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 االحكام الفقيية لألعراف العشائرية العراقية في القضايا األسرية
 1                                    أ.ـ.د عيسى أحمد محؿ الفبلحي

 
 

 مقدمة: 
األنظمة العشائرية، كالتقاليد كاألعراؼ المتبعة المنبثقة عنيا في 

المترسخة العراؽ كسائر البمداف العربية تعد مف األنظمة االجتماعية 
عبر السنيف كالممزمة في مجتمعاتنا .كقد دأب الناس عمى التمسؾ بي ا 
جيبل  بعد جيؿ حتى أصبح ليا مف القكة في التطبيؽ ما تفكؽ في شدتيا 
أحيانا قكة القانكف، بؿ كحتى تعاليـ الشريعة الغراء، كيرضخ ليا 
ف كاف فييا مخالفة صريحة ألحكاـ اإلسبلـ،  اإلنساف كينصاع كا 

 معصية بينة  سبحانو كتعالى.ك 
 مشكمة البحث:

تتجمى أننا كثيرا ما نرصد عددا مف العادات كاألعراؼ العشائرية 
السمبية الظالمة التي يخضع ليا الناس مع أنيا ت شابو عادات الجاىمية، 

مف قكاعد كأحكاـ شرعية  -اإلسبلـ–كتخالؼ ما جاء بو ديننا الحنيؼ 
المجتمع؛ بؿ أف بعض السنف العشائرية كأخبلقيات سمككية لتنظيـ 

السمبية لـ تكف مكجكدة حتى في الجاىمية األكلى، لذا ارتأيت انطبلقا 

                                                           
 الشريعة. تدريسي في الجامعة العراقية، بغداد، كلية التربية للبنات، قسم 1
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مف كاجب المسؤكلية الشرعية كالببلغ، اف ابرئ ذمتي اماـ ا في 
بحثي المتكاضع ىذا الذم اجتيدت فيو أف أرصد أشير األعراؼ 

مى كفؽ األحكاـ التكميفية العشائرية العراقية، كأبيف حكميا الشرعي ع
الخمسة مف حؿ أك حرمة، أك ندب أك كراىة، أك إباحة، مع بيانيا 

 بالدليؿ.
 أسئمة البحث:

كيمكف صياغة مشكمة البحث في عدة اسئمة نركز عمى ثبلثة 
 أسئمة منيا:

ىؿ ال زاؿ لؤلعراؼ العشائرية فاعمية تذكر في ظؿ التحديات 
تاؽ كاالنفتاح عمى الثقافات المعاصرة مف دعاكل التحرر كاالنع

 العالمية؟
ىؿ كؿ ما تعارؼ عميو الناس كاتبعكه يمتمؾ صفة اإللزاـ في 
التطبيؽ بغض النظر عمى مكافقتو أك مخالفتو لممنظكمة القيمية 

 كالشرعية كالقانكنية التي تحكـ المجتمع؟
كما ىك الميزاف الذم يحدد نكع العبلقات بيف العادات كاألعراؼ 

لمجتمعية داخؿ منظكمتيا الحاكمة؟ كما ىي أىـ األمكر التي كالقيـ ا
تساعدنا في تجاكز العادات السمبية كاالنطبلؽ نحك التجديد في منظكمة 

 القيـ الحاكمة؟
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 أىداف البحث:
التعريؼ ببعض األعراؼ كالعادات العشائرية العراقية في القضايا  (1)

 األسرية.
ع كبناء المنظكمة القيمية بياف أىمية العرؼ كمصدر مف مصادر التشري (2)

 في المجتمعات كضكابط ذلؾ.
االجتياد في بياف التكييؼ الشرعي لؤلعراؼ العشائرية العراقية عمى  (3)

كفؽ األحكاـ التكميفية الخمسة، كبياف ما ىك مشركع منيا كما ىك غير 
 مشركع أك داخبل في حكـ الكراىة، كما ىك عمى حكـ االباحة العامة.

ئرية السمبية الظالمة، ككضع التكصيات رصد األعراؼ العشا (4)
 كالمعالجات لتجاكزىا كتقميؿ آثارىا.

استثمار مفيكـ الكالء لمعشيرة ككاليتيا المعنكية، كالحمية المشركعة  (5)
 لتعزيز الركابط األخبلقية في المجتمع، كتعزيز القيـ السامية فيو.

 أىمية البحث:
يا إلى ما قبؿ إف كجكد النظاـ االجتماعي العشائرم يمتد تاريخ

اإلسبلـ، حيث كانت القبائؿ العربية تحكميا معاىدات كسنف مكضكعة 
متعارؼ عمييا مف قبؿ كبار كحكماء كشيكخ ىذه القبائؿ، كىذه األنظمة 

يجابيات كثيرة  عززىا  -ببل شؾ–المتكارثة قد انطكت عمى حسنات كا 
: ()ـلدعكتو كما في قكؿ رسكؿ االسبل االسبلـ كأكدىا كجعميا منطمقا

))إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ(( كاالتحاد، كالتآزر، كاغاثة 
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، كاجارة الضعيؼ كالغريب كاببلغو مأمنو،  المميكؼ، كنصرة المظمـك
كالتكاصؿ كسد الحاجات، كما رسختو مف قيـ حميدة كالشجاعة، 

 كالنخكة، كالغيرة، كالكفاء كالكـر كغيرىا.
جاءت بأصميا أك بتطبيقيا، إال أف بعض األعراؼ العشائرية قد 

أك بجزئيا كاضحة االنحراؼ عف تعاليـ االسبلـ كىديو، كنظامو الكامؿ 
.. حتى اشتير مف أقكاليـ العرفية )النار كال العار( أك قكليـ )ال أتخم ى 
عف سمك ربعي حبلؿ كانت أـ حراـ( أك قكليـ )الفرع أحسف مف الشرع 

( أك قكليـ: )الشرع ىندم -انينيـكيقصد بالفرع القبائؿ كالعشائر كقك  -
كيقصدكا أف الشرع ال يعرؼ عاداتنا كتقاليدنا( .. الى غير ذلؾ مما  –

يثبت أف ضغط العرؼ العشائرم يفكؽ في كثير مف المجتمعات 
 العشائرية الكازع الديني الشرعي.

لذا تأتي أىمية البحث في اطار الجيكد لتيذيب ىذه األعراؼ 
أحكاـ الشريعة السمحة الخاتمة، كأنو ليس في كتعديميا بما ينسجـ ك 

تطبيؽ الشريعة الربانية أم عار بؿ العار في مخالفتيا، كالشرؼ كؿ 
 ،الشرؼ في التزاـ ىدييا، كىذا ما أكده الصادؽ المصدكؽ محمد 

بقكلو: )مف أراد عزا ببل عشيرة كشرفا ببل سمطاف فميخرج مف ذؿ 
 . معصية ا إلى عز طاعة ا(

 البحث: منيج
 يمكف استعراض منيجي الذم اعتمدتو في البحث بالنقاط اآلتية:
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ذكر المسألة العرفية كرأس مسألة، كالتعريؼ بيا، ثـ بياف مدل انتشار  .1
 ىذا العرؼ كالزاميتو كحدكده.

بياف كجكه اتفاقو أك اختبلفو مع احكاـ الشريعة، ثـ بياف حكمو الشرعي،  .2
 مع األدلة.

فية اذكر المذاىب الفقيية في المسألة المعركضة، إذا كانت المسالة خبل .3
كاناقش األدلة عمى طريقة الفقو المقارف، ثـ ابيف المذىب الراجح في 

 المسألة.
تناكلت عشرة مسائؿ في قضايا األسرة تضمنت: تصرؼ رئيس العشيرة  .4

في حقكؽ األفراد، كمفيـك الكالء لمعشيرة، مسائؿ النيكة، كاكراه البنات 
، كعرؼ الكصة بالكصة، كتنازؿ الشيخ عف مير العركس عمى النكاح

تبرعا كاكراما، كحصر التزكيج في افراد العشيرة، كاعراؼ تتعمؽ بالكنة 
كحقكقيا، كالتفاخر في االعراس بفض البكارة، كالتعدد فكؽ االربعة بحيمة 
المؤاخاة ألحدل األربع أك أكثر، كاالعراؼ المتعمقة باألكالد كتسميتيـ، 

فاء بالذكر، كأنفة التكني باألنثى، كاالعراؼ المتعمقة بالجنائز كاالحت
كاالفراح، كاالسراؼ في االكراـ، كاعراؼ اخرل تتعمؽ بالميراث كتقسيمو، 

 مع بياف األحكاـ.
استخدمت المنيج العممي في عزك اآليات إلى سكرىا مف القرآف، كتخريج  .5

راجعيا، كنسبة األحاديث مف مظانيا، كتكثيؽ النصكص مف مصادرىا كم
 األقكاؿ إلى قائمييا، كالتعريؼ ببعض المصطمحات الميمة.
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Juristic rulings Iraqi tribal norms on family issues 

O.M.D. Issa Ahmed Mahal AL-falahy 

Abstact 
Praise be to God, and peace and blessings be upon 

the Prophet Muhammad, and on his family and 

companions and his guardians, and after: 

The tribal regimes, traditions and customs 

resulting from them in Iraq and other Arab countries 

are binding and entrenched social systems over the 

years in our societies. The teachings of the Sharia 

glue, and acquiesce to them and obey them, even if 

there is a clear violation of the provisions of Islam, 

and disobeying the evidence of God Almighty 

The existence of this social system extends 

historically to pre-Islam, where the Arab tribes were 

governed by treaties and Sunan established by 

customary and senior and sages and elders of these 

tribes Although these legacy regimes have many 

advantages and positives - undoubtedly - reinforced by 

Islam and confirmed and made it a starting point for 

his call as in the words of the Messenger of Islam, 

peace be upon him: (but sent to complete the morals) 

The oppressed, the rent of the weak and the stranger 

and communicated safe, communication and meet the 

needs, and established by the values of good, such as 

courage, elite, jealousy, loyalty and generosity and 

others; Even famous for their customary words (fire or 

shame) or saying (I do not give up on the quadrant of 

Halal was haram or haram) or saying (branch is better 
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than Shara - and the branch means tribes and clans and 

their laws-) or saying: (Shara Indian - and they mean 

that Shara does not know our customs and traditions) .. 

In addition, it is proved that the pressure of the tribal 

custom exceeds in many tribal societies the religious 

religious legitimacy, which requires the refinement of 

these customs and adjusted in accordance with the 

provisions of the Shari'a concluding, and that not in 

the application of the Lord's law any shame, but shame 

in contravention, and honor all honor in the 

commitment to her guidance And this is confirmed by 

the sincere ratified Muhammad, peace be upon him by 

saying: (Who wants to attribute without a clan and 

honor without Sultan let it come out of the humiliation 

of disobedience to God to the obedience of God) . 

Although our true religion has brought all the rules 

and legal provisions of worship and transactions, and 

ethics; 

Therefore, according to the duty of legitimate 

responsibility and rhetoric, I was acquitted before God 

in my humble research, in which I endeavored to 

monitor the most famous Iraqi tribal customs, and set 

out its legal rule according to the five mandatory 

provisions of dissolution, sanctity, scarring, hatred, 

permissiveness, and bonding. The guide included 

some important definitions, and tried to classify the 

customs and adapted to the classifications of 

jurisprudence and its doors and books, which required 
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the division into an introduction and a conclusion and 

four topics as follows: 

The first topic: necessary definitions of title terms. 

Addressed through two demands and branches 

under it: the definition of custom, and its impact on the 

provisions, and the definition of the tribe, and its 

moral mandate, and then the statement of Iraqi tribal 

customs (Sunnah), and the extent of its mandatory. 

 

The second topic: tribal customs in family issues, and 

its provisions. 
It dealt with ten demands and branches under it: 

the behavior of the head of the clan in the rights of 

individuals, and the concept of loyalty to the clan,  the 

issues of looting, coercion of girls to marry, and knew 

the kisah Balqsp, Sheikh waived the dowry of the 

bride donation and honor, and confine the marriage in 

the members of the clan, and customs related to the 

nickname and rights, and boast in weddings to resolve 

virginity, and pluralism above the four trick brotherly 

to one Four or more, the customs relating to children 

and their designation, the celebration of the male, the 

infancy of the female technician, and reviewed some 

of the customary rule, and the customs of funerals and 

weddings, and other customs relating to inheritance, 

and division, with provisions. 

CONCLUSION: 

The most important search results included ... then 

proven sources and references. 
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 االحتمال وأثره في األحكام العممية
 2لشقاقيأ.م.د. عبد الكريم عمر عبد الكريم ا

 
  مقدمة:

نقصد باالحتماؿ ىك مدل احتماؿ المفظ الظاىر غير معناه بما 
جاز استعمالو، لغير ما كضع لو أك كاف لو كضعيف ابتداء، أما بكضع 
المغة كيقصد مف المتكمـ مف غير داللة لبياف معنى آخر، فالمفظ العاـ 
أك المطمؽ أك المجمؿ فإنو يحمؿ في كضعو معاف أخرل محتممة 

حتاج إلى بياف لمعرفة الراجح منيا، كىذا ينطبؽ في االحكاـ الشرعية ت
العممية كالكاجب كالمندكب كالتحريـ كالكراىة كاإلباحة، لكنيا غير 
ممكنة في األحكاـ االعتقادية ككنيا أحكاـ تعبدية، بمعنى أف االحتماؿ 

 يدخؿ فيما كاف فيو جانب عممي كليس جانب عقائدم.
 مشكمة البحث:

ج البحث مسألة ميمة في كيفية معرفة الراجح بيف أمريف يعال
 عممييف كفؽ االحكاـ الشرعية العممية.

 أسئمة البحث:
 ىؿ أف االحتماؿ ي عد  مف قبيؿ الكضع إبتداء؟ 

                                                           
كلية   سي فيتدري التخصص الدقيق: أصول الفقه.، التخصص العام: فلسفة الشريعة 2

 القانون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية، أستاذ مادة أصول الفقه
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 ىؿ إف لمقاصد الشارع اثر في الترجيح بيف الراجح كالمرجكح؟ 
 أىداف البحث:

مى الدعكل لتحريؾ الكصكؿ إلى قناعة بأف داللة االحتماؿ دليبل ع
 العقؿ كاالجتياد بيف األجر كاألجريف.

 أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث في أف في معرفة أف المعاني المحتممة في 
األحكاـ العممية ليا تأثير في اختبلؼ الفقياء في بياف المراد مف داللة 

 األحكاـ.
 منيج البحث:

األصكلييف  منيج استقرائي تحميمي، مف خبلؿ استقراء بعض آراء
 في طريقة الترجيح بيف الراجح كالمرجكح، مع تحميؿ تمؾ الطرؽ.
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Probability and its Impact on Legislation 
 

 By probability we mean the extent of the 

probability of the apparent expression without its 

meaning as it is permissible to be used, other than 

what was set for it. As there are two starting positions 

for a statement. In order to know the most correct of 

them, this applies in the practical legal rulings such as 

duty, delegate, prohibition, hatred and permissibility, 

but it is not possible in belief rulings, since they are 

devotional judgments, meaning that the possibility is 

included in what was a practical aspect and not an 

ideological aspect. 
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لمسيد احمد بن محمد   ئذحاف االركٍاء ترحرٌر هسألح عصوح األًثٍاء
 ىـ1098الحموي الحنفي: 

 "دراسة وتحقيق"
 (3)م.د عثمان عطية اسماعيل

  
 مقدمة:ال

تعتبر مسألة عصمة األنبياء مف المسائؿ الميمة التي كقع فييا 
ذا أفرد الخبلؼ كتباينت فييا اآلراء بيف العمماء كالفرؽ اإلسبلمية ، كلي

الكثير مف العمماء كتبا  كرسائؿ لمحديث عف ىذا المكضكع كحيثياتو، 
كمف بيف ىؤالء العمماء "السيد احمد بف محمد الحمكم الحنفي" في 
رسالتو التي سم اىا )اتحاؼ األذكياء بتحرير مسألة عصمة األنبياء( 
كالتي سنقكـ في ىذا البحث بدراستيا كتحقيقيا كاخراجيا كبياف أىـ 

 المسائؿ الكاردة فييا.
 مشكمة البحث:

يكجد خبلؼ بيف العمماء في مسألة عصمة االنبياء نحاكؿ معرفة 
عمؽ ىذا الخبلؼ ىؿ ىك جكىرم أـ شكمي كما مدل االتفاؽ 

 كاالختبلؼ في كجيات النظر كما ىي مئاالت ىذا الخبلؼ كثمراتو.

                                                           
يعمل في دائرة التعليم الديني والدراسات االسالمية، مدير وحدة البحوث والدراسات،  3

 العراق. -تخصص عقيدة وفلسفة اسالمية
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 أسئمة البحث:
 صمة االنبياء. ػ ما ىك مقدار الخبلؼ الذم كقع في مسألة ع1
 ػ كيؼ ناقش العمماء ىذه المسألة الميمة مف مسائؿ العقيدة.2

 أىمية البحث:
ػ أف مسألة عصمة األنبياء مف المسائؿ العقدية اليامة، ككنيا تتعمؽ 1

بخير البرية كىك النبي، الذم البد أف يككف معصكما  في أقكالو كافعالو 
لتي كقع فييا خبلؼ بيف عم ا يشينو كيسقط قدره، كىي مف المسائؿ ا

العمماء كالفرؽ اإلسبلمية، مف ناحية ىؿ ىـ معصكمكف عف المعاصي 
قبؿ البعثة كبعدىا؟ أـ بعد البعثة فقط، كىؿ عصمكا عف كبائر 
كصغائر الذنكب، كعف ما كقع عمدا  كمنيا ما كقع سيكا ، فأم مف ىذا 

 يجكز في حقيـ، كأم منو ال يجكز في حقيـ إلى غير ذلؾ.
المكانة العممية الكبيرة التي يتمتع بيا المؤلؼ حيث ثناء العمماء ػ 2

عميو، فيك صاحب التصانيؼ كالمؤلفات في مختمؼ العمـك االسبلمية، 
كقد تكلى عدة مناصب ميمة منيا افتاء الحنفية في زمانو كالتدريس في 

 المدرسة السميمانية في القاىرة، ككتابو االفتاء خير دليؿ عمى ذلؾ.
 دراسة كتحقيؽالبحث:  منيج
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منيج اإلمام الشعراوي في الرد عمى شبيات المستشرقين  دراسة من 
 خالل كتابو " خواطر الشعراوي لتفسير القرآن العظيم"

 5م.د عثمان عطية اسماعيل      4أ.م.د عوض جدوع أحمد
 
 
 

 مقدمة:ال
د ييتـ ىذا البحث بالحديث عف عمـ مف أعبلـ العصر الحديث كالذم يع

مكسكعة عممية متميزة أال كىك الشيخ : محمد متكلي الشعراكم رحمو ا، 
حيث تكلى الرد عمى التيار االستشراقي الذم ما فتئ يياجـ اإلسبلـ في 
عقائده كأصكلو بأسمحة مختمفة كمتنكعة ، كفي ىذا السياؽ يتمكقع بحثنا الذم 

كمدافع عف  – رحمو ا –أخترناه إظيار اإلماـ محمد متكلي الشعراكم 
 أصكؿ اإلسبلـ .
 مشكمة البحث:

ىناؾ تشكيو كبير لمعقيدة االسبلمية مف خبلؿ حممة كبيرة يشنيا 
المستشرقكف تيتـ بيا كتغطييا مختمؼ كسائؿ االعبلـ تحاكؿ أف تربؾ 
كتزعزع ثقة المسمميف بعقائدىـ كثكابتيـ، لذلؾ البد مف التركيز عمى بياف 

                                                           
اسالمية، أمني جملس الكلية، مسؤول شعبة  جامعة دياىل كلية العلوم االسالمية، ختصص عقيدة وفلسفةيعمل يف  4

 الضمان واجلودة واالداء اجلامعي، رئيس قسم العقيدة والفكر االسالمي.
يعمل يف دائرة التعليم الديين والدراسات االسالمية، مدير وحدة البحوث والدراسات، ختصص  5

 العراق. -عقيدة وفلسفة اسالمية
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شبيات المستشرقيف كابراز آرائيـ في مختمؼ ردكد عمماء المسمميف عمى 
مسائؿ العقيدة كثكابت االسبلـ، كمنيا ردكد االماـ الشعراكم حيث يدكر بحثنا 

 حكليا.  
 أسئمة البحث:

 ػ ماىي شبيات المستشرقيف حكؿ مسائؿ العقيدة االسبلمية؟1
 ػ ما ىي أىـ ردكد االماـ الشعراكم عمى شبيات المستشرقيف؟2
 ج االماـ الشعراكم في الرد عمى المستشرقيف؟ػ ما ىك مني3

 أىداف البحث:
كييدؼ ىذا البحث إلى بياف منيج الشيخ محمد متكلي الشعراكم في 
الرد عمى شبيات أعداء اإلسبلـ الذيف راحكا يبثكف الشبيات حكؿ كبلـ ا 
كنبكة النبي صمى ا عميو كسمـ ، كألف ا تعالى تعيد بحفظ كتابو كشريعتو 

﴾]الحجر:  اف ظ كف  ف  ن ز ل ن ا الذ ك ر  ك ا  ن ا ل و  ل ح  [ فقد 9السمحة بقكلو : ﴿إ ن ا ن ح 
جعؿ مف عباده مف يدافع عف ىذا الديف القكيـ كعقائده كتشريعاتو في كؿ 

 زماف كمكاف .
 أىمية البحث:

لقد اخترنا ىذا المكضكع نظرا  ألىميتو الكبيرة ؛ إذ يدخؿ في مجاؿ 
العقدية كمقارنة األدياف، فالحياة الكاقعية تشيد حممة شرسة عمى  الدراسات

أصكؿ االسبلـ كمصادره كعقائده ، فتحاكؿ أف تشكؾ في القرآف كتشكؾ في 
السنة، كليس ىذا العمؿ جديدا  بؿ قديما  يتجدد مع تجدد الخكؼ مف اإلسبلـ 

ا التحدم كنيضتو، كتكمف أىمية المكضكع في بياف كعي اإلماـ الشعراكم ليذ
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كىذا الخطر كطريقتو في مكاجيتو كمعالجتو باعتباره مفكرا إسبلميا، ككذلؾ 
في إبراز خطر الدراسات االستشراقية عمى العقيدة كالفكر كالفرد كالمجتمع 

 المسمـ بسبب ما تنشره مف شبيات كتحريفات كاغراءات.
 منيج البحث:

عراكم عمى يتبع الباحثاف المنيج االستقصائي لردكد االماـ الش
 المستشرقيف كاستنباط آرائو حكؿ مختمؼ مسائؿ العقيدة.

