواطنةأزمةلتجاوزالالحضاریة
بالمحورحددتالتيوالبحثمشكلة(المنهجياالطار)االولالفصلتناول.فصولأربعةعلىالبحثاحتوىقدوالمجتمعتنمیةفيأهمیة
بهیرتبطماوالمواطنةمفهومتناولفيالبحثاهمیةتجلتو.العراقيالمسرحيالعرضفيتجسیدهاوالهویةجدلیةوالمواطنةمفهوم:اآلتي

توضیحوواحدنظامفياالفرادیضمالذيالرابطتعدالتيالهویةوواجباتهوحقوقهتبیانوباالنتماءالفردعالقةتحددمضامینودالالتمن
االطالعفيالباحثینوالطلبةمنالدارسینیفیدانهفيفتكمنالیهالحاجةاما.المسرحيالعرضخاللمنالمضامینهذه
الىفیرميالبحثهدفاما.الوطناتجاهاالنتماءفيالحضوروالوعيمستوىرفعوالمسرحیةالعروضخاللمنالمفهومهذادالالتعلى

الحدوداقتصرتقدو,الموضوعیةوالزمانیةوالمكانیةالبحثحدودثممنو.العراقيالمسرحيالعرضفيالهویةجدلیةوالمواطنةتعرف
المتمثلالموضوعيالحدو,م(2016-2010)منامتدتفقدالزمانیةأما,الوطنيالمسرحقاعةعلىبغدادفيالمقدمةالعروضعلىالمكانیة
.تعریفهاوالمصطلحاتبتحدیدالفصلانتهىو,العراقيالمسرحيالعرضفيالهویةجدلیةوالمواطنةبدراسة
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
أسراء محمد علي العام2017دكتوراهمبدأ المساواة في القانون الجنائي  (دراسة مقارنة)حسین یاسین طاهر

سالم

المستخلص :
مبدأ المساواة من المبادئ االساسیة التي یتوقف علیها تحقیق العدالة من خالل ضمان عدم التمییز بین االشخاص بسبب الجنس او العرق او 

من الشخاصالقومیة او االصل او اللون او الدین او المذهب او المعتقد او الرأي او الوضع االقتصادي او االجتماعي، لذلك یكفل عدم التمییز بین ا
ي تمنح لبعض خالل ضمان المساواة لغرض اقناع الجماهیر بانعدام التمییز بینهم، اال ان ذلك یواجه بعض الصعوبات اثناء التطبیق بسبب االمتیازات الت

ها الالمساواة بسبب الظلم االشخاص لذاتیة مركزهم القانوني ولطبیعة المصالح المحمیة بالنصوص الجنائیة، وبذلك فإًن التطبیق النظري للمساواة ینجم عن
بصورة الذي یطال من یختلف مركزه القانوني أو تختلف المصالح التي وقع علیها االعتداء، فیعمل المشرع على معالجة ذلك االختالف بین االشخاص 

غیة تحقیق المساواة ولتحقیق الهدف من موضوعیة مجردة دون مراعاة لالعتبارات الفردیة الن االحاطة بالفروقات الفردیة بین االشخاص أمر مستحیل، وب
فیذ تخول السلطة العقاب وضمان فاعلیته تمنح السلطة القضائیة سلطة تقدیریة ولرجحان كفة االصالح على االیالم بالعقاب والن كلیهما یتحققان اثناء التن

لفروقات الفردیة، ولمبدأ المساواة في القانون الجنائي بقواعده التنفیذیة من الوسائل ما یمكنها من اكمال تحقیق الغایة من العقاب من خالل مراعاة ا
بعد أن كان الموضوعیة واالجرائیة أهمیة كبیرة ، فالتحول الذي حصل بالهدف من العقاب انعكس على مبدأ المساواة التي اصبحت مساواة حقیقیة (فعلیة)

هوم العقوبة والجریمة حیث ظهر المعیار الشخصي الى جانب المعیار الموضوعي في ینظر لها بأنها مساواة قانونیة (حسابیة)، وذلك بعد التحول بمف
التجریم والعقاب. 

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
السؤال بوصفه من وسائل الرقابة البرلمانیة على اعمال محمد فاهم سلمان

- دراسة مقارنة - مجلس الوزراء 
عدنان عاجل العام2017ماجستیر

عبید

المستخلص :
ریة أصبحت الرقابة البرلمانیة من الموضوعات األساسیة  التي تحرص الدساتیر على النص علیها، كما أن ممارسة الرقابة البرلمانیة تعدُّ ضرو 

فضًال عن أنها تنصب على المخالفات، كل ذلك جعل الدساتیر تنظم لضمان عدم انحراف وتسلط اإلدارة وقیامها بالعمل على وفق السیاسة العامة للدولة ، 
طرق وٕاجراءات الرقابة البرلمانیة .

من توجه إلیه هذا وتتمثل مظاهر الرقابة البرلمانیة على أعمال الحكومة أو أحد أعضائها ومن في حكمهم في وسائل متعددة یملكها أعضاء البرلمان اتجاه
البرلمان في سؤال رئیس مجلس الوزراء أو احد الوزراء في شأٍن من الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ویعد السؤال ، ومن أهم هذه الوسائل حق

قة رسمیة البرلماني إحدى الوسائل التي یمتلكها أعضاء البرلمان في مواجهة الحكومة مما یمكنهم من متابعة النشاط الحكومي في مختلف الجهات بطری
ر عمل الجهاز التنفیذي وفقا لمشیئة االمة وارادتها، وال سیما ان الرقابة البرلمانیة هي مهمة أساسیة یمارسها البرلمان على أعمال موثقة، بما یكفل سی

وتصرفات الحكومة ومحاسبتها عند تقصیرها في اداء وظائفها بما یحقق المصلحة العامة.
لمان من خاللها الحصول على معلومات عن امر یجهله، او التحقق من حصول واقعة وصل وبذلك فان السؤال هو وسیلة رقابیة یستهدف النائب في البر 

تكون االجابة عنه علمها الیه او معرفة ما تنوي الحكومة اتخاذه في امر ما، وللسؤال عدة انواع اذ قد یكون مكتوبًا حیث یتطلب هذا النوع من االسئلة أن 
شفهیًا امام اعضاء البرلمان، وقد یكون السؤال عاجال یوجه في حال وجود امر مستعجل وضروري، وكأصل عام كتابة، وقد یكون شفویا وهنا تتم االجابة

