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Student Name:   Abrar Khalid Saleem 

Thesis Title:  Earthquake Prediction Based on Machine Learning Techniques   

Abstract 

Earthquakes are a natural calamity produced by the movement of the earth's tectonic 

plates due  to enormous internal energy being released, earthquakes can  cause in 

serious injuries and fatalities, demolish massive structures and infrastructure leading 

to  significant economic loss. Earthquakes predictions are  achieving society's safety, 

reduce the magnitude of destruction. For predicting an earthquake's time, magnitude, 

depth, and location, a variety of techniques have been suggested, such as statistical and 

mathematical analysis and a signal investigation of precursors and due to an ostensibly 

dynamic character of seismic, they usually do not produce excellent results. The ability 

of artificial intelligence to detect hidden patterns of data and nonlinear relation well-

known has been gaining attention in recent years. It has been used in several areas and 

achieved positive results. This thesis utilizes artificial intelligence algorithms in 

predicting the next earthquakes to take the necessary precautions and reduce the risk 

in earthquake-prone areas. The  support vector regression, feed-forward neural 

network and long short-term memory algorithm were applied to predict the 

occurrence of the next earthquake based on the historical data obtained from the 

General Directorate of Meteorology and Earthquake Monitoring in Iraq, through 

study data for three different regions in Iraq (Sulaymaniyah, Maysan and Wasit) to 
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predict earthquake characteristics  (time, magnitude, location and depth) and 

evaluating the performance of the prediction using testing data. The obtained results 

are compared by evaluation metrics to show which algorithm is the best for 

earthquake prediction. From these results, it is concluded that the long short term 

memory is the best for  earthquake prediction and assists in obtaining promising 

results, because  Long Short Term Memory is an optimized neural network that can 

handle issues of exploding and vanishing gradients. This algorithm where  achieved 

87% accuracy in predicting the time and magnitude of the earthquake, 88% accuracy in 

predicting  time, magnitude, and location of the earthquake, and 91% accuracy in 

predicting the magnitude, location, time and depth of  the earthquake. 

 الخالصة

 الزالزل هي كارثة طبيعية ناتجة عن حركة الصفائح التكتونية  بسبب إطالق الطاقة الداخلية الهائلة, يمكن أن         

تسبب الزالزل إصابات خطيرة ووفيات, وتدمر الهياكل والبنية التحتية الضخمة مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية كبيرة.  

المجتمع الزالزل تحقق سالمة  اقتراح    تنبؤات  تم  الزلزال وحجمه وعمقه وموقعه,  للتنبؤ بوقت  الدمار.  وتقلل من حجم 

  الزلزالية   للسالئف  اإلشارات  والتحقيق في   والرياضي  اإلحصائي  التحليل   مجموعة متنوعة من التقنيات, مثل

 وبسبب الطابع الديناميكي الظاهري للزلزال, فإنها عادة ال تسفر عن  نتائج ممتازة. اكتسبت قدرة الذكاء االصطناعي 

 كبيرا في السنوات األخيرة. تم استخدامه في عدة    للبيانات والعالقة غير الخطية  اهتماًما  على اكتشاف األنماط الخفية

    القادمة التخاذ  التنبؤ بالزالزل  هذه الرسالة خوارزميات الذكاء االصطناعي فيتستخدم   مجاالت وحقق نتائج إيجابية.

 االحتياطات الالزمة وتقليل المخاطر في المناطق المعرضة للزالزل. تم تطبيق خوارزميات التعلم اآللي

  Support Vector Regression    وFeed Forward Neural Network  و Long Short Term 

Memory     للتنبؤ بحدوث الزلزال القادم بناًء على البيانات التاريخية التي تم الحصول عليها من المديرية العامة لألنواء

)السليمانية العراق  في  مختلفة  مناطق  لثالث  الدراسة  بيانات  خالل  من  العراق,  في  الزلزالي  والرصد  ميسان ,  الجوية 

 موقع والعمق( وتقييم أداء التنبؤ باستخدام بيانات االختبار. وواسط( للتنبؤ بخصائص الزلزال )الوقت, القوة, ال

من هذه . وارزمية األفضل للتنبؤ بالزالزلتمت مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها من خالل مقاييس التقييم لتحديد الخ 

نتائج واعدة, هي األفضل في التنبؤ بخصائص الزالزل  وحققت    Long Short Term Memoryالنتائج ، استنتج أن  

شبكة عصبية محّسنة يمكنها التعامل مع  مشكلة انفجار وتالشي التدرجات,     Long Short Term Memoryألن  

 ٪ دقة 91و  , وموقعه٪ في توقع وقت الزلزال, قوته 88 ٪ في التنبؤ بوقت الزلزال وقوته, و دقة87حيث حققت دقة 

 . في التنبؤ بقوة الزلزال, موقعه, وقته وعمقه
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 سنة اإلصدار 
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 ماجستير  2022
علوم القرآن  

 والتربية اإلسالمية 

علوم القرآن والتربية  

 اإلسالمية 

 مكان العمل الشهادة الدرجة العلمية م المشرفاس

 كلية التربية للعلوم االنسانية  –جامعة االنبار   دكتوراه  أستاذ  قاسم صالح علي العاني 

الكلمات المفتاحية الخاصة 

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 آيات، الموبقات، المقاصد، شريعة  

 الملخص  

الد  )اآليات  بـ  الموسومة  الدراسة  هذه  الضروريات جاءت  أهمية  لبيان  الشريعة(  مقاصد  في  وأثرها  الموبقات  على  الة 

جانبي   من  عليها  للحفاظ  اإللهي  التشريع  من  الحكمة  معرفة  خالل  من  الكريم  القرآن  منهج  أهداف  وإيضاح  الخمس، 

ت )السبع( تعريفاً لغوياً واصطالحياً، وذكر ما يتعلق بها من الوجود والعدم، وقبل هذا تم تعريف كل مفردة من الموبقا

مرادفات ومفردات قريبة من معناها، ثم  بيان لحقيقة ودالالت اآليات عند علماء التفسير  بوضع عنوانات واضحة لكل 

أنو توضيح  ثم  المعنى،  لفهم  تعالى(   هللا  )رحمهم  علمائنا   من  عالم  من  أكثر  تفسير  تحته  يسرد  الكبيرة  موضوع  اع 

وأحكامها بصورة عامة لشرح مقصد القرآن من تشريع هذه األحكام، وبيان حكمة المنهج اإللهي ومقصده  من كل تشريع  

ليُعلم أن كل أمر ونهي هو يقع لمصلحة المسلم فيحذر كل الحذر من الوقوع بأحد هذه المهلكات،  وتنفيذ القوانين اإللهية  

ومقاصدها لغاية عظيمة هي تنظيم حياة الفرد خاصة والمجتمع عامة، ولتحقيق مصلحة المسلم مع اليقين التام بأن أهدافها  

التي ذكرها رسول هللا )صلى هللا عليه و سلم( ببحٍث   الكبائر السبع  الدراسة  هو جمع  الدارين،  وأهم ما يميز هذه  في 

 المهلكات.  منفرد لُخص فيه  مقصد القرآن الكريم من  النهي  عن االقتراب  من هذه

 الكلمات المفتاحية: الموبقات، المهلكات، المقاصد، أحكام، تنظيم. 
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الكلمات المفتاحية 

الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 

 

 مستخلص البحث

مامي لمفصل الركبة، وتحدث بي األ لى اصابات مختلفة ومنها اصابة التمزق في الرباط الصليإيتعرض الرياضيون        

و المنافسات، ولغرض وضع حلول لهذه المشكلة  ألى توقف الالعب عن التدريب إهذه االصابة لمسببات متعددة وتؤدي 

لى استخدام الواقع االفتراضي مع وضع تمرينات عالجية لتأهيل إفقد تناولها الباحث بطريقة علمية، ويهدف البحث  

مامي  ثر الواقع االفتراضي والتمرينات العالجية في اعادة تأهيل اصابة الرباط الصليبي األأرفة  االصابة مع محاولة مع 

الواقع  نظارات  تستخدم  التي  المجموعة  لصالح  معنوية  فروق  وجود  الباحث  وافترض  للمصابين،  الركبة  لمفصل 

المجموعتين التجريبيتين، واختيرت    اواستخدم الباحث المنهج التجريبي ذ  االفتراضي المصاحبة للتمرينات العالجية،

العينة بطريقة عمدية من الالعبين المصابين بكرة القدم والمشاركين في دوري الدرجة االولى، والبالغ عددهم ثمانية  

ولى نظارات ذ استخدمت المجموعة األ إربعة العبين،  أالعبين، قسموا لمجموعتين تجريبيتين وكل مجموعة تتكون من  

ضي بمصاحبة التمرينات العالجية من خالل مشاهدة التمرينات المصورة بالبعد الثالث مع الصوت، فيما الواقع االفترا

فراد العينة والتكافؤ للمجموعتين، وتم أاستخدمت المجموعة الثانية التمرينات العالجية فقط، وتم اجراء التجانس بين  

ي البحث في المركز التأهيلي للعالج الطبيعي في مدينة  تشخص االصابة ألفراد العينة من قبل االطباء االختصاص واجر

( تأريخ  في  القبلية  واالختبارات  القياسات  واجريت  التمرينات 2021/ 18/7  -11الرمادي،  بتنفيذ  المباشرة  تمت  ثم   )

سابيع، وقد راعى الباحث الشدة المتدرجة حسب مراحل أذ استغرق  العمل مع العينة عشرة  إ( تمرين،  59وعددها )

األاال حدود  في  والعمل  )صابة  تأريخ  في  البحث  لمجموعتي  البعدية  االختبارات  واجريت  (،  2021/ 10/   11  -4لم، 

واستخدم البحث مجموعة من االختبارات للتوازن والرشاقة والمدى الحركي ودرجة االلم والقياسات االنثروبومترية  



2 
 

 

 

باعية )المتسعة الوسطى( والعضلة خلف الفخذ )ذات والقوة ومستشعر القوة في حالتي التقلص واالنبساط للعضلة الر

الرأسين الفخذية(، فضال عن تعديل اختبارين ليتالءم مع طبيعة االصابة وهما اختبار الرشاقة، واالدراك الحس حركي  

 للقدم بالحركة العمودية، واستعان الباحث في كافة مراحل البحث بآراء 
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 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
Convolutional Neural Networks, Deep Learning, Facial 

Expression Recognition, FER2013, FER+ 

Student Name:  Asmaa Yaseen Nawaf    

Thesis Title:  Human Emotion Identification based on Deep Learning   

Abstract 

Facial Expression Recognition (FER) is one of the most essential methods 

influencing human-machine interaction (HMI). The goal of developing HMI 

systems is to create a channel of communication between humans and machines in 

order to participate and to do tasks. The fastest way to understand human 

emotions is facial expressions, and therefore the development of systems capable of 

recognizing facial expressions leads to smart systems that are more responsive to 

the user’s requirements. Determining human emotions through images is a 

difficult task because of the great diversity of faces in terms of age, gender, and 

others. Therefore, the importance of diversity in the data used in training the 

model is to enrich the model with information during the learning process  . 

The proposed work system consists of several stages, starting with the data 

preprocessing by applying a number of preprocessors to it and in proportion to 

the used model, whether it is the VGG16 pre-trained model or the proposed 

ERCNN (Emotion Recognition Convolutional Neural Networks) model, and then, 

to increase the volume of data used to train the model; firstly, by merging it with 

the new data and secondly by applying a number of data augmentation techniques 

to avoid overfitting. Furthermore, zero padding is added in order to avoid loss in 

image size when filters are applied to it. In addition to using parameters that fit 
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the data used in training  . 

In this thesis, a comparison was conducted between two models, a modified model 

trained on the FER dataset only, and a model previously trained on a wide range 

of datasets, which is the VGG16 model. The pre-trained model was reset and 

retrained using the FER dataset. The results showed that the proposed ERCNN 

model dedicated to identifying human emotions significantly outperformed the 

pre-trained model in terms of accuracy, speed and performance. The reason for 

the weak performance in identifying human emotions by the VGG16 model is that 

the model needs more layers to train on the FER dataset. The superiority of the 

proposed ERCNN model is due to the proposed structure that relied on increasing 

the convolution layers in order to increase the number and diversity of features 

extracted from the image. Each layer extracts different features from the input 

images depending on the convolution operation and on the filters presented in 

each convolution layer. Adding Batch Normalization after each convolutional 

layer (i.e., applying normalizing and standardizing processes to the inputs from 

the previous convolutional layers) makes the deep network faster and more stable. 

Then, the use of the max-pooling layer at the end of each block (five blocks in the 

suggested model) is to get the most important features from the features extracted 

from the convolution layer. Thus, reducing arithmetic operations and preventing 

overfitting. Adding the dropout layer after the max-pooling layer at the end of the 

block to drop the nodes randomly will prevent a model from overfitting. At the 

end of the model, the flatting layer is used to transform the output from the 

previous layers into a one-dimensional array and then fed into the fully connected 

layer to be classified using SoftMax  . 

 The proposed model was trained and tested using two versions of FER2013 

datasets, which were taken from Kaggle open-source. The first version before 

correcting the wrong labels and the second version after correcting the wrong 

labels. In addition to using the new data, the number of images became in the 

expanded data 49568 images. These images are divided into three sections: 

(training, validation, and testing). The highest results and the best performance 

were obtained when training and testing the proposed model using the expanded 

data of the FER+ (corrected labels). The accuracy in the public test was 87.133% 

and in the private test was 82.648%. In addition to the effective performance 

during the evaluation using images from the Internet with different emotions, all 

the predictions on the images were correct and with high accuracy. The proposed 

work system was carried out on the Kaggle platform that provides high-speed 

GPU. 

 الخالصة

(. HMI)  واآللة  اإلنسان  بين  التفاعل  على  تؤثر  التي  الطرق  أهم  أحد(  FER)   الوجه  تعبيرات  على  التعرف  يعد

  المشاركة   أجل   من  واآلالت   البشر  بين  اتصال  اةقن  إنشاء  هو  واآللة  اإلنسان  بين  التفاعل  أنظمة   تطوير  من  الهدف

 على  قادرة أنظمة تطوير فإن وبالتالي ، الوجه تعابير هي البشرية   المشاعر لفهم طريقة أسرع إن .  بالمهام والقيام
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 من   البشرية  المشاعر  تحديد.  المستخدم   لمتطلبات  استجابة  أكثر  ذكية  أنظمة  إلى  يؤدي  الوجه  تعابير  على  التعرف

  أهمية   تبرز  لذلك.  وغيرها  والجنس  العمر  حيث  من  الوجوه  في  الكبير  التنوع  بسبب  صعبة  مهمة  صورال  خالل

  نظام  يتكون.  التعلم  عملية  أثناء  بالمعلومات  النموذج  إلثراء  النموذج  تدريب  في  المستخدمة  البيانات  في  التنوع

  المسبقة   المعالجات  من  عدد  تطبيق  يقطر  عن  للبيانات  المسبقة  بالمعالجة  تبدأ  ،  مراحل  عدة  من  المقترح  العمل

  ERCNN  نموذج  أو  مسبقًا  مدرب  vgg16  نموذج  كان  سواء  ،  المستخدم  النموذج  مع  يتناسب  وبما  عليها

 طريق   عن  وثانيًا  الجديدة  البيانات  مع   بدمجه  أوالً   النموذج  لتدريب  المستخدمة  البيانات  حجم  زيادة  و   ،  المقترح

 حجم  فقدان  لتجنب(  zero padding)  الصفرية  المتروكة  المساحة  أضف.  اناتالبي  زيادة  تقنيات  من  عدد  تطبيق 

 . التدريب في المستخدمة البيانات مع المناسبة المعلمات استخدم. عليها المرشحات تطبيق عند الصورة

  مجموعة   على  تدريبه  وتم  البداية  من  إنشاؤه  تم  نموذج  ،  نموذجين  بين  مقارنة  إجراء  تم  ،  األطروحة  هذه  في

 نموذج   وهو  ،  البيانات  مجموعات  من  واسعة  مجموعة  على  مسبقًا  تدريبه  تم  ونموذج  ،  فقط  FER  بيانات

VGG16  ،  بيانات  مجموعة  باستخدام  تدريبهم  تم  و  النموذج  ضبط  إعادة  تمت  ثم  FER  .أن  النتائج  أظهرت  

 النموذج   على  كبير  بشكل  تفوق  قد  البشرية  المشاعر  على  للتعرف  والمخصص  المقترح  ERCNN  نموذج

 بواسطة   البشرية  المشاعر  تحديد  في  الضعيف  األداء  سبب.  واألداء  والسرعة  الدقة  حيث  من  مسبقًا  المدرب

 نموذج   تفوق  يعود.  FER  بيانات  مجموعة  على  للتدريب  الطبقات   من  لمزيد  النموذج  حاجة  هو  VGG16  نموذج

ERCNN  وتنوع  عدد  زيادة  أجل  من  االلتواء  تطبقا  زيادة  على  اعتمد  الذي  المقترح  الهيكل  إلى  المقترح 

 على   اعتماًدا  المدخلة  الصور  من  مختلفة  ميزات  طبقة  كل  تستخرج  حيث  ،  الصورة  من  المستخرجة  الميزات

 لجعل   تالفيفية  طبقة  كل  بعد  الُدفعات  تطبيع  إضافة.  التفاف  طبقة   كل  في  الموجودة  المرشحات  وعلى االلتواء  عملية

 الطبقات   من  للمدخالت  القياسي  والتوحيد  التطبيع  عمليات  تطبيق  خالل  من  استقراًراو  سرعة  أكثر  العميقة  الشبكة

(  المقترح   النموذج  في  كتل  خمس)  كتلة  كل  نهاية  في  األقصى  التجميع  طبقة  استخدم  ثم.  السابقة  التالفيفية

  ومنع   الحسابية  اتالعملي  تقليل  وبالتالي  ،   االلتواء  طبقة  من  المستخرجة  الميزات  من  الميزات  أهم  على  للحصول

 ،  عشوائية  بطريقة  العقد  إلسقاط  الكتلة  نهاية  في  القصوى  التجميع  طبقة  بعد  التسرب  طبقة  إضافة.  التجهيز  فرط

 من   اإلخراج   لتحويل  التسطيح  طبقة  استخدام  يتم  ،  النموذج  نهاية  في.  الزائد  التخصيص  من  النموذج  هذا  سيمنع

  باستخدام  تصنيفها  ليتم  بالكامل  المتصلة  الطبقة  في  إدخالها  يتم  ثم  البعد  أحادية  مصفوفة  إلى  السابقة  الطبقات

SoftMax  .بيانات  مجموعة   من  نسختين  باستخدام  واختباره  المقترح  النموذج  تدريب  تم  FER2013  أخذها   تم 

 تصحيح   بعد   الثاني  واإلصدار   الخاطئة  الملصقات  تصحيح  قبل   األول  اإلصدار  ،  المصدر  مفتوح  Kaggle  من

  49568  الموسعة   البيانات  في  الصور   عدد  وأصبح.  الجديدة  البيانات  استخدام  إلى  باإلضافة.  الخاطئة  تالملصقا

 أعلى   على  الحصول  تم(.  واالختبار  الصحة  من  والتحقق  ،  التدريب)  أقسام  ثالثة  إلى  الصور  هذه  تنقسم.  صورة

)  FER  لـ  الموسعة  ياناتالب  باستخدام  المقترح  النموذج  واختبار  التدريب  عند  أداء  وأفضل  النتائج  بيانات + 

 باإلضافة ٪.  82.648  كانت  الخاص  االختبار  وفي٪.  87.133  العام  االختبار  في  الدقة  بلغت(.  الملصقات  تصحيح

  الصور  على التوقعات جميع وكانت ، مختلفة بمشاعر اإلنترنت من صور باستخدام التقييم أثناء المتميز  األداء إلى

  عالية   رسومات  معالجة  وحدة  توفر   التي  Kaggle منصة  على   المقترح  العمل  نظام  فيذتن تم.  عالية  وبدقة  صحيحة

 .السرعة
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 المستخلص:

Abstract   

       Classifying brain tumor images is an important part of medical image processing. 

Helps doctors make accurate diagnoses and treatment plans. Magnetic resonance 

imaging (MRI) is one of the main imaging tools for studying brain tissue. In this thesis , 

we propose a method for classifying brain tumor magnetic resonance imaging images 

using the convolutional neural network of the VGG16 model. Our method integrates a 

global average pooling layer as an alternative to fully connected layers in a traditional 

neural network to explore discriminative information. A global average pooling layer 

can be considered as a solution to the problem of long training time and obtaining the 

best possible performance from the VGG16 model.The datasets include data compiled 

from 233 and 73 patients with a total of approximately of 3264 and 253 images from 

Kaggle for the first and second datasets, respectively. He proposed network structure 

achieves a significant performance with the best overall accuracy of 98.13% and 98.7%, 

respectively, for the two studies. The evaluation results demonstrate that our method is 

effective for brain tumor MR image classification, and it could outperform other 

comparisons  . 

Keywords: Convolutional Neural Network (CNN), Deep Learning, Magnetic Resonance 

Imaging (MRI), Transfer learning, Data Augmentation . 
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 الخال ة

لةى تضمنت الدراسة الح ول على خرائط طوبوغرافية ومرئيات فضائية ونماذج االرتفاعةات الرقميةة، ا ةافة ا

البيانات المناخية من محطات الر د القريبة من مناطق الدراسة. وتةم خختيةار منطقةة المسة  فةي قضةاب ريةت بمسةاحة 

 3115.48ركتةار، ومسةاحة منطقةة المسة  فةي عنة     12490.43ركتار، ومساحة منطقة المس  في حديثة    3075.61

موقة  فحة    30ك لمنطقتي ريت وعن ، واختيةرت  ركتار. أجريت عملية مس  شب  تف يلي اعتماداً على طريقة التشبي

موقة  فحة . وتةم اختيةار  27كيلومتر، بينما اعتمدت طريقة المسة  الحةر لمنطقةة حديثةة اذ اختيةر   1بمسافات فا لة  

منها في منطقة ريت، ومثلها في منطقة عنة ، بينمةا فةي منطقةة حديثةة   6بيدون(    17مواق  البيدونات الممثلة وبواق  )

 ,Soil Survey Staffيدونات ، و فت البيدونات مورفولوجيا وفقا لأل وليات الواردة فةي                 )ب 5اختيرت 

( واستح لت عينات ترابية ممثلة عن كل أفق ونقلت الى المختبر إلجراب التحاليل المختبريةة، فضةال عةن عينةات 1993

 (.30 - 0الحفر المثقبية للعمق )

لية للت حر باالعتماد على بعض اادلة البيدوجيومورفولوجية، والتي تعبر عن دليل تمت دراسة الحساسية البي  

 نوعية التربة، ودليل نوعية الغطاب النباتي، ودليل نوعية المناخ وبحسب المعادلة ااتية:

ESA index = (SQI * CQI * VQI )1/3 

ات الكالسةيوم كعةاملين مهمةين فةي وفي رذه الدراسة ادخلت مؤشةرات محتةوا التربةة مةن الكبريتةات وكاربونة

 حساب قيمة دليل نوعية التربة،.
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 وأو حت نتائج الدراسة ما يأتي:

اختالف خ ائ  الترب المورفولوجية من موق  آلخر أفقياً ومن أفق آلخر عمودياً بسبب البعد والقرب عةن   -1

 م در ظروف الترسيب.