 مفردات البحث:
 كتمييد كأربعة مباحث كخاتمة .المقدمة كقد جاء البحث مقسما  إلى 

 تمييد : عف حياة اإلماـ الشعراكم .
تعريؼ المفاىيـ كالمصطمحات المتعمقة بعنكاف البحث لغة   المبحث األول :

، شبيات ،االستشراؽ(، كما تـ التطرؽ إلى بياف خطر  كاصطبلحا ) المنيج
 االستشراؽ عمى االسبلـ .

شبيات المستشرقيف في باب اإللييات كمنيج الشيخ في  المبحث الثاني :
 الرد عمييا .

شبيات المستشرقيف في باب النبكات كمنيج الشيخ في الرد  المبحث الثالث:
 عمييا .

ف في باب السمعيات كمنيج الشيخ في شبيات المستشرقي المبحث الرابع :
 الرد عمييا .

 تضمنت أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ ليا الباحثاف. خاتمة :
  كقائمة بالمراجع كالمصادر .
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 النكرة في سياق النفي أو ما في معناه  في القراءات القرآنية
  (6)    م. د. ورقاء عبد السالم عبد الوىاب

 

 
 المقدمة:

د ة ، فيك ي عد  المصدر   إف  لمقرآف الكريـ  الفضؿ الكبير عمى عمـك ع 
األكؿ مف مصادر التشريع األصمية عند األصكلييف إلثبات األحكاـ 
الشرعية  ، كما إف  تعدد القراءات ت عد  مف أىـ أسباب اختبلؼ الفقياء 

، كمف ىنا جاءت أىمية ىذا كالذم أثرل الفقو اإلسبلمي بأحكاـ جديدة 
البحث في أنو يتعمؽ بمصدريف ميميف مف مصادر استمداد عمـ أصكؿ 

 الفقو  كىما :القرآف الكريـ كالمغة العربية.
 مشكمة البحث:

النكرة في سياؽ النفي أك ما في معناه مف صيغ العمـك كالتي قد  
اءات تدؿ   عمى حكـ أك حكميف شرعييف  كىذا راجع إلى اختبلؼ القر 

القرآنية كالتي ىي حؽ  ال تضاد فيو فيي بمنزلة اآلية مع اآلية ، فيجب 
 قبكليا كاإليماف بيا كالعمؿ بمقتضاىا.

 أسئمة البحث: 
النكرة في السياؽ مف صيغ العمـك فيؿ اختبلؼ القراءات فييا يؤدم 

 .إلى اختبلؼ الحكـ الشرعي
                                                           

 اه في أصول الفقو، كمية الحكمة الجامعة، العراق.ورقاء عبد السالم عبد الوىاب دكتور   6
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 :اىداف البحث
عمـ القراءات كالفقو كالنحك كغيرىا ربط أصكؿ الفقو بالعمكـ المختمفة ك 

 مف العمـك عف طريؽ عرض التطبيقات التي تكضح ذلؾ.
 منيج البحث : 

 كتابة اآلية القرآنية بركاية حفص عف عاصـ  . -1
استقراء اآليات التي كرد فييا  النكرة في سياؽ النفي أك ما في معناه  -2

د ة ،ثـ بياف مكضع الشاىد ،كبياف األثر مف ا ختبلؼ ىذه بقراءات ع 
 القراءات.

االعتماد عمى الخبلؼ في القراءات العشر المتكاترة فمـ اتطرؽ  -1
 إلى القراءات الشاذة.

ارجاع كؿ قراءة لراكييا معتمدة في ذلؾ عمى أميات كتب  -2
 القراءات.
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The Negation in the Context of the Negation or its 

Meaning in the Qur’anic Readings 

Lecturer Dr.WARQAA ABDULSALAM 

ABDULWAHHB  
 

Abstract:  
The Holy Qur‟an has great merit for several 

sciences; it is considered the first source of the original 

sources of legislation for the fundamentalists to prove 

the legal rulings, also, the multiplicity of readings is 

one of the most important reasons for the difference of 

jurists who have enriched Islamic jurisprudence with 

new rulings. Hence the importance of this research in 

that it relates to two important sources of derivation of 

the science of jurisprudence: the Noble Qur‟an and the 

Arabic language. 

Research problem: The denial is in the context of 

negation or what is in its meaning of general formulas 

that may indicate one or two legal rulings, and this is 

due to the difference in the Qur‟anic readings, which 

are a right that does not contradict it. 

Research questions: The negation in context is one of 

the general formulas, so does the difference in the 

readings in it lead to the difference in the Sharia 

ruling? 

Research aims: Linking the fundamentals of 

jurisprudence with various sciences such as the science 
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of readings, jurisprudence, grammar and other sciences 

by presenting applications that illustrate this. 

Research Methodology:  

1- Writing the Qur‟an verse with the narration of Hafs 

on the authority of Asim. 

2- Extrapolating the verses in which the negation was 

mentioned in the context of the negation or in its 

meaning through several readings, then explaining the 

location of the witness, and showing the effect of these 

different readings. 

3- Relying on the discord in the ten frequent readings, 

and I did not address the anomalous readings. 

4- Returning every reading of its narrator based on that 

on the mothers of the books of readings. 
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منيجية اختصار المعاجم وأسسيا دراسة في "مختار القاموس 
 لزاويلمطاىر أحمد ا

 7د. الشاذلي سعدودي
 
 
  

 مقدمة:
يعد اختػصار المعاجـ مف المكاضيع الميم ة التي سار عػمػييا 
المػغػكيكف قديما كحديثا، كقد يظف ظاف  أف  اختصار المعاجـ ال يتعمؽ 
إال  بمعاجـ التراث الكبيرة ، كأن و ال حاجة إليو اليكـ، كلكف في الحقيقة 

كأسسو المحددة، فيك ضركرة حتمية ما اختصار المعاجـ لو قكاعده 
دامت مستكيات القراءة متباينػة كمتفاكتة، كذلؾ طمبا لمتسييؿ كالتبسيط 

 عمى القر اء كالباحثيف.
إف  اختصار المعاجـ ليس مجرد حذؼ ما زاد عمى كممات 
المداخؿ كمعانييا األكلى مف معمكمات نحكية، كمعاف ثانكية، كمجازية 

ساس تحاكؿ ىذه الدراسة إبراز أىـ مبلمح كغيرىا. كعمى ىذا األ
االختصار في المعجـ. كذلؾ مف خبلؿ تجربة عممية لؤلستاذ الطاىر 

                                                           
 . . الجزائر.أستاذا محاضر بجامعة المدية. 7
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أحمد الزاكم في اختصاره معجـ " القامكس المحيط " لمفيركزبادم، 
المختصر التى المقدمة مختار القامكس( كاعتمادا كذلؾ عمى )كالمسم ى

 ر كطػرائػػقػو.يبي ف فييا المػػؤلؼ أىداؼ االختصػا
 مشكمة البحث:

كبناء  عمى ما تقد ـ فإف  اإلشكالية المطركحة: ما فائدة اختصار 
 المعاجـ كما ىي قكاعد االختصار كأسسيا العممية كالعممية؟

 أسئمة البحث:
 ما معنى اختصار المعجـ؟ -
 ما ىي اإلضافة التي يقدميا اختصار المعاجـ ؟ -
 ية كالعممية ( ؟ما ىي قكاعد اختصار المعجـ ) العمم -
 ىؿ يمكف استثمار المختصرات المعجمية في العممية التعميمية ؟ -

 أىداف البحث:
كتيدؼ ىذه الكرقة البحثية إلى الكقكؼ عمى اإلضافات التي جاء 
بيا " الطاىر أحمد الزاكم" في اختصاره خاصة فيما تعمؽ بمنيجية 

أسيـ الرازم اختصار المعاجـ أـ أن و سار عمى منكاؿ سابقيػو كعمى ر 
في " مختار الصحػاح ككػذا )المصباح المنير( لمفيكمي، خاصة كأن و 
أشار إلييما في العنكاف بأف  الكتػاب مرتب عمى طريقة "مختار 
الصحاح" ك" المصباح المنيػر"، كتحاكؿ كذلؾ الكشؼ عف قيمة عممية 

 اختصار المعاجـ كالغاية منيا.
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 أىمية البحث:
لكشؼ عف فائدة اختصار المعاجـ تكمف أىمية البحث في ا

كالكقكؼ عمى قيمة المعاجـ المختصرة ككيفية استثمارىا في العممية 
 التعميمية.

 منيج البحث:
منيج البحث كصفي تحميمي؛ أم: كصؼ كعرض لفكرة اختصار 
المعاجـ ككذا كصؼ محتكل المادة في المدكنة المختارة ) مختار 

مع األخذ بشيء مف المنيج  القامكس لمزاكم ( ثـ تحمييا كنقدىا،
 اإلحصائي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 35 

Methodology of abbreviating dictionaries and their 

foundations 

a study in "Mukhtar Al Qamus by Al-Taher 

Ahmad Al-Zawy"- 

Dr.  Chadli Saadoudi,
8
 

Introduction: 

 The abbreviation of dictionaries is one of the 

important topics that linguists have pursued in the 

past and present, and it may be thought that 

shortening dictionaries is related only to large 

heritage dictionaries, and that it is not needed 

today, but in reality the shortening of dictionaries 

has its own specific rules and foundations, so it is 

an imperative as long as levels of reading vary  

And varying, and that is a request for convenience 

and simplification for readers and researchers. 

  The glossary abbreviation is not simply a 

matter of deleting grammatical information, 

secondary meanings, metaphor, and others that 

added to the words of the entries and their first 

meanings. 

  On this basis, this study attempts to highlight 

the most important features of abbreviation in the 

dictionary.  This is through a practical experience 

by Professor Al-Taher Ahmad Al-Zawy in his 

                                                           
8
 Lecturer, "A", Medea University, Algeria Axe's Title: Social and Human 

Sciences / Arabic Language - Lexical Study. 
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abbreviation of the dictionary of "Al-Muheet Al-

Muheet" by Ferozbadi, called "Mukhtar Al-

Qamoos", and based on the introduction of the 

manual in  

which the author explains the objectives and 

methods of the abbreviation. 

 Research problem: 

 Based on the foregoing, the problem at hand: 

What is the benefit of shortening dictionaries? 

What are the rules for abbreviation and their 

scientific and practical foundations ? 

 Research questions: 

-What is the meaning of the dictionary 

abbreviation ?  

-What is the addition provided by the glossary 

abbreviation  ?  

-What are the rules for abbreviation of the 

dictionary (scientific and practical ) ? 

- Can the lexical acronyms be invested in the 

educational process?  

research aims : 

 This research paper aims to identify the 

additions made by "Al-Taher Ahmed Al-Zawy" in 

his abbreviation, especially with regard to the 

methodology of abbreviating dictionaries, or 

whether he followed the example of his 

predecessors, headed by Al-Razi in "Mukhtar Al-

Sahih", as well as the "light lamp" by Fayoumi, 
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especially as he referred to them both.  In the title 

that the book is arranged in the manner of 

“Mukhtar As-Sahih” and “The Light Lamp”, it 

also tries to reveal the value and purpose of the 

process of shortening the dictionaries 

 research importance: 

 The importance of the research lies in 

uncovering the benefit of shortening dictionaries 

and identifying the value of abbreviated 

dictionaries and how to invest them in the 

educational process. 

Research Methodology: 

 Research methodology is descriptive and 

analytical;  That is: a description and presentation 

of the idea of abbreviating the dictionaries, as well 

as a description of the content of the material in 

the selected blog (the dictionary mukhtar for al-

Zawy), then analyzing and criticizing it, taking 

some statistical approach. 
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 القرآن والداللة
 10األستاذ منقور عبد الجميل  9األستاذة بموافي حميمة

  
 
 

 مقدمة:
النص القرآني نص كظؼ أنساؽ لغة كانت متداكلة في بيئة 

إنا أنزلناه قرآنا عربيا "إال أف التركيب  كلو تعالى:العرب مصداقا لق
الجديد ، كالصكر المؤثرة البميغة ،كالمعجـ الذم طاؼ بالمعنى إلى أبعد 
دالالتو ، جعؿ العرب الفصحاء يقبمكف عمى لغة القرآف كيعترفكف 
بفرادتيا كبيانيا كدقة تصكيرىا كيرفضكف دالالتيا كمرامييا كمقاصدىا 

 أىكاءىـ كال مصالحيـ. ألنيا ال تكافؽ
 مشكمة البحث:

البحث ينيض عمى إشكالية تحديد ماىية الدالالت التي عبرت 
عنيا لغة القرآف الكريـ، كاألساليب الجديدة المستعممة لذلؾ، كالتي بينيا 

 عمماء القرآف الذيف اضطمعكا باستنباط األحكاـ.
                                                           

كميػػػة اآلداب كالمغػػػات كالعمػػػـك كميػػػة اآلداب كالمغػػػات كالعمػػػـك ، جامعػػػة عػػػيف تمكشػػػنت، ، جامعػػػة عػػػيف تمكشػػػنت، أسػػػتاذة النقػػػد كتحميػػػؿ الخطػػػابأسػػػتاذة النقػػػد كتحميػػػؿ الخطػػػاب  1100
 االجتماعية، الجزائراالجتماعية، الجزائر

جامعػػػة عػػػيف تمكشػػػنت، كميػػػة اآلداب كالمغػػػات كالعمػػػـك جامعػػػة عػػػيف تمكشػػػنت، كميػػػة اآلداب كالمغػػػات كالعمػػػـك أسػػػتاذ الداللػػػة كتحميػػػؿ الخطػػػاب، أسػػػتاذ الداللػػػة كتحميػػػؿ الخطػػػاب،   10
 االجتماعية، الجزائر.االجتماعية، الجزائر.
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 أسئمة البحث:
 ف الكريـ ؟ما ىي أكجو االعجاز الداللي في لغة القرآ -
 ما ىي الميكانيزمات التي أعمميا العمماء الستنباط الدالالت ؟ -
 ما ىي أنكاع الدالالت التي عبرت عنيا أنساؽ القرآف الكريـ ؟ -
فيـ يشبو الخطاب القرآني في بنيتو النسقية الخطابات التي كانت رائجة  -

في زمف النزكؿ ) خطاب الشعر ، خطاب الكيانة ، خطاب السحر 
 ...(؟

 ىداف البحث:أ
 مف أىداؼ البحث:

أف لغة القرآف الكريـ تشكمت كفؽ نسؽ لغة العرب ثـ أعادت تشكيؿ  -
 نسؽ بديع مف القكؿ كالتعبير .

أف الدالالت التي عبرت عنيا لغة القرآف الكريـ محككمة بسنديف اثنيف  -
: السند المغكم كالسند المنطقي .كىك ما لـ يتح لمعرب الذيف عاصركا 

 ف الكريـ إال ما كاف عائدا إلى السميقة المغكية أك الممكة .نزكؿ القرآ
ف كانت المغة  - الخطاب القرآني ال يمكف فصؿ لغتو عف دالالتو ، كا 

تحيؿ عمى نفسيا أكال لما تحممو مف تشكيؿ بنيكم بديع ثـ تحيؿ بدرجة 
 ثانية عمى الداللة .
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 أىمية البحث:
ـ تبقى تحتفظ براىنية أىمية البحث تكمف في أف لغة القرآف الكري

تعبيراتيا ،عمى نقيض مثبل لغة الشعر الجاىمي الذم تعيش غربة في 
التعبير ، ألنيا ارتبطت ببيئتيا عمى مستكل المعجـ كعمى مستكل 

 الداللة.
كما أف أىمية البحث تكمف في ضركرة استثمار القكاعد التي 

حميؿ اعتمدت في استنباط االحكاـ كالدالالت في ارساء منيج لت
 الخطاب باالستئناس بتمؾ القكاعد الدقيقة كالميمة.

 منيج البحث:
المنيج المعتمد في ىذا البحث ىك المنيج التحميمي الذم يعرض 
المسألة كيناقشيا كيستنبط النتائج التي تككف ذات أبعاد كظيفية ، كال 

 تعيد ما اجت ر في البحكث السابقة.
 

The Qur’an & Semantics 

 
The language of the Noble Qur‟an is, to the extent 

that the struggling Arabs who contemplated the birth of 

the text appealed to it, because it belongs to their 

linguistic dictionary, to the extent that they are 

embarrassed by the connotations of that text because it 

undermines the foundations of their authority and 

threatens their economic and social interests in 

particular. Therefore there is a strange paradox in the 
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reception: the acceptance of the Qur‟an as a special 

language and dictionary And his rejection of meaning 

and significance.. 

  The rhetorical taste of the early Arabs has authority 

over their linguistic logic, so they cannot escape it, but 

the matter of significance is due to interpretation. When 

the Qur‟an challenged the Arabs to come up with 

something like it, they produced distorted versions that 

they thought were similar to it or simulate it (the story 

of Musaylimah the liar and others). The Noble Qur‟an 

is its argument in rhetoric and rhetoric. They 

maneuvered by attaching it to one of the popular 

rhetorical systems in their environment: the fortune 

telling speech, magic speech and poetry speech. The 

Qur‟an dazzled them in its formative music, so they 

thought it was poetry..Because poetry had absolute 

rhetorical authority.. 

            The significance of the Qur‟an is controlled by a 

number of criteria: the two are the logical standard and 

the linguistic standard. A team of Muslim scholars 

elaborated on presenting a set of precise scientific keys 

that established the process of eliciting semantics and 

put different titles for the types of semantics such as: 

the meaning of the text, the meaning of the phrase, the 

significance of the sign, the significance of the 

necessity, etc. In addition to this, one of the indications 

that the understanding of the early Arabs did not realize, 

who took the substance of the text, not its essence.. 
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 تعدد داللة المصطمحات الصوتية حتى نياية القرن الرابع اليجري
 11أ.م.د.أحمد خميل حبيب

  
 

 

 مقدمة:
 تضمف ىذا البحث ثبلث فقرات كىي عمى النحك اآلتي : 

كاليمس ، اما  ر/ النبر كاليمز ، ثالثا  / الجي اكال  / المخرج ، ثانيا  
خمط بيف ىذه سبب اختيار المكضكع فإف كثيرا  مف الباحثيف قد 

المصطمحات الصكتية نتيجة الفيـ الذم كصؿ إلى اذىانيـ بناءا  عمى 
ذكره عمماء الصكت مف المغكييف القدامى ؛ إذ إف كؿ مصطمح يدؿ 
عمى معنى ، كالتركيز سيككف عمى العمماء الذيف اىتمكا بالدراسة في 
 ىذا المصطمحات الصكتية ، كالسيما الخميؿ ، كسيبكيو ، كابف جني ،

 كابف سينا كغيرىـ.
 أىمية الموضوع : 

إف ىذا البحث يسمط الضكء عمى كؿ مصطمح صكتي اخترناه 
مبينا  معناه المغكم كاالصطبلحي عند الخميؿ ، كسيبكيو ، كابف جني ، 
كابف سينا كغيرىـ ؛ إذ تبيف لمدارس كالباحث ما المراد مف ىذا 

 المصطمح ؟ ككيؼ استعممو ىؤالء العمماء االفذاذ.
                                                           

 العراق -تدريسي في جامعة ديالي كلية التربية االساسية  11
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 مشكمة البحث :
في اثناء دراستنا المغكية لمسنا كجكد مصطمحات صكتيو متعددة 

ىذه  معالمعاني في مفاىيميا ، فحاكلنا مف خبلؿ التعامؿ 
المصطمحات مبينا  أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ ليذه المصطمحات الثبلث 

بدراستيا عند العمماء حتى نياية القرف الرابع اليجرم ،  نقكـالتي 
جعؿ القارئ يفيـ المصطمح ، كما المراد منو ؟ ككيؼ  محاكليف

 استعممو الخميؿ كابف جني ك ابف سنا كغيرىـ .
 أسئمة البحث :

سنقـك بتكجيو أسئمة لمقارئ كالدارس في ىذه مصطمحات الثبلث 
التي نحف بصددىا في التعرؼ عف معانييا ، فضبل  عف مرادفاتيا 

ا  ، لكننا سنقـك بدراستيا كاالختبلؼ في مفاىيميا ككنيا ليست بكر 
كالكشؼ عف اسياماتيا في الدرس الصكتي . كؿ ىذا سيككف ضمف 

 اسئمة يجيب عنيا بحثنا ىذا .
 : األىداف

إف اختيار ىذه المصطمحات الثبلث كاف نتيجة لبلختبلؼ 
المنيجي ليذه المصطمحات عند العمماء كالمغكييف الصكتيف مف القرف 

ابع اليجرم ، فضبل  عف كجكد اشكالية في االكؿ الى نياية القرف الر 
فيـ ىذه المصطمحات عند ىؤالء العمماء كاف ليا الحظ األكثر عند 

 الدارسيف كالمعاصريف .
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 منيج البحث :
إف الصكت المغكم كطبيعتو التراثية تجعمنا نتبعو لغة  كاصطبلحا  

تو ، مبينا  معناه عند االصكاتيف ؛ كال سيما الخميؿ كمف تبعو مف تبلمذ
فضبل  عف بياف معناه عف اصحاب المعاجـ ، كمف ث ـ معرفة المتابعة 
بيف الخميؿ كتبلمذتو ، أقصد داللة المفيكـ لممصطمح الصكتي الذم 

 اخترناه في ىذا البحث .
 

