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 مقدمة:ال

تعتبر خدمة االحاطة الجارية من الخدمات المهمة التي تقدمها االمانة العامة للمكتبة المركزية 

ذلك اشتراط ونعني بها احاطة المستفيدين بما يصل المكتبة المركزية من مصادر حديثة وعدم 

 على تخصص موضوعي معين.

 ً رئيس الجامعة المحترم الالمحدود من رئاسة جامعة االنبار متمثلة بالسيد  من الدعمانطالقا

 مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلميةالمحترم والسيد لب صالح االستاذ الدكتور مشتاق طا

حرصت االمانة العامة للمكتبة المركزية في جامعة االستاذ الدكتور مثنى محمد عواد المحترم 

ً من هذه الرؤيا نضع بين ايديكم اعزائنا  ً وانطالقا االنبار على تقديم جميع خدماتها الكترونيا

لتعم  2022لعام االول للنصف االحاطة الجارية  من مستفيدي المكتبة االفاضل النسخة االولى 

 الجميع في بلدنا الحبيب.الفائدة 

 هللا ولي التوفيق ...و

 أ. م. د فالح دحام رشيد                                                                                        

 عام املكتبة املركزيةالاالمني 

 االنبارجامعة                                                                                       
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 م ح م   رمز:       189.65 رقم التصنيف:

  محمود عبدهللا أسم المؤلف:
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 العلوم االجتماعية
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 م د ي : رمز       303.4 رقم التصنيف:

 مديحة فخري محمود  أسم المؤلف:

   19011:2002ISOتدقيق انظمة الجودةعنوان الكتاب: 

  ق ز ا : رمز        389.63:رقم التصنيف

 اسماعيل ابراهيم القزاز  أسم المؤلف:

 اقتصاديات المالية العامةعنوان الكتاب: 

   ع ب ي : رمز      336:رقم التصنيف
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 ب ا ن  :رمز        323.6رقم التصنيف:
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 تدريس التربية البدنية والرياضية في العصر الرقميعنوان الكتاب: 
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 ثانياً/ الرسائل واالطاريح

 الجامعة الدرجة العلمية المستخلص عنوان البحث أسم الباحث ت
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عمر عبد العزيز خليل 
 سليم

Confronting and 

Deferring in the 

Glorious Quran with 

Reference to English: 

A Syntactic- 

Semantic Study 

Confronting and deferring, as 

linguistic devices, have 

important functions in 

deciding the meaning of a 

text. Sentences are structured 

according to particular 

criteria defined by 

grammarians. The probable 

variations in the patterns of 

sentences produced as a result 

of confronting or deferring 

specific sentence components 

may be problematic for both 

language users and learners 

of English and Arabic. Thus,   

 
ماجستير اللغة 

 االنكليزية

 
 األنبار 
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 محمود غازي حمد

الرعاية الصحية في العراق 
-132في العصر العباسي 

 م(946-749هـ/334

يعد موضوع دراستنا )الرعاية الصحية في 
-132العراق في العصر العباسي 

م( من المواضيع 946-749هـ/334
الحضارية المهمة والبارزة في تاريخ 
الحضارة العربية االسالمية وتشير 
المصادر التاريخية الى ان مدينة بغداد 

 
ماجستير التأريخ   

 اإلسالمي

 
 

 األنبار
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كانت رائدة المدن االسالمية في الطب 
َشيدها  وانشاء البيمارستانات التي

الخلفاء و األمراء والوزراء واألطباء حتى 
صارت قبلة الطب واألطباء فضاًل عن 
اهتمامهم بمجاالت الرعاية الصحية 

 االخرى 
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 معن ابراهيم نواف

 

تأثير المعاملة بالميالتونين 
مع أو بدون محفز القند 

 الخيلي في األداء التناسلي
 للنعاج العراقية المحلية

أجريت هذه التجربة في حقل أغنام خاص 
في قرية الخالدية التابعة لقضاء هيت 

 /4الواقعة غرب مدينة بغداد ، للمدة من 
 2021/  5/  10ولغاية   2020/  9

نعجة محلية تراوحت  30. اختيرت 
سنة ، وبمعدل وزن  5 – 2أعمارها بين 

هدف كغم . إذ كان ال ±2.46  44.6
من هذه الدراسة معرفة تأثير المعاملة 
بالميالتونين ومحفز القند المشيمي 
الخيلي في األداء التناسلي في النعاج 

كبش( لمدة 2المحلية. وٌعزلت الكباش )
يوماًّ قبل البدء بالتجربة ووضعت  30

بعيدًا عن القطيع، بعدها ُغرزت الكباش 
بثالث ُغرز من الميالتونين لكل كبش 

 غ( تحت جلد قاعدة األذنمل 54)