ات المختبرية والبيانات المناخية المتوافرة تبةين بةأن باالعتماد على التو يح المورفولوجي ونتائج الفحو   -2

ناتجةة مةن مةواد أ ةل كلسةية وجبسةية، واسةتناداً الةى نظةام الت ةنيح   Aridisolترب منطقة الدراسة تق   من رتبة

 . Gypsidsو  Calcidsفأنها تق  تحت رتبتي  (Soil Taxonomy USDAاالمريكي )

سالسل لترب مناطق الدراسة ثالثة منها في منطقة ريت، وأربعة في منطقة حديثةة، وثالثةة   10تم تشخي     -3

في منطقة ريت، ومنطقة حديثة، والتي كانت ااكبر مساحة في كةال   142CKWفي منطقة عن ، وتكرر تواجد السلسلة  

 % بالتتاب .33.19% و 50.04المنطقتين، وبنسبة بلغت 

ناف نسجة التربة لبيدونات مناطق الدراسة ما بين المزيجة الرملية، المزيجةة الطينيةة الرمليةة، تراوحت أ   -4

كمعةدل   1-غةم كغةم تربةة     650.3  -  493.7المزيجة الطينية والطينية الرملية، خذ تراوحت قيم مف ول الرمةل مةا بةين  

، في حةين تةراوم مف ةول  1-غم كغم تربة    265 -157لجمي  بيدونات الدراسة، أما قيم مف والت الغرين فكانت بين 

 . 1-غم كغم تربة 280.0 – 158.5الطين ما بين 

كمعدل لجمية  بيةدونات الدراسةة، وأن رنةا   3-ميكاغرام م  1.39  –  1.33بلغت قيم الكثافة الظاررية ما بين    -5

 زيادة ملحوظة في قيم رذه ال فة م  العمق.

كمعدل لجمية   8 –7.6فكانت ما بين    pHاما قيم    dsm-1  8.3  –2.25ن  قيم ملوحة التربة قد تراوحت ما بي  -6

 بيدونات الدراسة.

تغاير محتوا ترب منطقة الدراسة من كاربونات وكبريتات الكالسيوم افقياً وعمودياً  من بيدونات الدراسة،   -7

توا التربة من الجبس كةان مةا ، بينما مح1-غم كغم تربة 444.3  –  154.5خذ توزع محتوا كاربونات الكالسيوم ما بين  

 .1-غم كغم تربة 391 – 62بين 

غةم كغةم              6.2 – 1.2سجل محتوا التربة من المادة العضةوية قيمةاً واطلةة نسةبياً خذ كانةت مةا بةين   -8

 ولجمي  بيدونات مناطق الدراسة. 1-تربة

ي أ ناف  بين النوعية العاليةة والمعتدلةة ورنا  تباين ف  1.59  -1.25تراوحت قيم دليل نوعية التربة ما بين    -9

ولجمي  مناطق الدراسة، وأن ال ةنح معتدلةة النوعيةة قةد شةغل مسةاحة رةي ااكبةر فةي منطقةة ريةت اذ تةوزع بنسةبة 

% فةي منةاطق حديثةة وعنة  52.49%     و 51.4%، وشغل ال نح العالية النوعية المساحة ااكبةر وبنسةبة 87.44

 بالتتاب  .

وتوزعت بين ال نح معتدلة النوعيةة  1.67و  1.53بين   (VQIم دليل نوعية الغطاب النباتي )تراوحت قي -10
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وال نح منخفضةة النوعيةة ولجمية  منةاطق الدراسةة، وكانةت السةيادة لل ةنح معتدلةة النوعيةة وبنسةبة ملويةة بلغةت 

 % من المساحة الكلية لمناطق ريت وحديثة وعن  بالتتاب  .92.49% و 83.12% و 77.63

) لجمية  2قد بلغت ( (CQIاعتماداً على مؤشري دليل المطر ودليل القاحلية فأن قيمة دليل نوعية المناخ ) -11

مناطق الدراسة والتي كانت  من ال نح الثالث المنخفضة النوعية، وكان لها تأثير سةلبي عنةد اعتمةاد رةذا الةدليل فةي 

 تقييم الحساسية البيلية.

  من ال نح الثالث ESAIيلية للت حر تركز دليل الحساسية الب -12
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 الملخص

استخدام ان تستخدم ألغراض عدة بسبب خفة وزنها.  والتي الخرسانة الرغوية هي أحد أنواع الخرسانة خفيفة الوزن

خلطات التجريبية لتقليل الوقت والكلفة وكذلك مقارنة أكثر من متغير في نفس  البرنامج اإلحصائي في استخالص عدد ال

لغرض التحقق من عدد الخلطات التجريبية التي أجريت على  Minitab الوقت. في هذه الدراسة ، تم استخدام برنامج

بنسبة حجمية. تم الغساالت كبديل للرمل  من  م بالستيك مكسر.استخدمتغيرات مكونات الخلطةالخرسانية الرغوية

وهي )    Minitabالحصول على عدد الخلطات التجريبية التي تم إجراؤها على الخرسانة الرغوية بواسطة برنامج 

عدة  طبقت يوم.  28خلطة في عمر   31اختبارات الكثافة ومقاومة االنظغاط ومقاومة الشد على  يتإجر. (خلطة 31

اختبارات  اجريت. المرجعيةافضل ثالث خلطات  باإلضافة إلى الخلطة  تحاالت للحصول على الخلطات المثلى. فحص

مثل الكثافة الجافة ، وفحص القوام ، والمسامية ، وامتصاص الماء ، واالمتصاص الشعري ، واالنكماش ، ومقاومة  

ت بحوالي االنظغاط ، ومقاومة الشد ، والتوصيل الحراري.تم استنتاج االتي: تطور ملحوض في الكثافة حيث انخفض

٪ باستخدام نفايات البالستيك كركام ناعم وخشن مما أدى إلى ليس فقط الفوائد البيئية ولكن أيًضا مزايا العزل  24

الحراري. مع تحقيق الحد األدنى من المقاومة والحد األقصى من الكثافة ، تم استخدام البرنامج االحصائي بنجاح 

ات خليط الخرسانة الرغوية التي تحتوي على نفايات البالستيك كركام ناعم  القتراح نموذج المقاومة والكثافة مع مكون

و / أو خشن. تم تحقيق نفس قيمة المقاومة لمزيج الخرسانة الرغوي التقليدي عن طريق إضافة الرماد المتطاير إلى 
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ة من خالل استخدام المزيج مع نفايات البالستيك كمجموع. كان أقل انخفاض في المقاومة وأعلى انخفاض في الكثاف

 ٪ نفايات بالستيكية خشنة في نفس الوقت. 70٪ نفايات بالستيكية ناعمه و  20
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الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 النحو، اإلمام، الثاقب، كتابه، كافية ، الحاجب ، ابن ، النجم 

 Abstract  المستخلص

 

 ملخصال

  كلية   األنبار،  جامعة  ماجستير/  رسالة  هـ(،849)  سنة   المتوفى  القاسم  أبي  بن  محمد  بن  علي  بن  صالح  اإلمام  عند  النحوي  التفكير    

 حسين.  علي الرزاق عبد الدكتور  األستاذ بإشراف م،2022 للبنات التربية 

  وتم   الحاجب(،  ابن  كافية  شرح  الثاقب  )النجم  كتابه  في  علي  بن  صالح  اإلمام  عند   النّحوي  التفكير  عن  الكشف  الرسالة  هذه  حاولت    

  النتاج  من  إلينا  وصل  الذي  الوحيد  يعدّ   الذي  الكتاب  اختيار  تم  كما  عصره،  في  المعروفة  العلميّة  لمكانته  علي؛  بن  صالح  اإلمام  اختيار

 وآرائِِه.  فكره وخالصة صالح، مّمالأل النحوي

  أصول   الفصل  هذا   في  تناولت  علي"،  بن  صالح   اإلمام  عند   حوالنّ   "أصول   عنوانه والً أربعة، األّول:  فص   بعد تمهيد    ّسمت دراستهوق       

،  مبحث    في  منها   كاّلً   جاعلةً   واإلجماع  والقياس،  السماع،  وهي:  العربي،  النحو   هذه  اإلمام  تناول  طريقة  أثنائها  في  عرضت  ثم  منفرد 

 اإلمام  عند  "الخالف  الثاني  والفصل  كتابه،  في  تناولها  التي  النحويّة  المسائل  شرحه  اءأثن  في  بها  واالحتجاج  توظيفها  وكيفية  األصول،

 عنهم،   نقل   لذينا  النحاة  من   اإلمام  موقف   عن  الحديث  فيه  تناولت   النحويّة"،  وآراؤه  النحوية،   المذاهب  من   وموقفه   علي   بن   صالح

 سوى   لمذاهب    ذكراً   أجد  ولم  المسائل،  شرح  في  النقول  لهذه  وتوظيفه  النحوية،  المذاهب  من  موقفه  وكذا  القبول،  م أ  بالرد  كان  سواء

  األسماء،   في:   غيرها  على  رّجحها  التي   واآلراء   قليلة،  وهي   بها  تفّرد  التي   النحوية   اإلمام  آراء  تناولت   كما  والكوفة،   البصرة،  مذهبي: 

 ذكرها   التي  المعنوية  العوامل  فيه  تناولت  علي"  بن  صالح  اإلمام  عند  ةحويّ النّ   العوامل  بعنوان"  لثالثا  والفصل  والحروف.  واألفعال،

 اإلمام   توجيهات  فيه  تناولت  "،اإلمام  عند  والتأويل   "التوجيه  بعنوان:   الرابع  والفصل   العوامل.  وتقدير  اللفظية،  والعوامل   ،اإلمام

 ،اإلمام  تأويالت  تناول   الذي  التأويلي:  والتوجيه  القياس،  أو   ماع،السّ   إلى  مستنداً   فيه  هالتوجي   كان  الذي  االستداللي  التوجيه  بنوعيها:

 النحاة. تأويالت من  ن قل ه   وما

 اهرة على وفق معطيات البحث.  الظّ  رصد الذي يقوم على الوصفيّ  المنهج   عليها: والكالم المسائل معالجة  في  اعتمدت وقد     

دد من النتائج، من أبرزها: أنَّ الكتاب لم يهمل مفصالً من المفاصل التي تنبني عليها القاعدة النّحويّة أو لت الرسالة إلى عوتوصّ      
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توظيف أدلّة النحو وآراء    اإلمامالحكم النحوّي، بل راعى كّل تفاصيلها ومتطلّباتها من الّسماع، والقياس وإجماع العلماء، واستطاع  

صالح بالحديث النبوي الشريف، فقد استشهد به    اإلماميد إيصالها، كما كشفت الرسالة عن اهتمام  العلماء بما يخدم الفكرة التي ير

العوامل  النحويّة، وهذا يكشف الجانب المنطقي من عقليته، وكشفت الرسالة كثرة   اإلمامكثيراً مقارنة مع غيره من النحاة، ولم يهمل 

التفكير   نمط  دليٌل على  الكتاب، وهي  في  القاعدة  التعليل  بناء  فلسفة  في  الغوص  اإلقناع عن طريق  إلى  يدفعه  الذي  لديه  الفلسفي 

 النحويّة أو الحكم النحوّي. 
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 القسم الكلية لجامعةا

 اللغة العربية    التربية للبنات  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

التناسق الصَّوتي والصَّرفي والدَّاللي في ألفاظ أدوات المنزل  

 في النَّص ِّ القرآني
 االنبار  جامعة  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 نده عطيه الفهداوي يناس حميدا                                                       

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 لدقيقصاص ااالخت االختصاص العام  الشهادة 

 غة العربية الل اللغة العربية  اجستير  م 2022

 مشرف اسم ال
الدرجة 

 يةالعلم
 للعمن امكا الشهادة 

 العلواني  قاسم مشعان رحيبي
 أستاذ

 مساعد 
  للبنات التربية كلية   –جامعة االنبار   دكتوراه  

الكلمات المفتاحية الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 
 

 الملخص

ة وفي  النابع من اللغة نفسها من ائتالف األصوات في الكلمة المفرد   تؤدي لغة القرآن دوًرا كبيًرا في العطاء الصوتي 

 عن إسهام البنية الصرفية في معرفة المعاني وفهم دالالتها المختلفة  السياق وتناسقها في أدائها للمعنى وداللتها عليه. فضالً 

ة الصرفية استعماالً حقيقًا؛ وذلك من  التي تساعد في إعطاء فهم عميق للنصوص وال سيما النص القرآني الذي استعمل البني

 خير ألفاظه بعناية شديدة.خالل انتخاب كلماته وت

لكشف عن معاني األلفاظ والوقوف على مدلوالتها المختلفة إذ يقوم السياق واستمرَّ هذا التناسق بين اللفظ والداللة ل 

 بتحديد المعاني المقصودة للتعبير عن المواقف واألفكار. 

ا  هذه  التهدف  النص  في  المنزل  أدوات  ألفاظ  في  التناسق  دراسة  إلى  لغويًا لرسالة  تحليالً  وتحليلها  ، اً صوت   -قرآني 

ألفاظه ترتيبًا عجيبًا يستدعي السامع ويستهوي نفسه داخل النص   -، داللةً اً صرف تناسق حروفه وترتيب  للوقوف على سر 

رفة المراد من هذا التعبير غير المباشر. لذلك اقتضت الرسالة أن القرآني مما دفع اإلنسان إلى إعمال الفكر وبذل الجهد لمع

المستوى الصوتي في ألفاظ أدوات المنزل في  الفصل األول بعنوان    ة فصول تسبقهما مقدمة وتمهيد. جاءتكون على ثالث

وجاء  لة الصوتية،  الدال، والمبحث الثاني:  مخارج األصوات وصفاتها، واشتمل على مبحثين، المبحث األول: النص القرآني

الثاني تحت عنوان   وتضمن ثالثة مباحث، المبحث   المستوى الصرفي في ألفاظ أدوات المنزل في النص القرآنيالفصل 

للمستوى الداللي ، وخصصت الفصل الثالث  الجموع، والمبحث الثالث:  المشتقات، والمبحث الثاني:  أبنية األسماءاألول:  

ب، والثاني:  التطور الداللي، واحتوى على مبحثين، أحدهما:  القرآني  في ألفاظ أدوات المنزل في النص تليهما خاتمة    المعر 

تضمنت أبرز النتائج التي توصلت لها الباحثة منها: يعد التناسق في القرآن الكريم بناء منتظم مترابط األجزاء يكشف عن 

ظه والمعاني المستخدمة لها وفي تركيبة األصوات بين  العالقة العجيبة بين ألفاظه، وقد الحظنا وجود تناسق كبير في ألفا

الشدة والرخاوة واالستعالء، وبما تحمله من دالالت لغوية مختلفة وإيقاعات متنوعة تتناسب مع السياق الذي اقتضى هذه 

 المراجع.األمور وأحاطها برعايته للتعبير عن المعاني والمواقف التي يشير إليها النص القرآني ثم قائمة المصادر و
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم الفقه واصوله    العلوم اإلسالمية كلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

لما أشكل  الترجيحات الفقهية ألبي العباس القرطبي في كتابه  الُمفهم

من تلخيص كتاب مسلم من كتاب القسامة والقصاص  الى نهاية كتاب 

 دراسة فقهية مقارنة  -الحدود
 جامعة االنبار   نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 بدور علواني حسين الجنابي                                                     

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 الفقه واصوله   الفقه واصوله   ماجستير   2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 العلوم اإلسالمية  كلية   –جامعة االنبار   دكتوراه   مساعد  أستاذ  عبد مخلف جواد الفهداوي 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الخالصة

وابرزها صحيحه الذي حمل اسمه، ووضع في منهجه مقدمة قيمة    صنف اإلمام مسلم الكثير من الكتب، ولكن اشهرها      

عظيمة الشأن جليلة القدر تنبئ عن جاللة قدر واضعها وحسن نيته وحرصه على تدوين السنة النبوية نقية من الشوائب، 

لئك ممن يشملهم  ثم ذكر أنه يعنى أوال وقبل كل شيء بذكر رواية أهل الضبط واالتقان ثم يتبعها برواية من هم أقل من أو

اسم الستر والصدق وتعاطي العلم، ثم ذكر أن ما كان من األخبار عن قوم متهمين أو كان الغالب على حديثهم المنكر والغلط  

 ال يعبا به وال يعرج عليه. 

وساق األدلة على   ، وسلم ، ثم عقب ذلك بذكر وجوب الرواية عن الثقات والتحذير من الكذب على رسول هللا صلى هللا عليه

ذلك ثم أورد األدلة على النهي عن الحديث بكل ما سمع وعلى النهي عن الرواية عن الضعفاء واالحتياط في تحملها ولم  

ب وإنما فعل ذلك مسلم وهللا  يضع له تراجم أبواب كما صنع اإلمام البخاري في صحيحه، وهو في الحقيقة في حكم المبوَّ

 لكتاب من جهة وليشحذ القارئ ذهنه في استنباط الترجمة من جهة أخرى.أعلم لئال يزيد بها حجم ا
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 القسم الكلية لجامعةا

 جامعة االنبار 
 للعلوم التربية كلية    

 اإلنسانية 
 القرآن والتربية االسالمية  علوم قسم

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

  نعيم أبي للحافظ الجنة صفة كتاب في الواردة  التفسيرية المرويات

الواقعة و الرحمنو السجدةو ابراهيمر سو  هـ(430)ت  هانيفاألص

 ودراسة  اجمع انموذجا
 االنبار  جامعة  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 ش فن جهاد القهار عبد بهاء                                                      

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 لدقيقاصاص االخت االختصاص العام  الشهادة 

األزمة اليمنية وتداعياتها على دول 

 الخليج العربي 
 اجستير  م

 القرآن علوم في 

 اإلسالمية  والتربية

  والتربية القرآن علوم

 اإلسالمية 

 رف مشاسم ال
الدرجة 

 يةالعلم
 للعمن امكا الشهادة 

 إلنسانية كلية التربية للعلوم ا      –جامعة االنبار   دكتوراه    أستاذ عليوي  كريم هللا عبد

الكلمات المفتاحية الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 
 

 ملخص الرسالة

  الرحمنو السجدةو ابراهيمة هاني سورفاألصة" للحافظ أبي نعيم ة الواردة في كتاب "صفة الجن  ات التفسيري  )المروي  

 ودراسة(  اجمع   انموذج  إ الواقعة

ِ العالمين والصالة والسالم عل ومن  ،له وأصحابه أجمعين آوعلى  ،ى النبي األمين المبعوث رحمة للعالمينالحمُد هللِ رب 

 هتدى بهديهم إلى يوم الدين.إ

 -الرحمن -السجدة -ابراهيم  -القرآنية في سورفقد تلخصت هذه الرسالة في دراسة جزء من المرويات التي فسرت اآليات 

لذي تناول األحاديث الواردة في الجنة، وخلقها، ومكانها، الواقعة، المختارة من كتاب الحافظ أبي نعيم األصبهاني، وا

وعددها، وابوابها، وأول من يدخلها من السابقين اليها، وذكر من   ومفاتحها، وسعتها، ودرجاتها، وثمنها، وطلبها،

وفي مطلع تلك الرسالة التي تحدثت عن التفسير ...، ، وكونها محفوفة بالمكارهدخلها بغير حساب، والمكارم التي حوتهاي

ثر العناية به من قبل المحدثين من خالل بيان المعاني اللغوية واالصطالحية  أو ،سبة للمفسرينبالمأثور ومكانته بالن

 للتفسير بالمأثور.

جاء التعريف الموجز   برز الكتب المصنفة له، وبعدهاأوذكر  ،وعناية المحدثين به ،المفسرين همية التفسير عندأوذكر 

 هـ( والتعريف بكتابه "صفة الجنة". 430للحافظ ابي نعيم األصبهاني)ت

وفيه معرفة اسم السورة وعدد آياتها، وسبب   ،لتلك السور اا موجز  ذكر تعريف  أن أ خرى وجب علي  أوفي مطالب الحقة 

لك السورة من مواضيع ، ومناسبتها لما قبلها نزولها ان وجد، والسبب الذي دعا لتسميتها بذلك االسم، وما رامت اليه ت

وبعدها التطرق الى تلك المرويات التفسيرية ودراستها دراسة تفسيرية من حيث الوصول الى االقوال التي  من السور,

لينا من روايات مأثورة ودراسة تلك األحاديث بشكل مفصل من حيث إل وما نق ،كرها علماء التفسير في قوله تعالىذ

وت الرسالة على خاتمة ذكرت  حتإا  سنادية وختام  لفاظ الغريبة فيها، واللطائف اإلا، ودراسة رجال سندها، واألتخريجه

 هم التوصيات لذلك العنوان.أالدراسة وصلت اليها من خالل تلك برز النتائج التي توأفيها 

                    ومن هللا التوفيق والسداد، والحمد هلل رب العالمين                       
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 القسم الكلية الجامعة

 الهندسة المدنية  كلية الهندسة   جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Effect of Combination of Waste Glass Powder and 

Fine Plastic Aggregate on Structural Behaviour of 

Reinforced Concrete Beams 

على   الناعم تأثير مزيج مسحوق نفايات الزجاج والركام البالستيكي

 ة المسلحة يالخرسان لعتباتالسلوك اإلنشائي ل

 جامعة االنبار  عملي 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

   ثناء خلف محمد                                                               

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير   2022
 علوم هندسة  

 
 الهندسة المدنية 

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 كلية الهندسة   دكتوراه  مساعد  أستاذ    شيالن محمود حمه

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
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Abstract 

In this work, an investigation was conducted in two stages to examine the benefits of 

using post-consumer waste material. Glass and plastic are two examples of materials 

that must be appropriately disposed of or repurposed to protect our environment. The 

current work focused on investigating the mechanical and structural behavior of mixes 

containing crushed waste plastic (CWP) resulting from the manufacture of safety valves 

of cooking gas bottles by ratios of (0%, 10%, 20%, and 30%) as a partial alternative of 

fine aggregate, with 15% waste glass powder (WGP) from the broken windows as a 

partial alternative of cement. The experimental program was separated into two parts: 

fresh and hardened characteristics of concrete specimens and structural behavior of 

reinforced concrete beams. It was found that the 30% plastic caused a decline in the 

concrete mechanical properties so, this percentage was excluded, and only 10% and 

20% of waste plastic were adopted to combine with 15% glass powder . 

   The results indicated that the replacement of 15% of glass powder instead of cement 

improved concrete properties comparison to control mix. On the other hand, samples 

that contained plastic showed ability to absorb higher energy than the control sample. 