ال توجه هذه االسئلة اال في االمور الداخلة في اختصاص الحكومة اذ ان الحكومة غیر مسؤولة عن االمور التي تخرج من نطاق اختصاصها.
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
جریمة االنتفاع من المقاوالت أو االشغال أو التعهدات علـــي حــمزة جبـــر

(دراسة مقارنة)
لمى عامر العام2017ماجستیر

محمود

المستخلص :
من المقاوالت أو االشغال أو التعهدات من أخطر الجرائم التي تقع على الوظیفة العامة وعلى المال العام المتمثل بالعقود العامة ُتعد جریمة اإلنتفاع

سریة وٕاحترام تي منها ال، إذ أن الجریمة محل البحث تمثل تعدیًا وٕانتهاكًا للمباديء التي یقوم علیها التعاقد في عقود المقاوالت أو االشغال أو التعهدات وال
جهات التعاقد مبدأ تكافؤ الفرص وٕاحترام التنافس الحر بین المتقدمین للفوز بالمناقصة ، ولكون تلك المباديء التي یتم إنتهاكها تتم من قبل مسؤولي 

تلك المراحل المكلف بإنجازها ، والموظفین المسؤولین عنه ، فقد تدخل المشرع لتجریم حصول الموظف أو المكلف بخدمة عامة على إنتفاع أو عمولة من 
ریف وٕانطالقًا من تلك األهمیة التي تفرض نفسها كضرورة من ضرورات البحث العلمي في مثل هذا الموضوع فقد بحثنا في هذه الدراسة من خالل تع

من النتائج من أهمها عدم كفایة النص العقابي الذي الجریمة وبیان أركانها ومن ثم الوقوف على األثار المترتبة علیها ، وقد خرجنا من تلك الدراسة بالعدید 
ووجدنا كذلك أن أورده المشرع العراقي كجزاء ضد مرتكب هذه الجریمة وأنه الیتناسب مع األثار الناجمة عن إرتكابها خاصة ومع إزدیاد معدالت إرتكابها ،

قبل التشریعات محل الدراسة المقارنة كالمشرع المصري والكویتي اللذین شددا المشرع العراقي لم یسایر التطور التشریعي الذي تحظى به هذه الجریمة من
ع في تفادي وقوع هذه من العقاب ومن األثار األخرى المترتبة على إرتكابها كإمتداد أثر الجریمة إلى العقد اإلداري ، كما لم نجد إهتمامًا كافیًا من المشر 

للعقود العامة وترصینها كما هو علیه الحال في كل من مصر والكویت وفرنسا إذ تتسم التشریعات المنظمة الجریمة من خالل توحید التشریعات المنظمة
نا دعونا المشرع للتعاقدات العامة في العراق بأنها متعددة وكثیرة إذ نجد أن ذلك األمر یعد عامًال آخر من عوامل إرتكاب هذه الجریمة ، وبالمقابل فإن

) من قانون العقوبات لیتجه النص المؤمل تعدیله لتشدید العقاب مع إعادة صیاغة النص لكي یشمل مختلف العقود التي یسعى ٣١٩لتعدیل نص المادة (
) من ٣٢١م المادة (الجناة الرتكاب الجریمة بواسطتها، كما دعونا الجهات ذات العالقة_القضاء وهیأة النزاهة_ بالسیر في رد األموال العامة جریًا مع أحكا

ة النزاهة عن قانون العقوبات وضرورة إقتصاره على جهة واحدة وهي المحكمة التي قضت بالعقوبة االصلیة في الدعوى الناشئة عن هذه الجریمة وٕابعاد هیئ
إلى نتائج سلبیة أبرزها المساهمة في ألیة الرد الواردة في النص المتقدم، كون ذلك یعد مثاًال واضحًا لتعدد الجهات التي ترد األموال وهو بدوره یفضي 

التداخل في الصالحیات .

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

محمد إسماعیل العام2017دكتوراهالسیاسة الجنائیة في تنفیذ العقوبة (دراسة مقارنة) حسن حنجر عجیل
إبراهیم

المستخلص :
المواضیع المهمة ألنه یبحث في السیاسة الجنائیة في تنفیذ العقوبة ، بما تمثله لمجموعة الوسائل التي تستخدم لمنع یعد موضوع البحث من 

ع في مكافحة الجریمة أو في العقاب علیها ، أي انها العلم الذي یدرس النشاط الذي یجب أن تمارسه الدولة لمنع الجریمة من خالل ما یسترشد به المشر 
ي قًا بها التوازن بین مقتضیات حق الدولة في العقاب وتنفیذه ، بهدف حمایة األمن والمصلحة االجتماعیة ، على وفق المبادئ واألهداف التالجریمة محق

حقیق یل تیسعى المشرع لتحقیقها من خالل تنفیذ القرار القضائي من قبل الجهة المختصة وجعله واقعًا ملموسًا ، حیث ان لكل دولة خطة تضعها في سب
بعضها . وفي أهدافها ، ولغرض انجاز تلك الخطة ترسم سیاساتها في كافة الجوانب االقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة ، والتي یجب أن تكون متوافقة مع

دئها وأفكارها سعیًا نحو تحقیق مجال بحثنا فإن السیاسة الجنائیة في تنفیذ العقوبة ینبغي أن ُترسم في ضوء السیاسات العامة للدولة ومن خاللها تحدد مبا
مرحلة والتي تلي مرحلة العدالة االجتماعیة ، كما تعد مرحلة تنفیذ العقوبة بمثابة الترجمة العملیة للحكم الجزائي الصادر باإلدانة ، مما یؤكد أهمیة هذه ال

توقیع العقوبة باختالف أسالیب تنفیذها وباختالف نوعیة الجزاء الجنائي .
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةالطالباسم 

الرقابة المصرفیة على عملیات غسل األموال (دراسة طیبة أحمد علي
مقارنة)

إبراهیم إسماعیل الخاص2016ماجستیر
إبراهیم

:المستخلص
ل یعد موضوع الرقابة المصرفیة على عملیات غسل األموال من المواضیع المهمة والمتعلقة بالنظم األقتصادیة، وذلك لما للمصارف من دور فعا

والخدمیة المختلفة اریةفي الحیاة األجتماعیة واألقتصادیة، فضًال عن دورها المهم في التنمیة الوطنیة بوصفها مركزًا أساسیًا لالئتمان وتمویل المشاریع التج
التي تعود بالنفع على المجتمع .