 
ماجستير االنتاج 

 الحيواني
 

 
 األنبار
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 رائد إبراهيم محسن
A Pragmatic Study of 

the Manifestation of 

Speech Acts as a 

Sequence Used in 

Selected Political 

Speeches 

Pragmatics in general seeks to 

look beyond the literal meaning 

of an utterance and consider 

how meaning is constructed as 

well as focusing on implied 

meanings. Speech Act is one of 

the most important theories    

 
ماجستير اللغة 

 االنكليزية

 
 األنبار
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سدير أحمد شريف 
 جوهان   

 
 

تباين انماط المناخ االصغري 
للنسيج الحضري في مدينة 
الرمادي  )دراسة تقويمية 

للمحالت السكنية العضوية 

يتناول هذا البحث تباين أنماط الُمناخ 
األصغري للنسيج الحضري في مدينة 
الرمادي التي تقع ضمن العروض 

ى دائرة المدارية الحارة الجافة عل
ْ( شمااًل والذي يمتد 33,18-عرض)

 .صيفها إلى أكثر من خمسة شهور

 
 

 ماجستير
 جغرافية  طبيعية

 
 

 األنبار



 
 

15 
 

   2022العدد األول لسنة   نشرة اإلحاطة الجارية

لذا كان هناك حاجة ملحة من اعتماد  ( والمخططة
المخططين سابقًا ضمن المرحلة 

األولى للمدينة من اتباع  المورفولوجية
أساليب تخطيطية تنسجم مع ظروفنا 
الُمناخية القاسية، فتم إنشاء محلتي 
العزيزية والقطانة وفق نمط النسيج 
الحضري المتضام المنغلق استجابًة 
للمحددات الُمناخية القاسية والذي يؤدي 
هذا النمط من تكون ُمناخ موضعي مريح 

ة لطيف يحقق الراحة الفسيولوجي
 .لإلنسان
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 مروة خليل جبار مطر
 الدرويش 

 

أنساق مقدمات قصيدة 
الهجاء وخواتيمها حتى 

 نهاية العصر األموي 

تناولت في هذه الدراسة )أنساق      
مقدمات قصائد الهجاء وخواتيمها حتى 
نهاية العصر األموي( عن طريق دراسة 

والبنى المتراكمة وعالقتها  األنساق
بالشاعر والبيئة. والشعر العربي شعر 
جزل قوي تكتنفه أسرار عظيمة رغم كثرة 
الدراسات التي تناولته بالتحليل 
والتمحيص إال أنه يحمل صوًرا متألقة 
ومتماسكة ومتالحمة في بنائه وأركانه. 
والبد من الوقوف على الكشف على سر 

و كالجوهر خلوده وبقائه برونقه. فه
المكنون كلما طال عليه األمد زاد بريًقا 
ونقاًء. فمطالع القصائد أول ما يقرع في 
السمع. والخواتيم هي قاعدة القصيدة. 
وآخر ما يبقى منها في األسماع. وقد 
تكون خالصة لما قدم الشاعر في بنية 

 قصيدته.

 
دكتوراه لغة 

 عربية

 
 االنبار

 

 

 

7 

 
 نعيم جاسم محمد فهد

 

القصة القرآنية في الشعر 
االندلسي بين الثابت القرآني 

 واالنزياح النصي

Two lovers met: the Qur’an 

with its miraculous presence, 

by  

recalling 

some of its stories, poetry 

with its magic and 

لغة  دكتوراه
أدب -عربية 

اندلسي ونقد 

 
 األنبار
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attractiveness , 

displacement and its beauty, 

and it sparkled for him. , so 

that the  

subject of the Qur’anic story 

and poetry remained a 

dominant topic  

in his thinking, he began to 

study it, He tends to talk a 

bout it 

 حديث
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فاطمه خليل ابراهيم 
 حسين

                                                   

  

دراسة حركية امتزاز بعض   
أيونات العناصر الفلزية 
الثقيلة بوساطة متعدد 

حامض الهيدروكساميك 
 المخلبي

               The aim of this 

research is showing the 

preparation of poly (Styrene-

Co-Methyl metha acrylate) 

which obtained by a free 

radical initiation process. The 

co-polymerization between 

styrene  

 
علوم  ماجستير

 كيمياء

 
 األنبار
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عبيدة محمد طالع 

 صالح الراوي 

The Effect of 

Financial 

Sustainability on 

Market Value  

A Study of a Sample 

of Companies Listed 

in the Iraqi Stock 

Exchange the period 

(2015-2019) 

هدفت الدراسة إلى قياس أثر 
مؤشرات االستدامة المالية على 

القيمة السوقية في عينة من 
الشركات المدرجة في سوق العراق 
لألوراق المالية بأستخدام نموذج 

 Panel Dataالبيانات اللوحية )
Method  والذي يجمع بين )

المقاطع العرضية والسالسل 
الزمنية، وتم االعتماد على بيانات 

( شركة مدرجة في 31ت )شمل
سوق العراق لألوراق المالية للمدة 

2015-2019. 