The second part of this research was carried out to investigate the structural behavior 

of reinforced concrete beams incorporating 0% and 15% waste glass powder combined 

with (0, 10, and 20%) of plastic aggregate. Fifteen beams were tested with (150 mm) 

depth, (150 mm) wide, and (900 mm) length. These beams were strengthened by 

different longitudinal steel ratios 0.0056 (2Ø8), 0.0125 (2Ø12), and 0.023 (2Ø16) with 

two ratios of shear reinforcement (stirrup at every 60 mm and 150 mm). To understand 

the structural behavior clearly, the results were displayed based on four parameters: 

the effects of waste glass powder, crushed waste plastic, longitudinal and transverse 

reinforcement. Experimental results showed an improvement in the structural behavior 

of beams incorporating these wastes. The higher ultimate load was 158 kN, recorded for 

beam that was reinforced longitudinally by 2Ø16 mm and transversely by stirrups Ø6 

mm at a space of 60 mm between them and contained 15% glass powder with 10% 

plastic aggregate. Studying the effect of 15% waste glass powder on the structural 

behavior clarified an increase of 30.49%, 83.83%, and 39.28% in the maximum 

deflection, ductility index, and total absorbed energy of the tested beam, respectively 

compared to the control beam. Regarding the influence of crashed waste plastic, the 

increase in the proportion of added plastic caused a rise in the maximum deflection, 

ductility index, and total absorbed energy for 20% plastic aggregate by 47.26%, 

13.84%, 49.04%, respectively compared to the control beam. In contrast, these 

characteristics values were decreased up to 80.89%, 82.21%, and 54.57%, respectively 

with increasing the tensile steel ratio to 0.023 (2Ø16) compared to the beam that was 

reinforced by 2Ø8 mm with the same content of glass and plastic. There was around 

39.22%, 57.05%, and 44.56% reduction in the previous structural properties with 

increasing the space between stirrups (S) to 150 mm compared to beam with S=60 mm 

with the same conditions of glass powder and plastic content. 
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   According to this work, replacing 15% of cement with waste glass powder and 

replacing 10% of fine aggregate with crushed fine waste plastic gave the best loading 

capacity and acceptable properties for structural concrete. Using this proposed method 

can save 72.9 kg and 85.2 kg of cement and sand, respectively, per cubic meter of 

concrete. These replacements reduced the cost of producing concrete by 25 %, at the 

same time, reduced the consumption of natural resources. Also, replacing 15% of 

cement with glass can reduce carbon dioxide emissions by 15%. So, reusing these wastes 

will bring health benefits to humanity by reducing the accumulation of this waste and 

its harmful effects on society  . 

 الخالصة

في هذا العمل، تم إجراء االختبارات على مرحلتين لفحص فوائد استخدام مسحوق نفايات الزجاج ومسحوق نفايات 

يعتبر الزجاج والبالستيك مثالين على المواد التي يجب التخلص منها أو إعادة استخدامها بشكل حيث  لبالستيك.  ا

بيئتنا. للتخفيف من هذه   ركز العمل الحالي على التحقيق في السلوك الميكانيكي    المشكلة،مناسب من أجل حماية 

الجزء البالستيكي الداخلي   الناتجة عن تصنيع كسرةواالنشائي للعديد من الخلطات المحتوية على نفايات البالستيك الم

 %15(، مع  %30و   %20،  %10،  %0صمامات أمان قناني غاز الطهي كبديل جزئي للركام الناعم بنسب )  في

نفايات الزجاج المجموع من النوافذ المكسورة كبديل جزئي لألسمنت. تم تقسيم البرنامج التجريبي إلى   من مسحوق 

الخرسانية   للعتبات  اإلنشائي  والسلوك  االشكال  مختلفة  الخرسانية  للعينات  والمتصلبة  الطرية  الخصائص  قسمين: 

وال مستخدمة  بالستيك  نسبة  اعلى  أن  وجد  الفحوصات  خالل  من  في 30بالغة  المسلحة.  انخفاض  في  تسببت   %

% فقط من نفايات البالستيك لدمجهما 20و %  10لذلك، تم استبعاد هذه النسبة واعتماد النسبتين    خصائص الخرسانة.

 والخواص االنشائية.  المتصلبة% من مسحوق نفايات الزجاج لدراسة خواص الخرسانة 15مع 

مقارنة    من خصائص الخرسانة  كبديل جزئي لألسمنت يحسن%  15أظهرت النتائج أن إضافة مسحوق الزجاج بنسبة  

بالخرسانة المرجعية. تم إجراء الجزء الثاني من هذا البحث للتحقق من السلوك اإلنشائي للعتبات الخرسانية المسلحة 

%( من الركام البالستيكي. تم 20  ،10،  0% من مسحوق نفايات الزجاج مخلوط مع ) 15و %  0التي تحتوي على  

ملم. تم تقوية هذه العتبات بنسب   900ملم وطول    150ملم وعرض    150ة عشر عتبة خرسانية بعمق  فحص خمس 

 نسبتين من تسليح القص   مع (16Ø2) 0,0223و (12Ø2) 0,0125و(  8Ø2)  0,0056مختلفة من الحديد الطولي  

(6Ø2)  ( لفهم السلوك  ملم150وملم  60على مسافة .)متغيرات:   أربعبوضوح، تم عرض النتائج بناًء على    اإلنشائي

تأثير النفايات البالستيكية، تأثير التسليح الطولي والعرضي. أظهرت النتائج التجريبية تحسنًا  الزجاج،تأثير مسحوق  

بة  نسمن خالل زيادة    قصىللعتبات التي تضمنت هذه النفايات. لوحظ زيادة في قيمة الحمل اال  اإلنشائيفي السلوك  

 كيلو نيوتن للعينة   158الطولي، لكن العتبات أظهرت انحرافًا ومطيلية أقل. سجلت النتائج حمل اقصى بمقدار    التسليح

ملم بينها وتحتوي على مسحوق زجاجي   60ملم وعلى مسافة    6أترية بقطر  ،  16Ø2التي تم تسليحها طوليًا بمقدار  

% من مسحوق نفايات الزجاج على السلوك 15اسة تأثير  %. أظهرت در10% مع ركام بالستيكي بنسبة  15بنسبة  

المطيلية وإجمالي 39,28و %  83,83و %  30,49اإلنشائي زيادة قدرها   بالنسبة لالنحراف األقصى، ومؤشر   % 

الممتصة، على التوالي مقارنة بالعتبة الحاكمة. فيما يتعلق بتأثير نفايات البالستيك المكسرة، فأن زيادة نسبة   الطاقة

% على  49,04%،  13,84%،  47,26ستيك المضاف أدت إلى ارتفاع في الخصائص المذكورة سابقًا وصل إلى  البال

% مقارنة بالعتبة المرجعية. 20التوالي في العينات التي احتوت على أكبر نسبة من البالستيك المستخدم والتي كانت  

والي مع زيادة نسبة الحديد الطولي % على الت54,57و %  82,21%،  80,89بالمقابل انخفضت هذه الخواص حتى  

إلى   للشد  بمقدار   (16Ø2) 0,0223المقاوم  تقويتها  تم  التي  بالعتبة  الزجاج  لم  (8Ø2) مقارنة  محتوى  بنفس  م 

% في الخواص االنشائية السابقة الذكر مع  44,56و%  57,05%،  39,22والبالستيك. كان هناك انخفاض بنسبة  

ملم مع نفس محتوى 60 ملم مقارنةً بالعتبات التي فيها هذه المسافة مساوية الى  150إلى   زيادة المسافة بين األترية

 .الزجاج والبالستيك
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% من الركام الناعم بمخلفات  10% من األسمنت بمسحوق نفايات الزجاج واستبدال  15وفقًا لهذا العمل، فإن استبدال  

كجم من    85,2و كجم    72,9ن انها يمكنها توفير  البالستيك أعطى أفضل قدرة تحميل وخصائص أخرى مقبولة. في حي

الخرسانة من  مكعب  متر  لكل  التوالي  الطبيعي، على  والرمل  البدائل    حيث  األسمنت  هذه  إنتاج قللت  ان  تكلفة  من 

% من األسمنت بالزجاج يمكن أن يقلل انبعاثات غاز  15ان استبدال  باإلضافة الى  %.  25بنسبة  الكلية  الخرسانة  

%. لذا فإن إعادة استخدام هذه النفايات سيحقق فوائد صحية للبشرية من خالل تقليل 15ربون بنسبة  ثاني أكسيد الك

 . تراكمها وآثارها الضارة على المجتمع
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 القسم الكلية لجامعةا

 جامعة االنبار 
ون والعلوم  كلية القان

 سية السيا

 قسم القانون 

 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 االنبار  جامعة  نظري  ذات الطابع اإلنساني  التحفظ على االتفاقيات الدولية

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 حسام علي رشيد عيادة                                                               

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 لدقيقصاص ااالخت االختصاص العام  الشهادة 

 اجستير  م 2022
القانون والعلوم  

  سياسية ال
 القانون العام  

 مشرف اسم ال
الدرجة 

 يةالعلم
 للعمن امكا الشهادة 

 ن صالح حبيب الديليث 

 
 أستاذ

 مساعد 
    علوم السياسية قانون والة الكلي  –جامعة االنبار   دكتوراه  

الكلمات المفتاحية الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 
 

 الملخص

يعدّ التحفظ على االتفاقيات الدولية من المواضيع المعقدة في القانون الدولي؛ ألن كل دولة تروم صياغة احكام  

ن  اقية على وفق ما ينسجم مع نظامها القانوني وثقافتها واعرافها, مما يجعل من االتفاقيات الدولية تتحول الى قائمة ماالتف

الدولية، األمر الذي يؤدي الى إثارة العديد من المشاكل القانونية. فاذا كان األمر كذلك  الخيارات االنتقائية لتطبيق االلتزامات 

ن التحفظ على االتفاقيات الدولية ذات الطابع اإلنساني يكون فضالً عن ذلك من المسائل الحساسة, في االتفاقيات الدولية فإ 

إلنساني ال تنشأ مجموعة من القواعد لحماية حقوق اإلنسان في  لميتها. فاالتفاقيات الدولية ذات الطابع انظراً ألهميتها وعا

نظاما قانونيا   1969مواجهة الدول فقط, وإنما ايضا في مواجهة األفراد. وقد تبنت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 

ظ للدول أن تعدل أو تستبعد حق في إبداء التحفظات, إذ ييسر نظام التحفللتحفظ, أعطت بموجبه للدول التي تروم االنضمام ال

من أحكام االتفاقية ما تراه غير متفق مع مصالحها ونظمها المختلفة. ومن ثم أصبح لهذا النظام دوراً بارزاً في تشجيع الدول  

 لالنضمام الى هذه االتفاقيات بشكل متزايد. 

الى االتفاقيات الدولية ذات وعلى الرغم من أن نظام التحفظ يساهم في التغلب على عقبة عزوف انضمام الدول  

الطابع اإلنساني، إال أنه تعتريه سلبيات في كونه يهدد وحدة االتفاقية وتكاملها, ويجزئ النظام القانوني االتفاقي, وينشئ  

 التزامات مختلفة بين االطراف المتعاقدة.

الطابع اإلنساني, من خالل بيان ماهية وتهدف هذه الرسالة الى دراسة جميع المسائل المتعلقة بالتحفظ على اتفاقيات ذات  

التحفظ على االتفاقيات الدولية ذات الطابع اإلنساني, ثم دراسة أهم التحفظات التي أبدتها الدول على اتفاقيات القانون الدولي  

ا, وكذلك بيان  لحقوق اإلنسان والقانون الدولي اإلنساني. كما بينت الدراسة أوجه تحفظات الدول على هذه االتفاقيات واسبابه 

اعتراضات الدول األخرى على هذه التحفظات. لتنتهي الدراسة بأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث في هذا 

 .المضمار
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 القسم الكلية الجامعة

 قسم علوم التربة والموارد المائية   كلية الزراعة   جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

ة البيدولوجية والمؤشرات المورفومترية لبعض الترب صفات دراسة 

 جامعة االنبار  عملي   الجيومكانية  التقانات عمالباست غرب العراق الصحراويةالترب 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 حسام ناجي مخلف حمادي                                                          

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ح وتصنيف مس العلوم الزراعية   أطروحة دكتوراه   2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

مثنى خليل ابراهيم الرفاعي  

 الراوي
 كلية الزراعة   دكتوراه  أستاذ 

    

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 ملخص األطروحة 

  °32 عرض ودائرتي شرقاً،  ʺ0 ʹ0 °44 و ʺ0  ʹ0° 39اختيرت المنطقة الصحراوية الواقعة بين خطي طول طول  

 من واسعة مساحة  تمثل والتي ،( الشمالية  البادية ضمن)  2كم 79213  كلية بمساحة شماالً   ʺ0 ʹ0  °34 و  ʺ0 ʹ0

مساحات رائدة بضمنها مساحة ممثلة للترب الصحراوية بمساحة   7اختيار تم إذ العراق، غرب األنبار محافظة اراضي

اف والتنبؤ مع قيم االنعكاسية الطيفية، بهدف تقييم حالة الجفاف في الترب الصحراوية  لدراسة حالة الجف 2كم  297

التنبؤية لتلك   غرب العراق بتحليل بعض صفاتها الفيزيائية والكيميائية وادخالها في معادالت للحصول على الحالة

الصفات من خالل التوظيف اآللي لتلك المعطيات التحليلية، فضالً عن استخدام المعالجات الرقمية للبيانات الفضائية  

والمحمول على القمر الصناعي   OLIللحصول على قيم انعكاسية لسبعة أنطقة طيفية مستحصلة من المتحسس 

Landsat8  كانت نتائج التحليل المختبري كعوامل تابعة. تم تحليلها إحصائياً    والتي اعتبرت عوامل مستقلة في حين

والحصول على معادالت تنبؤية. إذ توافقت استحصال عينات التربة مع اللقطة الفضائية   SPSS v23باستخدام برنامج 

 لمراقبة حالة الجفاف بدءاً من WSVIو  SPI ،NDVI ،VCI ،TCI  ،VHIللمنطقة. استخدمت أدلة ومؤشرات 

 بتتابع زمني مدته سنتان. 2019 -1999سنة 

 عينة سطحية للمساحة الممثلة لها. 27بيدوناً ممثالً للترب الرائدة مع استحصال   60تم دراسة 

 ونتيجة تحليل الوصف المورفولجي لهذه البيدونات كانت النتائج مايأتي: 

سلسلة تربة كانت أكثرها تكراراً   35أظهرت النتائج توصيف وتصنيف السالسل للترب الصحراوية عن تشخيص  

تكرارات وبمساحة كلية  5توزعت بأعلى تكرار وبلغ   123CCWو112CCW  ،113CCWالسالسل الصحراوية 

وبمساحة    123CKWتكرارات السلسلة الصحراوية  3بالتتابع. في حين تلتها بـ  2كم 9177و  2478، 7440بلغت 

 مرتان ومرة واحدة. في حين تكررت بقية السالسل 2كم 607كلية بلغت 

 التغايرات في صفات الترب الصحراوية. 
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم اللغة العربيّة         التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 جامعة االنبار  نظري  هـ(328األنساق الثقافية في كتاب الِعْقد الفريد البن عبد ربه )

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 حنين جاسم محمد صديان المساري                                                  

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير   2022
اللغة العربية    

                      اوآدابه
                       االلغة العربية وآدابه 

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 جامعة االنبار   دكتوراه   مساعدأستاذ  عبد السالم محمد رشيد الدليمي 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 أنساق ثقافية , نقد ثقافي , المتخيل العربي.

 الملخص ا

 العقد الفريد البن عبد ربه االندلسي(  )األنساق الثقافية في كتاب

إن النقد الثقافي يحاول استكشاف ما تنطوي عليه بعض األخبار والقصص , فاألخبار التي وردت في العقد الفريد هي  

واقع أفراد المجتمع, وما يشتمل عليه من احداث أسهمت في حركتهم بحسب ما تريد المنظومة الثقافية التي انضوى 

ألفراد , فكانت اخبارهم حاملة ألنساق ثقافية متنوعة تجذرت فيهم عبر تتابع االزمان والسنين , فكانت تحتها هؤالء ا

بمثابة عادة متأصلة فيهم ال يستطيعون االستغناء عنها , ألنها هي من تتحكم بأفعالهم وطريقة كالمهم وتفكيرهم تجاه 

تاب العقد الفريد خزيناً لهذه األخبار التي كانت على شكل نصوص شعرية ونثرية االحداث واالشخاص, ولما كان ك

تحتوي على أنساق ثقافية متنوعة حاولنا كشف النقاب عنها وابرازها من خالل استخدام المنهج الوصفي التحليلي , إِْذ 

ا تليها قائمة بالمصادر والمراجع قسمنا الدراسة على تمهيد وثالثة فصول ومن بعدها أبرز النتائج التي توصلنا إليه 

 ومن ثم ملخص باللغة االنجليزية. 

فكان التمهيد توضيحاً لبعض المفاهيم منها ) النسق , النقد, والثقافة( فضالً عن النقد الثقافي وعالقته باألنساق الثقافية,  

اما الفصل األول ) النسق السيادي  وأثر الخطابات , وكذلك المتخيل العربي ومدخل بسيط للتعريف بكتاب العقد الفريد ,

( فقد تضمن مبحثين احدهما نسق السلطان , واآلخر نسق الصراع, والفصل الثاني كان بعنوان ) النسق االجتماعي (  

الذي تضمن ثالثة مباحث , األول نسق امتهان العبيد واللون األسود, اما الثاني فكان نسق تهميش المرأة وامتهانها, 

فكان نسق اآلخر, والفصل الثالث كان بعنوان) أنساق االستمتاع المقبول والمحرم ( الذي تضمن مبحثين  وأّما الثالث 

 األول نسق الغناء والطرب, والثاني نسق المحرم.

 الكلمات المفتاحية: أنساق ثقافية , نقد ثقافي , المتخيل العربي. 
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 القسم  الكلية الجامعة

 الجيولوجيا التطبيقية  العلوم كلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Tectonic effects of Abu-Jir Fault Zone on Euphrates 
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 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

   Abstract The current study comprised four outcrops: Heet, Sahliyah, Al-Baghdadi and Haditha, that comparison with, the Melh 

Tharthar-1well. We used a detailed field study to evaluate the tectonic effects of the Abu-Jir Fault Zone on the study area. We 

concluded through lithostratigraphic studies of the surface outcrops and the Correlation between them, that although the distances 

between sections are close, there is a substantial variance in lithofacies laterally and vertically. The layers of marly limestone in the 

Euphrates Formation are becoming thicker toward the southeast. It's a good indicator of a deeper environment than the northwest in 

the study area. The very quick subsidence of the eastern side of Abu-Jir Fault Zone during Late Early Miocene and Middle Miocene 

due to elastic isostasy of the Mesopotamian foredeep. The structural study reveals that the study area has been subjected to two types 

of stress during Miocene. The first one is extension in response to the tilt of the Mesopotamia sequence is took place as a result of 

the collision between Arabian and Eurasian plates during or after the end of the Early Miocene. The tilt created an extension zone 

along the axis of flexure, west of the Abu-Jir Fault System. The second type of stress is compression as a result of the strike-slip 

movement that occurred along the Abu-Jir Fault Zone during the Middle Miocene. The western block of the Abu-Jir Fault Zone 

moves northward relative to the eastern block, as a result of the right lateral strike-slip movement. The main forces come from the 

south during the Late Early Miocene and Middle Miocene, its source the Afar plume, as the upwelling mantle influence from the 

Afar plume reached the current study area during the Miocene (20 Ma(, which is definitely the one that activates the western block 

of the Abu-Jir Fault Zone and pushes it towards the north relative to the eastern block. 

 

ميدانية مفصلة لتقييم اآلثار التكتونية . لقد استخدمنا دراسة 1- ملح الثرثار  ببئرومقارنتها  ،اشتملت الدراسة الحالية على أربعة مكاشف صخرية هي: هيت والسهلية والبغدادي وحديثة: الخالصة

، إال واستنتجنا من خالل الدراسات الطباقية للمكاشف الصخرية والمضاهاة بينها، أنه على الرغم من أن المسافات بين المكاشف الصخرية متقاربة  لمنطقة صدع أبو جير على منطقة الدراسة.

في تكوين الفرات تكون أكثر سمًكا باتجاه الجنوب الشرقي. يعد ذلك مؤشرا جيد لبيئة أعمق من الشمال    الجير المارليطبقات    حيث ان  عموديًا.أن هناك تباينًا كبيرا في السحنات الصخرية أفقيًا و

ر والميوسين األوسط بسبب التوازن المرن  هبوًطا سريعًا جدًا للجانب الشرقي من منطقة صدع أبو جير خالل أواخر العصر الميوسيني المبكلقد تبين وجود     .ضمن منطقة الدراسة  الغربي

لقد كشفت الدراسة الهيكلية أن منطقة الدراسة  لحوض بالد بين النهرين العميق.  لذلك، يُعتقد أن هذا الصدع هو أحد انواع الصدوع المحيطة بالحوض. قد يكون صدع طبيعي أو صدع النمو.  