فیة والبد لكل تعامل مصرفي من فرض الرقابة علیه من قبل المصرف، وال غنى عن هذه المراقبة للتحقق من قانونیة الحسابات واالعتمادات المصر 
ألنشطة والعملیات المصرفیة بشكل سلیم وغیر مخالف للقانون، وللحد وسالمتها، لذا تعد الرقابة من أهم اإلجراءات التي یتخذها المصرف للتأكد من سیر ا

اقبة من المخاطر التي قد یتعرض لها المصرف وأبرزها و أكثرها شیوعًا ظاهرة غسل األموال التي تتخذ من المصارف ملجًأ للتخلص من مالحقة ومر 
صدر غیر مشروع.السلطات المختصة، وٕاضفاء الصفة المشروعة على األموال المتحصلة من م

وتارة أخرى ویتم أستخدام أسالیب متنوعة في غسل األموال تارة تكون مصرفیة كاستعمال القروض المضمونة واألعتمادات المستندیة والحسابات المصرفیة،
األموال نظرًا لسهولتها وصعوبة تكون غیر مصرفیة تتمثل بأسواق المال وشركات الواجهة، فضًال عن أستخدام األسالیب األلكترونیة في إیداع وتحویل

فرض الرقابة علیها من قبل الجهات المختصة .

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
نجاة كریم جابر 

الشمري
السلطة التقدیریة للقاضي في العالقات المتعلقة 

باألشخاص ذات  العنصر األجنبي
عبد الرسول عبد الخاص2017ماجستیر

الرضا األسدي 

المستخلص :
ها القضاء ان السلطة التقدیریة للقاضي في العالقات المتعلقة باألشخاص ذات العنصر االجنبي تلعب دورًا مهمًا وحاسمًا ، هذه الفعالیة التي یملك

ال یقوم على الفردیة واالنعزال ، بل على االنفتاح بین الدول ، نتیجة في اطار هذا القانون تتسق مع فلسفة وجود القانون الدولي الخاص ، فهو قانون
لتوسع العالقات القانونیة المتعلقة باألشخاص وتنقلهم ّعبر الحدود من دولة إلى أخرى .  

مر الذي یلقي بكل ثقله على القضاء ولعل هذا التنوع  والتناثر هو الذي برر عدم وجود تقنین كامل لمعالجة كافة المنازعات المتعلقة بشأنهم اال
ن علیه ان یحكم لیمارس دورًا مهمًا في هذا العالقات لما له من سلطة تقدیریة في تقدیر كل حالة علئ حدا ، فالقضاء بأعتباره الملجأ االخیر للمتخاصمی

جوده ، وقد نتج عن هذا الواقع المتغیر( انحسار دور بالعدل بینهم والیستطیع ان یتذرع او ان یمتنع عن ذلك تحت تسبیب عدم وضوح النص أو عدم و 
مع المشرع ) ان اعطى مساحة كبیرة للقضاء في ان یستخدم سلطته التقدیریة ویجتهد محاول صناعة الحلول في حاالت عدم وجود النص ، وحتى انه 

يء الفراغات التشریعیة .فرضیة وجود النص  علیه في بعض الحاالت ، ان یكمل ویعزز هذا الوجود النصي ویبدأ بمل
في مجال المعامالت الدولیة بغیة التوفیق بین معطیات الحیاة الواقعیة ومقتضیات العالقات المتعلقة باألشخاص ذات العنصر االجنبي . 

في الموجهات العامة بسبب من عدم امكانیته فالمشرع والقاضي یعمل كالهما وفقًا لنظریة االمتداد والتكامل ، فاألول أّمَن بضرورة بقاء دوره منحصرًا 
لقضاء امكانیة هذه باإللمام بكل التفاصیل والوقائع بتفرعاتها وتعقیداتها المتغیرة باستمرار بتغییر حاجات االنسان ، فالمشرع بسعیه هذا اراد ان یمنح ا

ات التعدد التشریعي والقضائي.المواجهة ، وقد ازداد وتنامى هذا الدور للقضاء اكثر فأكثر خصوصًا في الدول ذ
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اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

( باقر عبد الكاظم 
علي الكرعاوي

طیبة جواد حمد العام2017دكتوراهمبدأ الصحیفة البیضاء في خالفة الدول في المعاهدات
المختار 

Abstract
The principle of  Tabula Rasa (clean slate) is one of the principles governing the succession of States in

respect of Treaties, provided for in Article (16) of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of
Treaties in 1978 and determined the scope of application of the principle according to this article the newly
independent states of colonialism without the other new states arise from the separation with the survival of the
predecessor State, or the demise of the predecessor State in the case of solving the state, according to this
principle, it proceeds to the newly independent state of international life free from the obligations contained in the
treaties concluded by the predecessor State relating to the province of new state back.
The principle of Tabula Rasa (clean slate) on a fixed legal grounds represent a peremptory rules can not be
violated, including that of the newly independent states such as the right of peoples to self-determination and the
principle of equality among States, including with regard to the legal nature of the treaties which ( pacta sunt
servanda) rule and the principle of the relative effect of treaties. Full two exceptions to this principle, provided them
articles (11.12) of the Convention relating to Article 11 treaties established systems to the international border,
while Article 12 established treaties and other regional systems relate..

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
عباس عمار العام2017ماجستیرجریمة التالعب بأسعار األوراق المالیة (دراسة مقارنة)عمار فاضل كریم

كاظم الحسیني
المستخلص :

ة مالیة في تعرف جریمة التالعب بأسعار األوراق المالیة بانها أفعال احتیالیة یرتكبها الشخص منفردا او بالتواطؤ مع غیره للتأثیر على سعر الورق
لهذه الجریمة ثالث حاالت یسعى المتالعب بأسعار األوراق سوق األوراق المالیة للحصول على منفعة من خالل اصطناع فرق بین قیمة الورقة وسعرها، و 

طنع المالیة الى تحقیقها وهي اما االرتفاع المصطنع لألسعار وأما یسعى إلى تحقیق انخفاض مصطنع لألسعار أو یكون الهدف منها التثبیت المص
لألسعار.