The Significance of Phonemic Terms until the End  

of the Fourth Century AH 

 

It is clear to everyone who is at the core that 

these terms, whether grammatical or phonemic, have 

stabilized and fixed and others have swung their 

money from a decision and this is what made me 

eager to get to know these terms so I chose three of 

them, namely the director, the hiss and the accent, the 

loudness and the whisper.  I will explore the 

methodological difference of phonemic terminology 

among the early scholars of Al khalil, Sibawayh, Ibn 

Jinni, Ibn Sina and others, and the disclosure of their 

contributions to the phonological lesson and their 

different approach to these terminological 

connotations and their name. 
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 الموازي وشعرية العتبات قراءة في ديوان ليمة شيرزاد األخيرة النص
 12د.مفيدة عمر قميوان 

 
 

  
 

سعت الدراسات الغربية حديثا لمبحث عف كؿ ما يضئ النص  قدمة:الم
لفيمو كتفسيره، فكاف النص المكازم أك العتبات كما  األدبي كيقارب

أسماىا جيرار جنيت ىي األداة لذاؾ الفيـ، ككف العتبات النصية ىي 
 مفاتيح الكلكج لمنص األدبي، كدعكة لمذات القارئة لقراءة تأكيمية لعبلماتو.

 مشكمة البحث:
   .امعرفة دالالت النص المكازم مف حيث ثراء المعنى كتمقي القارئ لي

 أسئمة البحث:
كتسعى ىذه الكرقة لئلجابة عمى سؤاؿ لماذا النص المكازم؟ كتبيانو 

 لمشاعر مقداد رحيـ. ليمة شيرزاد األخيرةمف خبلؿ قراءة تحميمية لديكاف 
 أىداف البحث:

ييدؼ البحث إلى تأصيؿ قراءة حداثية لمنصكص األدبية، 
ية مفاتيحيا عتبات ككلكجيا بفيـ كؿ ما يجاكرىا، كصكال لقراءة جمال

 النص، كآلياتيا تكظيؼ النظريات النقدية المعاصرة  .
 

                                                           
 .ليبيا   –راتة جامعة مص –كلية اآلداب   –النقد األديب املعاصر  –حماضر  12
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 أىمية البحث:
تعػػػػػد دراسػػػػػة الػػػػػنص المػػػػػكازم أك العتبػػػػػات النصػػػػػية مػػػػػف الدراسػػػػػات تعػػػػػد دراسػػػػػة الػػػػػنص المػػػػػكازم أك العتبػػػػػات النصػػػػػية مػػػػػف الدراسػػػػػات 
المعاصػػػرة كالتػػػي تحتػػػؿ حيػػػزا كبيػػػرا فػػػي فيػػػـ النصػػػكص مػػػف خػػػبلؿ مػػػا المعاصػػػرة كالتػػػي تحتػػػؿ حيػػػزا كبيػػػرا فػػػي فيػػػـ النصػػػكص مػػػف خػػػبلؿ مػػػا 

كيف الفرعيػػػػػػػػػة، االىػػػػػػػػػداء، كيف الفرعيػػػػػػػػػة، االىػػػػػػػػػداء، يجاكرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف عبلمػػػػػػػػػات )العنػػػػػػػػػكاف، العنػػػػػػػػػايجاكرىػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف عبلمػػػػػػػػػات )العنػػػػػػػػػكاف، العنػػػػػػػػػا
..( كتكمػػػػػػف أىميتيػػػػػػا فػػػػػػي كسػػػػػػر طػػػػػػكؽ القػػػػػػراءة التقميديػػػػػػة ..( كتكمػػػػػػف أىميتيػػػػػػا فػػػػػػي كسػػػػػػر طػػػػػػكؽ القػػػػػػراءة التقميديػػػػػػة ..االسػػػػػػتيبلؿاالسػػػػػػتيبلؿ

لمنصػػػػكص، كمػػػػنح مػػػػا يحػػػػيط بػػػػالنص كيجػػػػاكره دكران فػػػػي فيمػػػػو كتفسػػػػير لمنصػػػػكص، كمػػػػنح مػػػػا يحػػػػيط بػػػػالنص كيجػػػػاكره دكران فػػػػي فيمػػػػو كتفسػػػػير 
 عبلماتو التي تعد عتبات لكلكج النص .عبلماتو التي تعد عتبات لكلكج النص .

 .المنيج التحميمي السيميائي  منيج البحث:
 

The Parallel Text and the Poetry of Thresholds in 

a Reading of the Divan of Scheherazade's Last Night 
 

Abstract:  

Western studies recently seek to search for 

everything that illuminates the literary text and 

approximates its understanding and interpretation, so 

the parallel text or the thresholds, as Gerard Jeanette 

called them, was the tool for that understanding, since 

the textual thresholds are the keys toaccessing the 

literary text, and an invitation to the readership to read 

an interpretative reading of its signs . 

Key words:  

Parallel text - thresholds - semiotics – text's keys – 

Scheherazade 
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 اختيارات المصنف ابن مالك في شرح ابن عقيل
 13م. ىدى نعمو حمد

  
 

 المقدمة:
بسـ ا كالصبلة كالسبلـ عمى رسػكؿ ا ، كالحمػد  الػذم اختػار بسـ ا كالصبلة كالسبلـ عمى رسػكؿ ا ، كالحمػد  الػذم اختػار 
لغة العرب لتككف لغة كتابو العزيػز فزادىػا شػرفا كجمػاال كعمػكا كخمػكدا ، لغة العرب لتككف لغة كتابو العزيػز فزادىػا شػرفا كجمػاال كعمػكا كخمػكدا ، 

ألنػػاؿ شػػرؼ الكتابػػة فػػي جػػزء ألنػػاؿ شػػرؼ الكتابػػة فػػي جػػزء كلحبػػي ليػػذه المغػػة الخالػػدة فػػاني اجتيػػدت كلحبػػي ليػػذه المغػػة الخالػػدة فػػاني اجتيػػدت 
صػػغير مػػػف سػػػاحات عمكميػػا كبحػػػار فنكنيػػػا كانػػأ أكمػػػؿ بػػػإذف ا سػػػنتي صػػغير مػػػف سػػػاحات عمكميػػا كبحػػػار فنكنيػػػا كانػػأ أكمػػػؿ بػػػإذف ا سػػػنتي 
الرابعة في دراستيا ) اقصد المغة العربية ( أف أخكض غمار البحث في الرابعة في دراستيا ) اقصد المغة العربية ( أف أخكض غمار البحث في 
أعظػػػـ عمػػػـ فييػػػا كىػػػك عمػػػـ النحػػػك لكػػػف بقػػػدر قػػػابميتي العمميػػػة كالبحثيػػػة أعظػػػـ عمػػػـ فييػػػا كىػػػك عمػػػـ النحػػػك لكػػػف بقػػػدر قػػػابميتي العمميػػػة كالبحثيػػػة 

لمسماة الخبلصػة لمسماة الخبلصػة فاخترت مكضكع في شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾ افاخترت مكضكع في شرح ابف عقيؿ أللفية ابف مالؾ ا
كىك اختيارات المصنؼ ابف مالؾ رحمو ا لبعض المسائؿ دكف غيرىا كىك اختيارات المصنؼ ابف مالؾ رحمو ا لبعض المسائؿ دكف غيرىا 

 .     .     ( ( كالتي قاؿ عنيا ابف عقيؿ عبارة : ) اختيار المصنؼكالتي قاؿ عنيا ابف عقيؿ عبارة : ) اختيار المصنؼ
 :مشكمة البحثمشكمة البحث

القارئ لكتاب شرح ابف عقيػؿ يمحػظ تعػدد العبػارات التػي اسػتعمميا القارئ لكتاب شرح ابف عقيػؿ يمحػظ تعػدد العبػارات التػي اسػتعمميا   
، كذىػػػب ، كذىػػػب الشػػػارح فػػػي تفسػػػير كشػػػرح األلفيػػػة  ، مثػػػؿ : أشػػػار المصػػػنؼ الشػػػارح فػػػي تفسػػػير كشػػػرح األلفيػػػة  ، مثػػػؿ : أشػػػار المصػػػنؼ 

المصػػػنؼ ، كتػػػابعيـ المصػػػنؼ كغيرىػػػا مػػػف العبػػػارات التػػػي أدت معناىػػػا المصػػػنؼ ، كتػػػابعيـ المصػػػنؼ كغيرىػػػا مػػػف العبػػػارات التػػػي أدت معناىػػػا 

                                                           
ماجستير  تدريسية في جامعة تكريت، كلية التربية للبنات، قسم الجغرافية،  13

 . ، العراقمعلومات ومكتبات
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كمػػػا يجػػػب ؛ إال عبػػػارة كاحػػػدة لفتػػػت النظػػػر إلييػػػا كىػػػي ) كىػػػك اختيػػػار كمػػػا يجػػػب ؛ إال عبػػػارة كاحػػػدة لفتػػػت النظػػػر إلييػػػا كىػػػي ) كىػػػك اختيػػػار 
المصنؼ ( معنى ىذا إف أمر االختيػار جػاء عػف عػدة مسػائؿ مطركحػة المصنؼ ( معنى ىذا إف أمر االختيػار جػاء عػف عػدة مسػائؿ مطركحػة 
أمػػاـ المصػػنؼ فاختػػار منيػػا مػػا رآه األنسػػب مػػف أراء العممػػاء ، كىػػذا مػػا أمػػاـ المصػػنؼ فاختػػار منيػػا مػػا رآه األنسػػب مػػف أراء العممػػاء ، كىػػذا مػػا 

ي ىذه الدراسة لنعرؼ أسباب ىذا االختيار كنتعػرؼ عمػى تمػؾ ي ىذه الدراسة لنعرؼ أسباب ىذا االختيار كنتعػرؼ عمػى تمػؾ سنبحثو فسنبحثو ف
 اآلراء األخرل التي لـ تقنع المصنؼ كفاية ليختارىا .اآلراء األخرل التي لـ تقنع المصنؼ كفاية ليختارىا .

 أسئمة البحث:أسئمة البحث:
بنػػاء عمػػى مػػا جػػاء فػػي مشػػكمة البحػػث فػػاف األسػػئمة المطمػػكب أف بنػػاء عمػػى مػػا جػػاء فػػي مشػػكمة البحػػث فػػاف األسػػئمة المطمػػكب أف   

 يجيب عمييا ىذا البحث ىي :يجيب عمييا ىذا البحث ىي :
ابف عقيؿ ابف عقيؿ . ما عدد المسائؿ التي اختارىا ابف مالؾ في ألفيتو كحددىا . ما عدد المسائؿ التي اختارىا ابف مالؾ في ألفيتو كحددىا 11

 بعبارة )كىك اختيار المصنؼ(؟بعبارة )كىك اختيار المصنؼ(؟
بػػػػأم المكضػػػػكعات تركػػػػزت تمػػػػؾ االختيػػػػارات ؟ كمػػػػا ىػػػػي المسػػػػائؿ بػػػػأم المكضػػػػكعات تركػػػػزت تمػػػػؾ االختيػػػػارات ؟ كمػػػػا ىػػػػي المسػػػػائؿ   -22

 األخرل التي لـ يخترىا ابف مالؾ ؟األخرل التي لـ يخترىا ابف مالؾ ؟
 أىداف البحث:أىداف البحث:

بنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة تشػػػػكمت بنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة تشػػػػكمت 
مجمكعػػػػة مػػػػف األىػػػػداؼ كالغايػػػػات التػػػػي يمكػػػػف أف تسػػػػيـ فػػػػي تكضػػػػيح مجمكعػػػػة مػػػػف األىػػػػداؼ كالغايػػػػات التػػػػي يمكػػػػف أف تسػػػػيـ فػػػػي تكضػػػػيح 

     -تية :تية :األىداؼ اآلاألىداؼ اآل
االطبلع عمى مسائؿ اختمؼ فييا العمماء بآرائيـ كاختير مف بينيػا االطبلع عمى مسائؿ اختمؼ فييا العمماء بآرائيـ كاختير مف بينيػا   –  11

 األنسب .األنسب .
 الكشؼ عف عدد تمؾ المسائؿ كأماكنيا في شرح ابف عقيؿ . الكشؼ عف عدد تمؾ المسائؿ كأماكنيا في شرح ابف عقيؿ .   –  22
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 أىمية البحث:أىمية البحث:
نظػرا ألىميػة كتػػاب شػرح ابػف عقيػػؿ كاعتمػاده فػي تػػدريس مػادة النحػػك نظػرا ألىميػة كتػػاب شػرح ابػف عقيػػؿ كاعتمػاده فػي تػػدريس مػادة النحػػك 

ازاؿ أفضػػؿ كتػػاب تعميمػػي ازاؿ أفضػػؿ كتػػاب تعميمػػي بأغمػػب أقسػػاـ المغػػة العربيػػة كعمػػـك الػػديف كىػػك مػػبأغمػػب أقسػػاـ المغػػة العربيػػة كعمػػـك الػػديف كىػػك مػػ
فػػػي عمػػػـ النحػػػك كرغػػػـ كثػػػرة الدراسػػػات فيػػػو كحكلػػػو فينالػػػؾ مجػػػاالت أخػػػرل فػػػي عمػػػـ النحػػػك كرغػػػـ كثػػػرة الدراسػػػات فيػػػو كحكلػػػو فينالػػػؾ مجػػػاالت أخػػػرل 
جديػػدة قابمػػة لمبحػػث فييػػا كالتحػػرم عنيػػا لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا الدارسػػكف ، كمػػف جديػػدة قابمػػة لمبحػػث فييػػا كالتحػػرم عنيػػا لػػـ يتطػػرؽ إلييػػا الدارسػػكف ، كمػػف 

 ىنا نرل أىمية ىذا البحث.ىنا نرل أىمية ىذا البحث.
 منيج البحث:منيج البحث:

 ..المنيج المتبع في ىذا البحث ىك المنيج التحميمي المنيج المتبع في ىذا البحث ىك المنيج التحميمي 
 

The Classifier Options in Explaining Ibn Aqeel 
 

The research is in two chapters. In the first chapter 

we dealt with the life of Ibn Malik and Ibn Aqeel, their 

scientific standing and their writings. As for the second 

chapter, we dealt with a group of grammatical and 

morphological issues that were mentioned in the book 

Sharh Ibn Aqeel for the millennium Ibn Malik and said 

about it that this is the choice of the compiler, and we 

found after analyzing the reasons that The Choice was 

the best among other opinions made by scholars of 

grammar and Arabic language, and the analytical 

approach was followed in that.  Most of these issues came 

in nouns and some in verbs, some of them more in 

grammar and few in morphology. 

The total number of the  studied issues amounted to 

18 issues and most of them were in the third part of the 

book. 
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ائ ص  الخ    ف ي ق ص ص  األط ف ال   ط اب  الم غ و ي  الد الل ي  خ ص 
 14 د. ف ك ر ي عبد الم نعم الن ج ار

 مقدمة:ال
يحب  األطفاؿ االستماع  إلى الق صص المنعشة كالحكايات الش ائقة. 
كقد شج عت  ىذه المحب ة األدباء عمى إنتاج القصص الجذ ابة كالحكايات 

اؿ بشت ى أنكاعيا، فكانت القصص الخيالي ة، كالش عبي ة، المحب بة لؤلطف
كالكاقعي ة، كالت اريخي ة، كالفكاىي ة، كالبكليسي ة، كقصص الحيكاف، 
كاألساطير كالخرافات، كالمغامرات، كالخياؿ العممي ، كغيرىا. ككثرة ىذه 
األنكاع تشير إلى أف  القص ة تتمت ع بمكاف الص دارة في ميداف أدب 

 طفاؿ.  األ
 مشكمة البحث:

يحاكؿ البحث الكشؼ عف خصائص الخطاب الم غكم  الد اللي  في 
ق صص األطفاؿ مف خبلؿ بعض األعماؿ القصصية المشيكرة لكت اب 

 مشيكريف في ىذا المجاؿ.
 أسئمة البحث:

كيؼ يمكف الت عر ؼ عمى خصائص الخطاب الم غكم  الد اللي  في  -1
 ق صص األطفاؿ؟

                                                           
 أستاذ النحو والصرف والعروض )م(، قسم المغة العربية، كمية اآلداب، جامعة الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة 14
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 الخصائص التي يجب تكافرىا في تمؾ الق صص؟ ما أىـ  ىذه -2
ىؿ تستطيع ق صص األطفاؿ بخصائصيا الم غكي ة كالد اللي ة أف تقد ـ  -3

 مضاميف جديدة تمتاز بيا عمى غيرىا في مجاؿ أدب األطفاؿ؟
 ما الت كصيات ال تي تفيد مبدعي قصص األطفاؿ؟   -4

 أىداف البحث:
السابقة تشكمت  بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو

 مجمكعة مف األىداؼ، منيا:
معرؼ الخصائص الصكتية كالمعجمية كالصرفية كالنحكية كالداللية في  -1

 القصص المكتكبة لؤلطفاؿ.
 تطكير الجكانب المغكية في المحتكل القصصي المقدـ لؤلطفاؿ. -2
الكشؼ عف مدل المناسبة بيف عمر الطفؿ، كالمحتكل القصصي  -3

 المقد ـ لو.
 بحث:أىمية ال

في لف ت الن ظر إلى أىمي ة البنية الم غكي ة  أىمي ة البحثتكمف 
كالد اللي ة في تكصيؿ فكرة الكاتب إلى الط فؿ، كمراعاة تكافؽ ىذه البنية 
الم غكي ة كالد اللي ة مع المرحمة العمري ة لمط فؿ في إطار المنج ز القصصي  

 المقد ـ ليـ بالم غة العربي ة.
 حث:منيج الب

في الدراسة  البحث عمى المنيج الكصفي ، كالمنيج الت حميمي  سيت كئ 
 كالتحميؿ.
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داللة الطباق في شعر أوس بن معن الم زني وأثرىا في 
 توجيو القيم االنسانية

          15أ.م.د. حيدر صاحب شاكر
 م.م. شيماء عبد الرحيم صالح 

 
 مقدمة:ال

اىمي كفحؿ  مجيد ، أدرؾ الشاعر أكس بف معف الم زني، شاعر ج   
االسبلـ، كحسف اسبلمو كع د  مف أشير الشعراء المخضرميف في 
الجاىمية كأبرزىـ في االسبلـ، شك مت قصائده مثار عناية الميتميف، 
كأفرزت مضاميف إنسانية راقية، كفنكف ببلغية، كسجم ت حضكر ا ممي ز ا 

(في التعبير عف الصكر في ذائقة المتمقي، إذ أسيـ الفف البديعي)الطباؽ
 األدبية، كمظاىر الحياة العربية بكؿ تفاصيميا.

 مشكمة البحث:
لـ أجد عمى ما كقفت عميو مف مصادر كمراجع دراسات مبسكطة    

 تناكلت فف الطباؽ؛ لدل الشاعر، كألجؿ ذلؾ ارتئيت كتابة ىذا البحث.
سبب شيرة  يحاكؿ البحث إثارة تساؤالت عدة ستتـ  معالجتيا، منيالذلؾ 

 الشاعر؟ كما المضاميف األدبية كالفنية التي خرج إلييا فف الطباؽ؟  

                                                           
 د األدبي، جامعة سامراء، كلية اآلداب، العراق.أستاذ مشارك، التخصص: البالغة والنق 15
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 أىداف البحث: 
يعمؿ البحث عمى تفعيؿ دكر فف الطباؽ كمضامينو في رسـ سمك 
قامة  األفعاؿ الحسنة؛ ليخرج مجتمعا  ناضجا ، في حفظ الحقكؽ كا 

قيم ا عميا،  العدؿ، فضبل  عف القيـ االنسانية، سطرتيا قصائده؛ محققة
 كم ث بل  سامية.

 أىمية البحث: 
تكمف أىمية البحث في ككف الشاعر سط ر أركع المثؿ العربية 
األصيمة، فطغت في شعره، كأبرزت خمقا  عربيا  أصيبل  يمثؿ أنبؿ 
الصفات الحميدة، كالخبلؿ الرشيدة، تناثرت في شعره، كأضحت حم ة 

 فف الطباؽ.قشيبة طغت عمى لغتو الشعرية، جس دىا 
 منيج البحث:

جاء منيج البحث كصفي ا تحميمي ا، انتظـ بمبحثيف تقد ميما تمييد 
ـ   كتبلىما خاتمة، جاء المبحث األكؿ معنكنا  بػ)طباؽ اإليجاب(،ككس 

كسج مت الخاتمة أىـ النتائج التي  المبحث الثاني بػ)طباؽ السمب(
أدبية كمعجمية تكصؿ إلييا البحث، كمصادر البحث كانت لغكية ك 

 لرصد الظكاىر الفنية.
 الداللة، الطباؽ، شعر أكس المزني. الكممات المفتاحية:
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 شعر الحب العذري  في الشعر األموي      
 16د.عالء الدين حسين احمد السعيدي

 
 

 مقدمة: ال
الشعر فف ، كىك عند العرب ديكانيـ، كلو مقاـ كبير بينيـ ، كلقد اشتير 

ر عنيـ  حسف التفكؽ ، كسبلمة الفطرة التي تجعميـ مف العرب بو ، كاشتي
بيف الشعكب التي تتذكؽ الفف ، فمعظـ ىؤالء العشاؽ في الجاىمية كاالسبلـ  

بد مف الحديث عف الصمة بيف الحب كانكا يقرضكف الشعر، كمف ىنا ال
 كالفف حتى نستطيع تفسير ظيكر ىذا الحب في المجتمع العربي .

  أىمية البحث:
ة قضية الحب العذرم في شعر بني أمية، كىي قضية الزالت دراس

 ميما قدمت فييا مف دراسات . تشغؿ )االدب العربي القديـ(
 اىداف البحث:

الكقكؼ عنػد الشػعر العػذرم فػي العصػر االمػكم، كىػؿ كانػت دراسػات الكقكؼ عنػد الشػعر العػذرم فػي العصػر االمػكم، كىػؿ كانػت دراسػات   
 عف شكؿ كنكع ىذا الحب في العصريف الجاىمي كاالسبلمي؟عف شكؿ كنكع ىذا الحب في العصريف الجاىمي كاالسبلمي؟

  مشكمة البحث:
ية اآلراء كالنتائج التي تكصمت الييا الدراسة، مف الكقكؼ عمى اىم

 خبلؿ مف نقاد األدب القدماء كالمحدثيف، كالنتائج التي تكصمكا إلييا.