 
ماجستير إدارة 

 أعمال

 
 األنبار
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فالح داود سليمان 

 عنتر

 

تصنيع معالج اثاث خشبي 
 باستخدام قشور الجوز

هناك بعض االنتيكات الخشبية القديمة 
والتراثية تحتاج الى معالج خشبي جيد 

اد من التحف يتناسب مع تلك المو 
الخشبية الثمينة. تضمن البحث تصنيع 

 
 ماجستير
 الفيزياء

 
 األنبار 
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 معالج اثاث خشبي من قشور الجوز
(WS)  كونها خشب طبيعي ولونها

الطبيعي الذي يناسب شكل الخشب 
ويطغى اللون الجوزي عند خلطه مع 

اللواصق البوليميرية البولي مثيل ميثا 
والبولي استر غير  (PMMA) اكريلت
حيث حضرت  (UPS) المشبع

 : مجموعتين من المتراكبات
  تتكون من (G.A) :المجموعة االولى

(PMMA + WS). 
( تتكون من G.Bالمجموعة الثانية: )

(UPS + WS.) 
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وسام حسين محمود 

 روكان

دراسة الخصائص التركيبية، 
البصرية والكهربائية ألغشية 

SnO2:Al,Cu   النانوية
المحضرة بتقنية التحلل 

الكيميائي الحراري لتطبيقات 
 الخاليا الشمسية

في هذا البحث، تم تحضير أغشية       
النانوية  SnO2ثنائي أوكسيد القصدير))

النقية باستخدام تقنيـــة التحلل الكيميائي 
( على قواعد زجاجية CSPDالحراري )

. 300وعند قيم مختلفة لدرجات الحرارة )
350 .400 ºC وتراكيز موالرية )

(، M 0.04. 0.03. 0.02للمحلول )
وعلى ضوء النتائج البصرية )النفاذية 

( تم ev 3.93% وفجوة الطاقة  79.6
تحديد الظروف المثالية لمعلمات تقنية 

( ºC 350تحضير األغشية عند درجة )
( وتم تثبيت M 0.02وتركيز موالري )

مت عملية المعلمات االخرى، بعد ذالك ت
بالنحاس  SnO2تشويب أغشية 

(SnO2:Cu( واأللمنيوم )SnO2:Al )
. %3. %1بنسب حجمية مختلفة )

( ليتم ترسيبها على قواعد زجاجية 5%
 (،P-typeوسلكونية نوع )

 
 فيزياء ماجستير

 
 األنبار

 

 

 

 
 

   

تحضير وتشخيص طيفي  
    In this thesis, the present 

work involved the 
 

علوم  ماجستير
 

 األنبار
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12                                                                
عامر محمود احمد 

 محمود

لمعقدات جديدة للكوبلت 
والنيكل والنحاس مع 
ليكاندات مشتقة من 

 الكومارين

preparation of four series 

of new heterogeneous 

compounds from 

coumarin. These 

compounds contain a 

compound known as 

(Coumarin) or 3-acetyl-7-

hydroxy-2H-Chromine-2-

one within the central 

nucleus. The preparation of 

these compounds    

 كيمياء
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عبيد هدى طه نجم 

 الهاشمي

 

الكفاءة المكانية والوظيفية 
الستخدامات  االرض الدينية 

 في مدينة الرمادي

ان الغرض من الدراسة هو الكشف 
عن الكفاءة الوظيفية والمكانية 

للخدمات الحينية في مدينة 
الرمادي وطبيعة توزيعها الجغرافي 

ومدى استيعابها وتكاملها مع 
 استعماالت االرض االخرى .اذ تم

صياغة المشكلة بالشكل التالي هل 
تعاني  مدينة الرمادي من سوء 

التوزيع المكاني  الخدمات الدينية  
فيها ؟ وهل يتطابق مؤشر الخدمات 
الدينية مع المؤشر المخصص لها 

 حسب المعايير العراقية؟

 
ماجستير 
 الجغرافية

 
 األنبار
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هبة صفاء عبد القادر 

 احمد

 

لبروتينات دراسة مناعية 
 الغشاء الخارجي لبكتريا
mirabilis Proteus 

  المسببة لخمج
المجاري البولية والمقاومة  

 للمضادات الحياتية

300 urine samples were 

collected from patients 

visiting Fallujah city hospitals 

(consulting clinics of Fallujah 

Teaching Hospital and 

Women and Children 

Hospital) for the period from 

1/9/2020 to 12/30/2012, of 

different ages and for both 

sexes. The results showed that 

244 ( 81.33 %) samples had a 

positive result 

and(18.7)samples had 

 
ماجستير احياء 
مجهرية علوم 

 الحياة

 
 األنبار
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negative result for bacterial 

culture. there were significant 

differences at the level 

(P<0.01) between 
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 ايثم خيري كريم

 

Evaluation of Fall 

Detection Using 

Machine Learning 

Fall is considered as one 

of the greatest risks and 

fundamental problems in 

health-care for older 

adults living alone at 

home. The number of 

older adults living alone 

in their own homes is 

increasing worldwide due 

to the high expense of 

health care services. 

Therefore, it is important 

to develop a fall. 

 
علوم  ماجستير
 الحاسبات

 

 األنبار

 

 