التمديد استجابةً إلمالة  تعرضت لنوعين من اإلجهاد خالل العصر الميوسيني. األو ما بين النهرين نتيجة االصطدام بين الصفائح العربية واألوراسية أثناء أو بعد نهاية العصر    حوضل هو 

حركة االنزالق المضربية التي حدثت على  ضغط نتيجة ال صدع أبو جير. النوع الثاني من االجهاد هو    نطاقالميوسيني المبكر. أدى الميل إلى إنشاء منطقة امتداد على طول محور االنثناء غرب  

ن  أ   الشرقية نتيجة لحركة االنزالق المضربية.طول منطقة صدع أبو جير خالل العصر الميوسيني األوسط.  حيث ان الكتلة الغربية من منطقة صدع أبو جير تتحرك شماالً نسبتا الى الكتلة  

 Afar)عفار  عمود    القوى هو   هومصدر هذ  ،واالوسطالقوى الرئيسية المؤدية إلى حركة االنزالق المضربية في منطقة الدراسة قد تأتي من الجنوب خالل أواخر العصر الميوسيني المبكر  

plume)،   ي )حيث وصل تأثير الوشاح الصاعد من عمود عفار إىل منطقة الدراسة الحالية خالل العرص الميو
الكتلة الغربية   يعمل عىل تنشيطوهو بالتأكيد الذي    (، مليون سنة  20سين 

قية.   لمنطقة صدع أبو جير ودفعها باتجاه الشمال بالنسبة للكتلة الشر
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 الملخص

عدت منظمة الوحدة االفريقية من ابرز المنظمات في القارة االفريقية النها مثلت خالصة جهد التكتالت والتنظيمات التي 

، وسعت المنظمة الى حل المشكالت والعقبات التي تواجهها 1963ظهرت  في خارج القارة االفريقية، قبل انبثاقهاعام  

بادل والمصالح المشتركة  من اجل توحيد الموقف لمعالجة المشكالت وتعترض عملها من اجل الوصول الى العمل المت

الدولية وتنسيق العمل مع المنظمات الدولية ، اال انها واجهت العديد من المشكالت والصعوبات على المستويين الداخلي  

صعيد المشاكل الداخلية   والخارجي منها صعوبة التخلص من االستعمار واثارة االجتماعية واالقتصادية والثقافية او على

 بين دول القارة منها الحروب االهلية ونزاعات الحدود 

القضايا   معالجة  في  ودورها  االفريقية  الوحدة  منظمة  والدراسات حول موضوع  الكتابات  من  العديد  من وجود  بالرغم 

كاديمية لذلك جاء موضوع دراستنا االفريقية ، اال ان موقفها من القضايا االفريقية السيما الجزائر لم تبحث في دراسة ا

م دراسة تاريخية( بد من تاسيس المنظمة حتى نهاية حكم الشاذلي 1992- 1963) الجزائر ومنظمة الوحدة االفريقية  

  بن جديد ،كي تسلط الضوء على ابرز االحداث التي شهدتها الجزائر والقارة االفريقية خالل هذه المدة تحدثنا في البدءعن 

نشاء صندوق نقد افريقي  إفريقية على  , وعملت منظمة الوحدة اإلالدور الجزائري فيهاالوحدة االفريقية  نشأة منظمة  

منظمة الوحدة  في اطار دور الجزائر من القضايا العربيةكما تكلمنا عن ذلك لدعم الجزائر والدول المتضررة اقتصادياً و

ة، وموقفها من المشكالت الحدودية داخل المنظمة ،منها قضية ، منها موقف الجزائر الحروب العربية الصهيونيفريقيةاإل

, كما قدمت الدعم  لمعنوي والمادي للقضايا العربية واالفريقية  كل وسائل الدعم االجزائر  فقد قدمت  الصحراء الغربية ،

، منها النزاع ة  موقف الجزائر من القضايا االقليمية والدولي  ناولنات   و  ،  الكامل للشعب الصحراوي في تقرير مصيره,

دعم قضايا التحرر الوطني داخل  عناية كبيرة في  اولت الجزائر    الليبي التشادي ،منها قضية انغوال، والتمييز العنصري اذ

براثن االستعمار وقدمت  تقرير مصيره والتخلص من  انغوال في  الكامل لشعب  الدعم  الوحدة االفريقية فقدمت    منظمة 

ؤتمر  لحزب الم  1986مل لقضية التمييز العنصري في جنوب افريقيا وفتحت مكتب عام  الدعم السياسي الكا  الجزائر  

  الوطني االفريقي في الجزائر، اما الخاتمة فضمت في صفحاتها اهم االستنتاجات التي توصلت اليها الباحثة 
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ABSTRACT 

The current study attempted to reduce sediment quantities in the Euphrates 

River upstream of the Fallujah Barrage by evaluating three engineering scenarios 

which are lining the bank of the river, using groin, and a small submerged dam(weir). A 

stable one-dimensional model was used to simulate the flow and estimate the sediment 

transport within the study area. The river reach for the study area is 1.7 km long and is 

located upstream of the Falluja Barrage. The reach was divided into 14 cross-sections 

that were along the length of the reach. 

For the running, calibration, and verification operations, HEC-RAS was used 

with the data from the recorded field measurements. The ideal Manning Coefficient (n) 

was 0.027, which produces the least error ratio between the observed and estimated 

heights of water surface, according to the changes in the river bed during a one-year 

period.  

The England equation showed a good agreement between the field-measured results and 

the results obtained by HEC-RAS. 

Three scenarios for sediment transport were evaluated in the current study with 
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three rates of discharge which are maximum, average, and minimum of 634 ,410 

,268 /s, respectively. By comparing the results of these scenarios to the natural 

state of sediment transport, it was found that the sediment quantities decreased as 

follows: 

s)/634Maximum flow rate (  

When using the groin, the amount that reduced was estimated at 1925.29 tons / day, 

which is equivalent to 29.79% from the amount of river sediments. But when using a 

small submerged dam, it was found that the amount that was reduced was estimated at 

196.15 ton/day which equivalent to 3.03%. of total sediment. 

‘ 

/s)  410Average flow rate ( 

       Lining the banks of the river, it was found that this treatment succeeded in 

reducing the amount of sediments by an amount of 1225.25 ton/day, which equivalent 

to 19.07% of total sediment.  

When the groin was used, it was found that the amount of decrease caused by this 

scenario was 1699.54 ton/day with a rate of decrease in the amount of sediment of 

26.4% .When submerged dam was used, , the amount that was reduced using this 

scenario was estimated at (1630.64 tons / day), represents 25.4% of total sediment.  

s) /268Minimum flow rate ( 

The two scenarios groin and weir reduce the sediment quantities compare with 

normal state as (757.2 ton\day), and (122.7 ton\day) And with a percentage estimated 

by 21.4% and 3.4% of the total sediment quantities. 

It was concluded that the groin choice was the best solution from the engineering 

scenarios decided and for all expenses 

 الخالصة

تهدف الدراسة الحالية الى تقليل كميات الرواسب في نهر الفرات عند مقدم سدة الفلوجة من خالل تنفيذ ثالثة حلول 

النهر، باستخدام السن الصخري وسد صغير مغمور )هدار((. لمحاكاة التدفق وتقدير انتقال هندسية )تبطين ضفة 

كم( ويقع   1.7تم استخدام نموذج أحادي البعد. يبلغ طول مجرى النهر لمنطقة الدراسة )الرواسب داخل منطقة الدراسة، 

اما لعمليات التشغيل والمعايرة  جرىمقطًع عرضًي موزعة على طول الم 14ر إلى اعلى سدة الفلوجة، اذ يقسم النه

لمسجلة باإلضافة الى القياسات  ، باالستفادة من البيانات ا75.0.اصدار HEC-RASوالتحقق، استخدم النموذج العددي 

( ،  0.027جامعة االنبار(، وجد ان افضل قيمة لمعامل مانينغ تساوي ) -االستشاري الهندسي  الميدانية وفقا للمكتب

وسطح الماء المحسوب ميدانيا.   ل نسبة خطأ بين ارتفاعات سطح الماء المقاس بواسطه النموذج العدديوالتي تعطي أق 

لها توافق جيد مع البيانات الميدانية المحسوبة، وتقدير   (Engelund-hansen) بان صيغة تحليل نقل الرواس وتبين

هذه المعادلة إلى أن الحمل الكلي المقدرة الحمل الكلي  للرواسب بشكل أفضل من الصيغ الخمس األخرى، اذ تشير 

االنبار   البيانات الميدانية المرصودة عند مدخل   محطة طن / يوم( بينما كانت 156.69باستخدام النموذج العددي كانت )

ثالث معدالت تصريف   تم اختبار ثالثة حلول هندسية لتقليل الرواسب في الدراسة الحالية مع)يوم \طن 165الحرارية )

لطبيعية  متر مكعب / ثانية(. وبمقارنة نتائج هذه الحلول مع الحالة ا   268 ,410، 634واالدنى( ,ألعلى والمتوسط )ا

 النتقال الرواسب بدون اي منشأ هيدروليكي او أحد الحلول اعاله، تبين أن كمية الرواسب قد انخفضت على النحو التالي 
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طن / يوم وبنسبة   1925,29ي قلل من كمية الرواسب بنحو  السن الصخر / ث( 3م   634عند التدفق األقصى ) 

%   3,03طن لليوم وهو ما يعادل   195,77س )الهدار( بنحو % من إجمالي كميات الرواسب وكذلك السد الغاط 19,8

 ألجمالي الرواسب 

حجرية( تبين أن هذه المعالجة نجحت في   عند تبطين اكتاف النهر )تكسية  / ثانية ( 3م  410) المعدل التدفق المتوسط 

ب, و يخفض السن % من إجمالي الرواس19.8طن / يوم( أي ما يعادل  1225.94تقليل كمية الرواسب بمقدار )

  1630,64%، و كذلك السد الغاطس بنحو 26,4)طن / يوم( بنسبة  1699,54الصخري من كميات الرواسب بنحو 

  كميات الرواسب  % من إجمالي25.4)طن / يوم( بنسبة  

وم(  )طن / ي 757,2الصخري والسد الغاطس كمية الرواسب بمقدار  يقلل السن ثانية( \ 3م   268معدل التدفق األدنى )

% على التتابع من إجمالي كميات الرواسب، حيث اتضح أن حالة 3,4% و 21,4طن / يوم( وبنسبة تقدر بـ  122,7و )

 .لول الهندسية المقررة ولكافة التصاريفالسن الصخري كانت الحل األفضل من الح
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 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
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 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Arabic Text Classification using   

Convolution Neural Network 
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      اسم الطالب/ الطالبة                                                                 
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 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 علوم الحاسبات  الحاسبات علوم  ماجستير  2022
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 دكتوراه   أستاذ              محمد حمدتضى مر
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 المعلومات

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

Text classification is a common method of data mining, that is used to obtain valuable 

information from a vast amount of data. Most of the information (more than 80%) is 

stored as text especially the case in the Arabic language. The work focuses on using a 

deep learning algorithm to classify different texts from the Arabic language including 

fields like Sport, Economic, Cultural, Political, and Technical. Single-Label Arabic 

News Articles Dataset and data bricks were used as a platform for managing and 

curating Apache Spark to solve big data challenges. The data is preprocessed through 

several steps to get a clean and clear text; the first step in text preprocessing is to 

separate the words into one text based on the spaces between words, clean the text of 

unwanted words, restore the words to their roots, applying a classifying algorithm to 

classify texts, and finally evaluating the performance based on the results reached  

Text classification results were evaluated using advanced performance indicators such 

as accuracy, precision, and recall. The results obtained from the proposed system 

show that the performance was good in data split (70/30) achieving the highest value 

of accuracy of 96% in sport, the lowest value of 91% was in the economic field. In the 

Precision measure, the highest value of Precision was 91% in sports and the lowest 

value was 80% in sports. Whereas in the Recall measure and highest and the lowest 

values were 94% in Politics and 88% in sports, respectively. More, in the f_score 

measure, the highest value of 91% was in Science and the lowest value was in sports 

77%  . 

according to the achieved results The classification method used in our work is was 

simple and effective to classify Arabic text from a large data set. We evaluate our 

dataset using the CNN model The results prove that CNN has the best performance in 

classifying the Arabic text 
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 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 
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الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الملخص

( دراستي  سنة  في  من  األكاديمية  الدراسة  في  العربية  البالغة  البالغية (  2015  -1990دراسة  الدراسات  بجمع  قمت 

ماء واألكاديميين، وعرضت أفكارهم حول  مواضيع عدة  فالقراءة عرفت منذ القدم وتوسع انتشارها في الدراسات  للقد

أن   منذ  حافل  تاريخ  البالغة  فتاريخ   ، العقل  لتغذي  والقراءة وجدت  العكس صحيح  و  نقد  فالقراءة  األدبية  و  النقدية 

اليونان   عند  و عرفت   ، لديهم  أهميتها  ومدى  فيها  آراءهم  وتركوا  للعرب  أن وصلت  إلى  أرسطو  وتناولها  بالخطابة 

ارتباطها بالجانب النفسي وكيف يمكن للكلمات ذات المعنى والفصاحة أن تترك أثًرا في نفس المتلقي ، وارتباط البالغة 

المكان  بالجان و  للزمان  تبعًا  اختالفها  و  وتنوعها  اللغات  به  يقصد  التي  واللسانيات  باألسلوب  يرتبط  الذي  اللساني  ب 

فالبالغة مربوطة باللغة ومدى فصاحتها و بيانها و اللغة تبقى في تطور ما دام االنسان في حالة تغير، في حين تطور 

شبيه، واالستعارة، والكناية( هي من المصطلحات التي تناولها المصطلحات عند األكاديميين كمصطلح ) المجاز، والت

القدماء و أخذ يتلقفها األكاديمون بالدراسة والتحليل فعرضوا أراء القدماء في كل مصطلح و من ثم أضافوا الفكرة و  

صطلح الرأي المتماشي مع وجهة نظرهم فهي كلها مصطلحات تتطور مفاهيمها مع تطور الدراسات و توسعها وكل م

المصطلحات   بعض  البالغي من خالل  التراث  الثالثة، وقراءة  ألحد علومها  تابعاً  البالغة ويكون  مكانة خاصة في  له 

كمصطلح ) االلتفات ، و العدول أو االنحراف، والحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير، والمطابقة، والمقابلة( هي كلها 

الق تناولناها بعرض دراسات وآراء  فيها تطور  مصطلحات  دامى والمحدثين و طرح دراسات االكاديميين حيث نتناول 

و   األدبية  الدراسات  منها  عدة  مجاالت  في  تدخل  جعلها  مما  العربية  للبالغة  أهميتها  و  تأثيرها  مدى  و  المصطلحات 

ب قناعته وفهمه  القرآن الكريم و اآلحاديث النبوية. فقد تناول القدامى كل شيء في البالغة و تضاربت اآلراء وكل حس

 للبالغة، كذلك تعددت الدراسات األكاديمية في البالغة التي استطعنا أن نطرح جزًءا بسيًطا منها. 
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 القسم الكلية الجامعة

 االنبار جامعة 
علوم الحاسوب  كلية 

 المعلومات وتكنولوجيا
 اسبات علوم الح

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Prediction of Multiple Object Tracking Based on 

Deep Learning Techniques 
 نبار جامعة اال + عملي  نظري    

 اسم الطالب/ الطالبة

 سحر حمد احمد عواد 

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير  2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 سوب وتكنولوجيا المعلوماتكلية علوم الحا دكتوراه  استاذ مساعد أحمد نوري رشيد 

الكلمات المفتاحية الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 

prediction, Multiple Object Tracking,  , deep learning, long 

short term memory (LSTM), PSO , K-Mean, Energy 

Consumption.  

Student Name: Sahar Hamad Ahmed 

Thesis Title: Prediction of Multiple Object Tracking Based on Deep Learning Techniques  

Abstract 

  In recent years, there has been a growing interest in wireless sensor networks (WSNs) 

because of their potential usage in a wide variety of applications such as remote 

environmental monitoring and target tracking. Target tracking is an important and 

common use of wireless sensor networks. Object tracking methods can be classified as 

continuous monitoring and scheduled monitoring. Energy efficiency and accuracy are the 

two important issues to be considered in the design of any object tracking algorithm. 

However, achieving high accuracy of tracking together with energy efficiency in target 

tracking algorithms is extremely challenging. The traditional target tracking algorithm for 

multi-target tracking has been numerous, but in the context of WSNs, there are few multi-

target tracking schemes Therefore, this thesis is about tracking multiple objects and 

predicting the movement of these objects in WSNs using deep learning. The aim of this 

work are increasing tracking accuracy, reducing the energy used in the tracking process, 
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and increasing the network lifetime by using deep learning, so the Long Short Term 

Memory (LSTM) networks which are the extension of Recurrent Neural Networks (RNNs) 

is used. Since the tracking process is sequential, the LSTM will be effective in this field. An 

efficient object tracking system is proposed by combining dynamic and static clustering 

techniques with the predictive tracking technique using LSTM. Two models of LSTM are 

used, where the first model classifies the direction of the object movement and calculates 

the new position of the object. The second model is used to predict the three nodes that 

track the object, and this system is to track a single object and multiple objects and 

compute the energy consumption for these two systems, and proposed a new algorithm 

called Hybrid K_Mean PSO Clustering algorithm (HKM_PSO) to improve the energy 

consumption and increase the lifetime of the network. Through the results obtained and 

since the location of the object is random, as well as the distribution of sensors is random, 

every time the program is executed, the accuracy is very high. Tracking accuracy ranged 

from 95% to 98% percent, depending on the path length of the object's movement. For 

tracking a single object, the lowest error rate was 0.6, while the greatest error rate was 

0.8.for  tracking a single object. In addition, to that  for tracking multiple objects the 

tracking accuracy ranged between 94% and 97%, and the lowest error rate was 0.7, 

demonstrating the accuracy and efficiency of the proposed works. In terms of calculating 

the consumed energy,  the proposed (HKM_PSO) algorithm was very effective in the 

process of optimizing power and increasing network lifetime.  

 الخالصة

في السنوات االخيرة كان هناك اهتمام متزايد بشبكات االستشعار الالسلكية بسب استخدامها في مجموعة متنوعة         

تطبيق   هو  الهدف  تتبع   . الهدف  وتتبع  بعد  عن  البيئية  المراقبة  مثل  التطبيقات  ومن  االستشعار مهم  لشبكات  كبير 

اساسي الى تقدير موقع الهدف اثناء تحركه داخل منطقة االهتمام وبالتالي   الالسلكية بشكل عام يهدف تتبع الهدف بشكل

مراقبة  اوالً  انها  اساسي على  بشكل  الكائن  تتبع  تصنيف طرق  ويمكن  المحدد  الوقت  في  االساسية  المحطة  الى  ابالغه 

المستشعر الهدف بشكل مستمرة حيث تراقب عقد المستشعر الهدف بشكل مستمر وثانياً مراقبة مجدولة حيث تراقب عقد  

التتبع مسألتين مهمتين يجب مراعاتهما في تصميم اي   الطاقة ودقة  تعد كفاءة  دوري بدال من رصده بشكل مستمر .و 

تتبع   في خوارزميات  الطاقة  كفاءة  مع  الى جنب  جنبا  للتتبع  عالية  دقة  تحقيق  فان  ذلك  ومع  الكائنات  لتتبع  خوارزمية 

كبيراً. كم لة تتبع عدة اهداف حيث ان خوارزمية تتبع الهدف التقليدية لتتبع عدة  ا يجب دراسة مشكالهدف يمثل تحدياً 



3 
 

 

اهداف هي عديدة ولكن في سياق شبكات االستشعار الالسلكية هناك عدد قليل من مخططات تتبع عدة اهداف . لذلك هذه 

استخدام التعلم العميق حيث  الرسالة تقوم بتتبع عدة كائنات والتنبؤ بحركة هذه الكائنات في شبكات االستشعار الالسلكية ب

ان الهدف من هذا البحث هو زيادة دقة التتبع وتقليل الطاقة المستخدمة في عملية التتبع وزيادة عمر الشبكة باستخدام 

التعلم العميق وبالتالي فأن شبكات الذاكرة طويلة المدى التي تعد امتداداً للشبكات العصبية المتكررة  حيث تم استخدامها 

عمل هذه  الن  .في  المجال  هذا  في  جدا  فعالة  المدى  طويلة  الذاكرة  شبكات  ستكون  لذلك  متسلسلة  عملية  هي  التتبع  ية 

التتبع   تقنية  مع  والثابتة  الديناميكية  المجموعات  تقنية  بين  الجمع  من خالل  الكائن  لتتبع  فعال  نهج  اقتراح  تم  الرسالة 

الذاكرة طويلة المدى . في   هذا العمل تم استخدام نموذجين من شبكات الذاكرة طويلة المدى التنبؤية باستخدام شبكات 

حيث سيصنف النموذج االول اتجاه حركة الكائن ثم يحسب الموقع الجديد للكائن والنموذج الثاني سيقوم بالتنبؤ بالعقد 

وكائنات متعددة ويتم حساب الطاقة   واحداً  المستهلكة لهذه النهجين الثالثة التي ستتبع الكائن وسيتتبع هذا النهج كائناً 

واقتراح خوارزمية جديدة لتحسين استهالك الطاقة وزيادة عمر الشبكة . من خالل النتائج التي تم الحصول عليها وبما 

ان موقع الكائن في البداية يكون عشوائيا وكذلك عملية توزيع المستشعرات هي عملية عشوائية حيث في كل مرة يتم  

يكو البرنامج  تنفيذ  بين  فيها  تتراوح  تتبع  دقة  الحصول على  تم  للغاية حيث  مرتفع  الدقة  وفقا    %98الى    %95ن معدل 

لتتبع كائن واحد اما بالنسبة لتتبع عدة   0,8واعلى معدل خطأ هو    0,6لطول مسار حركة الكائن وكان اقل معدل خطأ هو  

التتبع بين   تراوحت دقة  تم  وه  0,7وكان اقل معدل خطأ هو    %97الى    %94كائنات  التي  يثبت دقة وكفاءة االعمال  ذا 

هذه  في  المقترحة  للنماذج  المستهلكة  الطاقة  حساب  تم  فلقد  المستهلكة  الطاقة  حساب  لعملية  بالنسبة  اما   . اقتراحها 

 الرسالة وتم اقتراح خوارزمية جديدة وكانت هذه الخوارزمية فعالة للغاية في عملية تحسين الطاقة وزيادة عمر الشبكة .
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 القسم الكلية الجامعة

 جامعة االنبار 
كلية علوم الحاسوب  

 وتكنولوجيا المعلومات
 علوم الحاسبات  

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Classification the Type of the Required Image 

Enhancement Using Deep Learning Technique 
 جامعة االنبار  نظري + عملي     

 اسم الطالب/ الطالبة

 سهر يوسف محمد 

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير   2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات دكتوراه  استاذ مساعد داوود علي جبير 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 

Image Enhancement, Image Classification, Transfer 

Learning, Image Evolution, Alexnet, Pertained Models. 

Student Name:  Sahar Yousif Mohammed 

Thesis Title:  Classification the Type of the Required Image Enhancement Using 

Deep Learning Technique. 

Abstract 

Image enhancement is an essential and typical topic of computer vision. Although 

the digital systems' performance has significantly improved, the low quality of some 

images due to external factors such as environment and backlight may degrade the 

image. Image has played an essential role in scientific, industrial, and military 

applications. In addition to these applications, image enhancement and analysis are 

increasingly used in consumer electronics. Therefore, it became necessary to obtain 

a clear image free of deterioration.This study aims to develop a system capable of 

classifying images that suffer from Blur, Noise, High and Low Contrast problems 

with good accuracy, and then enhance them using the best common image 

enhancement methods (Median Filter, Histogram Equalization, Weiner Filter). 

4000 images containing several problems of noise, blur, bright and dark were used. 

These datasets were collected from Kaggle website and UCI. These datasets were 
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divided into two parts: 2800 (70%) were used for training the system, while 1200 

(30%) were used for testing and evaluating the system. CNN, specifically Alexnet, 

was used in this work based on the transfer learning principle. The implementation 

of the proposed  system has been done by using MATLAB Simulation. The study 

showed that the efficiency of the system was good, depending on the accuracy of the 

testing which 98% was. 

 Because humans do not have the same vision and perception. Therefore, image 

quality was evaluated using four metrics: PSNR, SNR, R, and MSE. This work 

results were better for blur and noisy images, it produced an incredibly near input 

in PSNR and SNR (60, 37), respectively. While PSNR was 22.29 for low contrast and 

22.37 for high contrast. 

 الخالصة

أساسيًا ونموذجيًا لرؤية الكمبيوتر. على الرغم من تحسن أداء األنظمة الرقمية بشكل يعد تحسين الصورة موضوًعا  

كبير ، إال أن الجودة المنخفضة لبعض الصور بسبب عوامل خارجية مثل البيئة واإلضاءة الخلفية قد تؤدي إلى  

والعسكر والصناعية  العلمية  التطبيقات  في  أساسيًا  دوًرا  الصورة  لعبت  الصورة.  هذه تدهور  إلى  باإلضافة  ية. 