                                                           
 . العراق -تدريسي في كمية اإلسراء الجامعة، في بغداد 16
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 منيج البحث: 
لما كانت الدراسة تنصب عمى دراسة النص، فكاف البد  مف اختيار 
المنيجيف التاريخي كاالجتماعي ، كاالستعانة بالمنيج النفسي ، فضبل  عف 

راسة نظريات عمـ النفس كالفمسفة في عممية تحميؿ النصكص الشعرية د
 المختارة.

  خطة البحث:
 كثبلثة مباحث.المقدمة اشتمؿ البحث عمى 

تناكؿ المبحث االكؿ مطمباف : المطمب االكؿ : الغزؿ) في المغة    
 كاشتراؾ النسيب كالتشبيب( في معناه.

 ية كاالصطبلحية.المطمب الثاني: العذرم في الداللة المغك 
كتناكؿ المبحث الثاني بمطمب أكؿ : الغزؿ في الشعر الجاىمي 

 كاالسبلمي.
 كمطمب ثاني: الغزؿ في الشعر االمكم.

كمبحث ثالث تناكؿ: مطمباف: المطمب األكؿ : الخصائص الفنية في 
 الخصائص العذرية.

 كاشتمؿ عمى دراسة )المبلمح االسمكبية، كالمعاني كالمكسيقى، كبنية
 القصيدة العذرية(.

كالمطمب الثاني تناكؿ )المحبكبة كالماء(. كاشتمؿ البحث عمى أىـ النتائج 
 التي تكصؿ إلييا، مع خاتمة ، مع قائمة بالمراجع كالمصادر  
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 الضمير العربي وما يقابمو في اإلنجميزية
 جامعة البصرة -دراسة تقابمية تطبيقية عمى طمبة قسم الترجمة 

 17حميد العبد اهللم.د. مراد أ.

 
 المقدمة:

كظفت المغة العربية الضمير في تركيبيا ألغراض لغكية كدالالت، 
كلـ يكف كجكده إعتباطا، بؿ أصبح ضركرة يمجأ إلييا الكاتب كالمتكمـ 
لئلستعانة في الكصكؿ إلى مبتغاه بعيدا عف التطكيؿ ميبل إلى اإليجاز، 

غؿ كؿ نكع منيا حالة فتشكؿ الضمير بأنكاع عدة كأشكاؿ مختمفة، ش
إعرابية إستغنت عف ذكر الكممات عينيا، فتكزعت الضمائر بيف ضمائر 
رفع كنصب كجر، منفصمة ك متصمة، ككؿ منيا داللة عمى المفرد 
كالمثنى كالجمع، كلممذكر كالمؤنث، كىذا ما ميز المغة العربية عف 

النكع مف  اإلنجميزية عمى الرغـ مف التشابو بيف المغتيف في تكظيؼ ىذا
 المعارؼ، لكنيا إختمفت في تكظيفاتيا مف العربية لئلنجميزية.  

 مشكمة البحث:
مف أىـ المشاكؿ التي تكاجو متعممي المغات كالمترجميف عمى حد 
سكاء، ترجمة الضمير مف العربية اإلنجميزية كبالعكس، اذ يكاجو طمبة 

                                                           
 باحث اكاديمي في مركز دراسات البصرة والخميج العربي، جامعة البصرة، العراق. 17
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ع ترجمة قسـ الترجمة في جامعة البصرة صعكبات عدة في التعامؿ م
الضمير في النصكص العربية اك اإلنجميزية، فالطالب معتمد تماما عمى 
معرفتو المكتسبة خبلؿ مراحؿ دراستو السابقة، مما يسبب ضعفا كاضحا 

 في التعامؿ مع المغتيف. 
 أسئمة البحث:

 مف أىـ االسئمة التي يطرحيا البحث:
 ة االنجميزية؟مالفرؽ بيف الضمير في المغة العربية كالضمير في المغ -1
 ما أكجو الشبو بيف الضمير في المغة العربية كالمغة اإلنجميزية؟ -2
 ما أكجو اإلختبلؼ بيف الضمير في المغة العربية كاإلنجميزية؟ -3

 أىداف البحث:
ييدؼ البحث مف خبلؿ عرض تفصيمي لمكضكع الضمير في المغة 

راسات العربية كالضمير في المغة اإلنجميزية، لتعريؼ الميتميف بالد
التقابمية كالترجمة عبر جمع المكضكع في مكاف كاحد كعقد مقارنة مباشرة 
بعد إجراء مسح تفصيمي كتتبع دقيؽ لحيثيات الضمير في المغتيف، 

 ليتمكف بعدىا مف معرفة تكظيفات الضمير كالفرؽ بيف المغتيف. 
 أىمية البحث:

يف يشكؿ البحث التقابمي أىمية كبرل لمتعممي المغات كالباحث
كالمترجميف ليمكنيـ مف التعرؼ عف كثب حكؿ مكضكع الضمير في 
المغة العربية كالضمير في المغة اإلنجميزية، كيجعميـ قادريف عمى التمييز 
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السريع بيف خصائص كؿ لغة منفصمة عف األخرل، ثـ يستطيعكا 
 بسيكلة التمييز كالتفريؽ كالتعرؼ عمى مكاطف التشابو كاإلختبلؼ بينيا.  

 البحث: منيج
إعتمد الباحث في بحثو عمى إتباع منيجيف مستقميف عف بعضيما، 
لكنيما متبلزميف كال بد ليما مف السير معا، فأعتمد الباحث عمى المنيج 
الكصفي في كصؼ الضمير كما مكجكد في كتب النحاة العرب عف 
طريؽ جمع كطرح كؿ ما أتفؽ عميو عندىـ، مبتعديف عف مكاضع 

في مسألة معينة، ثـ أنتقؿ الباحث إلى المنيج الثاني إختبلؼ النحكييف 
الذم أعتمد فيو عمى المنيج التقابمي عبر إجراء مقارنة دقيقة كشاممة 
لكؿ حيثيات الضمير في المغتيف، لنخرج بعدىا بتحديد مكاضع التشابو 

 بينيما كمكاضع اإلختبلؼ أيضا.
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The Arabic Pronoun and its Equivalent in English 

An applied cross-study on students of the 

Department of Translation - University of Basra 

Introduction: 

The Arabic language employed the pronoun in its 

structure for linguistic purposes and connotations, and 

its existence was not an arbitrary matter. Rather, it 

became a necessity that the writer and the speaker 

resort to in order to reach their goals far from 

lengthening a tendency to brevity, thus forming the 

pronoun in many different types and forms, each of 

which occupied a syntactic case that dispensed with 

mentioning .The words are the same, so pronouns were 

divided between the pronouns of the nominative, 

accusative and prepositional pronouns, separate and 

connected, and each of them denotes the singular and 

the plural, and the masculine and the feminine, and this 

is what distinguished the Arabic language from the 

English despite the similarity between the two 

languages in employing this type of knowledge, but 

they differed in their uses From Arabic to English. 
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 القصدية في الم غة
 18ابيم. م معد عمي نوري مرزوك الرك

 
 
 ::  المقدمةالمقدمة  

مما ال شؾ فيو أفَّ كؿَّ نٍص يعتمد عمػى معػايير عػدة  اثنػاء عمميػة مما ال شؾ فيو أفَّ كؿَّ نٍص يعتمد عمػى معػايير عػدة  اثنػاء عمميػة 
التكاصػػؿ الموغػػكمن بػػيف المػػتكمنـ كالمخاطػػب، كمػػف ىػػذه المعػػايير: القصػػدية التكاصػػؿ الموغػػكمن بػػيف المػػتكمنـ كالمخاطػػب، كمػػف ىػػذه المعػػايير: القصػػدية 
في الموغػة، فقػد شػكمت الموغػة منػذ القػدـ اىتمػاـ اإلنسػاف، فنػراهى يسػعى إلػى في الموغػة، فقػد شػكمت الموغػة منػذ القػدـ اىتمػاـ اإلنسػاف، فنػراهى يسػعى إلػى 

الكشػػػػؼ عػػػػف طبيعتيػػػػا، الكشػػػػؼ عػػػػف طبيعتيػػػػا، دراسػػػػتيا، ككيفيػػػػة معرفػػػػة اسػػػػرارىا عػػػػف طريػػػػؽ دراسػػػػتيا، ككيفيػػػػة معرفػػػػة اسػػػػرارىا عػػػػف طريػػػػؽ 
كنشأتيا، ككيفية استعماليا، ككثير مف العكامؿ األخرل التػي تتػدخؿ فػي كنشأتيا، ككيفية استعماليا، ككثير مف العكامؿ األخرل التػي تتػدخؿ فػي 

 عممية نطقيا كأدائيا، كالعكامؿ الخارجية التي تؤثر في المعنى.عممية نطقيا كأدائيا، كالعكامؿ الخارجية التي تؤثر في المعنى.
 مشكمة البحث:مشكمة البحث:

تجسد مشكمة البحث في أفن أغمب الدراسات المنسانينة أغفمت معيػار تجسد مشكمة البحث في أفن أغمب الدراسات المنسانينة أغفمت معيػار 
أىميػػة فػػي انجػػاح العمميػػة أىميػػة فػػي انجػػاح العمميػػة   ، ِلمػػا ليػػا مػػف، ِلمػػا ليػػا مػػف   (Intentionality)القصػػدية القصػػدية 

التكاصػػمينة، إذ نمحػػظ أفن كػػؿ مػػا جػػاءا حػػكؿ ىػػذا المعيػػاِر كػػافا فػػي سػػياؽ التكاصػػمينة، إذ نمحػػظ أفن كػػؿ مػػا جػػاءا حػػكؿ ىػػذا المعيػػاِر كػػافا فػػي سػػياؽ 
الحديث عف اْلناظاِرينة التاداكليَّة؛ لذلؾ نتطمع في دراستنا ىذه لمناقشة ىػذا الحديث عف اْلناظاِرينة التاداكليَّة؛ لذلؾ نتطمع في دراستنا ىذه لمناقشة ىػذا 

 المعيار كبياف مفيكمو، كمحاكلة الكشؼ عف أصكلو.المعيار كبياف مفيكمو، كمحاكلة الكشؼ عف أصكلو.
 

                                                           
 ..  قارقار  ذيذي  محافظةمحافظة  فيفي  للتربيةللتربية  العامةالعامة  المديريةالمديرية  التربية،التربية،  وزارةوزارة  يعمل فييعمل في  11
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 اسئمة البحث:اسئمة البحث:
لدراسة ىي: ما الناظاِريَّة القصدية لدراسة ىي: ما الناظاِريَّة القصدية إف مفن أىـ االسئمة التي تطرحيا اإف مفن أىـ االسئمة التي تطرحيا ا

ِعند العارب؟ ككيؼ ناظارا العىمماء العارب إلى قصد المتكمنـ؟ ىؿ القصدية ِعند العارب؟ ككيؼ ناظارا العىمماء العارب إلى قصد المتكمنـ؟ ىؿ القصدية 
ناظاِريَّػػة كاحػػدة أـ ناظاِريَّػػات عػػدة؟ ىػػؿ اسػػتطاعت ىػػذه الناظاِريَّػػة أف تجيػػب ناظاِريَّػػة كاحػػدة أـ ناظاِريَّػػات عػػدة؟ ىػػؿ اسػػتطاعت ىػػذه الناظاِريَّػػة أف تجيػػب 

 ِعف األسئمة المبيمة؟ كما مفيكـ القصدية ِعند المنسانينيف المحدثيف؟ِعف األسئمة المبيمة؟ كما مفيكـ القصدية ِعند المنسانينيف المحدثيف؟
 البحث: البحث:   أىداف وأىميةأىداف وأىمية

تيػػدؼ دراسػػتنا إلػػى مناقشػػة معيػػار القصػػدية، كالسػػعي إلػػى الكقػػكؼ تيػػدؼ دراسػػتنا إلػػى مناقشػػة معيػػار القصػػدية، كالسػػعي إلػػى الكقػػكؼ 
عمى ىذه الظاىرة أك الناظاِريَّة كتسميط الضكء عمييا، ككنيا مف المعػاينير عمى ىذه الظاىرة أك الناظاِريَّة كتسميط الضكء عمييا، ككنيا مف المعػاينير 
الميمة، في الكقت الَِّذم نمحظ فيو تزايدنا مستمرنا فػي الدراسػات كالبحػكث الميمة، في الكقت الَِّذم نمحظ فيو تزايدنا مستمرنا فػي الدراسػات كالبحػكث 

سػػػػػتف، كسػػػػػيرؿ، سػػػػػتف، كسػػػػػيرؿ، التػػػػػي تعنػػػػػى بالمَّسػػػػػانينات التػػػػػي حػػػػػددىا) فتجنشػػػػػتايف، أك التػػػػػي تعنػػػػػى بالمَّسػػػػػانينات التػػػػػي حػػػػػددىا) فتجنشػػػػػتايف، أك 
ككرايس، ككارناب، كفرانز برنتػانك(، كمػا يسػتمد ىػذا البحػث أىميتػو مػف ككرايس، ككارناب، كفرانز برنتػانك(، كمػا يسػتمد ىػذا البحػث أىميتػو مػف 
ككنػػػػػػِو يؤسػػػػػػػس؛ ألجػػػػػػؿ االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػف الدراسػػػػػػػات المَّسػػػػػػانينة الحديثػػػػػػػة، ككنػػػػػػِو يؤسػػػػػػػس؛ ألجػػػػػػؿ االسػػػػػػػتفادة مػػػػػػف الدراسػػػػػػػات المَّسػػػػػػانينة الحديثػػػػػػػة، 

 كتطبيقاتيا.كتطبيقاتيا.
 منيج البحث:منيج البحث:

كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذه االشػػػكاالت كغيرىػػػا، كػػػاف المػػػنيج المتبػػػع ىػػػك كلئلجابػػػة عػػػف ىػػػذه االشػػػكاالت كغيرىػػػا، كػػػاف المػػػنيج المتبػػػع ىػػػك 
 المزاكجة بيف المنيج الكصفين كالتحميمين   المزاكجة بيف المنيج الكصفين كالتحميمين   
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ABSTRACT : 

Introduction : 
There is no doubt that each text depends on several 

criteria during the process of linguistic communication 

between the speaker and the speaker, and of these criteria: 

As for the intention of a language, the language has 

long been the concern of the human being, we see him 

seeking to study it, how to know its secrets by revealing its 

nature, its origin, how it is used, and many other factors 

that interfere with the process of its pronunciation and 

performance, and external factors that affect the meaning. 

The problem of research: 
The problem of research is that most linguistic studies 

have omitted the criterion of intentionality, because of its 

importance in the success of the communication process, 

as we note that all that came about this criterion was in the 

context of talking about deliberative theory, so we look 

forward in this study to discuss this criterion and explain 

its concept, and try to reveal its origins. 

Research questions: 

One of the most important questions posed by the 

study is: What is the theory of intent among Arabs? How 

did Arab scholars view the intention of the speaker? Is 

intent as one theory or several theories? Has this theory 

been able to provide responses to essential questions? 

What is the concept of intent in terms of modern 

linguistics? 
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دور البنية الم غ و ي ة لألدب االلكتروني في تعزيز كفاءات الذكاء 
 الرقمي استعداد  لوظائف المستقبل

 2: د. عصمت مصباح خورشيد       19: د. أحمد عبدالتواب شرف الدين
                     

                    
                      

 
 مقدمة:ال

ىي -مع تقدـ التكنكلكجيا ك سيطرة الرقمنة  - إ ف  البنية الم غ كية
العنصر األساس لبناء الجسكر الر ق مية لؤلدب االلكتركني بشكؿ عاـ ك 
ن ى ع ف  الم غ ة إليصاؿ الف ك ر  "أدب الطفؿ االلكتركني" كفرع  منو ؛فبل غ 
ك تنمية القدرات المعرفية ك األخبلقية ك الميارية ، ك ال سيما إذا 

لجسكر العنصر األدبي االلكتركني الذم يجمع بيف تضمنت ىذه ا
الصكت ك الصكرة ك المكسيقى لتجسيد المشيد الر ق م ي ك تكصيؿ 
الميارات ك الكفاءات الرقمية بشكؿ  م ب س ط ك التي تندرج تحت مصطمح 

 " الذكاء الرقمي"؛ لسد الفجكات الرقمية بيف الصغار ك الكبار.
                                                           

جامعة  –كمية اآلداب  -التكاب شرؼ الديف ) مدرس المغة اإلنجميزية ك الترجمةد. أحمد عبد  19
 جميكرية مصر العربية. –المنكفية 

 –كمية التربية  –د. عصمت مصباح يكسؼ خكرشيد ) مدرس مساعد بقسـ رياض األطفاؿ   2
 جميكرية مصر العربية   –جامعة طنطا 
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 مشكمة البحث:
لقائمة نتيجة التحكؿ الرقمي كالفجكات الر ق م ي ة ظيكر التحديات ا

بيف المراحؿ العمرية المختمفة خاصة في الفترة مف الرابعة حتى الثانية 
ي ة في شكمو الحديث  عشرة عام ا ؛ فصار األدب االلكتركني ببنيتو الم غ ك 

 Digitalمحاكلة  إلكساب الفرد ميارات ك كفاءات الذكاء الرقمي " 
Intelligence  كمصطمح حديث في عالـ الرقمنة لمتأقمـ مع الكاقع  "

 ك استعداد ا لكظائؼ المستقبؿ.
 أسئمة البحث:

ما ىك األدب االلكتركني ك ما الفرؽ بيف األدب العاـ ك أدب الطفؿ في  -1
 العالـ الر ق م ي؟

االلكتركني لتعزيز الذكاء في أم مراحؿ عمرية يتـ تقديـ األدب  -2
 ؟الرقمي

لية البنية المغكية لفنكف ىذا األدب في تعزيز الذكاء ما مدل فعا -3
 الرقمي؟

ماىي ميارات ك كفاءات الذكاء الرقمي كمصطمح حديث في القرف  -4
 الحادم ك العشريف؟

قة ت ع م ـ ميارات ك كفاءات الذكاء الرقمي باالستعداد لكظائؼ  -5 ماىي ع بل 
 المستقبؿ؟
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 أىداف البحث:
بحث كأسئمتو السابقة تشكمت بناء عمى ما تقدـ في مشكمة ال

مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 
  -األىداؼ:

ي ة لػػ "  -1 تسميط الضكء عمى مدل أىمية الدكر الذم ت م ث م و  البنية الم غ ك 
األدب االلكتركني" بشكؿ عاـ ك " أدب الطفؿ االلكتركني " بشكؿ 

 خاص.
 االلكتركني في العالـ الرقمي .التعرؼ عمى فنكف األدب  -2
البحث في مدل فعالية البنية المغكية لفنكف األدب االلكتركني في  -3

تعزيز ميارات ك كفاءات الذكاء الرقمي في المراحؿ العمرية المبكرة ك 
 المتكسطة ك المتأخرة بد ء ا مف الرابعة حتى الثانية عشرة عام ا؟

 :أىمية البحث
ندرة األبحاث التي تدرس أىمية البنية جاءت ضركرة ىذا البحث  مع 

ي ة لؤلدب االلكتركني ك أدب الطفؿ االلكتركني كفرع  منو في  إكساب  الم غ ك 
"   Digital Intelligenceالفرد لميارات ك كفاءات الذكاء الرقمي " 

كمصطمح حديث في عالـ الرقمنة ؛ ك خاصة بدء ا مف مرحمة الفرد 
( إلى 4ة ك المتكسطة ك المتأخرة في الفترة مف )العمرية في الطفكلة المبكر 

ق عة في 12) ( عام ا لتشكيؿ ىكية الفرد الرقمية ك تجنيبو المخاطر الم ت ك 
استخدامو لؤلنترنت ؛ ك بالتالي يككف عمى استعداد لمكاجية المستقبؿ ك 
االلتحاؽ بكظائؼ  في المستقبؿ غير مكجكدة اآلف بحيث تسيرىا 
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ة مما يجعؿ الفرد في حاجة ماسة المتبلؾ كثير مف التكنكلكجيا الرقمي
 الميارات ك الكفاءات الرقمية.

 منيج البحث:
يعتمد البحث الحالي عمى المنيج الكصفي التحميمي الستعراض  

الدراسات ك البحكث العربية ك األجنبية لمتدليؿ عؿ مدل فعالية البنية 
ي ة لؤلدب االلكتركني في تعزيز كفاءات   الذكاء الرقمي.الم غ ك 
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The Role of the Linguistic Structure of Electronic 

Literature in Improving Digital Intelligence 

Competencies 

in Preparation for Future Jobs 
 

Dr. Ahmad Abdel Sharaf Eldin   Dr. Esmat Khorshed. 

Introduction:  

The linguistic structure - with the advancement 

of technology and the domination of digitalization - 

is the basic element for building digital bridges for 

electronic literature in general and “electronic child 

literature” as a branch of it. These bridges are the 

electronic literary component that combines sound, 

image and music to embody the digital scene and 

simplify digital skills and competencies that fall 

under the term "digital intelligence", to bridge the 

digital divides between young and old. 

Research problem: 

 The emergence of existing challenges as a 

result of digital transformation and digital gaps 

between different age groups, especially in the 

period from four to twelve years demanded 

electronic literature, with its linguistic structure in 

its modern form, as it became an attempt to provide 

the individual with the skills and competencies of 

digital intelligence, as a modern term in the world 

of digitalization, to adapt to reality and prepare for 

future jobs. 
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Research Questions: 

1 -What is electronic literature and what is the 

difference between general literature and child 

literature in the digital world? 

2 - At what age stages is electronic literature 

presented to enhance digital intelligence? 

3 -How effective is the linguistic structure of the 

arts of this literature in promoting digital 

intelligence? 

4 - What are the skills and competencies of digital 

intelligence as a modern term in the twenty-first 

century? 

5 -What is the relationship of learning digital 

intelligence skills and competencies to preparing 

for future jobs? 

 

Research Aims 

Based on the above  research problem and its 

previous questions, a set of goals and objectives 

were formed that could contribute to clarifying 

these objectives :- 

1- Shedding light on the importance of the role 

played by the linguistic structure of “electronic 

literature” in general and “electronic child 

literature” in particular. 