االجتماعیة واالقتصادیة التي تتمثل في زعزعة االستقرار االقتصادي وتعطیل التنمیة كذلك فأن لجریمة التالعب بأسعار األوراق المالیة العدید من المخاطر 
ت االقتصادیة.االقتصادیة وٕاعطاء صورة مضللة عن قیمة األوراق المالیة، وأخیر تعد جریمة التالعب بأسعار األوراق المالیة من اهم أسباب حدوث االزما

بأسعار األوراق المالیة ال یتحقق اال بسلوك إیجابي یتمثل بارتكاب أي فعل من شأنه تكوین انطباع كاذب او والحقیقة ان الركن المادي لجریمة التالعب
اذب او مظلل عن أسعار األوراق المالیة، اما الركن المعنوي للجریمة فیتطلب فضال عن القصد العام قصدا خاصا نص علیه المشرع وهو خلق انطباع ك

ذلك تحتاج لقیامها ركنا خاصا یتمثل باألوراق المالیة التي تمثل المحل الذي ترتكب علیه الجریمة.مظلل عن فاعلیة السوق، وك
ان اركان وقد تناولنا موضوع البحث في ثالثة فصول، خصصنا الفصل األول لماهیة جریمة التالعب بأسعار األوراق المالیة، وكرسنا الفصل الثاني لبی

لبیان االثار الجزائیة للجریمة، ثم ختمنا الدراسة بخاتمة الهم النتائج والتوصیات.الجریمة، وافردنا الفصل الثالث 





ص اللیزریة/ االقراالمكتبة المركزیة المرعب    عليزینب علي حسینوالمالظعمرانسلوى عبد الھادي

)٦٨(

اسم المشرفالقسم السنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

Image Denoising Using Fusion Techniqueرسل حیدر جاسم
Based on DWT Coefficient

اسراء هادي عليالبرمجیات2017ماجستیر

المستخلص:
الضوضاء هو عبارة عن معلومات غیر مرغوب فیها في الصورة التي تدهورت اثناء عملیة النقل او استحصال الصورة. ان اثار الضوضاء یقلل من

ت باالضافة بیاناوضوح الصورة. عملیة ازالة الضوضاء من الصورة یسهل من عملیة المعالجة. ان مشكلة ازالة الضوضاء في المجال المكاني تعمل على تنعیم ال
المهمة الى تنعیم الحواف. لهذا السبب استخدمت ازالة الضوضاء  عن طریق المویجة بأستخدام المجال الترددي التي تعمل في المحافظة على الخصائص

اقل وضوحَا.                                                      للصورة والحواف  باالضافة الى ازالة الضوضاء من الصور لكن تبقى مشكلة فقدان بعض المعلومات المهمة للصورة وتكوین صورة
وین صورة ذات تلعب طریقة انصهار الصور في الوقت الحاضر التي هي احدى انواع تكنولوجیا المعلومات المتكاملة دورا هاما في العدید من المجاالت  وتك

ات من صور عدیدة باالضافة الى حفظ المعلومات الهامة الموجودة في الصور االصلیة واستعادة نوعیة عالیة . الهدف من انصهار الصورة هو مزج المعلوم
جودة الصورة بناءَا على مقیاس نسبة االشارة الى الضوضاء. 

لة االنصهار و معكوس تحویل یتألف النظام المقترح من اربع مراحل رئیسیة هي تحویل المویجة المتقطعة ،ازالة الضوضاء باستخدام المویجة ،مرح
من تحلیل المویجة المویجة المتقطعة. في البدایة تم تطبیق تحویل المویجة المتقطعة على مجموعة من الصور بنفس الحجم والمنظر مع استخدام المستوى الثاني

على الصورة بأكملها من خالل استخدام قیمة عتبة  لمعامل ومن ثم تطبیق احد تقنیات ازالة الضوضاء  باستخدام التعتیبب على اجزاء معامالت المویجة ولیس
زاء الصورة مع التفصیل ومقارنتها مع معامالت المویجة حیث تم استخدام العتبة الناعمة والصلبة مع عتبات الشامله وبایز حیث تتم مقارنة كل جزء من اج

ضاء. بعد ذلك یتم اختیار االجزاء المثالیة التي تحتوي على اعلى قیمة نسبة االشارة الى االجزاء المقابلة لصورة أخرى الختیار الجزء الذي یحتوي على أقل ضو 
ویلها من الضوضاء من صور مختلفة لتكوین الصورة المنصهرة . والمرحلة االخیرة هو تطبیق معكوس تحویل المویجة المتقطعة على الصورة المنصهرة لتح

ول على الصورة الناتجة.المجال الترددي الى المجال المكاني  للحص
الناعمة الزالة الضوضاء الصورة الناتجة هي الصورة الجدیدة التي تكون أكثر مالءمة لرؤیة اإلنسان واالدراك االلي وأظهرت نتائج هذا التطبیق ان طریقة العتبة 

یر مناسب لدمج صورتین الن نسبة االشارة الى الضوضاء للصورة تعطي نتائج أفضل من العتبة الصعبة  بناءَا على المقیاس المستخدم. یعتبر النظام المقترح غ
جزاء المثالیة للصورة  االولى والثانیة تكون متساوبة. ان تطبیق الصور الضبابیة على نفس النظام المقترح الیعطي نتائج مرضیة في المجال الترددي حول دمج اال

ي مع مرحلة االنصهار باستخدام  التصفیة العكسیة والتي اعطت نتائج جیدة للصورة الناتجةَ . الصور ولهذا السبب تم تطبیق الصور الضبابیة في المجال المكان
دام لغة برمجة التي تم استخدامها في الرسالة هي صور رمادیة ذات ابعاد مختلفة مع استخدام انواع مختلفة من الضوضاء. تم تنفیذ النظام المقترح باستخ

.vb.net) ٢٠١٢(فیجوال ستودیو
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اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب

رند عبد الواحد محمد 
علي البیر         

Secure Key Generation Using Petri Netتكنولوجیا 2017ماجستیر
المعلومات

حسین عطیة البرمجیات
لفته 

Abstract
Cryptography is the science of protecting the important information from an unauthorized people. Stream cipher

encrypted one individual bit of a plaintext message at a time by XOR operation with the key  stream, therefore an
important part of stream cipher is key generation.

The proposed system  bases on a combination of four coloured petri nets and one ordinary petri net to generate
secure pseudo random key, Petri net has a perfect model to generate complex key sequence. This system requires (128
bits) initial short key shared between the sender and the receiver by a secure channel to be an initial marking for CPNs
and the output of them are different from one time to another depending on the firing of different types of transitions.