من  أصبح  لذلك  االستهالكية.  اإللكترونيات  في  متزايد  بشكل  وتحليلها  الصور  تحسين  استخدام  يتم   ، التطبيقات 

الضروري الحصول على صورة واضحة خالية من التدهور.تهدف هذه الدراسة إلى تطوير نظام قادر على تصنيف 

الية ومنخفضة التباين بدقة جيدة ، ثم تحسينها باستخدام أفضل الصور التي تعاني من مشاكل ضبابية وضوضاء وع

(. Weiner Filter، و    Histogram Equalization، و   Median Filterطرق تحسين الصورة الشائعة )

استخدام   جمع    4000تم  تم  والداكن.  والسطوع  والتشويش  التشويش  مشاكل  من  العديد  على  تحتوي  صورة 

. تم تقسيم مجموعات البيانات هذه إلى قسمين: تم UCIاإللكتروني و    Kaggleموقع  مجموعات البيانات هذه من  

  CNN٪( الختبار وتقييم النظام. تم استخدام  30)   1200٪( لتدريب النظام ، بينما تم استخدام  70)  2800استخدام  

وتحديداً    ،Alexnet  المقت النظام  تنفيذ  التعلم.تم  نقل  مبدأ  على  بناًء  العمل  هذا  في  محاكاة  ،  باستخدام  رح 

MATLAB  ألن 98. أوضحت الدراسة أن كفاءة النظام كانت جيدة باالعتماد على دقة االختبار والتي بلغت .٪

، و   PSNRالبشر ليس لديهم نفس الرؤية واإلدراك. لذلك ، تم تقييم جودة الصورة باستخدام أربعة مقاييس:  

SNR    و ،R    و ،MSE ضل للصور الضبابية والصاخبة ، وأنتجت مدخالت قريبة  . ، وكانت نتائج هذا العمل أف

للتباين المنخفض و   PSNR 22.29( ، على التوالي. بينما كان  60    ،37)  SNRو    PSNRبشكل ال يصدق في  

 للتباين العالي. 22.37
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 القسم الكلية الجامعة

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية    كلية التربية للعلوم اإلنسانية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 َرْوَضة الُمستَْنِشِر ِلَخزانَِة اإلَماِم الُمستَْنِصِر 

 جامعة االنبار  نظري    - دراسة وتحقيق - هـ(656: لمحمود بن أحمد  الزنجاني )ت

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 طارق جبَّار كروت صالح الفراجي                                                   

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 الفقه واصوله  لوم اإلسالمية الع ماجستير   2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

ايمن عبدالقادر عبدالحليم  

 الهيتي  
 التربية للعلوم اإلنسانية كلية  دكتوراه  أستاذ 

    

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 ملخص األطروحة 

َرْوَضة الُمستَْنِشِر ِلَخزانَِة اإلَماِم الُمستَْنِصِر  ) بـ  اةالمسم اإلمام الزنجانيتحقيق كتاب ولى دراسة تهدف هذه األطروحة إ

لقرآن الكريم بإيجاز ل اً كامالً تفسير ، وقد جاء هذا الكتاب(-دراسة وتحقيق  -هـ(656لمحمود بن أحمد  الزنجاني )ت: 

رآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبوية الشريفة، واختصار غير مخل، فقد تناول في هذا التفسير، تفسير الق

علم  ، والفقهية، واللغوية، وعني بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وائديةربي، كما تناول القضايا العقوبالشعر الع

اً لطلبة فقدم لنا تفسيراً مختصراً، بعبارات موجزة مفهومة، سهلة على القارئ، كما أنه يعد مصدراً مهم، القراءات

 العلم. 

 

 تحقيق. -الزنجاني    -المستنصر  -خزانة   -الكلمات المفتاحية: روضة 
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 لملخصا

) الهيكل التنظيمي ، حقوق اتخاذ   لمنظمات األعمال بأبعاده  على دور الحمض النوويللتعرف    الدراسة الحالية  هدفت 

لزبون ، منظور العمليات بأبعاده ) المنظور المالي ، منظور ااالستراتيجي    األداءفي    القرار ، المحفزات ، المعلومات (

وتشخيص مستوى وجود المتغيرات فيها من   هلية العراقيةفي عينة من الكليات األ  الداخلية ، منظور التعلم و النمو (

)الوصفي   المنهج  االعتماد على  تم  فقد  الدراسة  أهداف  بينها، ولتحقيق  العالقة  أبعادها وتحديد طبيعة  قياس    –خالل 

وتمثل مجتمع الدراسة في عينة من  ،    الدراسةبوصفها اداة رئيسة لقياس متغيرات  ستبانة  التحليلي(، واستخدمت اال

 .  ( استبانة بطريقة العينة160رئيس قسم( ، تم توزيع ) –معاون عميد   –الكليات األهلية العراقية وتمثلت بـ )عميد 

 القسم الكلية الجامعة

                 إدارة اعمال    االدارة واالقتصاد  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 :األداء اإلستراتيجي على وانعكاساته األعمال لمنظمات النووي حمضال

 العراقية  ليةااله الكليات من عينة  في استطالعية دراسة
 جامعة االنبار  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 العزامي  حسن محمود ثائرعائشة                                                       

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

                    إدارة اعمال  ماجستير   2022
سلوك تنظيمي وإدارة   

                        استراتيجية

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 

 عودة  كامل بالل

 

 جامعة االنبار  دكتوراه  مدرس دكتور  

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
                       الكليات االهلية العراقية الخاصة ،سلوك تنظيمي وإدارة استراتيجي 
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم علوم التربة والموارد المائية    الزراعةكلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

دور نمط الحراثة ومستوى الري في بعض الخصائص الفيزيائية  

 االنبار  جامعة علمي   للتربة ونمو وحاصل الكينوا

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

    عبد السميع جاسم عبد السميع الهيتي                                                   

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 دكتوراه  2022
ة والموارد  الترب

 المائية  
 ة فيزياء الترب 

 مكان العمل الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 الزراعةكلية   –جامعة االنبار   دكتوراه   أستاذ  حمزة الحديثي              عصام خضير

 الزراعةكلية   –جامعة االنبار   دكتوراه  أستاذ سيف الدين عبد الرزاق سالم

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 ، الرية، التربزياءنوا، فيكحراثة، نمط، الي

 الخالصة

رملية         مزيجة  تربة  في  حقلية  تجربة  من    Sandy loamنفذت  منطقة  30/5/2021الى    2021/ 1/2للمدة  في   ،

كم شرق   9الفرات، وتبعد    محافظة االنبار غرب العراق الواقعة على الجانب االيمن من نهر  -قضاء هيت    -الخوضة  

م لغرض 76وارتفاعها عن سطح البحر    E  42°33"’ 68ودائرة خط العرض    N 25°42" ’95القضاء على خط طول  

الكينوا  وحاصل  ونمو  للتربة  الفيزيائية  الخصائص  بعض  في  الري  ومستوى  الحراثة  نمط  دور  دراسة 

Chenopodium quinoa  وفق منشقة  قطع  لتجربة  المعامالت  الكاملة   ووزعت  العشوائية  القطاعات  تصميم 

Randomized Complete Block Design (RCBD)    بثالثة مكـــررات. وقد تضمنت التجربة ثالث معامالت

وثالثة معامالت ألنماط للحراثة، وهي الحراثة التقليدية )مطرحي  d 1.25و  d 1.00و  d 0.75لمستويات الري وهي 

 .  Toوبدون حراثة  T1نيا بالخرماشة فقط  والحراثة الد T2قالب + خرماشة( 

راكمي بطريقة األسطوانة المزدوجة وحسب االستهالك المائي والخزين الرطوبي للتربة. تم حساب الغيض التتم تقدير  

وكفاءة   الكينوا  لنبات  الكلي  الحاصل  وحسب  الورقية  والمساحة  التفرعات  وعدد  النبات  وارتفاع  المحصول  معامل 

 استعمال المياه.

 ويمكن ايجاز اهم النتائج التي تم الحصول عليها باآلتي:

 

ساعات ومعدل الغيض   4سم عند زمن قدره    35.7اعطى نمط الحراثة التقليدية اعلى قيم للغيض التراكمي بلغ   .1

 مقارنة بالحراثة الدنيا وبدون حراثة.  1-سم ساعة 3.3األساس لنبات الكينوا بلغ 

 نموذج ارباب. اعلى معدل رشح عميق أسفل المنطقة الجذرية باستخدام ا d 1.25اعطى عامل الري بمستوى   .2

 اثرت نمط بدون الحراثة في قيمة الشد الرطوبي واعطت اعلى قيمة مقارنة بالحراثة الدنيا والحراثة التقليدية. .3

 dاالرواء    لمعامالت  104.8و  99.901الى    96.466المحسوب بمعادلة التوازن المائي من    ETازدادت قيم   .4

  63.685و   47.768ماق الماء االجمالية المضافة للمعامالت نفسها  بالتتابع. فيما كانت أع   d 1.25و  d 1.00و   0.75

 . 1-سم موسم 79.589و

في صفة ارتفاع نبات الكينوا وعدد التفرعات والمساحة الورقية   d 1.25اثرت الحراثة التقليدية بمستوى ري   .5

المذكورة مقارنة بنمط    جاف وطول الجذر وحاصل البذور واعطت اعلى القيم في الصفاتوالوزن الخضري الرطب وال
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 الحراثة الدنيا وبدون حراثة.

لنمط بدون حراثة في صفة الكاربون العضوي وأعطى اعلى قيمة بلغت   d 0.75أثر عامل الري بمستوى ري   .6

 مقارنة بباقي المعامالت. 0.55

النمو اعلى قيمة  لنبات الكينوا في مرحلة االنبات و  Kcلمعامل المحصول    d 1.25اعطى مستوى الري بمستوى   .7

 مقارنة ببقية مستويات الري.  0.804بلغت 

اعلى قيمة لكفاءة استعمال الماء مقارنة بنمط الحراثة الدنيا   d 1.00حققت نمط الحراثة التقليدية بمستوى ري   .8

 وبدون حراثة. 

حساسيته اذ بلغت في استجابة حاصل الحبوب ومدى  d 1.00ة التقليدية بمستوى أثر عامل الري في نمط الحراث .9

 مقارنة ببقية التداخل بين أنماط الحراثة ومستويات الري. 0.070اعلى قيمة للمقاومة  
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 القسم الكلية الجامعةا

 سم اللغة العربية  ق  كلية اآلداب جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 االنبار  جامعة ظري ن في شعر جماعة كركوك  داخل الفنون ت

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 ي زكي جميل الحديثي ؤل عال

 

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 غة العربية لال ماجستير   2022
 اللغة العربية

 

 لعملن امكا الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 خليل عجيمي   إبراهيم

 
 داب اآلكلية  –االنبار  عة جام ه  دكتورا أستاذ 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الملخص

تدور هذه الدراسة حول تداخل الفنون األدبية في شعر شعراء جماعة كركوك، وقد حاول الباحث استجالء تداخل الفنون 

العربي المعاصر على الفنون األدبية، وتقييم    في قصائدهم، وبيان القيمة الفنية لتوظيف التداخل، ثم بيان انفتاح الشعر

 فائدة فنية وجمالية على النص الشعري. ظاهرة التداخل، وما عادت به من 

في حين جاء الفصل األول حامالً عنوان: )وسائل التداخل التشكيلي والمجال البصري( للجمع بين ثقافة الكلمة ببالغتها  

البصرية ببالغتها  الصورة  وثقافة  مباحث،    الشفهية  ثالثة  من  متكوناً  البصري،  والتشكيل  الصوري  التشكيل  من خالل 

بحث األول)الفن التشكيلي ومفرداته في الشعر( مفردتين، اوالً: مفردات الفن التشكيلي وثانياً: الفن التشكيلي تضمن الم

البناء  داخل  وصهرها  التشكيلي  الفن  وتقنيات  لمفردات  الشعر  استعارة  اظهار  في  مخصصة  الشعر،  في  بنائية  كتقنية 

الثاني المبحث  بعد ذلك ما جاء في  المادة األساسية    اللغوي للنص الشعري،  اللون هو  )اللون والشعر( وبيان كيف أن 

للكثير من الفنون وبالخص الفنون التشكيلية لما يحمله من دالالت، أما المبحث الثالث)التشكيل البصري في الشعر( فقد 

 كركوك. أشتمل ظاهرة أتصال التشكيل)تقطيع الكلمات، عالمات الترقيم، التشكيل الهندسي، الخط( في شعر جماعة 

مباحث   ثالثة  من  متكوناً  والموسيقى(  والسينما  الدرامي  التداخل  )مجاالت  بعنوان:  الثاني  الدراسة  فصل  ذلك  بعد  جاء 

والحوار  الداخلي،  )الحوار  أنواعه  مبيناً  الحوار  األولى:  مفردتين  إلى  قسم  بدراسة)الدراما(  األول  المبحث  أختص 

التوظ ذلك  ماهية  إلى  أشرنا  وقد  أهمية  الخارجي(  مبيناً  الصراع  والثانية:   ، القصيدة  بناء  على  خلفه  الذي  واألثر  يف 

عنصر الصراع وتأثيره عل  العناصر الدرامية األخرى، بعد ذلك جاء المبحث الثاني)السينما( موضحين ذلك من خالل  

الكاميرا السينمائية)عين  واللقطات  السينمائي)التقطيع(  المونتاج  فن  هما  رئيسيتين  المبحث تقنيتين  أما   ،)

 الثالث)الموسيقى( فقد تناول التكرار اللفظي بأساليب مختلفة منها: )تكرار الحرف، تكرار المفردة، تكرار العبارة(.

عناصر   موظفاً  الشعر  مع  القصة  تداخل  مبيناً  ومجاالته(  السردي  التداخل  )اشكال  عنوان  حامالً  الثالث  الفصل  جاء  ثم 

 ان، الزمان( وموضحاً اآللية المتبعة في ذلك التوظيف. القصة )الشخصيات، الحدث، المك
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم الهندسة المدنية   كلية الهندسة   جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

NONLINEAR TIME DEPENDENT FINITE 

ELEMENT MODELING OF TWO-WAY 

REINFORCED CONCRETE SLABS 

STRENGTHENED BY FIBER REINFORCED 

POLYMER CONFIGURATIONS 

 جامعة االنبار    نظري  

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 الكبيسي  علياء بشير راضي                                                      

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 الهندسة المدنية  الهندسة المدنية  ماجستير   2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 هندسة الكلية   –جامعة االنبار   دكتوراه   مساعد  أستاذ  محمود  اكرم شاكر 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

Abstract 

In fact, slabs are a critical structural component of a building that is subject to the 

different types of structural degradation and structure performance on a long-term 

basis. External strengthening of reinforced concrete (RC) two-way slabs with fiber-

reinforced polymer (FRP) is the most common used strengthening method in recent 

years. It provides an attractive way to enhance the shear and flexural capacities of RC 

slabs. 

A 3D nonlinear finite element (FE) using ANSYS/APDL Version 19.2  package was used 

to analyze the time-dependent reactions of strengthening two-way slabs under sustained 

load. Where the effects of accounted creep are to enhance the effectiveness of such a 

strengthening technique in terms of load-bearing capacity, possible deflection values, 

and crack patterns. The parameters in the short-term analysis include slab thicknesses, 

the ratio of externally bonded FRP area, and the ratio of bottom flexural reinforcement, 

while in the long-term analysis, they include length-thickness ratio, sustained load 

magnitude, compressive strength, and type of FRP over the strength of the slabs . 

The result of these simulations proves that the using ANSYS models' capabilities are a 

good match with the results of the related experimental investigations. In addition to 

the numerical investigation, this study has an analytical model for the short-term to 

analyze the two-way slabs strengthening by FRP . 

The FE analysis provides the best accurate prediction of an analytical method 

investigated with an average error of 1.37%  of the punching shear capacity, while an 

average error of 14.35 %  in an analytical analysis for nine slabs (five un-strengthened 

slabs and four strengthened slabs) . 
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According to the parametric studies, the slab thickness was an important factor in the 

short term that can affect the ultimate load of the strengthened RC slab (using CFRP 

strip) and mid-span deflection. Increasing the thicknesses by 25%  and 50%  for 

(1250mm) length side of the slab lead to increase in the ultimate load by 32.69%  and 

60%  respectively. However, increasing the thicknesses by 40%  and 80 %  for the 

(1000mm) length side of the slab lead to increase the ultimate load by 43.69%  and 74%  

respectively. An efficient method to reduced deflection is by increasing the slab 

thickness. Which is the most effective technique to reduce cracking. For long term, 

when remaining thickness is constant with varying the side length of the slab, in other 

word increasing the length to thickness ratio (L/h) by ( 150% ) leads to an increase in mid 

slab deflection about (5.615) times at 1100 days . 

In the external strengthen two-way slabs by FRP, the effect of steel reinforcement ratio 

is a little at high area ratios of FRP. The FRP with a high modulus of elasticity can 

decrease the deflection for 1100  days by 14.23% . Because of the creep within the 

deflection, where the creep have Inverse relationship with the modulus of elasticity 

Finally, the parametric studies in this research is adopted with compressive strengths of 

concrete (30, 45  and 60) MPa, increasing concrete compressive strength for 

strengthening slab by FRP leads to a decrease in mid-span slab deflection for long term 

during 1100  days. When increasing of the compressive strength of concrete by ( 50  and 

100% ) lead to decrease the deflection by ( 12.56 and 17.9% ), respectively. 

 الخالصة

تعتبر البالطات مكونًا هيكليًا مهًما في المباني التي تخضع ألنواع مختلفة من التدهور االنشائي األداء االنشائي على المدى  

التقوية األكثر الطويل. تعد التقوية الخارجية للبالطات الخرسانية المسلحة العاملة باتجاهين بألياف البوليمر من بين طرق  

استخداًما في السنوات األخيرة. حيث إنه تعتبر من الطرق المهمة في تعزيز قدرات القص واالنثناء للبالطات الخرسانية  

 .المسلحة

حيث تم  ANSYS\ Ver 19.2 تم تطوير نموذج غير خطي ثالثي األبعاد باستخدام العناصر المحددة بواسطة برنامج

ات المعتمدة على الوقت في تقوية البالطات ثنائية االتجاه تحت االحمال الخدمية المستمرة. حيث  استخدامه لتحليل االستجاب

يتم حساب تأثيرات الزحف لتعزيز فعالية تقنية التعزيز من حيث )قدرة تحمل األحمال ، وقيم االنحراف المحتملة ، وأنماط 

              الشقوق(

ة معامل وهي : سمك البالطة ، ونسبة مساحة الياف البوليمرالملتصقة خارجيًا  في التحليل قصير المدى تضمن دراسة عد

، ونسبة حديد تسليح االنحناء السفلي ، بينما في التحليل طويل المدى تضمنت دراسة المعامل على مقاومة البالطة: نسبة  

   .ياف البوليمرطول البالطة الى سمكها، وقيم الحمل المستدام ، وقوة انضغاط الخرسانة ، ونوع ال

نماذج قدرات  باستخدام  المحددة  العناصر  أن  النتائج  تحليل  أثبت  العملية  ANSYS لقد  نتائج  مع  جيد  بشكل  تتوافق 

المستحصلة ذات الصلة. باإلضافة إلى الدراسة العددي ، تحتوي هذه الدراسة على نموذج تحليلي للمدى القصير لتحليل  

سطة الياف البوليمر. اذ إن  تحليل العناصر المحددة يوفر أفضل تنبؤ دقيق لطريقة تحليلية  تقوية األلواح ثنائية االتجاه بوا

% متوسط خطأ  14.35% لقدرة قص التثقيب بينما تضمن  1.37تم التحقيق فيها. حيث اشتمل على خطأ متوسط بنسبة  

 .قواة(للتحليل باستخدام المعادالت لتسع بالطات )خمس بالطات غير مقواة وأربع ألواح م

النهائي   الحمل  على  يؤثر  أن  يمكن  القصير  المدى  على  مهًما  عامالً  البالطة  يعد سمك   ، المعامالت  تأثير  لدراسة  وفقًا 

وانحراف منتصف البالطة المسلحة والمقواة بواسطة شريط من الياف الكاربون البوليمرية . أدت زيادة السماكة بنسبة  

% على التوالي ،إذ ان مع 60% و  32.69إلى زيادة الحمل النهائي بنسبة  مم(    1250% لبالطة ذات طول )50% و  25

%  74% و  43.69مم( أدت إلى زيادة الحمل النهائي بنسبة    1000% لبالطة ذات طول)80% و  40زيادة السمك بنسبة  

للتقليل من التشقق. على التوالي. إن زيادة سمك البالطة تعتبرطريقة فعالة لتقليل االنحراف ؛ و يكون هذا أكثر فاعلية  
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، و   50,100,ولكن عندما يبقى سمك البالطة ثابت مع تغيير طول البالطة اي زيادة نسبة الطول إلى السمك بمقدار )

 .أيام 1100( مرة عند  5.615%( يؤدي إلى زيادة انحراف منتصف البالطة بنحو )150

بوليمر ، يكون تأثير نسبة حديد التسليح أقل عندما تكون نسب  في البالطات ثنائية االتجاه المقواة خارجياً  بواسطة الياف ال

يوم    1100المساحة اللياف البوليمرعالية. حققت الياف البوليمر ذو معامل المرونة العالي انخفاًضا في االنحراف لمدة  

 .% ألنه يقلل الزحف ، وسيقل االنحراف نتيجة لذلك ألن الزحف محسوب ضمن  االنحراف14.23بنسبة 

( ميكا باسكال ،حيث ان 60و    45و    30يًرا ، ومن خالل دراسة العوامل في هذه الدراسة لقوة االنضغاط للخرسانة )أخ

زيادة مقاومة االنضغاط الخرسانية لبالطة مقواة بواسطة الياف البوليمرتؤدي إلى انخفاض في انحراف منتصف البالطة 

%( أدى إلى انخفاض 100و    50مة االنضغاط للخرسانة بنسبة ) أيام. عند زيادة مقاو   1100على المدى الطويل خالل  

                                                                .%( على التوالي17.9و   12.56االنحراف بنسبة ) 
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 القسم الكلية الجامعةا

 اللغة العربية  ابداآلكلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

عصر سيادة )         الثنائيات المتضادة وأثرها في الشعر األندلسي 

 االنبار  جامعة  رينظ قرطبة أنموذجاً (

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 اس حميد  مار عبع                                                         

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 أدب  لغة العربية ال ماجستير   2022

 مكان العمل الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 ــ كلية اآلداب جامعة االنبار  دكتوراه    أستاذ بشار خلف عبود 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 تضاد قرطبة، الشعر، المت، اندلس، ثنائيا

 الملخص

من الموضوعات التي انصبت عليها عناية الدارسين من األدباء والنقاد قديما وحديثا لغة التضاد التي هي :  لغة الشعر 

التناقض الذي يعد أساس الكون ، و هي ظاهرة طبيعية في حياة األنسان ، إذ وعاها ووظفها للتعبير عن    القائمة على

مكونات   بين  للعالقات  والشعرارؤيته   ، هذه  الوجود  فدفعتهم   ، المتضادة  الثنائيات  لصورة  وعيا  الناس  أكثر  هم  ء 

المعرفة في التعبير عن مضامينهم الشعرية ، وقد أتخذ هذا التضاد ألواناً وصوراً شتى ما بين األفراد والتراكيب التي  

لسهلة وهذا ما وجدناه ت بين البسيطة واتدور في فلك األحداث التي يرصد تفاصيلها الشاعر. أما لغة التضاد فقد تنوع

 في التضاد المباشر واللغة الصعبة التي تحتاج إلى تأويل كي نفهم معناه . . .  