2-  Learn about the arts of electronic literature in 

the digital world. 
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3-  Researching the effectiveness of the linguistic 

structure of electronic literature arts in enhancing 

digital intelligence skills and competencies in the 

early, middle and late ages, starting from four to 

twelve years old. 

Research Importance: 

The necessity of this research came with the 

scarcity of studies that study the importance of the 

linguistic structure of electronic literature and 

electronic child literature as a branch of it in 

providing the individual with the skills and 

competencies of digital intelligence, as a modern 

term in the world of digitalization; Especially from 

the age of the individual in early, middle and late 

childhood from (4) to (12) years to form an 

individual‟s digital identity and spare him from the 

risks expected in his use of the Internet; And thus it is 

ready to face the future and join jobs in the future 

that do not exist now, as it is driven by digital 

technology, which makes the individual in urgent 

need of possessing many digital skills and 

competencies. 

Research Methodology: 
The current research relies on the descriptive and 

analytical approach to review Arab and foreign 

studies and research to demonstrate the effectiveness 

of the linguistic structure of electronic literature in 

enhancing digital intelligence competencies. 
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 التصوير البصري لمشعر السردي  في شعر العصر االسالمي
 20أ.م..د انتياء عباس عميوي 

 
 

 مقدمة:ال
 

الفني لمصكرة البصرية عنصرا ميما في نظـ الشعر يعد السرد 
العربي ،كىي حاضرة في الشعر القديـ، ك ازدادت حضكرا في الشعر 
االسبلمي ،تناكؿ ىذ البحث التصكير البصرم لمشعر السردم عند 
شعراء العصر االسبلمي ،بدأت بتمييد تحت تعريؼ الصكرة البصرية 

ؿ التصكير التشبييي كتناكؿ كاردفتو بثبلثة محاكر جاء المحكر األك 
الثاني التصكير االستعارم ثـ جاء التصكير الكنائي في المحكر الثالث 
مدعكما بجانب تطبيقي مف شكاىد شعرية، كانييت البحث بخاتمة 
ذكرت فييا النتائج التي تكصؿ إلييا البحث ،ثـ اتبعتيا بفيرس 

 المصادر كالمراجع . 
 مشكمة البحث:

لـ اعثر عمى أم  كاجيتني في اعداد البحث ،أىـ المشكبلت التي 
دراسة مستقمة تناكلت التصكير البصرم لمشعر السردم في شعر العصر 
اإلسبلمي ، مما اضطرني إلى االعتماد عمى جيدم الخاص في 

 استحصاليا .
                                                           

20
رتٍا، ولها هشاركاخ فً هإذوراخ دولٍح وعرتٍح عذج، لها العذٌذ هي الثحىز الوٌشىرج هحلٍا وع 

 .ولها ثالثح كرة فً االدب العرتً،وحاصلح على كرة شكر وذقذٌر هي عوذاء ورؤساء جاهعاخ
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 أسئمة البحث:
ىؿ أف  الحديث عف طبيعة الصكرة البصرية في الشعر العربي 

إلى طبيعة الصكرة الفنية؟ نظرا لما لمستو مف ،يقتضي بالضركرة النظر 
اختبلؼ الصكرتيف البصرية كغيرىا عبر نسيج السرد السيما إذا تعمؽ 
األمر بطريقة التشكيؿ الببلغي ، ادركت أف  الصكرة البصرية عبر السرد 
تنفصؿ عف الفكرة أك تضاؼ إلى الفكرة بطريقة تابعة شارحة كمدعمة مما 

خؿ إلى النص الشعرم ، بكصفيا كحدات قائمة جعميا صكرا جاىزة تد
بنفسيا كليا القدرة عمى التأثير بالمتمقي ، كىؿ يترجـ إلييا ذىنو ؟،مما 
جعمت مف كظيفة الصكرة البصرية عبر تقنية السرد أداة لؤلقناع ك 
التأثير، كىؿ ىناؾ مف الشعراء يميمكف إلى التصدر في الكثافة التصكيرية 

بداعي بغية التماس خصكصيات خطابيـ ابداعي لمسرد نحك المركب اال
 ،كمف ثـ اتخاذىا ككاشؼ عف اصدائيا الفنية؟  

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة  تشكمت 
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 

  -األىداؼ:
ية لمشعر السردم في العصر استنتاج النماذج النمطية لصكرة البصر  -1

 االسبلمي كالتعرؼ عمى خصائصيا الفني كالبياني  .
استغبلؿ ما يكفره البحث صكر سردية بصرية مف حقؿ اختيارم مباشر  -2

لما يطكؿ حكلو مف قضايا الخياؿ كاالبداع النظرم ،كالسيما العبلقة 
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بالكاقع الحسي مف جية كبالتمثؿ الفني مف جية اخرل ،بما تضعو 
كرة البصرية في شعر السرد بأيدينا في بناء الخياؿ الكاقع الحسي الص

البصرم لمتخيؿ كاإلبداع ،لمسعي في تحقيؽ رؤية جمالية حكؿ آفاؽ 
 خياؿ الشاعر كابداعو .

إلماـ القارئ العربي بالتصكير السردم كعمى أم عنصر فني يستند إليو  -3
عريتو مف أجؿ لمعرفة إذا كاف لكؿ الشاعر مصدر يتغذل منو ليشبع شا

تشكيؿ صكره  الشعرية ،كمدل معرفة إذا كاف لمسرد ثقافة يستميما كؿ 
 مف القارئ كالمبدع مف حيث التطكر البنائي في الخطاب الشعرم.

 أىمية البحث:
البحث في أف  شعر العصر اإلسبلمي ، يفيض بالعديد  أىميةتعد 

حث لـ يحظ   مف الظكاىر الفنية التي يكمف البحث فييا كلكف ىذا الب
بدراسة الباحثيف مما حفزني لدراسة ظاىرة السرد في التصكير البصرم فيو 
، كالكشؼ عف مكاطف االبداع لذا كاف مكضكع بحثي المكسـك بعنكاف 

 )التصكير البصرم لمشعر السردم في العصر اإلسبلمي ( .
 منيج البحث:
قائـ الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ،المنيج الكصفي  استعممت

عمى جمع المعمكمات مف المراجع كالمصادر ذات العبلقة لبناء االطار 
النظرم لمبحث ،كالمنيج التحميمي االستنباطي لما اكردتو االدبيات الفكرية 

 كالنقدية ذات العبلقة كصكال لنتائج البحث .
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Visual Depiction of Narrative Poetry among 

the Islamic Poets 

 

The artistic narration is the visual image in an 

important element in the systems of Arabic poetry, 

and it is present in the old poetry and increased its 

presence in Islamic and Umayyad poetry. This 

research dealt with the visual depiction of narrative 

poetry among the poets of the Islamic and Umayyad 

era. The results are then followed up with the 

bibliography. 
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 مرثية الوجود في قصص سناء الشعالن نماذج مختارة
 22عمي حسين جمود الزيدي.أ. د     21سناء جبار  حياوي العبودي.م. م 

 
 
 

 :المقدمة
تييمف المشاعر كالنكازع النفسية عمى ذاتنا سكاء كاف بكعي  من ا أك 

تياف الكعي، كتؤدم دكر ا كبير ا في التأثير بأفعالنا كاقكالنا ، إذ تقكـ باإل
بالتصرفات عمى احساسنا ك مشاعرنا في صكرة مكحية الفتة لمنظر، 
كمف ىنا ترتبط ىذه العكاطؼ كالنكازع بمجمكعة مف الظكاىر النفسية 
الذاتية، بما في ذلؾ مزاج الشخصية كط بعيا، زد عمى ذلؾ إحساس 
الشخصية كسمككيا كردكد افعاليا تظير بصكرة كاضحة عمى أثر 

الخارجي ، كالبكاعث كالمؤثرات التي تستقبميا كتتفاعؿ  ارتباطيا بالعالـ
 معيا. 

 مشكمة البحث : 
إف مف يطالع كيتأمؿ في نصكص سناء الشعبلف، يجد أف 
عمميات التنبيو التي اعتمدتيا في نصكصيا ليست ىي فقط ما يدفع 

                                                           
 العراؽ. -تخصص أدب  حديث، تعمؿ في كزارة التربية، المديرية العامة لمتربية في محافظة ذم قار 21
 العراؽ. -تخصص أدب كنقد حديث، جامعة ذم قار 22
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الذات لئلحساس كالتأثر، إن ما تربط االحاسيس كالمشاعر بعممية الفقداف 
صياتيا المأساكية تحت مطرقة التحكالت المتتابعة في لتضع شخ

 الظركؼ كاالحداث في فضاء زماني كمكاني محدد . 
 : اسئمة البحث

اىـ االسئمة التي تطرحيا الدراسة ىك أنو إذا كجدت الذات المنطمؽ 
الجديد ألفكارىا كنكازعيا الداخمية، فيؿ تبدأ األحداث بالتحكؿ بصكرة 

لى اإلدراؾ ؟ إذ تكشؼ ىذه الدراسة إدراؾ متنامية مف اإلحساس إ
الشخصية لذاتيا، كالشخصيات األخرل فنتيجة لذلؾ تنبثؽ المشاعر 
كاألحاسيس السمبية أك اإليجابية في مكنكنات اعماؽ ىذه الشخصية 

 كدكاخميا الذاتية. 
 اىداف واىمية البحث : 

كد تيدؼ ىذه الدراسة إلى البحث في محكريف االكؿ: االحساس بالكج
عبر دراسة طبيعة االحساس كتجميع العبلقات العقمية داخؿ العقؿ 
االنساني، إذ يرتبط االحساس بمتغيرات الكعي كاالدراؾ الذاتي الذم 
يتحكـ بو طبيعة الذات الفسيكلكجية المتغيرة مف حاؿ الى حاؿ آخر ، أما 

يمية المحكر الثاني فقد بحث في انكار الذات لمكجكد كبياف الدالالت التأك 
التي تتعمؽ بعمميات التكظيؼ التي تمجأ إلييا الشخصية كميكانزمات 

 دفاعية لمرفض كالتمرد كعدـ تقبؿ الذات بكصفيا آخر.
 منيج البحث :

 اعتمدت ىذه الدراسة عمى المنيج النفسي التحميمي .
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Introduction: 
Feelings and psychological tendencies dominate 

ourselves, whether consciously or unconsciously, and 

play a major role in influencing our actions and words, 

as they perform actions on our feelings and feelings in 

an eye-catching suggestive form, hence these emotions 

and tendencies are linked to a range of psychological 

phenomena, including the mood and attitude of the 

person, in addition to the sense of personality and 

behavior and reactions that are clearly manifested on 

the impact of its association with the outside world 

along with the motivation and influences upon the 

interaction with outer world.   

The problem of research: 

Those who read and meditate on the texts of Sana 

al-Shaalan find that the alarms adopted in their texts are 

not only what drives the self to feel and be affected, but 

also links feelings and feelings to the process of loss to 

put their tragic characters under the hammer of 

successive transformations in circumstances and events 

in a specific temporal and spatial space. 

Research questions: 

The most important questions posed by the study is 

that if the self finds the new starting point for its 

thoughts and internal tendencies, do events begin to 

shift increasingly from sense to perception? This study 

reveals the personal perception of herself, and other 

personalities, as a result of the shift to internal thoughts 

and tendency.  
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 مفيوم اإلعجاز القرآني و  س ميمان الخ ط ابي وأب
   23م. د. قصي صالح الياشمي

 
 مقدمة: ال

طنػابي،  ػميماف الخا طنػابي، استيدؼ البحث مفيػـك اإلعجػاز القرآنػي عنػد أبػي سى ػميماف الخا استيدؼ البحث مفيػـك اإلعجػاز القرآنػي عنػد أبػي سى
فتركنػزْت الدراسػػة عمػى تكثيػػؽ مػا سػػبؽ المؤليػؼ مػػف نظريػات فػػي اإلعجػػاز، فتركنػزْت الدراسػػة عمػى تكثيػػؽ مػا سػػبؽ المؤليػؼ مػػف نظريػات فػػي اإلعجػػاز، 

ا فكرة الصرفة كقضية اإلخبار عف الغيب. ا فكرة الصرفة كقضية اإلخبار عف الغيب.رافضن  رافضن
 كمة البحث:مش

طنابي. طنابي.يتناكؿ البحث مفيـك اإلعجاز القرآني كيعالج مكامنو عند الخا  يتناكؿ البحث مفيـك اإلعجاز القرآني كيعالج مكامنو عند الخا
 :أسئمة البحث

 أىـ  األسئمة التي يطرحيا البحث ثـ يناقشيا
 ما مفيـك اإلعجاز عند الخ ط ابي ؟ -1
 ما النظريات كالمفاىيـ التي كانت سائدة في عصر المؤل ؼ كقبمو. -2
 أيف يكمف اإلعجاز ؟ -3

 :أىداف البحث
بنػػػػاءن عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدنـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة، تشػػػػكنمت بنػػػػاءن عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدنـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة، تشػػػػكنمت 
مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالغايػػات التػػي مػػف الممكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالغايػػات التػػي مػػف الممكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح 

 األىداؼ اآلتية : األىداؼ اآلتية : 
                                                           

ميداف الياشمي، دكتكراه فمسفة المغة العربيةػ  23  . مبلؾ كزارة التربية، ـ. د. قصي صالح مطمؾ ح 
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 إثبات مفيكـ اإلعجاز عند الخ ط ابي. -1
 بياف كجكه اإلعجاز القرآني. -2

 :أىمية البحث
لتػػي انتشػػرت، لتػػي انتشػػرت، تكمػػف أىميػػة البحػػث فػػي تكثيػػؽ النظريػػات كالمفػػاىيـ اتكمػػف أىميػػة البحػػث فػػي تكثيػػؽ النظريػػات كالمفػػاىيـ ا

كمناقشػػتيا رادنا بعضػػيا كمؤيػػدنا بعضػػيا اآلخػػر، كاشػػفنا عػػف كجيػػة نظػػره كمناقشػػتيا رادنا بعضػػيا كمؤيػػدنا بعضػػيا اآلخػػر، كاشػػفنا عػػف كجيػػة نظػػره 
في فيـ اإلعجاز مستندنا إلى الدليؿ العممػي مىضػيفنا بػذلؾ لاِبنػة كبيػرة فػي في فيـ اإلعجاز مستندنا إلى الدليؿ العممػي مىضػيفنا بػذلؾ لاِبنػة كبيػرة فػي 

 صرح اإلعجاز القرآني كدراساتو.صرح اإلعجاز القرآني كدراساتو.
 :منيج البحثمنيج البحث

يقػػػػـك مػػػػنيج البحػػػػث عمػػػػى اسػػػػتقراء النظريػػػػات كالمفػػػػاىيـ فػػػػي كتػػػػب يقػػػػـك مػػػػنيج البحػػػػث عمػػػػى اسػػػػتقراء النظريػػػػات كالمفػػػػاىيـ فػػػػي كتػػػػب 
ما رسالتو " بيػاف إعجػاز القػرآف " لمكقػكؼ عمػى مػا ذكػره ما رسالتو " بيػاف إعجػاز القػرآف " لمكقػكؼ عمػى مػا ذكػره الخطنابي كال سيالخطنابي كال سي

 كما انتشر قبؿ عصره .كما انتشر قبؿ عصره .
طنابين كمفيكـ اإلعجاز القرآني طنابين كمفيكـ اإلعجاز القرآنيعنكاف البحث: أبك سميماف الخا  ..عنكاف البحث: أبك سميماف الخا

 ممخص البحث:ممخص البحث:
طنابين            طنابين استايدؼا البحثى مفيكـ اإلعجاز القرآني عند أبي سىميماف الخا استايدؼا البحثى مفيكـ اإلعجاز القرآني عند أبي سىميماف الخا

اٍت كمفػػػاىيـ، بثنيػػػا فػػػي اٍت كمفػػػاىيـ، بثنيػػػا فػػػي ىػػػػ(، فتنػػػاكؿا مػػػا أىثِػػػرا فػػػي زمانػػػو مػػػف نظريػػػىػػػػ(، فتنػػػاكؿا مػػػا أىثِػػػرا فػػػي زمانػػػو مػػػف نظريػػػ388388))
 رسالتو المكسكمة: " بياف إعجاز القرآف "، كىي رسالة لطيفة في بابيا.رسالتو المكسكمة: " بياف إعجاز القرآف "، كىي رسالة لطيفة في بابيا.

تركنزِت الدراسةى عمى تكثيؽ ما سابؽا المؤليؼا مف نظرياٍت في مكامف تركنزِت الدراسةى عمى تكثيؽ ما سابؽا المؤليؼا مف نظرياٍت في مكامف         
اإلعجػػػاز القرآنػػػي، ناقشػػػيا بنقػػػده المكضػػػكعي، كحسػػػو المرىػػػؼ، كذكقػػػو اإلعجػػػاز القرآنػػػي، ناقشػػػيا بنقػػػده المكضػػػكعي، كحسػػػو المرىػػػؼ، كذكقػػػو 

لِصػػػرفة، كمػػػا رفػػػض لِصػػػرفة، كمػػػا رفػػػض الصػػػادؽ، فػػػرفض أف يكػػػكف كجػػػو اإلعجػػػاز فكػػػرة االصػػػادؽ، فػػػرفض أف يكػػػكف كجػػػو اإلعجػػػاز فكػػػرة ا
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قضية اإلخبار عف الغيكب، كىكذا، ثـ أخذ في بياف كجكه اإلعجػاز فػي قضية اإلخبار عف الغيكب، كىكذا، ثـ أخذ في بياف كجكه اإلعجػاز فػي 
 نظـ القرآف كتأليفو.نظـ القرآف كتأليفو.

إفن مناقشة اآلراء التي قيمْت في اإلعجاز كليسػت منػو، كبيػافا عػدـ إفن مناقشة اآلراء التي قيمْت في اإلعجاز كليسػت منػو، كبيػافا عػدـ           
ْفِضيا، أكصماو إلى نتائج عظيمة األثػر، كشػفت عػف كجيػة  ْفِضيا، أكصماو إلى نتائج عظيمة األثػر، كشػفت عػف كجيػة صحِتيا ثـ را صحِتيا ثـ را

 نظره في فيـ كجو اإلعجاز.نظره في فيـ كجو اإلعجاز.
طنابين_كجكه_اإلعجاز_التعبير_القرآني  ات مفتاحية:ات مفتاحية:كممكمم طنابين_كجكه_اإلعجاز_التعبير_القرآنيالخا  الخا
 

 
Abo Sulaiman AL-khattabi and the Concept of 

Quranic Miracle 
 

Abstract : 

The search targeted the concept of Quranic Miracle 

related to Abo Sulaiman AL-khattabi (388 H), which 

impacted the concepts and theories of his time. 

The study focused on documenting what preceded 

the author of theories in the Quranic Miracle's 

reservoirs, indicating and discussed its inauthenticity, 

which showed his point of view in the Miracle, then 

ran on AL-Nazum theory which the author warned and 

cornered to it. 

Abo Sulaiman AL-khattabi  and the concept of 

Quranic Miracle. 

Keywords: Al-Khattabi, expression, style, Qur'anic. 
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 التجربة التعميمية الماليزية وسبل تطبيقيا في الواقع التعميمي العراقي
           24لمباحثة م. اسراء غازي ابراىيم

 
 المقدمة

تعتبػػر التجربػػة التعميميػػة مػػف التجػػػارب التػػي شػػاعت منػػذ القػػدـ التػػػي تعتبػػر التجربػػة التعميميػػة مػػف التجػػػارب التػػي شػػاعت منػػذ القػػدـ التػػػي 
حػػاكؿ االنسػػاف فييػػا معرفػػة اسػػرار الحيػػاة كمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ مػػف حكلػػو مػػف حػػاكؿ االنسػػاف فييػػا معرفػػة اسػػرار الحيػػاة كمػػا يتعمػػؽ بكػػؿ مػػف حكلػػو مػػف 

عػػػف طريػػػؽ اختبػػػارات اجراىػػػا كالتػػػي تعػػػددت بحسػػػب عػػػف طريػػػؽ اختبػػػارات اجراىػػػا كالتػػػي تعػػػددت بحسػػػب   خػػػبلؿ كشػػػفو كبحثػػػوخػػػبلؿ كشػػػفو كبحثػػػو
الشيء الػذم شػغؿ تفكيػره مػف خػبلؿ عػدة تجػارب عمػؿ بيػا لمكصػكؿ إلػى الشيء الػذم شػغؿ تفكيػره مػف خػبلؿ عػدة تجػارب عمػؿ بيػا لمكصػكؿ إلػى 
ىػػػػدؼ اختيػػػػار تجربػػػػو معينػػػػة تكػػػػكف بحػػػػد ذاتيػػػػا االنسػػػػب كاالفضػػػػؿ بكػػػػؿ ىػػػػدؼ اختيػػػػار تجربػػػػو معينػػػػة تكػػػػكف بحػػػػد ذاتيػػػػا االنسػػػػب كاالفضػػػػؿ بكػػػػؿ 
معاييرىػػا كيػػتـ العمػػؿ بيػػا كيمكػػف تطكيرىػػا مػػع تطػػكر الحيػػاة عبػػر مراحػػؿ معاييرىػػا كيػػتـ العمػػؿ بيػػا كيمكػػف تطكيرىػػا مػػع تطػػكر الحيػػاة عبػػر مراحػػؿ 

 تطكر التعميـ كالفكر البشرم.تطكر التعميـ كالفكر البشرم.
 لبحث:لبحث:مشكمة امشكمة ا

كما نعمـ أفن التجارب تتنكع بتنػكع البحػكث المطمكبػة لكػؿ اختصػاص كما نعمـ أفن التجارب تتنكع بتنػكع البحػكث المطمكبػة لكػؿ اختصػاص 
كأفن االختصاصػػات ليػػا تجاربػػو الخاصػػة كالتػػي تتعػػدد، فمنأخػػذ مػػثبل حػػكؿ كأفن االختصاصػػات ليػػا تجاربػػو الخاصػػة كالتػػي تتعػػدد، فمنأخػػذ مػػثبل حػػكؿ 
اختصاصنا كىك الفنكف المكسيقية كيؼ تككف فييا الدراسة  كىؿ ىػي فػي اختصاصنا كىك الفنكف المكسيقية كيؼ تككف فييا الدراسة  كىؿ ىػي فػي 

حثػة حثػة طي التطكر كاالبتكار كالثقافة العالية اـ عكس ذلؾ؟، ليػذا فكػرت الباطي التطكر كاالبتكار كالثقافة العالية اـ عكس ذلؾ؟، ليػذا فكػرت البا
                                                           

تدريسية في جامعة البصرة كمية الفنون الجميمة قسم الموسيقى بمقب مدرس، شغل منصب   24
 مقرر عميد كمية الفنون الجميمة.
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بعػػػد دراسػػػتيا الماجسػػػتير فػػػي دكلػػػة ماليزيػػػا كالنظػػػر فػػػي اكجػػػو االخػػػتبلؼ بعػػػد دراسػػػتيا الماجسػػػتير فػػػي دكلػػػة ماليزيػػػا كالنظػػػر فػػػي اكجػػػو االخػػػتبلؼ 
كالتشػػػػابو بػػػػيف نػػػػكع طرائػػػػؽ التعمػػػػيـ بػػػػيف الجامعػػػػات العراقيػػػػة كالجامعػػػػات كالتشػػػػابو بػػػػيف نػػػػكع طرائػػػػؽ التعمػػػػيـ بػػػػيف الجامعػػػػات العراقيػػػػة كالجامعػػػػات 

ذات التصػيؼ العػالمي، ذات التصػيؼ العػالمي،     ukmالماليزية كمنيا الجامعة الكطنية الماليزيػة الماليزية كمنيا الجامعة الكطنية الماليزيػة 
قدمػػػة قدمػػػة حيػػػث رأت الباحثػػػة إفن ىػػػذه الجامعػػػة اتبعػػػت التجػػػارب التعميميػػػة المتحيػػػث رأت الباحثػػػة إفن ىػػػذه الجامعػػػة اتبعػػػت التجػػػارب التعميميػػػة المت

 عمى نطاؽ عالمي إليصاؿ الفكرة كالزدىار لجامعاتيا.عمى نطاؽ عالمي إليصاؿ الفكرة كالزدىار لجامعاتيا.
 سؤال البحث:سؤال البحث:

 ما ىي الطرؽ المتبعة في الجامعات الماليزية الخاصة بالتعميمي العالي؟ما ىي الطرؽ المتبعة في الجامعات الماليزية الخاصة بالتعميمي العالي؟
 -سيتناول ىذا البحث اليدف االتي:سيتناول ىذا البحث اليدف االتي:

الكشػػؼ عػػف اىميػػة تطبيػػؽ الطػػرؽ التعميميػػة الحديثػػة كسػػبؿ تطبيقيػػا الكشػػؼ عػػف اىميػػة تطبيػػؽ الطػػرؽ التعميميػػة الحديثػػة كسػػبؿ تطبيقيػػا 
 في الكاقع التعميمي العراقي.في الكاقع التعميمي العراقي.