Connecting the CPNs with ordinary petri net increase the nonlinearity of the generated key. The system also
consists of two operation gray coding and permutation operation to increase the security of the generated cipher text. In
this thesis ,the statistical tests are used to measure the randomness quality of a key generator and to detect its
weaknesses. These statistical tests show that the key generated using petri net has good randomness.
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اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

احمد صباح كریم 
الجعیفري

Experimental Investigation of
Mechanical Properties  for ABS and PLA
sandwich panel fabricated by Using 3D

Printing Technique

هندسة 2017ماجستیر
المواد

نجم عبد البولیمر
األمیر 
سعید

Abstract

The current study aims to design and manufacturing light weight sandwich structures of thermoplastic
acrylonitrile butadiene styrene ABS and thermoplastic polylactic acid PLA polymers in form of honeycomb
(hexagonal cells) core adhesively supported with faces (skins) by chemical and heat bonding. Thus, polylactic
acid PLA tensile sandwich samples of different infill densities (10-100%), impact and bending samples of one
infill density 10%  are designed and made according to ASTM standards in addition of making reference samples
by traditional manufacturing methods such as extrusion and hot pressing to evaluate the difference in properties.

Solid work FreeCad software (version 0.15) is used to design (shape design) these samples then
manipulate these file data to 3D printing software Makerpot in order to enter process conditions. After printing
samples, mechanical (tensile, impact, flexural and shear tests) and structural tests were performed and analysis
fracture and failure modes. The results show that tensile strength increases gradually from 20.1 MPA of 10%
infill density to 33 MPA of 70% infill with honeycomb hexagonal cells volume reduction at core ( infill density
increasing).Tensile strength of extruded reference sample (39Mpa) is less than 100 % infill density (43Mpa)
printed sample that does not contain hexagonal cells. Specific tensile strength (4.38 MPA/g) of 70% infill density
is the best value among other infill density samples.
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اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

Implementation of Modified Suboptimalمحمد ثامر نصر 
Iterative Decoding for Tanner-Graph

Based Coded Signals

احمد عبد الكهربائیةالهندسة2017ماجستیر
الكاظم 

حمد
Abstract

In this work, two algorithms were suggested in order to improve the performance of systematic RA
decoding. The first one was accomplished by the insertion of pilot symbols between the data stream that entering
the encoder. In this way the pilot symbols are encoded along with the input data (encoded or internal pilots) in
contrast to the usual way where pilots are inserted after encoding (unencoded or external pilots). The positions
where pilots should be inserted are chosen in such a way that to improve the minimum Hamming distance and/or
to reduce the error coefficients of the code. Moreover, the known pilots have higher reliability than data and can
significantly improve the initial decoding.The second proposed algorithm includes the utilization of the inserted
pilots to estimate scaling (correction) factors. Two-dimensional (2D) correction system was suggested in order to
enhance the performance of traditional Minimum-Sum (MS) decoding of regular RA codes. By calculating the
mean square difference (MSD) between the values of received pilots and the a-posteriori data of bit and check
node related to them, which are created by the MS decoder, an adaptive method can be achieved for getting the
correction factors.Since encoded pilots in systematic RA code are embedded in data, it is possible to puncture all
or part of them to increase the code rate.

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

مصدق ماهر 
عبد الزهرة

Design and Implementation of Optical
Space Division Multiplexer for Tera (b/s)

Communication Systems

أبراهیم الكهربائیةالهندسة2017ماجستیر
عبداهللا 
الشجیري

Abstract
Optical fiber communication system is considered as the backbone for the infrastructure of telecommunications

that handles the internet. The exponentially growing capacity is no longer satisfied by using transmission of single
mode fiber. There are several possible methods for increasing transmission capacity over fixed bandwidth. These
include  mix many  signals with optical-carrier onto a one optical fiber by achieving various wavelengths,
modulation employing different amplitude levels, and two orthogonal subcarriers and polarization. An extra
dimension that a fiber can offer for achieving more information is space. This project demonstrates simulation
systems for Space Division Multiplexing (SDM) transmission system using Few-Mode Fiber (FMF). Polarization
division multiplexing (PDM) and Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) techniques are also used in
this system to increase total system data rate. For the ultra-high capacity need of SDM, Few Mode Fiber (FMF)
was proposed as SDM best technology for obtaining ultra-high bit rate systems with long haul transmission.
Inter-mode losses that appears in higher-order- modes was the most problem to be resolved.
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Treatment of Petroleum Refineryأنغام سامي حمزة
Wastewater by Direct Anodic Oxidation

عالء نور الكهروكیمیاویةالهندسة2017ماجستیر
غانم

Abstract
Petroleum refinery wastewater originating from petroleum industries primarily resulted in refining crude oil and

manufacturing fuels, lubricants and petrochemical intermediates. These effluents are a major source of aquatic
environmental pollution. The wastewaters are composed of oil and grease, toxic organic compounds along with
many other minerals. In this study, wastewater of Al-Najaf petroleum refinery was used as electrolyte solution in
the experiments, and the effect of some variables on the removal of organic material as a pollutant in term of
COD were studied. The performance of anodic oxidation represented by COD removal was studied using 1 liter
batch-mode parallel plate electrochemical reactor at constant initial COD concentration and fixed agitation speed
of 250 rpm with the variation of operating conditions that were expected to have a major effect on process.
These variables were: electrodes material (platinum, stainless steel, graphite, PbO2, and carbon felt), current
densities (5, 15, 25) mA cm-2 for carbon felt electrode and (10, 30, 50) mAcm-2 for other electrodes, pH (4, 7,
10), temperatures (25, 40, and 55)˚C and  with electrolysis time up to 120 minutes. The results show that the
direct anodic oxidation process gave the best COD removal percent of 84.88% and 86.27% at 50 and 25 mA
cm-2 current densities for PbO2 and carbon felt anode materials, respectively.