كما اقتضت مادة الدراسة التي تكون على ثالثة فصول يسبقها تمهيد ويلحقها خاتمة وكان الفصل األول بعنوان : )     

قسمته على أربعة مباحث هي :  الشباب والشيب ، الحياة   الثنائيات المتضادة على المستوى االجتماعي والحربي ( وقد

 والموت ، وصف المعارك ، وثنائيات متضادة أخرى .

ثالثة      ( وقد قسمته على  والمركب  المفرد  المستويين  المتضادة على  الثنائيات   ( على  فكان منصباً  الثاني  الفصل  أما 

 امدي . مباحث هي : تضاد النفي ، وتضاد اللون ، والتضاد التع 

أما الفصل الثالث فكان منصباً على ) الثنائيات المتضادة على المستوى الفني ( وقد قسمته على ثالثة مباحث هي :    

 تضاد المقابلة ، وتضاد المطابقة ، وتضاد رد اإلعجاز على الصدور .
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم التاريخ  نسانيةالتربية للعلوم اإلكلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 االنبار  جامعة ظري ن 1958-1921 التعليم في لواء الدليم

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

  براهيم حسينإعمر خلف 

 

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 التاريخ  ماجستير   2022
 حديث التاريخ ال

 

 لعملن امكا الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 علي حسين علي سعيد

 
 ه  دكتورا أستاذ 

كلية التربية للعلوم    –ة االنبار  معجا

 اإلنسانية 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

بحـــث عـــدد كبيـــر مـــن البـــاحاين ســـواء مـــن األكـــاديميين أو ريـــرهم جوانـــب متعـــددة مـــن  ـــاريخ لـــواء الـــدليم      

ــا  ق ــايا ذات أ ــ ا  هن ــا   ــا بحــث ف ــة م ــن اهمي ــررم م ــر ال ــرالمعاصــر، وعل ــر كبي ــ ث ــي حرك ــا ف ــم مكتنفه ة المجتم

ــث  ــنه  البح ــد م ــق قواع ــر وف ــة، عل ــة مو ــوعية عميق ــاحاين أن يتصــدوا لدراســتها دراس ــدير بالب ــو ، والج الغم

ــاحاين اهتمامــا  مــا يــوا ي اثرهــا فــي  ــم  نــل مــن الب ــيم التــي ل ــق الق ــايا ق ــية التعل التــاريخي الســليم، ومــن أهــم  ل

ــ ي ــدليم المعاصــر، وال ــواء ال ــاريخ ل ــان جــ    ــن ءا  أساك ــر السياســية م ــة وحت ــة والاقافي ــة االجتماعي ــي الحرك ســيا  ف

خــا   خــري أجيــا  متعاقبــة مــن الشــباى المــتعلم علــر مــر الســنين الــ ين كــان لهــم األثــر األكبــر فــي  وجيــ  المســار 

ــة أن المجتمــم الــ ي  حركــ  الطبقــة الماقفــة الو ــدليم، اذ اثبتــع الوقــايم التاريخي ــواء ال مجتمــم  اعيــة هــوالتــاريخي لل

حــي قابــل للتغييــر واالســتمرار فــي التطــور والحركــة وهــ ا مــا كــان عليــ  النظــام التعليمــي فــي العــرا  عامــة ولــواء 

ــة والسياســية  ــر ة العاكســة لصــورة االو ــا  االقتصــادية واالجتماعي ــو الم ــيم ه ــ ن التعل ــ ا ف ــدليم بشــكل خــاص، ل ال

ــ  ــو عنصــر م ــيم ه ــم أن التعل ــم وم ــها المجتم ــي يعيش ــي الت ــع ذثر وف ــا الوق ــر به ــي  م ــي األو ــا  الت ــفثر ف ــ  مت ا 

 الدولة.

ــدليم  ــيم فــي لــواء ال ( علــر الــررم مــا يعتريــ  مــن 1958-1921واألســباى التــي دفعتنــي الختيــار هــ ه الرســالة )التعل

صــعوبات هــو محاولــة لتو ــيا حقيقــة التعلــيم والكشــف عــن الكايــر مــن جوانــب الغمــو  التــي أحاطــع بـــ ، 

لسياســـة التعليميـــة والكشـــف عـــن جوانـــب القـــوة وال ـــعف خـــا  هـــ ه الرســـالة، لـــ ا جـــاءت رســـالتي لمعرفـــة ا

وســـيرها فـــي لـــواء الـــدليم خـــا   لـــق الحقبـــة ال منيـــة الســـتنباط الـــدروي والعبـــر فـــي  وجيـــ  النظـــام التعليمـــي 

 ومواجهة المشكات التي من الممكن أن يعيدها التاريخ إلر الحا ر.

ــمي  ــيم الرس ــيما التعل ــدليم، والس ــواء ال ــي ل ــي ف ــب التعليم ــر الجان ــالة عل ــ ه الرس ــدان ه ــر مي ــمي اقتص ــر الرس وري

)االهلــي( ولــم يتطــر  للتعلــيم الــديني ألنــ   ــم بحاــ  فــي رســايل علميــة  خصصــع فــي هــ ا الجانــب مــن الــتعلم، أمــا 
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ــاريخي ) ــين   ــة المحــددة ب ــار المــدة ال مني ــق ألن عــام 1958-1921عــن ســبب اختي ــة  فســي   1921(، وذل هــو بداي

ــن الحســين، أ ــق فيصــل ب ــة برياســة المل ــة الحديا ــة العراقي ــة العهــد الملكــي  1958مــا عــام الدول ــام كــان نهاي فهــ ا الع

 وب وغ عهد جديد وهو النظام الجمهوري في العرا .

 قسمع الرسالة إلر مقدمة واربعة فصو  وخا مة، ف ا  عن عدد من الماحق التاريخية، وقايمة المصادر.

استقا  العرا  من االحتا  البريطاني بتوقيم   ناو  الفصل األو  التعليم في لواء الدليم من العهد العاماني االخير حتر 

، و  من ه ا الفصل خمسة مباحث  ناولع في  التعليم في لواء الدليم وعر  ألنوا  التعليم الرسمي  1930معاهدة  

سواء كانع الدراسة ابتدايية أو متوسطة، كما  طرقع في  للتعليم رير الرسمي وشمل الكتا يب واحتوى  عليم البنات 

التي شهد ها و ارة    ف ا   التطورات  الم كورة أعاه وأهم  التاريخية  الحقبة  التامي  علر الصفوف خا   عن  و يم 

 .المعارف في عهد االنتداى البريطاني والمناه  الدراسية التي درسع في مدارسها أن ا 
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 القسم الكلية الجامعةا

  اإلسالميةالقرآن والتربية  علومقسم   اإلنسانيةكلية التربية للعلوم  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 االنبار  جامعة نظري  )األقوال المتكلفة في التفسير في القرنين السادس والسابع الهجريين( 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                 

 عمر علي سليمان عطيوي الكبيسي                                                  

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير  2022
علوم القرآن 

   اإلسالميةوالتربية 

ية  والترب علوم القرآن

   اإلسالمية

 مكان العمل الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

  اإلنسانيةللعلوم  كلية التربية  –جامعة االنبار   دكتوراه   أستاذ  شبيب   إبراهيمطه 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الملخص 

العلماء للقران الكريم,      الرسالة من الرسائل التي   هذه    فتعد   جاءت هذه الرسالة لتسلط الضوء على بيان عناية 

أقوال متكلفة في التفسير لمفسرين سابقين, أوردها مفسرو علم التفسير, وذلك كونها تبحث عن جمع    تنطوي تحت 

بالتكلف, وبيان القول الراجح للمراد من النص, وإزالة   القرنين السادس والسابع الهجريين في كتبهم حاكمين عليها

 تلك الشوائب, مستدلين لذلك من الكتاب والسنة المطهرة واإلجماع والقياس. 

لقرنين السادس والسابع الهجريين يَرى فيها مادة علمية واسعة, ومسلكاً نوعياً وخاصاً إّن النّاظر لكتب مفسري ا     

التفسير في تلك ا الفترة برز فيها عدد كثير من من مسالك  تفاسيرهم أمراً  الزماً كون هذه  لفترة, ولذا فإن دراسة 

 المفسرين. 

      التفسير بالرأي وظهور اتجاهات كثيرة في التفسير.إن التفسير في هذه الفترة انتقل من التفسير بالمأثور إلى     
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 القسم الكلية لجامعةا

 ة  اإلنكليزياللغة  اآلداب   جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

The Primitive and the Modern: A Spatial   

Reading of the Negotiation in J. M  . 

Synge's Selected Plays   

تارة  مخ  حياتة فضائية للجدلية في مسرالبدائية والحداثة: قراء

   . سينج  إم  اتب ج. للك

 االنبار  جامعة  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 بة فرج عبد حمادي الراوي قتي                                                           

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 لدقيقصاص ااالخت االختصاص العام  الشهادة 

  إنكليزيادب   اإلنكليزياللغة  اجستير  م 2022

 لمكان العم الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 داب كلية اآل  –جامعة االنبار   دكتوراه   مساعد   أستاذ مجيد محمد مضعن العبيدي 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 المستخلص:

ABSTRACT  

There is no doubt that the issue of identity proof and the dimensions of its reflection are 

real and indispensable requirements. Much effort has been made on Synge's plays, but 

this study argues that space is a useful index through which to read the treatment of the 

chosen settings of the plays, which forms the importance of Irish identity. This kind of 

concentration on space offers an insight into Synge's heterogeneous approach to 

national identity. In departing from the work of his nationalist contemporaries, Synge 

engages with the West as a living space that is affected by modern currents, and, in 

doing so, he undercuts the iconography of the West as a primitive national ideal . 

The study focuses on how Synge utilizes the primitivism of the Irish remote and 

inhabited places to reflect the Irish social space with a complete vision, following Henri 

Lefebvre's three types of spaces: perceived, conceived and lived. Therefore, the study is 

divided into four main chapters and a conclusion. Moreover, it includes an introduction 

which paves the way for the previous  mentioned chapters. The first chapter deals with 

the basis of social space and its three types according to Lefebvre's theory "The 

Production of Space",(1991) besides showing the importance of space in illustrating 

Synge's attitude in transmitting the Irish social space of the Irish peasants and islanders 

through the selected plays. Each chapter examines a selected play accordingly, within 

the social triad of space according to the element of Lefebvre's theory. However, as 

Synge demonstrates in the conceived manner, all of these details are formed by the 

keenness and the in-depth mentality. Besides their daily lives and their traditions of 

happiness, like marriage, and mourning, like human loss, even the association with 

places and members' relationships are well treated to create the full vision of the 

perceived space. All three types are found in  each play, but with a focus on some 

aspects of space rather than others, due to its influential role in the plays.  
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Moreover, the second chapter deals with the first selected play, The Shadow of the Glen 

(1903). In the second chapter, Synge examines the issues of daily social life, with both 

positive and negative aspects. As in the second chapter, the study analysis method 

focuses on the lived space, which is designed by Synge as Lefebvre suggests in his 

theory. While the third chapter deals with the second play,  Riders to the Sea(1904), 

according to Lefebvre's theory triad, the study shows how Synge qualifies the conceived 

space of his play. Synge's skills are professionalized enough in forming the sea existence 

and the perfect depiction of other details like cottage description and so on. Synge 

expresses the role of the sea and how it influences the whole Irish islands and islanders' 

lives, as well as conveys the tragedy of semi-forgotten people on the Aran Islands.  

Moreover, the study presents another model of Irish social space by focusing on Synge's 

play, The Playboy of the Western World (1907), in its fourth chapter. In the same way, 

the chapter deals with the routine of daily life in the Irish West. According to Lefebvre's 

theory triad, Synge examines the perceived space through the relationships of the 

characters with each other in the play. Therefore, the chapter explains many realistic 

aspects vividly.   

The study's illustrative method enables the reader and audience of the selected plays to 

focus attention on the three main spaces of Lefebvre's which Synge portrays in each 

section, giving a full depiction of Irish social life. There are many essential concepts that 

are also exposed through the four chapters of the study, like Nora and the Tramp, as 

marginalized members; the tragedy of  Maurya's huge loss; as well as the 

transformation of Christy in the playboy's character.    
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 القسم الكلية الجامعة

 االنبار جامعة 
علوم الحاسوب  كلية 

 المعلومات وتكنولوجيا
   اسباتعلوم الح

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Recommender Systems for Market Predictions     جامعة االنبار  + عملي  نظري 

 اسم الطالب/ الطالبة

 يس يوسف عبد  لم

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 علوم الحاسبات  علوم الحاسبات  ماجستير   2021

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

 المعلومات كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا دكتوراه  أستاذ    مرتضى محمد حمد

 مركز الحاسبة االلكترونيه   دكتوراه  مدرس  محمد أحمد جاسم 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 

Recommender System(RS) , Gaussian Mixture 

Modelling(GMM) , K-means , Market Basket 

Analysis(MBA); Support Vector Machine (SVM) ; Data 

Mining 

Student Name:   Lamees Yousif Abd 

Thesis Title:   Recommender Systems for Market Predictions 

Abstract 

The Internet's growth has resulted in a significant dispersion  of   data resources. 

Specialized recommendations on various types of information, products, and 

services are needed to support users in overcoming the problems of information 

overload. The recommendation system is one of the secrets ways utilized by 

successful companies, and this system considers a magical marketer for services 

and products  by                         observing customers and understanding their 

behavior to help them making the right  decision. This thesis contains machine 

learning techniques combined with deep learning techniques. In addition, the 

apriori algorithm is used to create association rules because array based , large 

memory and it scans DB multiple times in order to improve the system efficiency 

to make accurate predictions and recommend suitable products. One of the most 

important techniques that was used in addition to apriori is  a proposed  model, 

this technique was applied by combining machine learning techniques and deep 

learning techniques by  the application of a proposed  model between GMM & 

KNN, GMM & SVM, GMM & LSTM. calculate (precision recall, f1-score, 

accuracy).The proposed approach utilized the Modcloth dataset sold Amazon 

containing of 998,94 transaction records. The obtained results were compared 
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using assessment measures to determine which model is the best ,the results 

showed that the best classifier was K-means-SVM where achieved 0.999 rate of 

accuracy then the K-means-KNN achieved 0.998 rate of accuracy, based on the 

above results, the best classifier GMM-SVM where achieved the accuracy 0.996 , 

then the GMM-KNN achieved 0.992 rate . The proposed system was implemented 

using the Python programming language and imported some libraries to get high 

performance mode.          

 الخالصة                                                                                                                         

أدى نمو اإلنترنت إلى تشتت كبير لمصادر المعلومات. ونتيجة لذلك ، هناك حاجة إلى توصيات متخصصة بشأن 

أنواع مختلفة من المعلومات والمنتجات والخدمات لدعم المستخدمين في التغلب على مشكلة الحمل الزائد 

مقارنة الخيارات المتاحة ، ونظام التوصية هو أحد  للمعلومات ، وتميل الطبيعة البشرية إلى اتباع أنماط معينة في

األسرار من نجاح العديد من الشركات ، وهذا النظام هو المسوق السحري للخدمات والمنتجات ، ويالحظ العمالء 

لي جنبًا إلى جنب مع تحتوي هذه الرساله على تقنيات التعلم اآل ويفهم سلوكهم لمساعدتهم على اتخاذ قراراتهم.

لتقييم األداء وإنشاء قواعد االرتباط    Aprioriتقنيات التعلم العميق. باإلضافة إلى ذلك  يتم استخدام خوارزمية 

من أجل تحسين كفاءة النظام لعمل تنبؤات دقيقة والتوصية بالمنتجات المناسبة. من أهم التقنيات المستخدمة  

-K-means &KNN , Kمن خالل الدمج مع تقنيات مثل   المقترحق نموذج تم تطبي   Aprioriباإلضافة إلى 

means &SVM ,K-means&LSTM      باالضافه تطبيق نموذج هجين من خالل الدمجGMM &KNN 

,GMM&SVM ,GMM&LSTM  حساب استدعاء الدقة ، درجةF1  واالستدعاء والدقة , يحتوي النهج

تمت  سجل معامالت. 998،94م تطبيق أمازون التي تحتوي على المباعة ت   Modclothالمقترح على بيانات 

مقارنة النتائج التي تم الحصول عليها باستخدام مقاييس التقييم لتحديد النموذج األفضل ، لوحظ أفضل مصنف 

K-means & SVM    وبعدها  0.999وقد حقق دقةK-means & KNN   0.998وقد حقق دقة تصل الى 

 . 0.992حققت دقة  GMM&KNNثم حقق   0.996ه  حيث دق  GMM&SVMوبعدها 
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 الخالصة

 

  محافظة األنبار   –لتابعة لقضاء هيت  في قرية زخيخة  ا  2021-2020نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي          

على خط عرض   البحر    42.82وخط طول    33.63واقعه  عن سطح  مواعيد    .مترآ    70وترتفع  تأثير  دراسة  بهدف 

اصناف   عدة  وحاصل  نمو  في  نفذت الزراعة  الكتان  المنشقة    من  األلواح  بترتيب  تصميم     Split plotsالتجربة  وفق 

( الكاملة  العشوائية  ثالثRCBDالقطاعات  ومن  تضمنت   ة (  الرئيسية    مكررات  مواعيد (Main-plotsاأللواح  أربعة   )

-Subبينما شغلت األلواح الثانوية )كانون االول ( و1تشرين الثاني و    15تشرين الثاني    1تشرين االول و  15  للزراعة )

plots( خمسة أصناف من الكتان ) والمحلي 6وسخا  5وسخا  4وسخا  1سخا ) . 

   :جربة ما يليأظهرت نتائج الت

النبات    6سخاتفوق التركيب الوراثي  _ 1 بأعلى متوسط لقطر الساق وعدد األفرع الرئيسية والثمرية وعدد االوراق في 

ورقة    291.30و    1- نبات   فرع   21.03 و   1-نبات فرع      4.79ملم و    3.30ومحتوى األوراق من الكلوروفيل الكلي بلغ  

الى النضج التام بلغ    االيام للوصولالتركيب الوراثي ذاته أقل عدد    حين استغرقفي  ,  بالتتابع    SPAD   42.52   1-نبات 

بينما  130.58 الوراثي    يوما  التركيب  بلغ    االرتفاعبأعلى متوسط    4سخا تفوق  التركيب   .سم110.66النبات  تفوق  كما 

 القسم الكلية الجامعة

 المحاصيل الحقلية الزراعة كلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 
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ووزن    6سخا الوراثي   النبات  في  الكبسوالت  عدد  في  ذلك  1000معنوياً  انعكس  فما  البذور   علىبذرة  حاصل  صفه 

فوق حين ت  بالتتابع في    1-طن هـ  12.23و   1-طن هـ  2.37غم و   8.48و    1-نبات كبسولة    62.32والحاصل البايولوجي بلغ  

  1-بذرة كبسولة    8.62بأعلى متوسط لعدد البذور في الكبسولة ودليل الحصاد ونسبة الزيت بلغ    5سخاالتركيب الوراثي  

 . %   35.73 % و 21.81و 

 الساق   معنويا في كل من ارتفاع النبات وقطرتشرين االول   15تفوقت نباتات الكتان التي زرعت في موعد المبكر  _ 2

  قة ور  341.43   1- فرع نبات   4.39ملم و  3.44سم و     131.17بلغ    اذ   وعدد االوراق في النبات   وعدد األفرع الخضرية 

وال  1- نبات  النضج  احتاجت    تيبالتتابع  حتى  زمنية  الموعد   144.53بلغ    لفتره  نباتات  تفوقت  حين  في  تشرين    15يوم 

 . SPAD 42.19و   1-فرع نبات  20.26لغ  ب  الكلوروفيلبأعلى متوسط لعدد االفرع الثمرية في النبات  ومحتوي   الثاني

بذرة  وحاصل البذور 1000 تفوقا معنويا في عدد الكبسوالت في النبات ووزن  تشرين الثاني    1حققت نباتات الموعد  _ 3

  1-طن هـ   2.402غم و   7.08و   1-نبات كبسولة    64.18واعلى قيمة لدليل الحصاد ونسبة وحاصل الزيت في البذور بلغ  

 ة في صف تشرين الثاني  1في حين تفوقت نباتات الموعد االخير    .بالتتابع    1-طن هـ  0  818.و  %    34.28% و  21.27و

بأعلى  تشرين االول    15بينما تميزت نباتات الموعد المبكر       1-بذرة بذرة كبسولة    8.33عدد البذور في الكبسولة بلغ  

  . 1-طن هـ   13.89قيمة للحاصل البايولوجي بلغ

  مع    6سخا   التركيب الوراثيخل بين عاملي الدراسة تأثير معنوي في الصفات المدروسة وحققت نباتات  لتدالكان          

تشرين  1مع الموعد   5, وسجل التركيب الوراثي سخا   1-هـ  طن  2.666    أعلى حاصل للبذور بلغتشرين الثاني    15الموعد  

 . 1-طن هـ 0.966الثاني اعلى حاصل الزيت بلغ 
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 الجهة المستفيدة 

في نمو وحاصل  ومعدل البذار  البوتاسيمستويات من السماد تأثير  
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 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  المشرف اسم 

 كلية العلوم اإلسالمية    –جامعة االنبار   دكتوراه   أستاذ مساعد   ه الفهداويوليد عبد الستار ط

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الخالصة

 - في منطقة الحامضية التابعة لقضاء الرمادي    ألنباراجامعة    -حطة أبحاث كلية الزراعة  ذت تجربة حقلية في منُف     

الواقعة على خط عرض   االنبار.  لعام    43شماال وخط طول    33محافظة  الشتوي  الموسم  خالل   2021-2020شرقاً 

بهيئة كبريتات البوتاسيوم    1-كغم هـ  140و    120  ،  100  ،  80هي    معدالت البذارلدراسة تأثير أربعة مستويات من  

(41.5%  K)    كغم    240و    160  ،  80  ،  0مستويات من السماد البوتاسي هي  وأربعةK  في صفات النمو والحاصل   1-هـ

 Split)( وبترتيب األلواح المنشقة )R.C.B.Dومكوناته لمحصول الشوفان باستخدام تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )

- plots  األلواح الرئيسية وشغلت مستويات السماد البوتاسي األلواح الثانوية.   معدالت البذارمكررات، شغلت    ةوبثالث

عدد األيام من الزراعة حتى النضج الفسلجي  في    1-كغم هـ  140  معدالت البذاراإلحصائي تفوق    أظهرت نتائج التحليل