 البحثالبحث  اىميةاىمية
تكمف اىمية البحث القائـ في حكؿ تطبيؽ كسائؿ التعميـ الحديثة في تكمف اىمية البحث القائـ في حكؿ تطبيؽ كسائؿ التعميـ الحديثة في 

 الجامعات العراقية كتفعيميا.الجامعات العراقية كتفعيميا.
 منيج البحثمنيج البحث

اتخذت الباحثة المنيج التجريبي كالمبلحظػة ككػذلؾ المػنيج الكصػفي اتخذت الباحثة المنيج التجريبي كالمبلحظػة ككػذلؾ المػنيج الكصػفي 
كاعتمػػػػدت عمػػػػػى االطػػػػػر كاألطػػػػػاريح كالكتػػػػػب العمميػػػػػة  كبعػػػػػض التجػػػػػارب كاعتمػػػػدت عمػػػػػى االطػػػػػر كاألطػػػػػاريح كالكتػػػػػب العمميػػػػػة  كبعػػػػػض التجػػػػػارب 

 لمكصؿ إلى ىدؼ البحث.لمكصؿ إلى ىدؼ البحث.
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The Malaysian Educational Experience and Ways to 

Apply it in the Iraqi Educational Reality 

Research Summary 

It is imperative to go on and contemporary with 

the present with all its standards, especially the 

educational methods through which we can develop 

and prosper. Were it not for education and 

development, the world would not have developed 

with everything in it. 

That is why we must complete the education 

process according to successful experiences that can 

be invented or taken from other universities that 

have succeeded in modifying and upgrading the 

level of education and teaching in them and working 

on their steps in order to reach our lofty goals that 

are in line with our sound and ethical values and 

principles. 
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 وتطوره التعميم في بالد الرافدين نشأتو   
 25م.د. وسن جاسم محمد

   
 

  مقدمة:ال
اسيمت المؤسسات التعميمية في صيانة ماضي ببلد ما بيف  

النيريف كال سيما المدرسة التي تعرؼ في المغة السكمرية بأسـ )ادكبا( ، 
الذم يترجـ عادة البيت االلكاح ككاف غرضيا الرئيسي تدريب الطمبة 

حككمية معينة ، فشكمت ارض ببلد  ليتكلكا مستقببل كظائؼ ادارية أك
الرافديف محكر تاريخ االنسانية منذ االؼ عندما انبثؽ أكؿ فجر 
حضارم فييا كاىتدل االنساف إلى التدكيف كادل نمك التجارة المبكر، 
كالتكسع االمبراطكرم فيما بعد إلى نقؿ نظاـ الكتابة المسمارية إلى 

ف  ىيبة السكمرييف تعكس إيراف كسكريا كآسيا الصغرل  كفي الكاقع أ
 إلى حد كبير بالتأكيد مساىمتيـ الفريدة في معرفة كاختراع الكتابة.

 مشكمة البحث:
يتناكؿ بيا مشكمة البحث التي يرغب الباحث بمعالجتيا معرفة 
كيفية التعميـ كالتعمـ في العراؽ القديـ كالتعرؼ عمى أىـ المصادر 

 . المسمارية التي اعتمدت في ىذا المجاؿ
                                                           

 بغداد-اقتدريسية في كلية االداب / جامعة بغداد / العر  25
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 أسئمة البحث:
 اىـ االسئمة التي يثيرىا البحث كتتـ معالجتيا في البحث ...

 كيؼ كاف التعميـ في العراؽ القديـ ؟كيؼ كاف التعميـ في العراؽ القديـ ؟ -11
 مف ىـ المعممكف في العراؽ القديـ ؟مف ىـ المعممكف في العراؽ القديـ ؟ -22
 ما ىي أىـ مصادر دراستنا عف المدارس كالتعميـ؟ ما ىي أىـ مصادر دراستنا عف المدارس كالتعميـ؟  -33

 أىداف البحث:أىداف البحث:
مكعة مكعة بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مجبناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مج

  -مػف األىػػداؼ كالغايػػات التػي يمكػػف أف تسػػيـ فػي تكضػػيح ىػػذه األىػػداؼ:مػف األىػػداؼ كالغايػػات التػي يمكػػف أف تسػػيـ فػي تكضػػيح ىػػذه األىػػداؼ:
لتكضيح المعمكمات عف الػتعمـ كالتعمػيـ كالتعػرؼ عػف الكسػيمة التػي تػـ مػف لتكضيح المعمكمات عف الػتعمـ كالتعمػيـ كالتعػرؼ عػف الكسػيمة التػي تػـ مػف 
خبلليػػػػػا الحفػػػػػاظ عمػػػػػى المػػػػػكركث الحضػػػػػارم لػػػػػببلد كادم الرافػػػػػديف كنقػػػػػؿ خبلليػػػػػا الحفػػػػػاظ عمػػػػػى المػػػػػكركث الحضػػػػػارم لػػػػػببلد كادم الرافػػػػػديف كنقػػػػػؿ 

اال اال التجػػارب كالمعػػارؼ كالعمػػـك التػػي ابػػدعكا فييػػا إلػػى االجيػػاؿ المتعاقبػػػة  التجػػارب كالمعػػارؼ كالعمػػـك التػػي ابػػدعكا فييػػا إلػػى االجيػػاؿ المتعاقبػػػة  
 كىي )المدارس( كدكرىا الرئيس في التعميـ.كىي )المدارس( كدكرىا الرئيس في التعميـ.

 أىمية البحث:أىمية البحث:
 أيف تكمف اىمية البحث؟ . تكضيح اىمية البحث في الحقؿ المعني.أيف تكمف اىمية البحث؟ . تكضيح اىمية البحث في الحقؿ المعني.

تكمف اىمية البحث في اىمية الكتابة كانكاع الخطكط كالمػادة التػي يكتبػكف تكمف اىمية البحث في اىمية الكتابة كانكاع الخطكط كالمػادة التػي يكتبػكف 
القصػب التػي اسػتخدمت فػي التعمػيـ( فػي حػيف اعتمػدت عمػى القصػب التػي اسػتخدمت فػي التعمػيـ( فػي حػيف اعتمػدت عمػى -بيا ) القمـ:بيا ) القمـ:
 نية باعتبارىا السجبلت التي دكف عمييا العراقيكف كتاباتيـ.نية باعتبارىا السجبلت التي دكف عمييا العراقيكف كتاباتيـ.الرقـ الطيالرقـ الطي

 منيج البحث:
 . المعتمد في البحث الكصؼ كالتحمي استعراض المنيج
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Education in Mesopotamia :Its Origin and 

Development 
Abstract: 

 

Educational institutions contributed to preserving 

the past Mesopotamian past, especially the school that 

you know in the Sumerian language as (Aduba), 

which usually translates to House of Planks and its 

main purpose was to train students to assume future 

administrative government jobs, so Mesopotamia has 

been the focus of human history since thousands of 

years ago, when the first civilization dawn emerged in 

it and the human being guided to blogging and the 

early growth of trade and imperial expansion later led 

to the transfer of the permitted writing system to lran, 

Syria and Minor Asia, in fact the Sumerian prestige 

certainly reflects to a large extent their unique 

contribution to the knowledge and the invention of 

writing. 
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 جودة التعميم في المؤسسات التعميمية الجامعية بين الواقع والتوقعات
           26أحمد بريكيأحمد بريكي

 
 

 مقدمة:
قصػػػػػػػػػػػػيرة عػػػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػػػث ال تتجػػػػػػػػػػػػاكز اربعػػػػػػػػػػػػة قصػػػػػػػػػػػػيرة عػػػػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػػػػث ال تتجػػػػػػػػػػػػاكز اربعػػػػػػػػػػػػة دمػػػػػػػػػػػػة دمػػػػػػػػػػػػة المقالمقتضػػػػػػػػػػػػـ تضػػػػػػػػػػػػـ 

اسطر...المؤسسػػػات الجامعيػػػة بمختمػػػؼ فركعيػػػا كتخصصػػػاتيا ليػػػا أثػػػر اسطر...المؤسسػػػات الجامعيػػػة بمختمػػػؼ فركعيػػػا كتخصصػػػاتيا ليػػػا أثػػػر 
فػػػي التنميػػػة المسػػػتدامة كتكجيػػػو المجتمػػػع نحػػػك التطػػػكير كالتقػػػدـ كتحقيػػػؽ فػػػي التنميػػػة المسػػػتدامة كتكجيػػػو المجتمػػػع نحػػػك التطػػػكير كالتقػػػدـ كتحقيػػػؽ 
اإلنجازات الميمة كالخدمات المطمكبة عبر ما تنتج ىذه المؤسسػات مػف اإلنجازات الميمة كالخدمات المطمكبة عبر ما تنتج ىذه المؤسسػات مػف 

كاقػػع مػػف تحػػديات كتعمػػؿ كاقػػع مػػف تحػػديات كتعمػػؿ اقتصػػاد معرفػػي كخبػػرات تتجػػاكز مػػا ىػػك فػػي الاقتصػػاد معرفػػي كخبػػرات تتجػػاكز مػػا ىػػك فػػي ال
 عمى إيجاد حمكؿ كمقترحات .عمى إيجاد حمكؿ كمقترحات .

 مشكمة البحث:مشكمة البحث:
يتنػػػاكؿ البحػػػث :سػػػبؿ تعزيػػػز دكر المؤسسػػػة الجامعيػػػة المػػػؤثر فػػػي يتنػػػاكؿ البحػػػث :سػػػبؿ تعزيػػػز دكر المؤسسػػػة الجامعيػػػة المػػػؤثر فػػػي 
التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالحضػارية ، كدكرىػا فػي إيجػاد الحمػكؿ التنمية االقتصادية كاالجتماعية كالحضػارية ، كدكرىػا فػي إيجػاد الحمػكؿ 
االبداعيػػة لمختمػػؼ التحػػديات كاالشػػكاليات كفػػؽ معػػايير عمميػػة كمبػػادئ االبداعيػػة لمختمػػؼ التحػػديات كاالشػػكاليات كفػػؽ معػػايير عمميػػة كمبػػادئ 

 ة .ة .الجكدة الشاممالجكدة الشامم
 أسئمة البحث:أسئمة البحث:

 أىـ األسئمة التي يثيرىا البحث كتتـ معالجتيا  :أىـ األسئمة التي يثيرىا البحث كتتـ معالجتيا  :
                                                           

أستاذ  –ختصص علوم تربية واسرتاتيجيات تعليمية  -( دكتورAhmed Brikiأمحد بريكي )  26
 مقيم بالدولة.  –مبؤسسة فيكتوريا الدولية بالشارقة دولة اإلمارات العربية املتحدة 
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 ما مفيـك الجكدة الشاممة في المؤسسة الجامعية ؟ ما مفيـك الجكدة الشاممة في المؤسسة الجامعية ؟  -11
 ما األسباب كالمبررات لتطبيؽ أنظمة الجكدة الشاممة  ؟ ما األسباب كالمبررات لتطبيؽ أنظمة الجكدة الشاممة  ؟  -22
 ما معايير الجكدة الشاممة لتطكير المؤسسة الجامعية  ؟ما معايير الجكدة الشاممة لتطكير المؤسسة الجامعية  ؟ -33
كالعمميػػة كاالداريػػة كالخدميػػة فػػي كالعمميػػة كاالداريػػة كالخدميػػة فػػي   مػػا أسػػاليب تقػػكيـ جػػكدة المخرجػػات األكاديميػػةمػػا أسػػاليب تقػػكيـ جػػكدة المخرجػػات األكاديميػػة -44

 المؤسسة الجامعية ؟  المؤسسة الجامعية ؟  
 أىداف البحث:أىداف البحث:

مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ التػػي يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح إشػػكالية مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ التػػي يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح إشػػكالية 
 البحث :البحث :

 إعادة تقييـ المؤسسة العممية مف مدل تطبيقيا ألنظمة الجكدة الشاممة إعادة تقييـ المؤسسة العممية مف مدل تطبيقيا ألنظمة الجكدة الشاممة  -11
 امعية امعية أساليب تقييـ المخرجات العممية كاالدارية كالخدمية في المؤسسة الجأساليب تقييـ المخرجات العممية كاالدارية كالخدمية في المؤسسة الج -22
 معايير الجكدة في المؤسسة الجامعية كمدل التزاميا بيامعايير الجكدة في المؤسسة الجامعية كمدل التزاميا بيا -33
 مكاكبة المؤسسات الجامعية  لمتطكر التكنكلكجي كاالفادة منو  مكاكبة المؤسسات الجامعية  لمتطكر التكنكلكجي كاالفادة منو   -44

 أىمية البحث:أىمية البحث:
تكمػػػف أىميػػػة البحػػػث فػػػي محاكلػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى بعػػػض التحػػػديات تكمػػػف أىميػػػة البحػػػث فػػػي محاكلػػػة الكقػػػكؼ عمػػػى بعػػػض التحػػػديات 
كاالشػػػػكاالت التػػػػي  تمنػػػػع  مػػػػف تطػػػػكير المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة كالنيػػػػكض كاالشػػػػكاالت التػػػػي  تمنػػػػع  مػػػػف تطػػػػكير المؤسسػػػػة الجامعيػػػػة كالنيػػػػكض 

مع ذكر أىػـ األسػباب كالمبػررات كالػدكافع نحػك إلزاميػة مع ذكر أىػـ األسػباب كالمبػررات كالػدكافع نحػك إلزاميػة بدكرىا الريادم ، بدكرىا الريادم ، 
التطػػػػكير كمكاكبػػػػة أنظمػػػػة الجػػػػكدة الشػػػػاممة كممارسػػػػتيا كسػػػػمكؾ عممػػػػي التطػػػػكير كمكاكبػػػػة أنظمػػػػة الجػػػػكدة الشػػػػاممة كممارسػػػػتيا كسػػػػمكؾ عممػػػػي 
لمكصػػػكؿ إلػػػى تنميػػػة عمميػػػة كاجتماعيػػػة كاقتصػػػادية كحضػػػارية كمعرفيػػػة لمكصػػػكؿ إلػػػى تنميػػػة عمميػػػة كاجتماعيػػػة كاقتصػػػادية كحضػػػارية كمعرفيػػػة 

 مستدامة .مستدامة .
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 منيج البحث:منيج البحث:
اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي مػػػنيج بحثػػػو عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي ك المػػػنيج اعتمػػػد الباحػػػث فػػػي مػػػنيج بحثػػػو عمػػػى المػػػنيج الكصػػػفي ك المػػػنيج 

كاقعي لمعاينػػػة ك تحديػػػد االشػػػكاليات كالتحػػػديات كتقػػػديـ كاقعي لمعاينػػػة ك تحديػػػد االشػػػكاليات كالتحػػػديات كتقػػػديـ االستقصػػػائي الػػػاالستقصػػػائي الػػػ
تصكر لخطة اسػتراتيجية لئلصػبلح كالتغييػر كالعمػؿ عمػى المكاكبػة نحػك تصكر لخطة اسػتراتيجية لئلصػبلح كالتغييػر كالعمػؿ عمػى المكاكبػة نحػك 

 التطكر.التطكر.
  

Education Quality In University Educational 

Institutions between The Reality and Expectations 
Research Summary 

There is no doubt that the university institution, 

rooted in tradition and with its various specialized 

branches, has a crucial responsibility in cultivating the 

growth of individuals and society.  

If the outputs of higher education are to nurture 

civilization progress, specifically positive human 

interactions within and across cultures,   comprehensive 

quality must be assured.  

- However, the scientific reality confirms that there is a 

real gap between the knowledge and training provided 

by universities in 2020, and the experiences of students 

after graduation. This is a significant tension that 

universities are being held accountable for. 

Specifically, the challenges graduates are facing in the 

labor market, and the difficulties of finding suitable 
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jobs for their qualifications. How can universities 

solve. 

-Towards resolving these tensions, the search is 

conducted to explore how to rebuild successfully the 

university. One pillar is to invest in, and develop, the 

best scientific, intellectual, material and human 

capabilities. These are fortified by implementing 

comprehensive quality assurance and standardized 

systems. Another pillar is to keep pace with scientific 

developments, global competitiveness and academic 

classification of university institutions. This also helps 

to correct perceptions.  A final cornerstone is – 

regardless of context - successful pedagogical methods. 
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مدى استخدام اعضاء الييئة التدريسية في قسم الرياضيات بكمية 
جيات التعمم النشط التربية لمعموم الصرفة جامعة ذي قار الستراتي

 من وجية نظرىم
  27م.م. رشا غني ىاشم 

  
 
 مقدمة:ال

اصبح اليكـ التعميـ كالتعمـ مف اىـ ركافد التقدـ في العالـ ،كالمادة 
ف تقدـ كفؽ مستجدات العصر ،كاف ال يجب ا مقدمةالالتعميمية 

ينحصر تقديميا في مدرسة كطالب ،كمعمـ ،بؿ البد اف تتجاكز ذلؾ 
لغرض ايصاؿ المعرفة الى طمبتيا كبشتى الطرؽ مبتعديف عف الطرؽ 

 التقميدية الركتينية .
 مشكمة البحث:

تعد الرياضيات مف المكاد الدراسية التي يجد الكثير مف الطمبة 
مميا ، كفي جميع المراحؿ الدراسية  ،كلمتقميؿ مف ىذه صعكبة في تع

الصعكبة ،كنجاح عممية تدريس الرياضيات  البد مف كجكد أساتذة 
متميزيف في اإلعداد كالتككيف العممي ، كلدييـ كفايات كميارات تعميمية  

                                                           
– اصلة على شهادة ماجستري طرائق تدريس الرياضيات، جامعة ذي قار كلية الرتبية للعلوم الصرفةح1

 العراق، حمافظة ذي قار
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عالية ،كاستراتيجيات تعميمية متطكرة ،ألف امتبلكيـ لمثؿ ىذه االمكر  
أدخاؿ التقنيات الحديثة في التدريس ،كىذا سكؼ  سكؼ يساعد عمى

مف أىـ يساعد عمى تكفير بيئة مناسبة كداعمة لمعممية التعميمية، ك 
األسباب التي تدعك إلى تكظيؼ التقنيات المعاصرة في تعميـ كتع مـ 
الرياضيات ىك ما تحدثو مف تحسف كبير في اتجاىات االساتذة كالطمبة 

فة إلى حتمية مكاجية مناىجنا كجامعاتنا نحك دراسة الرياضيات، إضا
 لبلنفجار المعرفي كالتقني اليائؿ.