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

هدیل باسم محمد 
رضا المظفر

Investigation of Mechanical and
Tribological Properties ofPEEK-TiO2

Composites

هندسة 2017ماجستیر
المواد

نجم عبد الالمعدنیة
األمیر 
سعید

Abstract
The erosion behavior is very important operator in airspaces and others erosion wear application, the

importance of erosion is play important role in surface resistance. The influences of TiO2 nanoparticles addition
on the tribological, microstructure and mechanical behavior of polyether ether ketone (PEEK) was investigated in
present work. The PEEK composites samples containing TiO2 nanoparticles at various percentages (0.5, 1, and
1.5 wt. %) prepared by using  process of melt mixing by extruder of single screw at 20 rpm.
A tribology property was investigated by using pin-on-disc sliding test machine and erosion test device. The pin-
on-disc sliding test machine was used for measuring wear volume and friction coefficient. The counterface was
made of steel carbide with roughness 0.1 μm Ra. The examinations done at a slidingg speed of (1 m/s) and the
contact pressure 1.77 MPa with different sliding distances (5, 10, 15 and 20 km). while The erosion test was
examined by using sandblast (450 µm) as an erodent at different time every half hour period (0.5 to 2) hour at
90° impingement angle at room temperature.
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محمد محیي علي 
يالفؤاد

تصمیم وٕاختیار عجنات مطاطّیة لتصنیع الجزء المالمس 
لألرض إلطار طائرة السیخوي حجم - بإستخدام ٨٤٠

أوكسید الزنك النانوي المحضر مختبریاً ٣٦٠

هندسة 2017ماجستیر
المواد

محمد الالمعدنیة
حمزة 

المعموري

المستخلص
والتي یتم طلبها حالیا من قبل وزارة الدفاع القوة ة إطارات طائرة السیخوي المقاتلةفكرة البحث هي تصمیم عجنات مطاطیة تدخل في صناع

أثبتت و ات المطاطیة واإلطارات بشكل نمطيللصناعنفس الطراز إذ یتم إنتاجها لهم في الشركة العامة–مالها في طائراتها المقاتلة من الجویة، إلستع
مواصفة شركة دنلوب البریطانیة زء المالمس لألرض في اإلطار وحسبتم إستخدام العجنة المطاطیة الخاصة بتصنیع الجنجاحها في االستخدام .
(. یدخل أوكسید الزنك التقلیدي )بالحجم Ribbed Smoked Sheetالفائق النقاوة ) وتتكون العجنة من المطاط الطبیعيالمصنعة لألطارات ، 

تحضیر أوكسید الزنك بالحجم النانوي في ب المواصفة المذكورة . بعد أن تم( جزء من المئة من المطاط حس٥في هذه العجنة بنسبة ) (المایكروي 
الذي یعیدها الى الحجم المایكرويذي یحصل عادًة للمواد النانویة و ( لمنع التكتل الOlic acid( فرة تم معاملته بمادة أولیك أسیدالمختبر بأجهزة متو 

( جزء من المئة من المطاط .٠.٩،١.٥، ٠.٥، ٠.٢ثم تم إستخدامه في تنشیط العجنة المطاطیة بدل أوكسید الزنك التقلیدي وبنسب ( 

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

Study The Effect of Nano Materialsكریم المرشديرند 
Addition on The Specification of

Lubricant Oil and Diesel Fuel

هندسة 2017ماجستیر
المواد

نزار جواد الالمعدنیة
هادي 

Abstract
This work is studied the effect of nanoparticles on the behavior of oil lubricant and diesel fuel. The effect of
nanoparticles on the rheological, thermal and tribological behavior of Al-doura Iraqi lubricant oil (20W-50) which
is widely used in the diesel engines is tested. ZnO, CNT and Al2O3 NPs mixed with Al-doura oil in the content
of( 0.001, 0.2 and 0.5 wt %) with 0.3wt% of oleic acid as a surfactant. This nanooil was mixed and dispersed in
two stages : the first one, includes the mixing by the magnetic stirrer at 20 min. While, the second stage includes
dispersing the resulting solution by ultrasonic device for 30 min and 480 W. Water diesel nanofluid emulsion
prepared by mixing the nanofluid with emulsion. The nanofluid prepared by one and two steps method which
consisting of distilled water and nano alumina particles, while, emulsion consists of 83% of diesel , 16% of
distilled water and 1% of surfactant. Mixing the nanofluid with emulsion as following: a)mixing emulsion with
nano-fluid which prepared by one step method, and b) Mixing emulsion with nano-fluid which prepared by two
step.
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Thermal and Chemical Etching ofامال حامد بهلول
Carbon Fibers for Preparation of Carbon

–Epoxy Composite

هندسة 2017ماجستیر
المواد

جلیل كریمالالمعدنیة

Abstract
In this work both of desizing and etching (thermally and chemically) for carbon fiber surface were

performed, to investigate their effect on the mechanical properties on the fiber and it's composite, since carbon
fibers are having inactive surface and do not permit matrix to make bonding with it. Etching of fibers is one of the
suggested methods to improve adhesion between them. Acetone and ethanol are used for desizing, the results
show that weight losses were 1.4% and 1.7% respectively from carbon fiber surface, as well as heating up to
380 ℃ the loss was 1.54%, and the results suggest that sizing content decreases with increasing treatment
temperature. Etching of carbon fiber under atmosphere as a function of temperatures for (380,400,420,500,520)℃ and nitrogen gas as a function of temperatures for (500,520,540,560,580, 600) ℃. The result shows that
nitrogen gas give the best etching comparing with atmospheres and this reflects on the mechanical properties of
the composite material. Weight loss percents as a function of heated under atmospheres range between
(380,400,420,500,520) ℃ and the weight loss percent range between (1.53, 1.55, 3.47, 13.12, 74.4) %
respectively.

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

خرائط نظم المعلومات الجغرافیة لخصائص التربة والمیاه جوادغفران احمد 
الجوفیة لمدینتي النجف و الكوفة.

كاظم المدنيالهندسة2017ماجستیر
نایف 
الطائي

Abstract
The objective of the study is to produce digital geotechnical maps of Najaf city and Kufa through

employing the capabilities of GIS techniques. Those maps can represent the distribution of different geotechnical
properties in an accurate easy to use manner. No previous attempts have been taken to produce these maps for
the study area.This study provides an easy method to analyze the spatial information and the link between them
and to give an overview of the geographic location and characteristics of comprehensiveness as well as to extract
information from (DTM) the new through the original information on the map such as extract contour maps. In this
research data has been taken on some of the properties of the soil to the Najaf city and Kufa, bearing capacity,
layer description, dry soil density, wet soil density, chemical tests of the soil, where they include values and
concentrations both of: (CaCO3, SO3, Gyp, TSS (Total Soluble Salts) and pH), Atterberg's limits, parameters and
Specific gravity processing and analysis of this data using GIS to produce maps with contour.
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زید أحمد محمد 
حسن