SPAD الكلوروفيل  ورقة العلم من   محتوىو  2-شطأ م371.2  شطاءعدد األوسم  113.44  وارتفاع النبات يوم149.25 

 1-هـ  طن1.66وحاصل الحبوب    غم  48.49لف حبة  ووزن األ  1-داليا  297.4  بوحدة المساحة  وعدد الداليات  58.22 

في    1-كغم.هـ  120  معدل البذارفي حين تفوقت  .   1-طن هـ11.89الحاصل البايولوجي  و الداليا في    عدد الحبوب معنوياً 

،  26.87دليل االضطجاع  في صفة  فقد تفوق    1-كغم هـ  80  أما معدل البذار  %14.97ودليل الحصاد    1-حبة داليا14.20

 البذار معنوياً في قطر الساق. لولم يؤثر معد

اإلحصائي  أ      التحليل  نتائج  نباتاتظهرت  البوتاسي    أن  السماد  مدة  1-هـ  K كغم  240مستوى  أطول  من    قد سجلت 

ً يوم128.42تزهير   100 %الزراعة حتى   من الزراعة واً  يوم21.58 % حتى النضج الفسلجي  100من التزهير  و  ا

ً يوم149.92 حتى النضج الفسلجي   11.643الحاصل البايولوجي  و  40.72دليل االضطجاع  أعلى متوسط            لو  ا

  محتوى الكلوروفيل سم و 65.32العلم  ةورق ةمساحفي  1-هـ  Kكغم 160               في حين تفوق المستوى، 1-هـ طن

عدد و  2-م  2231.   الدالياتعدد  وملم   6.143سم وقطر الساق  16.59 وطول الداليا  56.37SPAD  في ورقة العلم
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ولم يؤثر     1-طن هـ1.831              وحاصل الحبوب  غم52.62حبة  1000وزن  و  1-حبة داليا14.72بالدالية    الحبوب

 . نسبة البروتين في الحبوبمعنوياً في 

كغم   140معدل البذار    غلب الصفات المدروسة، إذ حققأوالتسميد البوتاسي معنوياً في    معدل البذارأثر التداخل بين       

حقق و  يوماً 22.0  الفسلجيالنضج    إلى%  100من التزهير  أطول    1-هـ Kكغم240سماد البوتاسيوم  مع مستوى  1-هـ

  SPAD 60.50في ورقة العلم    محتوى الكلوروفيللأعلى القيم    1-هـ  Kكغم160المستوى السمادي    معدل البذار نفسه مع

-كغم هـ  120  معدل البذارتداخل  أعطى  و  .غم00.55حبة    1000ووزن    2-مشطأ    398  بوحدة المساحة  وعدد االشطاء

 .1-حبة داليا 17.07 بالدالية عدد الحبوبل متوسطأعلى  1-هـ Kكغم160 ومسماد البوتاسي مع مستوى 1
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 الملخص

الكريم سورتي   القران  تفسير  في  عنهم  عباس رضي هللا  وابن  ابن مسعود  بين  االختالف   ( الموسومة  الرسالة  هذه 

الصحابيين _  بين هذين  التفسير  في  اإلختالف  أثر  لبيان  تطبيقية  قد تضمنت دراسة  مقارنة(  والبقرة دراسة  الفاتحة 

ة والحكم عليها، ومن ثم نقل أقوال العلماء في المسألة  رضي هللا عنهم _ وبيان نوع اإلختالف، ودراسة سند الرواي

والتعقيب عليها، والمقارنة بين هذه األقوال، ثم الترجيح بينهم إن كان االختالف بينهم إختالف تضاد، أو الجمع بين 

 هذه األقوال إن كان اختالف تنوع مع بيان سبب الترجيح.

السلف هو من قبيل اختالف التنوع، ولم يكن اختالف تضاد كما يشير  وتهدف الرسالة إلى بيان أن غالب االختالف بين  

كانوا   الصحابة  أن  الناس  ليوهموا  الجليلين؛  الصحابيين  لهذين  الكاذبة  الروايات  الذين نسبوا بعض  المغرضين  بعض 

 مختلفين. 
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Abstract 

  Reducing the dose of ionizing radiation to an acceptable level requires a shielding 

procedure to reduce high-energy ionizing radiation; this is an absolute necessity when 

working in specialized nuclear research centers and other related settings, and storage 

of some radioactive materials. 

In this work, Cu-Zn-Al (5, 45, 50) wt% films were deposited as shielding coating on 

quartz and borate glass substrates as an alloy and multi-layer, using the thermal 

vacuum evaporation technique, with a thickness about of 1 micrometer. X-ray 

diffraction patterns and scanning electron microscopy images were analyzed to study 

the structural and morphological properties of the deposited films. So, using the 

photon energy (0.662) MeV (1.173) MeV of both 137Cs and 60Co sources, respectively 

with the thallium detector to study attenuation behavior by determining the linear 

attenuation coefficient,  the build-up factor, the half-value layer, the tenth value layer, 

the mean free path, and the mass attenuation coefficient (which was compared with 

the theoretical values by Winxcom software) according to the experimental results. 

XRD patterns of the deposited films showed a polycrystalline of the elements involved 

in the formation of the multi-layers and the alloy with binary phases that 

Cu4.21Zn8.79,  and Al4Cu9 (223) which is the dominant phase in the deposited films 

on the quartz substrates at 42.8o as a position with crystalline size of 15.2 nm. While, 

they were deposited as an alloy on quartz and both alloy and multi-layers on borate 

substrates showed Zn (011) at 43o with crystalline size of (14.5, 20.6, and 14.5), 

respectively, as the dominant phase . On another hand, the exposure of the exposed 

films to the photon energy (0.662) MeV (1.173) MeV of both 137Cs and 60Co sources 

affected in order of the structural phases of these films. The dominant phase in the 

deposited as alloys on both quartz and borate substrates is AlCu (400) at 36.36o with 

(23.8 and 29.9) nm. While that were deposited as lay multi-layer, had CuAl2 (011) and 

(229) at 43.26o and 43o with crystalline size of (38.3 and 24.3) nm, respectively. In 
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addition to the emergence of other binary phases such as CuZn and Cu4Zn. 

The exposure to radiation has been affected the prepared films, whether were alloys or 

layers. The morphological properties. A clear distinction appeared in the scanning 

electron microscope images, where there was a change in both phase's distribution 

and particle size. 

  The obtained results showed that the multi-layer samples that were deposited on 

quartz substrates had the highest linear attenuation of 137Cs source with a linear 

attenuation value of 1.232 cm-1, compared to the alloy samples that were deposited on 

quartz glass when using the 60Co source with a linear attenuation value of 0.3342 cm-

1. 

     As for the mass attenuation coefficient of the samples used, the results showed that 

multi-layer samples that were deposited on quartz glass had the highest mass 

attenuation, was 0.3219 cm2.g-1 for 137Cs source, corresponding to 0.0857 cm2.g-1 

for the alloy samples that were deposited on the quartz glass. shows the calculated 

equivalent atomic number   for the alloy samples and multi-layers for all samples, 

tends to be maxima with values between 19.03and 20.12 at medium and low energies 

(0.015 -15 MeV), then a rapid drop to lower values occurs with the increase in energy 

due to the control of the pair production process at the level of these energies 

  Effective atomic number Zeff higher effect with multilayer. While with Equivalent 

atomic number was higher effect with alloys. 

  The Values Build-up factor of all materials is low in the low and high energy areas, 

but large in the medium energy area. The lowest value obtained was 0.4202 cm for 

multilayer samples that were deposited on quartz glass, followed by multilayer 

samples deposited on borate glass with a half-layer thickness of 0.6656 cm by using a 

137Cs source. 
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 القسم الكلية لجامعةا

 جامعة االنبار 
كلية التربية للعلوم 

 اإلنسانية 
 التاريخ

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

هـ /    362 –  21النشاط المالحي والعسكري في المغرب االسالمي )

 م(  972  – 641

 

 االنبار  جامعة  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 ي السلمان محمد هالل حمود علي                                                        

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 لدقيقصاص ااالخت االختصاص العام  الشهادة 

 التاريخ  التاريخ  اجستير  م 2022

 مشرف اسم ال
الدرجة 

 يةالعلم
 للعمن امكا الشهادة 

 أستاذ مودي الجبوريطارق حإسراء 

 مساعد 
   لعلوم االنسانيةكلية التربية ل  –جامعة االنبار   دكتوراه  

الكلمات المفتاحية الخاصة بـ)الرسالة/ 

 االطروحة( 
 

 الملخص

اإل  فإن    العربي  المغرب  العربي    سالميتاريخ  التاريخ  من  جزء  سياسية  هو  أحداث  من  جرى  وما  اإلسالمي 

دراسة تاريخ    ولذلك فإن    األخرى  مؤثراً في األجزاء  لم العربي واإلسالمي، كانفي أي جزء من العا  وتطورات حضارية

العربي   فالمغرب  في  كبيرة  أهمية  تكتسب  األحداث اإلسالمي  في  هم  والحضارية  السياسية  العربي   والتطورات  العالم 

 . اإلسالمي وخارجه

في المالحة  تاريخ  دراسة  أهمية  لنا  تتضح  هنا  اإلسالم  ومن  العربي  أن   المغرب  ذلك  التي  اإلسالمية    الحضارةي 

ومنها إلى    فانتشرت العلوم والفنون العربية اإلسالمية في بالد المغرب,  المغرب ازدهرت في المشرق انتقلت معطياتها إلى  

في ازدهار الحضارة اإلنسانية فهي من وسائل التواصل    كبيراً   راً أثالمالحة    ت أد   كذلبوأوروبا. و   افريقيةي  البالد األخرى ف

 الهامة بين الشعوب وحضاراتها.

 

ن حجم الدوافع واالهداف التي حفزت المسلمين على تحرير بالد المغرب كبيرة جداً ومتنوعة، فقد كان الجهاد في إ

ندفاع من مصر باتجاه بالد المغرب  التي حفزت المسلمين لال  نشر راية اإلسالم في المغرب على رأس الدوافع واالهداف

كان يضايق    ة اء الروم في هذا الجزء من افريقيوالقضاء على البيزنطيين ووضع حد لجبروتهم عن طريق المالحة ، وان بق

م( من البحر المتوسط، 749-660هـ/  132-40الخالفة االموية )  حاضرةفي مصر، فضالً عن قرب دمشق    وجود العرب 

ب  بعد معركة ذات الصواري سنة )واهتمام االمويين  العربي، والسيما  الدوافع وغيرها  635ه/34بناء االسطول  م(، وبهذه 

ة الفتح العربي ر العرب المسلمين عن سواعدهم لتحرير بالد المغرب حينما تحقق لهم ذلك على يد نخبة كبيرة من قاد شم  

 ير وغيرهم. اإلسالمي أمثال عمرو بن العاص، وحسان بن النعمان، وموسى بن نص 

قياد أهل  أفكان   ومنها  البحرية  بالمالحة  متمرسين  والمغرب  يقولفريقية  ذلك  وفي  االساطيل  "قيادة   ة  خلدون  ابن 

احب السيف وتحت حكمه في كثير ساطيل :وهي من مراتب الدولة وخططها في ملك المغرب وافريقية ومرؤوسه لصاأل

   من االحوال ...."       
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 الجامعة الكلية القسم
 األنبار  القانون والعلوم السياسية القانون 

 عنوان )الرسالة/ األطروحة(  طبيعة البحث )نظري، عملي( الجهة المستفيدة 
  مبدأ اإلنسانية في النزاعات المسلحة الدولية نظري  جامعة األنبار 

 اسم الطالب / الطالبة 
 محمود عادل شافي 

سنة االصدار )الرسالة،   الشهادة  االختصاص العام  الدقيق االختصاص 
 األطروحة( 

 2022 ماجستير  القانون العام  القانون الدولي العام 
 اسم المشرف  الدرجة العلمية  الشهادة   مكان العمل

 أ.م.د. أركان حميد جديع مساعد استاذ  دكتوراه كلية القانون والعلوم السياسية  -جامعة االنبار
 اسم المشرف  الدرجة العلمية  الشهادة   مكان العمل 

    
    

 Abstract  المستخلص 
 الملخص 

خلق هللا اإلنسان وكرمه وفرض له حماية مباشرة، وفرض عقوبة على كل من يعتدي عليه بغير وجه حق، فجعل جزاء من يقتل نفسًا بغير  
في   حق، القتل في الدنيا أو النار في اآلخرة، بعدها جاءت القوانين التي وضعها اإلنسان مؤكدة على حرمة الدم، وكان القانون الدولي العام

ه القوانين، والذي من فروعه القانون الدولي اإلنساني، أو)قانون النزاعات المسلحة( الذي يستمد قوته من مصادره العرفية مقدمة هذ
جتمع والمكتوبة، لذا نجد أّن قواعده آمرة ال يجوز انتهاكها، ومع هذا نجد العديد من الدول تنتهك قواعد هذا القانون، األمر الذي دفع بالم

نين مبدأ اإلنسانية في النزاعات المسلحة الدولية، الذي نصت عليها اتفاقياته التي جاءت لحماية المدنيين في النزاعات الدولي إلى تق
م، والتي أوضحت أهم اآلليات التي يمكن 1977م، والبروتوكول اإلضافي األّول لعام  1949المسلحة، وال سّيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 

القتال وأساليبه وتضييق قواعد القانون الدولي اإلنساني وإنفاذها في التشريعات الوطنية للدول األطراف وال سّيما  بوساطتها تقييد وسائل
ت قواعد التقييد، والتي منها مبدأ اإلنسانية التي تخص موضوع دراستنا بوصفها جزءًا من هذه المنظومة، سواء التدابير القمعية أو اآلليا 

ي تترتب على خرق هذه القواعد، والمتمثلة بالمسؤولية الفردية والمسؤولية المدنية، ويتمثل الهدف من قواعد التقييد في  الوقائية، واآلثار الت
ل عنها تخفيف اآلالم والمعاناة لتقليل الخسائر إلى أدنى حد ممكن وهذه قواعد تتميز بأّنها آمرة تلزم أطراف النزاع بعدم مخالفتها أو التناز 

لق بشخص محدد وإنما تتعلق باإلنسانية جمعاء، وهناك تطبيقات قضائية عدة للمحاكم الجنائية الدولية تخص مساءلة مرتكبي  لكونها ال تتع
  االنتهاكات لقواعد التقييد وقمع من يقوم بهذه االنتهاكات وردعه، والتي عّد أكثرها جرائم حرب بغض النظر عن مركز مرتكبها في الدولة،

ور فاعل، في الحد من انتهاك مبدأ اإلنسانية ووضع القواعد القانونية الالزمة لمعاقبة منتهكيه، ويعد إنشاء المحكمة وكان لهذه المحاكم د
ائم الجنائية الدولية كأداة قانونية للتحقق من لجوء أطراف النزاع الستخدام مبدأ الضرورة العسكرية وما ينتج عن انتهاك هذا المبدأ من جر 

انجازًا مهّمًا في المجتمع الدولي، غير أّن ظاهرة الالعقاب عادت لتظهر من جديد بسبب تراجع المجتمع الدولي عن   تهز ضمير اإلنسانية
 .توقيع الجزاء على منتهكي مبدأ اإلنسانية في إطار النزاعات المسلحة الدولية المعاصرة.  



 



 الجامعة الكلية القسم

 االنبار  التربية للعلوم الصرفة  علوم الحياة 

الفسلجية واإلنتاجية والنوعية لنبات  تأثير التغذية الورقية باآلرجنين والحديد في الصفات

 Vigna radiata الماش

الرسالة عنوان 

 األطروحة او

 سنة االصدار  االختصاص العام  االختصاص الدقيق
الجهة 

 المستفيدة  
 الشهادة 

 طبيعة البحث 

 )نظري ،عملي( 

 عملي  ماجستير  جامعة االنبار  2022 علوم الحياة  علوم الحياة 

 اسم الطالب 

 مريم عبد الرحمن نجم 

 الشهادة   مكان العمل 
الدرجة 

 العلمية 
 اسم المشرف 

 استاذ دكتوراه  الزراعة كلية /جامعة االنبار  
بشير حمد   د.

 عبدهللا الدليمي 

Arginine, Iron, Mung bean, Foliar Feeding  الكلمات المفتاحية 

 Abstractالمستخلص 

An experiment was applied in a field in Al-Baghdadi city in Anbar province during 

the autumn season of the year 2020 AD. This city is Located at 33.8525 north latitude and 

42.5475 east longitude, at an altitude of 80m sea level in Clay Loam soil. The purpose of 

this experiment is to study the effect of foliar feeding with four concentrations of Iron (0, 

60, 120 and 180 mg Fe L-1) on  the form of Ferrous Sulfate (Fe20%) and three 

concentrations of the Amino Acid Arginine (0, 50, 100 mg L-1) on the physiological, 

productive, and qualitative traits of the Indian Vigna radiata type VC6089A10. The 

experiment was applied in the order of the Split-Plots according to the design of random 

sectors (R.C.B.D) and with three repetitions. The Iron concentrations filled the main plots, 

while the Amino acid concentrations filled the sub plots. The results of the experiment are 

summarized as follows: 

• The concentration of Arginine 50mg Liter -1 gave the highest average for each of the 

following: plant height, chlorophyll concentration, soluble sugars and vitamin C in 

leaves, as well as nitrogen, potassium and Iron percentage in leaves. In addition to that, 

it affected on the nitrate-reducing enzyme activity, pod length, weight of 300 seeds, 

and the percentage of nitrogen, Iron and protein in the seeds. While the 100 mg Arg 

Liter-1 concentration exceeded in the leaf area, the dry weight of the plant, the length of 

the root, the number of its branches, the dry weight of the root, the growth rate of the 

crop, the net photosynthesis, the percentage of phosphorous, proline and hydrogen 

peroxide in leaves, activity of the enzyme SOD, number of pods per plant, fertility rate 

of pods, number of seeds per pod, total seed yield (913.20 kg h-1), biological yield, 

harvest index, percentage of phosphorous and potassium in seeds, and total protein 



yield (251.73 kg h-1). These two concentrations did not differ significantly in most of 

the studied traits, but they were significantly superior to the comparison treatment that 

gave the lowest values for those traits. 

• Iron concentration 60mg Fe Liter-1 accomplished the highest phosphorous content in 

leaves and seeds (0.059 and 0.127%) respectively, the highest content of proline 

(19.14%), the highest activity of the enzyme SOD, the highest average length of the 

pod (8.36 cm) and the fertility of the pods (89.46%), the number of seeds per pod (7.19 

seed pods) and the weight of 300 seeds (19.80g), and it did not differ significantly 

from the control treatment (19.73g) and the Iron content in the seeds (350.40%). While 

the concentration 120 mg Fe liter-1 achieved the highest average plant height, 

chlorophyll concentration in leaves, root length, number of root branches, root dry 

weight (14.73cm and 16.42 root branches-1 and 0.77g), net photosynthesis 

(1.2181mg) and vitamin C concentration (5.01). %), the percentage of nitrogen and 

Iron in the leaves (2.39% and 219.22 mg Fe L-1) respectively, the number of pods per 

plant, the yield of seeds per unit area (1,154.20kgh-1), the biological yield, the 

percentage of potassium and protein in the seeds (27.87%), as well as the total protein 

yield (322.70 kgh-1), and the concentration of 180 mg Fe liter-1 recorded the highest 

average for each of the leaf of the plant (642 cm2 plant-1) and the concentration of 

saccharides in leaves is (13.80%), plant dry weight (16.65 g), crop growth rate (11.154 

g), relative growth rate (0.0524), potassium and hydrogen peroxide (1.059) and in 

leaves ( 4.04%), and reduced-enzyme activity for nitrates (142.67 M.M.NO2g
-1 fresh 

weight) and harvest index (50.96%). 