 أسئمة البحث:
 يمكف تحديد مشكمة البحث باألسئمة التالية :

ما مدل استخداـ اعضاء الييئة التدريسية في قسـ الرياضيات 
بكمية التربية لمعمكـ الصرفة في جامعة ذم قار الستراتيجيات التعمـ 

 ية نظرىـ ؟النشط مف كج
 أىداف البحث: 

ييدؼ البحث الحالي عمى التعرؼ عمى مدل استخداـ  أساتذة 
الرياضيات في كمية التربية لمعمكـ الصرفة  في جامعة ذم قار 

 الستراتيجيات التعمـ النشط مف كجية نظرىـ
 أىمية البحث:

 تمثمت اىمية البحث بما يمي : 
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ئج مف تشخيص مدل قد يفيد البحث كما تـ الحصكؿ عميو مف نتا
استخداـ اساتذة الرياضيات بكمية التربية لمعمكـ الصرفة الستراتيجيات 
التعمـ النشط ،كىذا بدكره يؤدم الى كضع خطط تطكيرية لتحسيف 

 االداء لؤلساتذة في ىذا المجاؿ .
 منيج البحث:

المسحي ، كشمؿ مجتمع البحث  –المنيج الكصفي اتبعت الباحثة 
التدريسية في قسػػػػـ الرياضيات كالبالغ عددىـ  جميع أعضاء الييئة

( عضكا . كطبقت الباحثة االستبانة المعدة بعػػػػد التأكد مػػػػف 27)
 صدقيا كثباتيا .كتـ الحصكؿ عمى النتائج التالية:

أف متكسط مدل االستخداـ  حصؿ عمى درجة متكسطة كبمغت 
ي االعمى ( ، ك مدل استخداـ  حؿ المشكبلت ى4( مف أصؿ )2.85)

( في حيف كؿ مف 4( مػف )3.22متكسط حيث بمغت درجتيا )
استراتيجيات تقييـ االقراف ، تدريس االقراف ، البرامج التفاعمية 

   -1.83االلكتركنية في اآلخر حيث حصمت عمى الترتيب ) 
 (.4( مف ) 2.33-2.12
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بية  في مدى امتالك اساتذة الرياضيات لمكفايات الحاسوبية في كميات التر 
 الجامعات العراقية

 29أ.د زينب عبد السادة عواد             28م.م رشا غني ىاشم 
 
 
 
 مقدمة:ال

يشيد العصر الحالي تقدما  ممحكظ ا  كمتسارعا  في شتى مجاالت  
المعرفة ، كىذا التقدـ يحتـ عمى التربكييف كالقائميف عمى التعميـ 

مجاؿ تقنية الحاسكب  االىتماـ بالمتغيرات الحديثة ، كخاصة في
كالكسائؿ المعينة عمى نقؿ كتداكؿ المعرفة ،ألف فاعمية ىذه التقنية 

 أصبحت امرا  مؤكدا  ال يمكف اغفالو. 
 مشكمة البحث:

تعد الرياضيات مف المكاد الدراسية التي يجد الكثير مف الطمبة 
صعكبة في تعمميا ، كفي جميع المراحؿ الدراسية  ،كلمتقميؿ مف ىذه 

صعكبة ،كنجاح عممية تدريس الرياضيات  البد  مف كجكد أساتذة ال

                                                           
 –العراق –رشا غني هاشم :تدريسية )ماجستير طرائق تدريس الرياضيات  (جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة  28

 محافظة ذي قار.
–زينب عبد السادة عودة :تدريسية )دكتوراة  طرائق تدريس رياضيات  ( جامعة ذي قار كلية التربية للعلوم الصرفة  29
 محافظة ذي قار–اق العر 
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متميزيف في اإلعداد كالتككيف العممي ، كلدييـ كفايات كميارات 
حاسكبية عالية ،ككفايات استخداـ االنترنت ،ألف امتبلكيـ لمثؿ ىذه 
الكفايات سكؼ يساعد عمى أدخاؿ التقنيات الحديثة في التدريس ،كىذا 

تكفير بيئة مناسبة كداعمة لمعممية التعميمية، كمف  سكؼ يساعد عمى
أىـ األسباب التي تدعك إلى تكظيؼ التقنيات المعاصرة في تعميـ كتع مـ 
الرياضيات ىك ما تحدثو مف تحسف كبير في اتجاىات األساتذة كالطمبة 
نحك دراسة الرياضيات، إضافة إلى حتمية مكاجية مناىجنا كجامعاتنا 

 كالتقني اليائؿ. لبلنفجار المعرفي
 أسئمة البحث:

جاءت مشكمة الدراسة متمثمة بالسؤاؿ التالي )ما مدل امتبلؾ 
اساتذة الرياضيات لمكفايات الحاسكبية في كميات التربية في الجامعات 

 العراقية ؟(
 أىداف البحث:

 تيدؼ الدراسة إلى:
التعرؼ عمى مدل امتبلؾ أساتذة الرياضيات لمكفايات الحاسكبية في  .1

 ميات التربية  في الجامعات العراقية.ك
 أىمية البحث:

نظرا  لمدكر الكبير الذم يقكـ بو أساتذة الرياضيات في العراؽ ، 
كانطبلقا مف تكصيات الندكات كحمقات البحث في كزارة التربية كالتعميـ 
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العالي التي أكدت عمى أىمية التقنيات الحديثة كالحاسكب في العممية 
ة استخداـ الحاسكب كالتقنية في التعميـ ،كضركرة التعميمية ،كضركر 

التعاكف المشترؾ لرفع مستكل أداء ككفاءة األساتذة ليصبح ىذا االداء 
عامبل  مساعدا  في التغيير الذم يشيده العصر الحالي ، كفي ضكء ما 
تقدـ أصبح ضركريا  عمى أساتذة الرياضيات امتبلكيـ لمكفايات 

ياـ بدكرىـ في تدريس الرياضيات في الحاسكبية ، ليستطيعكا الق
الجامعات بدرجة عالية مف الكفاءة ، لذا جاءت ىذه الدراسة لمتعرؼ 
عمى درجة امتبلؾ أساتذة الرياضيات لمكفايات الحاسكبية كممارستيـ 

 ليا في كميات التربية في الجامعات العراقية .
 منيج البحث:

الدراسة مف  اتبعت الباحثتاف المنيج الكصفي ، كتككف مجتمع
جميع اساتذة الرياضيات في كميات التربية في الجامعات العراقية في 

( استاذ رياضيات 112محافظات الكسط كالجنكب كالبالغ عددىـ )
،كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة قامتا الباحثتاف ببناء استبانة ، تككنت مف 

( كفاية ، تكزعت في ثبلثة محاكر ىي :كفايات حاسكبية عامة 46)
 (21كفاية ، كفايات )استخداـ اإلنترنت في تدريس الرياضيات( ) (14)

ككفايات )استخداـ برمجيات الحاسكب في تدريس الرياضيات  كفاية ،
كفاية، نظمت ىذه الكفايات عمى شكؿ استبانة  لمعرفة مدل  (11

 . امتبلؾ الكفاية
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The extent to which Mathematics Professors 

PossesC computer Competencies in the Faculties 

of Education in Iraqi Universities 

Eng. Rasha Ghani Hashem.  

Prof. Dr. Zainab Abdel Sada Awad 

 

An introduction 

        The current era is witnessing a remarkable and 

accelerating progress in various fields of knowledge, 

and this progress makes it necessary for educators and 

those in charge of education to pay attention to 

modern variables, especially in the field of computer 

technology and means of assisting in the transfer and 

circulation of knowledge, because the effectiveness of 

this technology has become a certain thing that cannot 

be overlooked.  

Research problem 

Mathematics is one of the study subjects that 

many students find difficult to learn, and at all school 

levels, and to reduce this difficulty, and increase the 

success of the mathematics teaching process, there 

must be distinguished professors in the preparation 

and scientific formation, and they have high computer 

competencies and skills, and the competencies of 

using the Internet, because their possession For such 

competencies it will help to introduce modern 

technologies in teaching, and this will help to provide 
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an appropriate and supportive environment for the 

educational process, and one of the most important 

reasons for employing contemporary technologies in 

teaching and learning mathematics is what it brings 

about a significant improvement in the attitudes of 

professors and students towards studying 

mathematics. In addition to the inevitability of our 

curricula, universities have to face the huge explosion 

of knowledge and technology.  

Research questions: 

The study problem came in the following 

question: (To what extent do mathematics professors 

possess computer competencies in colleges of 

education in Iraqi universities?). 

Research aims: 

The study aims to: 

1. Identifying the extent to which mathematics 

professors possess computer competencies in the 

Faculties of Education in Iraqi universities.  

Research importance: 

In view of the great role that mathematics 

professors play in Iraq, and based on 

recommendations of seminars and research seminars 

in the Ministry of Education and Higher Education, 

which emphasized the importance of modern 

technologies and computers in the educational 

process, the need to use computers and technology in 

education, and the need for joint cooperation to raise 



 
 

 100 

the level of performance and efficiency of teachers to 

become this Performance is a catalyst in the change in 

the current era, and in light of the above, it has 

become necessary for mathematics professors to 

possess computational competencies, in order to be 

able to play their role in teaching mathematics in 

universities with a high degree of competence in the 

Faculties of Education in Iraqi universities.  

Research Methodology: 

The two researchers followed the descriptive 

approach, and the study community consisted of all 

mathematics professors in colleges of education in 

Iraqi universities in the central and southern 

governorates, whose number is (112) mathematics 

professors. : General computer competencies (14) 

sufficiency, competencies (using the Internet in 

teaching mathematics) (21) sufficiency, and 

competencies (using computer software in teaching 

mathematics 11) adequacy, these competencies were 

organized in the form of a questionnaire to find out 

the extent of possessing competence.  
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مدى امتالك مدرسي الفيزياء لكفايات تكنولوجيا التعميم في ضوء 
 (S.T.S.Eقضايا )

 31م.د سعد قدوري حدود الخفاجي     30 أ.د جالل شنتو جبر ال بطي
 

  
   

   
  

 مقدمة:
يكاجو مدرسي العمكـ بصكرة عامة كمدرسي الفيزياء بصكرة خاصة 

يمكف مكاكبتيا )ألف  في حياتو العممية مجمكعة مف المتغيرات التي ال 
مف خبلؿ التزكد بالخبرات العممية التي تؤىمو لذلؾ فالمعارؼ تتغير 
باستمرار كخاصة في مجاؿ التربية كالتعميـ كالطالب ىك اكثر المتأثريف 
بيذه المتغيرات كضعت المدرسيف اماـ تحدم كبير يقتضي مكاكبة ىذه 

ة ال يمكف اكتسابيا التغيرات مف خبلؿ امتبلكيـ ميارات كخبرات متجدد
 عف طريؽ الصدفة فقط اال مف خبلؿ التدريب كالممارسة في الصؼ( .

                                                           
 تدريسي في  جامعة ذي قار، كلية التربية للعلوم الصرفة، العراق 30
 مديرية تربية ذي قار ، تخصص فيزياء 31
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يعد تطكير المدرسيف في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ مف المكضكعات 
الميمة كالمعاصرة التي تحظى باىتماـ كبير في مجتمعاتنا كمؤسساتنا 

 التربكية .
 مشكمة البحث:

لتعميـ االلكتركني بصكرة خاصة إف  مسيرة التعميـ بصكرة عامة كا
ال تخمك مف بعض الصعكبات كالمعكقات سكاء عمى الصعيد المحمي 
أك العالمي كغالبا ما يجد المدرسيف صعكبات كمشكبلت في استخداـ 

 التقنيات الحديثة مف تكنكلكجيا التعميـ.
 أسئمة البحث:

 مدل امتبلؾ مدرسي الفيزياء لكفايات تكنكلكجيا التعميـ في ضكء
 (S.T.S.Eقضايا )

 أىداف البحث:
معرفة درجة امتبلؾ مدرسي الفيزياء لكفايات تكنكلكجيا التعميـ في 

 (S.T.S.Eضكء قضايا )
 أىمية البحث:

 اىمية تكنكلكجيا التعميـ بالنسبة لمدرسي الفيزياء كعبلقتو بالعمـك االخرل . (1
تعميـ في ضكء اىمية معرفة مدل امتبلؾ مدرسي الفيزياء لكفايات تكنكلكجيا ال (2

 (.S.T.S.Eقضايا )
اإلفادة مف نتائج البحث الحالي في تجنب نقاط الضعؼ في استخداـ تكنكلكجيا  (3

 التعمـ .



 
 

 104 

 منيج البحث:
( فقرة تكزعت 24كلتحقيؽ ىدؼ أعد  الباحثاف استبانة مككنة مف )

( فقرات 8( مجاالت كفي كؿ مجاؿ )3فقرات االستبانة إلى )
 كالمجاالت ىي :

 االكؿ : ميارات استخداـ الحاسكبالمجاؿ  (1
 المجاؿ الثاني : ثقافة التعميـ اإللكتركني  (2
 المجاؿ الثالث : ميارات استخداـ شبكة النت . (3

( بدائؿ )مكافؽ ، غير متأكد ، غير 3كضعت أماـ كؿ فقرة )
مكافؽ ( كلنتأكد مف صدؽ الظاىرم لبلختبار تـ عرضو عمى مجمكعة 

التدريس كالفيزياء ثـ حساب معامؿ  مف الخبراء في التربية كطرائؽ
كمف اجؿ كضكح فقرات  (0.83الثبات لفقرات االستبانة فكاف )

كتعميمات االستبانة قبؿ تكقيعيا النيائي ككذلؾ حساب الكقت المستغرؽ 
لئلجابة ثـ تطبيقيا عمى عينة مف مدرسي كمدرسات الفيزياء البالغ 

ياء في المدارس ( تحدد الباحث الحالي بمدرسي الفيز 20عددىـ )
المتكسطة كاالعدادية الحككمية كاالىمية لمبنيف كالبنات في مدينة 
الناصرية )مركز محافظة ذم قار ( كالتابعة إلى المديرية العامة لتربية 

كبمغ عدد أفراد عينة البحث  2020-2019ذم قار لمعاـ الدراسي 
 ( مدرس كمدرسة فيزياء ثـ اختيارىـ بصكرة عشكائية .68)
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ت االستبانة بصيغتيا النيائية عمى عينة البحث كبعد جمع طبق
البيانات تـ اجراء عممية التحميؿ االحصائي باستخداـ الحقيبة 

( لمحصكؿ عمى النتائج كفي نتائج البحث تكصؿ spssاالحصائية )
 البحث الحالي إلى مجمكعة مف االستنتاجات منيا :

كب في تدريس الفيزياء امتبلؾ مدرسي الفيزياء ميارات استخداـ الحاس (1
 بنسبة جيدة .

 امتبلؾ مدرسي الفيزياء ثقافة التعميـ االلكتركني بنسبة جيدة . (2
 كاستكماال ليذا البحث اقترح الباحثاف مايمي :

اجراء دراسة لمعرفة عبلقة نجاح الطمبة مع ميارات استخداـ كاتجاىات  (1
 الطمبة نحك تعمـ الفيزياء .

ستخداـ كسائؿ تكنكلكجيا التعميـ مف اجراء دراسة لمعرفة صعكبات ا (2
 كجية نظر مدرسي الفيزياء
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The Extent to which Physics Teachers Possess 

Educational Technology Competencies in Light of 

(S.T.S.E) Issues 

 
Abstract: 

Science teachers in general and physics teachers in 

particular face a set of variables in their practical life  

that cannot be kept up (because by providing practical 

experiences that qualify them  for that, knowledge is 

constantly changing, especially in the field of 

education and the student is the most affected by these 

variables, which put teachers in front of a great 

challenge that requires keeping up with These changes 

through their possession of renewed skills and 

experiences that can only be acquired by chance only 

through classroom training and practice. 

The development of teachers in the field of 

educational technology is one of the important and 

contemporary topics of great interest in our societies 

and educational institutions. 

Research problem: 

The course of education in general and e-learning 

in particular is not without some difficulties and 

obstacles, whether at the local or global level, and 

teachers often find difficulties and problems in using 

modern technologies from educational technology. 

Research questions: 
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The extent to which physics teachers possess 

educational technology competencies in light of 

(S.T.S.E) issues 

Research aims: 
Knowing the degree to which physics teachers 

possess educational technology competencies in light of 

(S.T.S.E) issues 

Research importance: 
1) The importance of educational technology for physics 

teachers and its relationship to other sciences. 

2) The importance of knowing the extent to which 

physics teachers possess the competencies of educational 

technology in light of (S.T.S.E) issues. 

3) To benefit from the results of the current research in 

avoiding weaknesses in the use of learning technology. 

Research Methodology: 

In order to achieve a goal, the researchers prepared a 

questionnaire consisting of (24) paragraphs, which were 

divided into (3) areas, and in each field (8) paragraphs, 

the areas are: 

1) The first field: Computer skills 

2) The second field: E-learning culture 

3) The third field: skills of using the Internet. 

In front of each paragraph (3) were placed 

alternatives (agree, not sure, disagree) and to make sure 

of the apparent validity of the test, it was presented to a 

group of experts in education, teaching methods and 

physics, and then the calculation of the reliability 

coefficient for the paragraphs of the questionnaire was 
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(0.83) for the sake of clarity of the paragraphs and 

instructions of the questionnaire before Its final signature 

as well as the calculation of the time taken to answer and 

then apply it to a sample of (20) physics teachers. The 

current researcher determines the physics teachers in 

governmental intermediate and middle schools and the 

civil society for boys and girls in the city of Nasiriyah 

(Dhi Qar governorate center) and affiliated to the 

General Directorate of Dhi Qar Education for the year 

For the academic year 2019-2020, the number of the 

research sample was (68) teachers and physics schools, 

then they were randomly selected. 

The final form of the questionnaire was applied to the 

research sample, and after collecting the data, a statistical 

analysis process was conducted using the statistical bag 

(spss) to obtain the results. In the results of the research, 

the current research reached a set of conclusions, 

including: 

1) Physics teachers possess good computer skills in 

teaching physics. 

2) Physics teachers own a good e-learning culture. 

To complete this research, the researchers suggested 

the following: 

1) Conducting a study to find out the relationship of 

students' success with the students ‟use skills and 

attitudes towards learning physics. 

2) Conducting a study to find out the difficulties of using 

educational technology tools from the viewpoint of 

physics teachers. 
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أثر استخدام استراتيجية المقيى العالمي في تحصيل تالميذ الصف 
 السادس اإلبتدائي في مادة العموم وتنمية تفكيرىم اإلبداع

 32أ.م.د. عدنان حكمت البياتي 
 

 مقدمة:ال
ستراتيجيات التعمـ النشط. تعد استراتيجية المقيى العالمي إحدل ا

إذ تقكـ ىذه االستراتيجية عمى مشاركة جميع تبلميذ الصؼ الكاحد، 
فضبل  عف زيادة قدرة التبلميذ عمى اعطاء ممخص لما يتـ تداكلو 
كمناقشتو داخؿ المجمكعة، كتييئة غرفة الصؼ عمى شكؿ مقيى 
كيجمس المشارككف في مجمكعات صغيرة حكؿ الطاكالت، كيتـ 

صؿ مع اآلخريف كتبادؿ اآلراء كاالفكار كالتكصؿ إلى خبرة كمعرفة التكا
جديدة، فتمكنيـ مف فيـ المكاضيع كالربط بينيما مما يؤدم إلى فعالية 

 بيف المجمكعات المصغرة في بناء تكافؽ األداء . 
 مشكمة البحث:

يتناكؿ بيا مشكمة البحث التي يرغب الباحث بمعالجتيا أف  تدريس 
يتطمب اتب اع اساليب كطرائؽ متنكعة بحسب تنكع  مادة العمكـ

المكضكعات، بدال  مف اتباع الطرؽ التقميدية في التدريس، كالتي أدت 
                                                           

استاذ في الجامعة المستنصرية ،كلية التربية االساسية، قسم التاريخ، التخصص طرائق تدريس الكيمياء. العراق  32
 بغداد.
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إلى قمة التفاعؿ بيف التبلميذ كمعمميـ، كالمشاركة  الفعمية في العممية 
التعميمية كبالتالي انخفاض مستكل التحصيؿ لدييـ، كمف ىنا نحاكؿ 

لمقيى العالمي لما ليا مف اىمية فعالة في المشاركة تقديـ استراتيجية ا
 كاعادة تنظيـ المحتكل بشكؿ تضمف التفاعؿ االيجابي .

) ما أثر استراتيجية المقيى العالمي في تحصيؿ تبلميذ الصؼ 
 السادس االبتدائي في مادة العمكـ كتنمية تفكيرىـ االبداعي؟( .

 أسئمة البحث:
 ث كتتـ معالجتيا في البحث ...اىـ األسئمة التي يثيرىا البح

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كاألسئمة السابقة تشكمت 
مجمكعة مف االىداؼ كالغايات كالتي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 

 األىداؼ ، فييدؼ البحث لمتعرؼ عمى :
أثر استراتيجية المقيى العالمي في تحصيؿ تبلميذ الصؼ 

ئي في مادة العمكـ كتنمية تفكيرىـ اإلبداعي. كلتحقيؽ السادس االبتدا
 ىدؼ البحث يتـ صياغة الفرضيات اآلتية : 

بيف  0.05عدـ كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة -1
متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالتي تدرس عمى كفؽ 

بطة كالتي استراتيجية المقيى العالمي كمتكسط درجات المجمكعة الضا
 تدرس عمى كفؽ الطريقة التقميدية في االختبار التحصيؿ البعدم
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بيف  0.05عدـ كجكد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة -2
متكسط درجات تبلميذ المجمكعة التجريبية كالتي تدرس عمى كفؽ 
استراتيجية المقيى العالمي كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة كالتي 

 الطريقة التقميدية في اختبار التفكير اإلبداعي البعدم تدرس عمى كفؽ
 أىمية البحث:

 يستمد ىذا البحث اىمية عمى ما يأتي :
يعد البحث استجابة لمتكجيات الحديثة كتكجييات التربكييف بضركرة -1

التحديث كتبني استراتيجيات  تدريس تضمف نكع التعميـ كنحك تعمـ 
 افضؿ .