STRUCTURAL BEHAVIOR OF REACTIVE
POWDER CONCRETE  BEAMS

EXPOSED TO FIRE FL

محمد المدنيالهندسة2017ماجستیر
منصور 

كاظم
Abstract

As a new generation of concrete, reactive powder concrete (RPC) has attracted great research attention for
its ultrahigh strength and high durability. In this study an experimental investigation was conducted on the
structural behavior of reinforced reactive powder concrete (RPC) and normal strength concrete (NSC) beams
exposed to fire flame. Thirty reduced scale models of beam specimens of RPC and NSC with different concrete
cover CC thickness (15 and 30mm), various volume fraction of steel fibers (1.0 and 2.0%) and different cross-
section were tested. The mechanical properties of RPC and NSC were subjected to fire flame temperatures
ranging from (25-400ºC) at different ages of 3, 7, 28 and 56 days, four temperature levels
of 150, 200, 300 and 400ºC where chosen for an exposure duration of 1.0 hour. While beam specimens were
exposed to burning at 56 days age, the residual mechanical properties of samples and load carrying capacity,
loaddeflection curves, crack pattern and mode of failure of beam specimens of RPC and NSC exposed to high
temperature were measured.

اسم المشرفالقسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
تحري الخلطات االسفلتیة المعدلة والمسلحة باستخدام موسى كاظم عباس

أنواع مختلفة من المشبك
علي عبد المدنيالهندسة2017ماجستیر

االمیر علوش
Abstract

Rutting in flexible pavement is one of the main permanent deformation which appears in most Iraqi roads
owing to high temperature and the increase in axial excessive heavy vehicles load, these combined conditions
cause a major impact on the highway performance, through reducing the service life of the pavement and
increasing the rate of traffic accidents, therefore it has begun to use the geo-grids techniques to reinforce the
pavement layers, in addition to use the polymers as additives to improve the properties of asphalt and, that leads
to achieve high quality asphalt mixture, all these improvements are to prevent the occurrence of rutting
deformations in the asphalt pavement layers. Essentially, this is research focused on finding the suitable
treatment for such issue by using the geo-grid reinforcing technique as a support layer in addition to use the
polymers.In order to achieve the intended project’s goals; ordinary materials were used: one type of asphalt
cement (40-50) penetration grade from Al-Durah refinery, one type of aggregate with two maximum sizes of
(12.5 mm and 19 mm) from Al-Nibaee quarries, three types of geo-grids(Tensar SS2 Geogrid, Netlon CE121
Geogrid and Steel grid) and six types of polymers (Low Density Polyethylene (LDPE), High Density Polyethylene
(HDPE), Solid-Styrene ButadieneRubber (S-SBR), Styrene Butadiene Styrene (SBS), Crumb Rubber (CR) and
High-Density Polypropylene Fibers (HDPPF), whereas 5 percent for each polymer was used (2%, 4%, 6%,8%
and 10%) respectively (by weight of total mix).
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شربه 
Control of Shrinkage Cracking in

Reinforced Reactive Powder Concrete
Walls

سامر عبد المدنيالهندسة2017ماجستیر
األمیر 

المشهدي

Abstract
A restrained shrinkage usually induces cracking in the base restrained walls, when the tensile stress

exceeded the tensile strength. Shrinkage cracking of concrete is a major problem. To overcome the shrinkage
cracking in reactive powder concrete, adding fiber to the concrete mix is suggested. The small scale wall models
were used in this research to study the shrinkage behavior of the reactive powder concrete (RPC) base
restrained walls. Six base restrained RPC walls were cast in different length/height ratios (2, 5,and 10) for two
ratios of steel fiber (1% & 2%) by volume in summer. These walls were base restrained by reinforced concrete
bases to provide the continuous base restraint to the walls.

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

The Role of casting under vibration andرانیة حسین یاسین
Subsequent Aging on Mechanical

Properties of Al-4%Cu

دبلوم 
عالي

هندسة 2017
المواد

حیدر المعادن
العذاري

Abstract
Aluminum alloys containing copper as the main alloying element, are one of the most effective ways to

obtain high strength with excellent fatigue strength, also has very good machining characteristics. Copper is the
most common alloying element almost since the beginning of the aluminum industry, and a variety of alloys in
which copper is the major addition for development.The aim of this research is to study the effect of casting
under mechanical vibration on an aluminum alloy with a chemical composition of (Al-4%Cu),with determined
suitable frequency of (25Hz) and an amplitude of (0.5 mm).samples were then heat treated.The influence of the
mechanical vibration and heat treatment on physical and mechanical properties of the base alloy were
investigated. This include microstructure, hardness, and tensile strength. Mechanical tests results showed that
hardness and tensile strength of the Al-4%Cu have been improved by (20%) and (16%) respectively using
vibration. The results of microstructure of (Al-4%Cu) alloy show that porosity are significantly decreased under
mechanical vibration during solidification.
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Optimization of welding processesحسین خلیل برهان
using Confusion matrix

دبلوم 
عالي

هندسة 2017
المواد

حیدر المعادن
الجبوري

Abstract
Welding is a materials joining process in which two or more parts coalesced at their contacting surfaces

by suitable application of heat and/or pressure. The proposed system consist of three stages: -First stage:
preparing the actual samples from the previous research. These stage have multi tests (i.e, residual stress,
fatigue life, impact energy, hardness and tensile strength)-Second stage: Translated the result of previous stage
depending on speed of welding and heat input. The mechanical properties was related to the heat input and the
temperature of the processes of welding. The quantity of the heat input was increased when the speed of welding
was slow and heat input decrease when the speed of welding was high, this high heat input led to form coarse
grain and this led to decrease the mechanical properties.Third stage: generated software system used different
types of error measures, this software include two phase, the first phase is to estimate the error between the
actual and predicted tests. While the second phase is to verification of the result phase on the person correlation
measures, and this phase show high correlation among welding processes. In general these correlation lied from
+1.The verification occur base on the measures of confusion matrix, (i.e SSE, MSE, RMSE ,MAPE, MPE and
MAE ).