The interaction between Arginine and Iron significantly affected most of the studied 

traits. The Arginine concentration 50 mg Arg. L-1 with Iron concentration 60 mg Fe L-1 

made the highest average of chlorophyll concentration in leaves and the fertility rate in 

pods (91.59%) and weight 300 seeds (20.51g) and the percentage of Iron in the seeds 

(468.70%). While the concentration of Arginine 50mg Arg. L-1 with Iron concentration of 

120 mg Fe L-1 achieved the highest average dry root weight and nitrogen percentage in 

leaves (2.95%) and Iron concentration in leaves (271,.0%), total seed yield (1249.10kg h-1), 

biological yield, phosphorous percentage in seeds (0.153%), protein percentage in seeds 

(28.75%), and total protein yield (359.15). kg h-1). The concentration of Arginine 50 mg 

Arg. L-1 with Iron concentration 180 mg Fe L-1 recorded the highest average concentration 

of soluble sugars in leaves (14.72%) and for the activity of the enzyme Nitrate Reductase 

(158.0). The concentration of Arginine 100 mg Arg liter-1 with Iron concentration 60 mg 

Fe liter-1  achieved the highest average of phosphorous (0.069%) and proline (22.77%) in 

leaves and for enzyme activity SOD (141.84) and number of seeds in pods (8.293), while 

the concentration of Arginine 100 mg Arg L-1 with Iron concentration 120 mg Fe L-1 



achieved the highest average percentage of potassium in leaves (1.113%) and seeds 

(1.107%) and for the total harvest index (59.00%). The concentration of Arginine 100 mg 

Arg L-1 with Iron concentration 180 mg Fe L-1 recorded the highest average dry plant 

weight (22.48 g plant-1), crop growth rate (16.05 g), relative growth rate (0.0640) and 

hydrogen peroxide content of leaves (4.70%). 
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 القسم الكلية الجامعةا

 علوم القرآن والتربية اإلسالمية   كلية التربية للبنات  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 جامعة االنبار     نظري  دراسة تحليلية(  – )الرياح والريح في القرآن الكريم

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 ميسرة راتب حمد ذياب                                                            

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير   2022
علوم القرآن 

 والتربية اإلسالمية  

علوم القرآن والتربية  

 اإلسالمية 

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

  التربية للبنات كلية   –جامعة االنبار   دكتوراه   أستاذ مساعد   حقي اسماعيل فياض 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 الرسالةملخص 

 دراسة تحليلية(  – )الرياح والريح في القرآن الكريم

تهدف هذه الرسالة إلى بيان قدرة هللا ورحمته بعباده بأن سخر لهم كل الموجودات على األرض لتسهيل أمرهم, ومن هذه  

المسخرات الرياح وهي جند من جنود هللا سبحانه وتعالى يرسلها رحمة وبشرى للعباد, ومن ضمن هذه التسخيرات اقتران 

فنالحظ كيف   بالسحاب وتسخيرهما  الريأالرياح  لتحمله  ن  بالسحاب  تقترن  المطر  إاح  ذلك  بعد  لينزل  الميتة  لى األرض 

ويخرج النبات وتحيي األرض, وتلقح النبات, وغيرها من النعم التي تحصل بسبب هذه الرياح, ولم يقتصر األمر على نعمة  

الرياح, بل يرسل هللا سبحانه   تلك  بفعل  الذي يحصل  الرمخلوق من مخلوقاته  الطعام والشراب  يح نصرة ألنبيائه  وهي 

  إلى أبيه نبي هللا يعقوب    إلى أي أرض يشاء, وترسل رائحة سيدنا يوسف    المؤمنين, فتحمل سيدنا سليمان  

ه من الحزن على فراقه, وتعذب الكافرين وتهلك الظالمين الذين يجحدون باهلل ورسله, فنعلم علم اليقين  االذي أبيضت عين

 ون رب مدبر ناصر رحيم موصوف بكل صفات الكمال منزه عن كل نقصان.ن لهذا الكأمن خالل هذه األمور 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary of research 

(Ar Riyaah and Ar Reeh in the Holy Quran - An analytical study) 
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This letter aims to demonstrate God's power and mercy in his worship by harnessing all 

assets on earth to facilitate them. Among these hamesses are the wind, a soldier of God 

Almighty sent by mercy and evil to worshippers. Among these hamesses are the 

coupling 

of the wind with the cloud and the hamessing of them. And pollinate the plant, and 

other 

graces that get because of these winds, And it's not just the grace of food and drink that 

comes from those winds. God sends the Almighty a creature of his creature, which is 

the 

wind in support of his believing prophets, Our Master Sulaimon carries to whatever 

land 

he wants, and sends the scent of our Master Joseph to his Father, the Prophet of God 

Jacob whose eyes are bleached from grieving for his parting. The disbelievers are 

tormented and the oppressors who rejoice in God and his messengers, and we know the 

certainty through these matters that this universe is a masterminded God of Mercy 

described in all qualities of perfection from every imperfection . 
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 القسم الكلية الجامعة

 المحاصيل الحقلية كلية الزراعة  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 Linum usitatissimum Lالقابلية التنافسية ألصناف من الكتان  

 جامعة االنبار   لألدغال بتأثير كميات البذار 
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 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
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 مكان العمل الشهادة  العلمية الدرجة  اسم المشرف 

 كلية الزراعة  دكتوراه  أستاذ مساعد   ياس امين محمد 

    

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 االدغال -األصناف -كميات البذار -الكتان

 Abstractالمستخلص  

 الخالصة

في حقل أحد المزارعين في منطقة أبي فليس التابعة لقضاء   2021-2020نفذت تجربة حقلية خالل الموسم الشتوي  

العراق، بهدف دراسة القابلية التنافسية لثالث أصناف من الكتان لألدغال )معاملة التعشيب    -محافظة األنبار  -الحبانية  

( واستخدمت األصناف  1-ـكغم ه   50و   40و   30ثالثة معدالت بذار )اليدوي والمعاملة المدغلة على طول موسم النمو( و

( بترتيب األلواح R.C.B.D(. استخدم في تنفيذ التجربة تصميم القطاعات الكاملة المعشاة )6وسخا  4)المحلي وسخا

( معامالت Main Plotوبثالثة مكررات، تضمنت االلواح الرئيسة )  Split-split Plot Design المنشقة المنشقة

 Sup-sup( فيما شغلت األصناف األلواح تحت الثانوية  Sup Plotاألدغال واحتلت معدالت البذار االلواح الثانوية )

Plot    تائج تأثيرا وحدة تجريبية ناتجة عن التوافق بين عوامل الدراسة الثالث. أظهرت الن  18، كل مكرر احتوى على

إذ حققت معاملة التعشيب  قيد الدراسة،  الكتان  المختلفة في أغلب صفات محصول  لمعامالت مكافحة األدغال  واضحا 

اليدوي اعلى متوسطات في صفات النمو الخضري وصفات الحاصل ومكوناته والصفات النوعية فقد تميزت بإعطائها 

  2.75سم و  119.28دد الكبسوالت بالنبات وحاصل البذور بلغ  اعلى متوسط في صفة ارتفاع النبات وقطر الساق وع

و نبات   30.12ملم  ه   1.95و  1-كبسولة  المدغلة  1-ـطن  بالمعاملة  لهذه   مقارنة  متوسطات  اقل  أعطت  التي  )المقارنة( 

 الصفات.  
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ف للمجموع  معنويا في معظم الصفات المدروسة إذ أعطى اعلى متوسط في صفة الوزن الجا  1-كغم ه  30تفوق معدل   

قياسا  بذرة  الف  ووزن  الكبسوالت  وعدد  الكلوروفيل  ودليل  الساق  وقطر  والثمرية  الرئيسية  االفرع  وعدد  الجذري 

 اذ تميز بإعطائه اعلى متوسط في ارتفاع النبات وحاصل البذور والحاصل البايولوجي.  1-كغم هـ  50بكميات البذار

الصنف سخا   تميز  فقد  الكتان،  أصناف  والصفات معن  6اما  ومكوناته  والحاصل  الخضري  النمو  اغلب صفات  في  ويا 

بتحقيق اعلى متوسط في نسبة الزيت وحاصله   6النوعية بدرجة أفضل من األصناف األخرى، فقد تميز الصنف سخا  

 قياسا للصنف المحلي الذي اعطى اقل القيم.  1-طن هـ 0.670و %  34.45بلغ 

فقد تفوق معنويا  6فقد أدى التداخل بين معاملة التعشيب اليدوي والصنف سخا  فيما يخص التداخل الثنائي بين العوامل

بلغ   النبات  في  الجذري  للمجموع  الجاف  الوزن  نبات  3.26في صفة  التي   1-غم  األخرى  التداخل  معامالت  بقية  عن 

   .1-غم نبات 0.94اعطى فيها تداخل المعاملة المدغلة مع الصنف المحلي اقل متوسطا للصفة بلغ 

والصنف المحلي اعلى متوسط للوزن    1-كغم هـ  30اعطى التداخل الثنائي بين كل من المعاملة المدغلة وكميات البذار

 الجاف لألدغال مقارنة مع تداخل معاملة التعشيب اليدوي مع كل من معدالت البذار واالصناف.  

بين  أ  الثنائي  التداخل  من  عطى  المدغلة  كل  البذاروالمعاملة  هـ  03كميات  لكثافة   1-كغم  القيم  اعلى  المحلي  والصنف 

من نباتات االدغال مع كل من   معاملة التعشيب اليدويمقارنة مع تداخل    2-نبات م  176.99و   166.33االدغال بلغت  

واالصناف. البذار  الدراسة  أعطى    معدالت  عوامل  بين  الثالثي  البذوتأثيرا  التداخل  حاصل  في  اعطت  رمعنويا  فقد   ،

طن    2.69أعلى متوسط للصفة بلغ    1--كغم هـ  40المزروع بكميات البذار  6معاملة التعشيب اليدوي مع الصنف سخا  

المزروع   1-هـ المحلي  الصنف  مع  المدغلة  المعاملة  فيها  اعطت  التي  األخرى  التداخل  معاملة  على  معنويا  وتفوقت 

 .   1-طن هـ 50.3أقل متوسط لحاصل البذور بلغ  1-كغم هـ 30بكميات البذار
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 عملي( 
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 السياسية

 أ.م.د. رسول حسين علي استاذ مساعد دكتوراه 

    

 Abstract  المستخلص 



الكثير من التغييرات الداخلية ، شهدت جمهورية إيران اإلسالمية 1979منذ انتصار الثورة اإلسالمية في عام 

والخارجية، مما أثر على حركة النظام في البيئة الخارجية الذي تقود فيه السلطة السياسية النظام السياسي. بالرغم 

 .من الطابع المتغير لمن هم في السلطة في إيران، فإن هدف الحفاظ على الثورة ومبادئها ال يزال ثابتا  

ا اإلسالمي والبراغماتية بمعناها المصلحي شهدت حالة موائمة في صياغة قرارات سياسية  فأّن األيديولوجيا بمعناه

خارجية جعلتها فاعال  إقليميا  ال يمكن التغاضي عن قيمة تأثيره، وهذا يعني أّن صانع القرار اإليراني دائما  ما يسعى 

 .إلى مقارنة تأثير كل متغير في صنع وتنفيذ القرار الخارجي

ّن عملية صنع القرار سعت لتثبيت فاعلية الدور خالل األربعين سنة الماضية، وبالشكل الذي دفع إيران إلى  وعليه فإ

تعزيز دورها في الكثير من ملفات المنطقة، األمر الذي جعلها تكون حليفا  ل )جماعات/ دول( وخصم لدول أخرى في  

ومقارباتها على وفق فلسفة/ استراتيجية ضامنة  المنطقة، وقد تم ذلك في ُحسن قراءة إيران لقضايا المنطقة 

لمصالحها مع كل تغير تمر فيه البيئة اإلقليمية بمعنى أخر أّن إيران حاولت أّن تحاكي ملفات المنطقة بصيغة )التكون 

  من جديد( التي عززت بها فاعلية الدور اإلقليمي المنشود. وهذا تم بفضل توظيفها إلمكاناتها ومقومات القوة التي

تمتلكها. وبناء  على ذلك، فقد اعتمدت جمهورية إيران اإلسالمية استراتيجية تسعى إلى زيادة التأثير في قضايا  

جيرانها من أجل تعزيز أهدافها المقصودة بناء  على األساس المنطقي الذي تمتلك عن طريقه األدوات للتعامل مع  

 لدرجة التي يتم  من خاللها استدامة فاعلية تأثيرها.تحقيق أقصى قدر من المصالح االستراتيجية المتوخاة با
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 القسم الكلية الجامعة

 قسم علوم التربة والموارد المائية   كلية الزراعة   جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 تقييم نوعية وحالة التدهور لبعض سالسل

 الترب في مناطق مختارة من جزيرة الرمادي  
 جامعة االنبار  عملي  

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 نور شكيب ذنون الراوي                                                        

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 مسح وتصنيف  العلوم الزراعية   أطروحة دكتوراه   2022

 مكان العمل لشهادة ا الدرجة العلمية  اسم المشرف 

مثنى خليل ابراهيم الرفاعي  

 الراوي
 كلية الزراعة   دكتوراه  أستاذ 

    

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 ملخص األطروحة 

َرْوَضة الُمستَْنِشِر ِلَخزانَِة اإلَماِم الُمستَْنِصِر  ) بـ  اةالمسم اإلمام الزنجانيتحقيق كتاب ولى دراسة تهدف هذه األطروحة إ

لقرآن الكريم بإيجاز ل اً كامالً تفسير ، وقد جاء هذا الكتاب(-دراسة وتحقيق  -هـ(656لمحمود بن أحمد  الزنجاني )ت: 

ية الشريفة، واختصار غير مخل، فقد تناول في هذا التفسير، تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة النبو

علم  ، والفقهية، واللغوية، وعني بأسباب النزول، والناسخ والمنسوخ، وائديةربي، كما تناول القضايا العقوبالشعر الع

فقدم لنا تفسيراً مختصراً، بعبارات موجزة مفهومة، سهلة على القارئ، كما أنه يعد مصدراً مهماً لطلبة ، القراءات

 العلم. 

 

 تحقيق. -الزنجاني    -المستنصر  -خزانة   -ة الكلمات المفتاحية: روض 
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 القسم الكلية الجامعة

 االحياء المجهرية   الطبكلية  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

Study on Some Virulence Factors Encoding Genes in 

Patients With Colorectal Cancer  جامعة االنبار  ، عملي  نظري 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

          هبه معاذ جاسم محمد 

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 احياء مجهرية  احياء مجهرية   ر ماجستي 2022

 مكان العمل الشهادة  الدرجة العلمية  اسم المشرف 

شهاب أحمد الفي أ.د   الطبكلية  دكتوراه  أستاذ  

    

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 

Colorectal Cancer ,Tumor Necrosis factor, Polymerase 

Chain reaction, ELISA 

        Colorectal cancer is the second type leading cause cancer death in the Globe. An 

increasing evidence suggests that the intestinal microbiota is a key factor associated with 

carcinogenesis of CRC and colonic polyps. So, this study was conducted to throw light on this 

category. All cases and control in this study were attending Oncology Center Ramadi city 

in Iraq, Gastroenterology and Liver Disease Center at Medical City Hospital, Baghdad 

during the period between Novembers 2020 to February 2021. 

Fifty adult patients from both gender were included in this study. Thirty-five biopsy and 

fifteen stool specimens were taken from patients between the ages of (25-85) years who were 

suffering from colorectal cancer of different stages. These patients were attending each 

specimen was cultivated on blood agar, MacConkey agar at 37°C for 24 hrs. Then bacterial 

colonies were studied grossly, their size, color, elevation, texture and odor, dry stained smear 

was stained with Gram stain. A part of test colony was submitted to biochemical investigation 

using suitable sterile medium for each test. Bacterial diagnosis was confirmed using VITEK 

system. E.coli isolates were purified and kept frozen at -20°C in brain heart infusion broth 

containing 20% glycerol to be used for molecular study. Another fifty adult control from both 

genders between the ages (20-80) were included as control individuals. A stool specimen was 

taken from each control individual and processed as soon as possible in the same way for 

patients group.   
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Polymerase Chain Reaction (PCR) was employed to detect some virulence gene 16SrRNA 

gene, CNF gene, CDT gene, and PKS gene  using specific primers of 473,1112 ,467 and 2119 

bp for previous genes respectively . The result of PCR amplification revealed present from 

stool sample of 16srRNA (80) %, CNF (13) %, CDT (87) % and from biopsy sample 

16srRNA (88.5) %, CNF (8.6) %, CDT (63)% genes in isolates Whereas absent this genes in 

control group.    

Fifty blood samples were taken from colorectal cancer patients and control group. ELISA 

technique used to evaluate the Tumor Necrosis Factor (TNF) in patients serum and control 

CRC Negative Individuals serum, which was pooled from each specimen and maintained at -

20°C for TNF analysis. There was significant difference (p<0.05) between TNF mean values 

of patients (0.00) and the values of control individuals. 

The result of this study demonstrated the following: The genes of virulence factors CDT CNF 

16srRNA were found in Escherichia coli in patients with colorectal cancer. The incidence of 

colorectal cancer among men was 52% higher than that of females, which was 48%. A 

significant difference was found in the incidence rates of infected patients in rural areas 56% 

higher than those in urban areas 44%. The rates of colorectal cancer were higher in the age 

group (55-70) by 38%, followed by the age group (25-40) by 26%. The tumor necrosis factor 

was significantly elevated in people with colorectal cancer. 
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 القسم الكلية الجامعةا

 جامعة االنبار 
كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات 
 قسم علوم الحاسبات 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

نظام الرعاية الصحية المستندة الى إنترنت االشياء باستخدام تقنية  

RFID   االنبار  جامعة علمي 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 همسة محمد احمد                                                                   

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير   2022
 علوم الحاسبات 

 

 علوم الحاسبات 

 

 لعملن امكا الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 الحاسوب كلية   –جامعة االنبار   دكتوراه   دمساعأستاذ  احمد نوري  رشيد 

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

Abstract 

Patients admitted to hospitals require round-the-clock care and follow-up. Therefore, 

there must be a special monitoring system for each patient. Internet of Things (IoT) 

technology allows health care to keep track of service the patients of health from the 

doctor's office inside the hospital or outside the hospital . 

In Patient Vital Signs Monitor System (PVSM) proposed smart hospital system, 

microcontrollers, sensors, and devices were used. Proposed system used 

microcontroller ESP8266 and sensors to collect the patient's vital signs (PVS) (Body 

Temperature, SPO2, and Heart pulses) also the temperature and humidity of the 

patient's room. PVSM proposed system would monitor vital signs in Intensive Care 

Unit (ICU) ward to prevent anything bad from happening to the patient  . 

The proposed algorithm performs a new localization using Weighted Least 

Square(WLS) based on FeedForward Neural Network(FFNN).WLS-FFNN proposed 

algorithm focuses primarily on developing an internal positioning mechanism. A 

Received Signal Strength Indicator (RSSI) based on a localization algorithm was 

implemented to pinpoint a patient's exact location within the hospital and enhance 

that pinpointing through consideration of the environmental conditions. Proposed 

algorithm also collects data and sends it to the specialized doctor via a WhatsApp 

message to inform him of the patient's referral and collect data on each patient's 

condition to facilitate dealing with his needs and storing the data in an orderly 

manner  . 

WLS-FFNN proposed the variance with the absolute coordinates to be about 0.02 cm in 

the x and y coordinates; get high accuracy in locating the patient up to 98.8%. Many 

different RFID readers have been deployed 4,6,8 number of sensors. The error rate 

was 0.7 before training and 0.0123 after 1000 repetitions, with the greatest validation 

performance of 0.019 at iteration 1000. Use of  IoT in healthcare system has risen 

necessary in the life. 
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 القسم الكلية الجامعةا

 الجغرافية    اإلنسانيةالتربية للعلوم  جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

 االنبار  جامعة  نظري  األهمية الجيوبولتيكية لدولة اليمن في األمن القومي السعودي

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 ابتهال ناصر جبير سلمان المحالوي                                                    

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 الجغرافية   الجغرافية   حة اطرو 2022

 مكان العمل الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 عمر كامل حسن 

 
  اإلنسانيةالتربية للعلوم كلية   –جامعة االنبار   دكتوراه     اعدمس أستاذ

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 ، الرية، التربزياءنوا، فيكحراثة، نمط، الي

 المستخلص 

 

دي السيما في ضوء ما  مي السعومن القوسياسيا لألهمية الجيوبولتيكية لدولة اليمن في األ -تقدم الدراسة تحليالً جغرافيا 

يمر به اليمن من تغييرات جيوسياسية بسبب الصراع الداخلي. وتطلب ذلك تحديدا لمفهوم األمن القومي ودراسة ألهم  

 التحديات التي تواجه األمن القومي السعودي. 

ألمن القومي في قوة اليمن وا  وأنصرفت الدراسة لـ إثبات صحة الفرضيات الى تحليل للعناصر الجغرافية وأثرها 

السعودي معا.  فضالً عن التعريف بـ القوى المتصارعة في اليمن ومناطق نفوذها وتحليل لطبيعة عالقاتها بالمملكة  

 العربية السعودية. 

في ظل  كما تطلبت الدراسة تحليال لـ استراتيجيات الدول اإلقليمية والدولية في اليمن وبيان مخاطرها الجيوبولتيكية، و  

هذا الواقع الخطير بدت البيئة الداخلية واإلقليمية أكثر حدة لجهة معطيات إعادة تشكيل لجغرافيا اليمن. استنادا لذلك  

توصلت الدراسة إلى أوال: أن هناك أكثر من سيناريو او مشهدا محتمل الحدوث في ضوء المعطيات التي قدمتها 

يد التفاعل واالختبار. ثانيا: أن هناك أثارا جيوبولتيكية لكل مشهد أو الدراسة على الرغم من أن المعطيات التزال ق

 سيناريو محتمل في األمن القومي السعودي.
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 القسم الكلية الجامعةا

 قسم التاريخ   آلداباية كل جامعة االنبار 

 عنوان )الرسالة/ االطروحة(
 طبيعة البحث 

 )نظري، عملي( 
 الجهة المستفيدة 

م دراسة   1977 – 1949اللجنة الدولية للصليب االحمر 

 االنبار  جامعة ظري ن تأريخية 

      اسم الطالب/ الطالبة                                                                

 محمود داود سليم    إبراهيم                                              

 سنة اإلصدار 

 )الرسالة، األطروحة( 
 االختصاص الدقيق االختصاص العام  الشهادة 

 ماجستير   2022
 تاريخ  

 

 حديث  التاريخ ال
 

 لعملن امكا الشهادة  ية الدرجة العلم مشرف اسم ال

 اآلداب كلية   –جامعة االنبار   ه  دكتورا أستاذ  ناظم جاسم   دايا

الكلمات المفتاحية الخاصة  

 بـ)الرسالة/ االطروحة( 
 

 اللجنةةالالليل ةةاللل ةةل رلا   ةة مننأ م ننق انناث  التيننن   أننا أالننا مياننتس   ان دننت    م نن  ن ا نن      

، اظننا  فااا   ننت  نن صا   و ننتمي ك   مم ننن   دننأ   أننا  ننكو أمننكأ مكاننكا  ا  ننأات  نن   

 أ     اننن    ك  ننن    نن     اظمننت  ل ننا    مكم ننن  لوننان   أننا أالننا اننا اانن    م ننت     ننت ا   م

 ل مننا ك مانن  أه   ننىت أ ننص     اننتظ د نن   نن ا مننأ  اا ننتا ن اننا واننق   ان دننت    م نن  ن ، 

ان دننت    م نن  ن ،ك  صاننو   نن  و ا كأ نن ق  ىننق امتانن  أننم م مىمننن ةا ننتا ن   أننن ، م مت ننن انن ت ت   

   ننتاكأ   نن ك ا  اا ننتاا كأصمنن   ت نن ،  أاننت م مصتاننت،   انن ت ت دننأ اا نن  الننا م ننت     م ننتد ، ، 

 اا  فك تا   ص ما ن ك ما   ن أا   ه ك أاك ا ، كا  م أ     م   أ    أت .

أننه     اننن    ك  ننن    نن     ل مننا  أ م م ننن   مكاننكا أممننأ اننا ة ننا ن    تانن   اا ننتاا   نن م  ص   

  الننتاتأىت مكاىننت ماظمننن ل ننا  مكم ننن كاا ننن اننا أمك اىننت ك  مننأ دم ىننت  ك اننت    ك ننا ، مننأ وننا

  مأصنن  ،  اتمنن ، انن ت ت   ان دننت    م نن  ن  ك ننه وننتي ، كا نن   لو ننتا  ك  ننان   كمت ننن   مامن ننن 

  ا ننت ن   أننا مالننه      اننن    ك  ننن     ننع دننأ   ما ننك  أ، كأنك نن  ق  امنن       التيننن  نن    ننا 

 مأ    ىت،  تااتان ة   م تد ، ا ت ت   مك اع   ا  ص ن.

   أصنن      اننن    ك  ننن    نن     ل مننا مننأ   ماظمننت    أننا دم نن  اننا   م ننت   اا ننتاا، ة  أه  نن  

  ننن ق كةأ   أاننك ا   مماننكج    اننن    ك 1863    اننن  مك نن     ننتاكأ   نن  و ا    ك  ننام اننا دننتق 

ك صنن  ق،  ىننت ١٩٧٧ق ك   اكأكمننك  أ  فاننتا  أ  صننتق 1949 ا نن  م ت ننت  مننأ  أات  ننت   ا ننو  صننتق 

أاننكا دمنن      اننن    ك  ننن    نن     ل مننا، م نن ٌ  ىننت  كاد مىننقد كف نن مت  صنن   ن  ننت  ظننت ا، 
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   نناك  ك  ان دننت     ك  ننن كل ننا    ك  ننن،    دم نن      اننن    ك  ننن    نن     ل مننا اننا م ننت  

 مت ننن   منن ا  أ ا  نن    ننا كق د ننا  نن     ا ننت ن    ننتأ  كا     اننن اننا  مت ننن   ا ننتس ك لااننت  ، 

 ك  تأ   ملتم    أا أص   دم      ان اا أ   ق و متأىت.

 