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

رؤى حاتم 
كاظم

Investigation of Physical and Mechanical
Properties of Cu/Al2O3 Functionally Graded

Materials

هندسة 2017ماجستیر
المواد

عبد الرحیم المعادن
كاظم

Abstract
One of the most important smart material is the functionally graded materials, which had more

increasing attention in different engineering applications.In this study, five-layered stepwise Cu/Al2O3 as
functionally graded materials have been prepared from copper powder with five percentage of alumina powder as
(5, 10, 20, 30, and 40 Wt%) by using powder metallurgy technique. Mixing of copper (34.32 μm) and alumina
(1.439 μm) powders for two hours and then several disk sample with dimensions (14mm diameter and 10mm
thickness) and cylindrical specimens with (18mm diameter and 27 height) have been compacting at different
compacting stresses (550, 650 and 750 MPa). However, sintering of specimens for three hours at 850◦C under
vacuum about has been achieved.Several physical tests such as porosity, electrical resistance and thermal
conductivity, X-ray diffraction, X-ray Fluorescence and Particale size analysis have been achieved. Furthermore,
Microstructure and mechanical tests such as hardness, compression, double shear and dry sliding wear have
been done for preparing samples from composite and functionally graded material.





ص اللیزریة/ االقراالمكتبة المركزیة المرعب    عليزینب علي حسینوالمالظعمرانسلوى عبد الھادي

)٧٨(

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةعنوان الرسالةاسم الطالب
المشرف

Investigation The Bark of Eucalyptusزینب فؤاد حمزة
Tree as Corrosion Inhibitor for Carbon
Steel X52 in Different Media of Crude

Oil Pipelines

هندسة 2017ماجستیر
المواد

كاظم المعادن
فنطیل 

السلطاني

Abstract
In the oil and gas industry, the crude oil pipelines which made of low carbon steel suffer from internal

corrosion. The corrosion operation is originally related with the presence of the wastewater mixed with the crude
oil, especially when it is accompanied by hydrogen sulfide, carbon dioxide, elemental sulfur, inorganic salts,
organic acids, and bacteria. Corrosion inhibitors injection in the oilfield is a most common and beneficial method
for prevention the pipelines internal corrosion . Because of a high cost and toxic nature of the chemical corrosion
inhibitors which used presently in oil industry, it is necessary to promote a less expensive and environmentally
acceptable inhibitors, natural plants can be treated as a perfect sources for this purpose .

اسم القسم الكلیةالسنةالشهادةالرسالةعنوان اسم الطالب
المشرف

Investigation of Hot Ash Corrosionفرح یاسین ناجي
Inhibition by MgO & SiO2 Additive for

304 L Stainless Steel’

هندسة 2017ماجستیر
المواد

كاظم المعادن
فنطیل 

السلطاني
Abstract

In this study, it was studying of hot corrosion that occurs in steam boiler
tubes (fire side corrosion) in power generation. And the reason of hot corrosion is the presence of severe
corrosive elements in fuel oil. These elements interact with each other at the rang of temperature of working
steam boiler which forming compounds that have low melting temperature which stick on the metal surface and
lead to dissolve the protective layer (Cr2O3) and impedes its formation one more time . Austenitic stainless steel
alloy grade 304 L was used to conduct test on. Synthetic ash was used consist of (33% Na2SO4+67% V2O5)
as corrosion environment. It was conducted oxidation corrosion tests at different temperature (600, 700, 800 and
900°C) with fixed time (6hr) and fixed temperature with varies time (2, 4 and 6 hour). It was conducted hot
corrosion testing depending on how to change by weight. It was performed corrosion test with and without
inhibitor. The inhibitor MgO was mixed with synthetic ash at different molar ratios (1:1, 2:1,
3:1 inhibitor :ash). The ratio (3:1) gave best result which protective the metal from hot corrosion by formation
new ash compound that have high melting point which doesn’t fuse and doesnt stick on surface of metal.
Also, a mixtures of (SiO2) and (MgO) were used.
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Investigation of Heat Transfer andزینب حسین العمار 
Pressure Drop in Heat Exchanger with

Helical Coiled Tube

صبا المیكانیكالهندسة2017ماجستیر
یعسوب 

احمد

Abstract
This work presents an experimental and theoretical investigation on the steady state natural convection

heat transfer and pressure drop for helical coiled tubes in vertical orientation. Water is used as the working fluid
for both the target fluid that flows in the helical coiled tube and for bath medium, the heat transfer characteristic
and the pressure drop has been studied for twelve cases having a different geometric parameters and 288
experimental test (two pipe diameter, two tube length, three helix diameter, and three coil pitch) with mass flow
rate for target fluid range of (10-25) l/min, and two constant bath water temperature of (70 and 90)oC. All
experiments were performed at Dean Number range of (3418 - 20416), and Rayleigh number range of
(3.71*106 – 8.80 1014). The experimental data is used to predict the empirical correlation equations for both the
outside Nusselt number and the friction factor as a function of Rayliegh number and dimensionless coil geometric
parameters using five characteristic lengths.

These empirical correlations are used in the developed a FORTRAN 90 computer program to predict the
outlet coil temperature which compared with the measured temperature. The results showed that the inside and
outside heat transfer coefficient increased with the increase of the curvature ratio, length of the tube, coil pitch,
and the mass flow rate. While, increased bath temperature from 900C to 70 0C causes enhancement in the heat
transfer coefficient about 20% but didn't effect on the pressure drop. Different characteristic lengths were used for
the empirical correlation of the Nusselt number and the Rayleigh number. The coil height is considered as the
best representation for a vertical coil in this study. Though this model have the highest correlation coefficient, it
was the model that best predicted the outlet temperatures in the prediction model, the largest temperature
difference between the predicted and the measured was 1.5 oC.
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THEORETICAL AND EXPERIMENTAL
ANALYSIS OF HYDROGEN-DIESEL

BLENDED FUEL ENGINE

هارون عبد المیكانیكالهندسة2017دكتوراه
الكاظم شهد 

Abstract
Transportation has developed dramatically to consider that this development requires improving fuel injection

systems using alternatives to fossil fuels. Hydrogen is one of the ideal alternatives which attributes to its physical
and chemical properties and qualify it to be used for this purpose.The present theoretical and experimental
studies are aimed at the prediction of the optimum performance of a single cylinder compression ignition engine
using a suitable fuel consisting of a combination of diesel blend with the introduction of  hydrogen gas by using
the blending ratio based on energy replacement. In the theoretical part, simulation of the power cycle for naturally
aspirated engine was performed. A multi-zone quasi dimensional method was used to model the combustion
process. A computer program written in Fortran 90 language has been developed to compute the performance
and emission in a compression ignition engine working with hydrogen-diesel mixture. The model was used to
predict the operating parameter such as: cylinder pressure history, zonal temperature history, overall cylinder
temperature, heat loss by convection and radiation, engine performance, and pollutant concentration.
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