استراتيجية المقيى العالمي كمساعدة  محاكلة البحث الدمج بيف-2
 التبلميذ عمى تنمية التفكير اإلبداعي لدييـ

اىميتيا لممرحمة العمرية التي استيدفيا البحث كىي ) الصؼ -3
السادس االبتدائي ( ككنيا مرحمة ميمة لبلستكشاؼ  كاكتساب الحقائؽ 

 البلزمة في مادة العمـك . 
ر االبداعي ككنيا مف األىداؼ التشجيع عمى تنمية ميارات التفكي-4

 التي يسعى التدريس الحديث إلى تحقيقيا.
 منيج البحث:

 استعراض المنيج المعتمد في البحث:
 اكال : التصميـ التجريبي
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 ثانيا  : مجتمع البحث كعينة
 ثالثا  : التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 رابعا  : مستمزمات البحث 
 حصائيةالكسائؿ اال: خامسا 

التفكير  -التحصيؿ -المقيى العالمي -استراتيجية الكممات المفتاحية: .
 . اإلبداعي

 
 

 
 

The Effect of Using the Global Café Strategy on the 

Achievement of Sixth-Graders in Science Subjects 

and the Development of their Creative Thinking 
 

Abstract : 

The research aims to find out the effect of the global 

café strategy's effectiveness in the achievement of sixth 

grade students and the development of their creative 

thinking. To achieve the aim of the study, the researcher 

adopted the experimental method. The research sample 

consisted of (50) pupils of Al Samaha Primary School for 

Boys, (25) pupils for the experimental group that taught 

according to the strategy of the global café, and (25) 

pupils for the control group that taught according to the 

traditional method, and the equivalence between them 

was investigated in variables. (1. Age 2. Previous 

achievement 3. Examination of previous information 4. 



 
 

 113 

Creative thinking) An achievement test of (20) items was 

prepared in multiple-choice items, and it was presented 

to a group of arbitrators and experts to ensure the validity 

of the test. A test map was prepared. The reliability 

factor was calculated for the test and was (0.79). A 

creative thinking test was also prepared, consisting of 6 

activities, each activity indicating an educational 

situation in which one of the creative thinking skills 

(fluency, flexibility, originality). Its validity and 

reliability were verified and the reliability coefficient was 

(0.77). The results of the research showed the superiority 

of the experimental group, which is studied according to 

the strategy of the global café, over the control group, 

which is studied according to the usual traditional 

method. In both achievement tests and creative thinking, 

the research recommends several recommendations, 

including the adoption of modern teaching strategies 

represented by the global café strategy. Similar studies 

have been proposed in different scientific subjects and 

other study stages or in variables such as scientific 

thinking, critical thinking, and the trend towards a 

subject. Sciences. 
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استقصاء فاعمية التدريس القائم عمى وفق خطوات استراتيجية أورايمي 
O'Reillyفي التفكير المنتج والمعتقدات المعرفية لطالبات الصف الرابع العممي 

 م. اسراء ناجي كاظم                   م.د جييان فارس يوسف 
 
 
 

 مقدمة:
( ( O‟Reillyي)ي)كمف بيف االستراتيجيات الحديثة ىي استراتيجية أكرايمػكمف بيف االستراتيجيات الحديثة ىي استراتيجية أكرايمػ

أف اليدؼ الرئيس مف التدريس بيذه االستراتيجية ىك تنمية ميارات البحث أف اليدؼ الرئيس مف التدريس بيذه االستراتيجية ىك تنمية ميارات البحث 
كالػػتفحص لؤلحػػداث السياسػػية كالتاريخيػػة عنػػد الطمبػػة، كذلػػؾ عمػػى أسػػاس كالػػتفحص لؤلحػػداث السياسػػية كالتاريخيػػة عنػػد الطمبػػة، كذلػػؾ عمػػى أسػػاس 
تحميمػي ليػػتمكف الطمبػة مػػف رؤيػة ىػػذه األحػداث كتفسػػيرىا بصػكرة كاضػػحة، تحميمػي ليػػتمكف الطمبػة مػػف رؤيػة ىػػذه األحػداث كتفسػػيرىا بصػكرة كاضػػحة، 

كاتخػػاذ كاتخػػاذ كمػػف ثػػـ إسػػياميـ فػػي إعطػػاء صػػكرة كاضػػحة لؤلحػػداث التػػي جػػرت كمػػف ثػػـ إسػػياميـ فػػي إعطػػاء صػػكرة كاضػػحة لؤلحػػداث التػػي جػػرت 
 القرار المناسب بشأنيا.القرار المناسب بشأنيا.

 مشكمة البحث:
الحظت الباحثة اف بعض الطمبة لدييـ معتقدات معرفية ايجابية 
حكؿ طبيعة المعرفة كالتعمـ، كالبعض اآلخر لدييـ معتقدات سمبية كاف 
ذلؾ قد يرجع إلى نقص المعرفة الحقيقية لدييـ، كىنا تظير الحاجة إلى 

لطالبات في تعمـ مادة الكيمياء بطريقة استخداـ طرائؽ تدريس تساعد ا
فعالة، كذلؾ بإعادة النظر بدكرىـ في العممية التعميمية، بالتركيز عمى 

 جيدىـ الذاتي في بناء مفاىيميـ.
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 أسئمة البحث:
ما فاعمية التدريس القائـ عمى كفؽ خطكات إستراتيجية 

 طالبات؟( في التفكير المنتج كالمعتقدات المعرفية لمO‟Reillyأكرايمي)
 أىداف البحث:

بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مجمكعة 
  -مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه األىداؼ:

( في O’Reilly.أثر التدريس عمى كفؽ خطكات إستراتيجية أكريمي)1
 التفكير المنتج لمطالبات.

( في O’Reillyإستراتيجية أكريمي).أثر التدريس عمى كفؽ خطكات 2
 المعتقدات المعرفية لمطالبات.

 أىمية البحث:
يمثؿ تعميـ التفكير المنتج أحد األىداؼ الرئيسية لمتربية في العصر 
الحاضر، فقد أكد التقرير الذم أعده خبراء اليكنسكك إلى المجنة الدكلية 

تعمـ لنككف( أننا المعنية بالتربية لمقرف الحادم كالعشريف تحت عنكاف )ن
في عالـ شديد التغير، يبدك أف أحد محركاتو الرئيسة يتمثؿ في التجديد 
االجتماعي، كاالقتصادم عمى السكاء، كيجب إفساح المجاؿ أماـ اإلنساف 

 بالتفكير كاإلبداع الذم يقكده نحك المستقبؿ
 منيج البحث:

استخدمت الباحثتاف اسمكب المنيج التجريبي ذك المجمكعتيف 
 .المتكافئتيف تجريبية كضابطة 
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The research aims to identify the investigation of the 

effectiveness of teaching based on the steps of O’Reilly’s 

strategy in productive thinking and the cognitive beliefs of 

fourth-grade students. 

The research community requires choosing one of the 

secondary schools in Baghdad / Al-Karkh third for the 

academic year (2018-2019), as the research experiment began 

on 10/18/2018 and ended on 12/27/2018, the researcher chose 

the study sample from all second-grade students The average 

of Khawla Bint Al-Azwar intermediate school for girls, 

intentionally, and the number of (62) students, distributed 

randomly between two classes, namely (C and B). The total 

number of students in Division C was (31) students studying 

according to the steps of the O‟Reilly strategy, and the total of 

students in Division (B) were (31) students who study in the 

usual way. The parity of the two groups was verified, namely: 

Age in months. The degree of intelligence, previous academic 

achievement of chemistry in the third intermediate grade for 

the academic year (2018), and the two groups were equal in 

all variables. As for the research tool, the researcher prepared 

the productive thinking test, the final form of which consisted 

of (40) paragraphs, and the cognitive belief scale, the final 

form of which consisted of (50) paragraphs, and after the 

researcher completed conducting the research experiment 

according to what was planned, namely the productive 

thinking test and scale cognitive beliefs, the superiority of the 

experimental group that studies according to the steps of the 

O'Reilly strategy in productive thinking and cognitive beliefs 

was found over the control group that studies in the usual 

way. 
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أثر استراتيجية بوليا في تحصيل تمميذات الصف الخامس االبتدائي في 
 مادة العموم

                33م.م شفاء حسين وارد الخفاجي
 

 مقدمة:
أف الطرائؽ ك األساليب التقميدية ماتزاؿ محكر تركيز المدرسيف 
المعتمدة عمى الشرح ، الحفظ ، ك التمقيف ك التركيز عمى نقؿ المعمكمات 

في الكتب المقررة ك ايصاليا الى الطمبة بطريقة ال تساعدىـ عمى كما 
تنمية التفكير ك كذلؾ تجعؿ المدرس محكر العممية ، كال تتيح لمطالب 

 الفرصة لكي يتعمـ بنفسو كيؼ يتعمـ .
 مشكمة البحث:

ىناؾ تدني في تحصيؿ تمميذات الخامس االبتدائي في مادة العمـك 
تراتيجية بكليا في تدريس ىذه المادة لعميا كىذا دعانا الى استخداـ اس

تساعد في تحسيف ك رفع تحصيؿ التمميذات ، اذ اف استخداـ استراتيجيات 
تحفز التفكير كتشرؾ المتعمـ في عممية التعميـ تساىـ في تحسيف 

 التحصيؿ ك تطكير قدرات المتعمميف .
 أسئمة البحث:

صؼ الخامس ىؿ الستراتيجية بكليا أثر في تحصيؿ تمميذات ال
 االبتدائي في مادة العمـك ؟

                                                           
 كلية التربية االساسية  ،العراق.  ،العامة، جامعة ميسان خصص المناهج وطرائق التدريست 33
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 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكؿ اليدؼ 

 االتي :
التعرؼ عمى اثر استراتيجية بكليا في تحصيؿ تمميذات الصؼ 

 الخامس االبتدائي في مادة العمكـ 
 أىمية البحث:

جابي الستراتيجية بكليا في انو اذا كجد اثر ايتكمن أىمية البحث  
فمف الممكف اف يستفيد المختصكف في مجاؿ تطكير المناىج الدراسية 
مف نتائج ىذا البحث ك تطبيقيا في البرامج التعميمية، ك مف المؤمؿ اف 
يسيـ ىذا البحث في تزكيد معممات ك معممي العمـك باستراتيجية 

ىمية المرحمة تدريس غير تقميدية ، ك كذلؾ تأتي أىمية البحث مف أ
 االبتدائية ككنيا المرحمة االساسية لمتعميـ . 

 منيج البحث:
 استخدمت الباحثة المنيج التجريبي في الدراسة .
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The Effect of (Polya) strategy on Students' 

achievement at fifth primary in Science 

Inst. Shafa Hussein Warid
34

 
 

Introduction  : 
          The traditional methods of teaching which Fouces on 

transfer information from the Books  to students which give 

the big role for the teachers and the small one for the 

students .Its make students less active in learning how to 

learn or think.. 

  The Problem: 

The low level of students' achievement in Science make 

us use polya's strategy in teaching which help them to be 

active in learning, thinking, and developing their skills.. 

The study questions   

-  Does Polys stratagy has effect on Students' achievement at 

fifth primary in Science?? 

The Aim ::   
Identify the effect of Polys stratagy on Students' 

achievement at fifth primary in Science.. 

The value: 
The imoprtance basice on the good effect  makes 

benefit that will helpe Specialists to develope Curriculum 

and teaching methods moreover give teachers chance to use 

modern with basic level as fifth Primary. 

The Procedure:   

The experimental method have been used in this study   ..   

                                                           
34

Shafa Hussein Warid. M.A in Curriculum and Genral Teaching 

Methods . Misan unverstiy .basic education collage. Iraq   .  
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مقياس مرجح لتشخيص أسباب تدني نسب النجاح في مادة 
 لمصف الثالث متوسط في العراق الرياضيات

 35الكاظمي الدكتورة ىيام ميدي جواد
 

 
 مقدمة:ال

ي عد ىذا البحث إحدل البحكث الرائدة في مجاؿ تقكيـ العممية 
التعميمية مف خبلؿ اقتراح مقياس مرجح لتشخيص أسباب تدني مستكل 

ي مادة الرياضيات لمصؼ الثالث المتكسط في العراؽ، كالتي النجاح ف
تتعمؽ بمدل فاعمية المككنات التعميمية في تحقيؽ مستكل التحصيؿ 

 . المعرفي لمطمبة
 مشكمة البحث:

أف تدني مستكل التعميـ كالتعمـ ينذر بخطر حيث اف أعداد 
نكعي الراسبيف يفكؽ عدد الناجحيف، إضافة الى تراجع مستكل النجاح ال

بيف عمكـ أعداد الناجحيف أيضا ، إف ليذه القضية أبعادا  كأسبابا  كثيرة، 
كالستقصاء القضية بجميع جكانبيا يجب معالجتيا معالجة سميمة 

  . كمتكاممة )تربكيا ، عمميا ، ماليا ، كاجتماعيا (

                                                           
 . للعلوم الصرفة جامعة بغداد/ كلية التربية ابن الهيثم 35
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ما ىي االكزاف الترجيحية )األىمية النسبية( لتشخيص مككنات 
جاح في مادة الرياضيات لمصؼ الثالث متكسط أسباب تدني نسب الن

 في العراؽ كمف ىـ المعنييف بتشخيصيا؟
 أسئمة البحث:

نصت فرضية البحث عمى كجكد ارتباطات قكيمة كمتداخمة بيف 
الطالب، التدريسي، [محاكر مككنات المنظكمة التعميمية م م ثمة  بػ 

حد مشترؾ مف خبلؿ كجكد عامؿ كا ]المنيج، كالبيئة )أسباب أخرل( 
عمى األقؿ يعكس جكىر العممية التعميمية في ككنيا عممية مركبة 
كمتداخمة بمككناتيا، إضافة الى بياف أثر ذلؾ عمى تشكيؿ مككنات 

 المنظكمة التعميمية المشتركة بأنماطيا المختمفة بحسب متغير الجنس.
 أىداف البحث:

الى  أقتراح مقياس مرجح أك مكزكف لتشخيص االسباب التي تؤدم
تدني نسبة نجاح الطمبة في مادة الرياضيات لمصؼ الثالث متكسط 
بأعتبارىا مككنات مميزة كمتداخمة بعضيا ببعض مف خبلؿ استطبلع 
آراء الطمبة كآراء التدريسييف في ضكء مككنات المنظكمة التعميمية 

،  ] الطالب، التدريسي، المنيج، كالبيئة )أسباب أخرل( [م م ثمة  بػ 
لى أثر تشكيؿ مككنات المنظكمة التعميمية المشتركة بأنماطيا إضافة ا

 المختمفة بحسب متغير الجنس.
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 أىمية البحث:
التعرؼ عمى أسباب تدني نسب نجاح الطمبة في مادة الرياضيات 
بشكؿ عاـ، كمنيا ما تخصص بمرحمة دراسية معينة بشكؿ خاص، 

ر العاـ لتمؾ فأنيا في مجمميا قد تخصصت بالتعرؼ عمى تحديد األطا
االسباب ممثمة  بفقرات أك محاكر المنظكمة التعميمية أك ما ي عرؼ 

 . ]الطالب، التدريسي، المنيج، كالبيئة[بمككنات العممية التعميمية كىي 
 . المنيج الكصفي كاالستداللي منيج البحث:

 
A weighted measure to diagnose the reasons for the 

low success rates in mathematics For the third 

grade average in Iraq 

Dr. Hiyam Mahdí Jawad Al Kadhumi 
36

 
 

Abstract 

Introduction:: This research is one of the pioneering 

researches in the field of evaluating the teaching 

process by proposing a weighted measure to diagnose 

the reasons for the low level of success in mathematics 

for the third intermediate grade in Iraq, which relates to 

the extent of the effectiveness of the teaching 

components in achieving the level of knowledge 

achievement of students . 

                                                           
36 University of Baghdad, College of Education for pure science, Education 

and psychology Department 
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Research problem: The low level of teaching and 

learning foreshadows a danger as the number of 

repeaters exceeds the number of successful people, in 

addition to the decline in the level of qualitative 

success among the general number of successful 

people as well; this issue has many dimensions and 

reasons. Socially), from all of this the research problem 

is highlighted by the following question: 

What are the weights (the relative importance) to 

diagnose the components of the reasons for the low 

success rates in the mathematics subject for the third 

grade average in Iraq and who are concerned with its 

diagnosis? 

Research hypothesis: The research hypothesis stated 

that there are strong and overlapping connections 

between the axes of the components of the teaching 

system represented by [the student, the teacher, the 

curriculum, and the environment (other reasons)] 

through the presence of at least one common factor that 

reflects the essence of the teaching process in being a 

complex and interrelated process with its components, 

in addition to a statement This affected the formation 

of the components of the common teaching system, 

with its different patterns, according to the gender 

variable. 
Objective: To suggest a weighted measure to diagnose 

the reasons for the low student success ratios in 

mathematics concerning the third grade of intermediate 
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schools in light of the components educational system 

represented by: [Students, Teachers, Curriculum, and 

the Environment (other reasons)] assuming 

differentiated and interrelated components, Also the 

effectiveness forming of these components according 

to the gender variable. 

Research importance: Despite the large number of 

researches and studies that dealt with the topic of 

identifying the reasons for the low success rates of 

students in mathematics in general, and some of them 

were devoted to a specific stage of study in particular, 

they in their entirety have specialized in identifying the 

general framework for those reasons represented by 

paragraphs or axes of the teaching system or what The 

components of the teaching process are known as [the 

student, the teacher, the curriculum, and the 

environment]. 

Research Methodology:The descriptive and inferential 

approach: It is the approach that aims to describe the 

reality of the phenomenon under study by questioning 

all of the sample community or its large samples 

directly from them (the interview), or indirectly by 

means of (the questionnaire), to reach the conclusion of 

facts that simulate the hypothesis of the research goal. 

 



 
 

 
125 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 126 

في الحد من انتشار أسمحة الدمار  المحكمة الجنائية الدولية ودورىا
 الشامل
 

 37الدكتور صفاء خميل كاظم النعيمي
 

 

 :المقدمة
كأكؿ محكمة قادرة  2002  تأسست المحكمة الجنائية الدكلية سنة

عمى محاكمة األفراد المتيميف بجرائـ االبادة الجماعية )بضمنيا أسمحة 
كجرائـ العدكاف،   لجرائـ ضد االنسانية كجرائـ الحربالدمار الشامؿ (كا

فقد تستخدـ الدكلة أسمحة الدمار الشامؿ بغرض شف حرب عدكانية 
عمى دكلة أخرل، كما أنو كفي ظؿ انتشار الجماعات المسمحة، فقد 
يتـ تسميـ ىذه األسمحة إلى اشخاص أك منظمات مسمحة، كمساعدتيـ 

دكلة أخرل، كتعد المحكمة  باستخداميا في شف ىجـك مسمح عمى
 االمـ المتحدة مف حيث المكظفيف كالتمكيؿ. الجنائية ىيئة مستقمة عف

 :مشكمة البحث
قد تستخدـ أسمحة الدمار الشامؿ في إبادة جماعة عرقية  -1

 بسبب انتمائيا الديني.    
                                                           

تدريسي لمادة القانون الدولي العام واالنساني في كلية االسراء الجامعة االهلية، وله العديد البحوث  37
 المنشورة في تخصصه، وشارك في العديد من المؤتمرات العلمية والدورات التدريبية.
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كقد تستخدـ األسمحة النككية كالبيكلكجية، كينتج عنيا  آثارا  -2
 محكد، كتؤثر عمى االجياؿ القادمة.ضارة ال تنتيي بزمف 

 اسئمة البحث:
 ما ىك مكقؼ محكمة الجنائية الدكلية مف تجارب األسمحة النككية؟  -1
ما ىك دكر المحكمة الجنائية الدكلية لمحد مف انتشار أسمحة الدمار  -2

 الشامؿ؟
  أىداف البحث:

تسعى دكؿ العالـ إلى العمؿ بالشعار االممي الذم قامت تحت 
مـ المتحدة، كالذم مؤداه أف شعكب األمـ  المتحدة آلت عمى مظمتو األ

نفسيا أف تنقذ األجياؿ المقبمة مف كيبلت الحركب التي جمبت عمى 
اإلنسانية أحزانا يعجز عنيا الكصؼ، ككاف مف ثمار ذلؾ العديد مف 
القرارات كاالتفاقيات التي عممت عمى منع انتشار أسمحة الدمار 

ة عرفيو تكفي لتجريـ األفعاؿ المنطكية عمى الشامؿ، بما يككف قاعد
خرؽ االلتزاـ بحظر انتاج كتخزيف أسمحة الدمار الشامؿ. كتشكؿ 
المحكمة الجنائية الدكلية آلية قضائية ميمة لتفعيؿ ىذه الجيكد نحك حد 

 انتشار أسمحة الدمار الشامؿ كمنعيا أف أمكف ذلؾ.
 :أىمية البحث

لية في المساعدة لمحد مف انتشار يأتي دكر المحكمة الجنائية الدك 
أسمحة الدمار الشامؿ كحظر استخداميا. كقد اتفقت مع محكمة العدؿ 
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الدكلية  بتحريـ استخداـ أسمحة الدمار الشامؿ أك التيديد باستخداميا، 
 .كدكرىا في محاكمة األشخاص الطبيعييف 

إذ أف انتشار أسمحة الدمار الشامؿ يشكؿ أحد أخطر التيديدات 
مـ كاألمف الدكلييف، كال يمكف ألم بمد في العالـ اليكـ أف يظؿ غير لمس

مبالي بإمكانية حصكؿ اإلرىابييف عمى ىذه األسمحة الفتاكة 
 كاستخداميا ضد المدنييف األبرياء.

 منيج البحث: 
 تـ اتباع  المنيجيف التاريخي كالكصفي .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 129 

 ر أحد الخصومصالحية المحكمة في اصدار الحكم الغيابي بحضو 
 وغياب اآلخر عن جمسات المرافعة.)دراسة أصولية مقارنة(

 39الباحثة: نور غسان عجاج          38أ.م.د. عبد الكريم عمر الشقاقي
 
 
 
 مقدمة:ال

قد يحضر المتخاصماف جمسات المرافعة كىنا ال تكاجو المحكمة 
مشكمة أك تعطيؿ في سير الدعكل فبعد أف تتأكد مف أشخاصيما 

اتيما في الدعكل تشرع في نظر الدعكل كيعتبر الحكـ الذم كصف
تصدره المحكمة في ىذه الحالة حكما  حضكريا  بحؽ كمييما كيككف ىذا 
الحكـ قاببل  لمطعف بو بكافة طرؽ الطعف العادية كغير العادية ماعدا 
الطعف بطريؽ االعتراض عمى الحكـ الغياب، ىنا كعند غياب أحد 

في جمسات المرافعة، فما ىي صبلحية  الخصكـ كحضكر اآلخر
المحكمة في المحكمة في إصدار الحكـ الغيابي، ىذا ما نستعرض لو 
في ىذا البحث عف طريؽ تطكيع المفيكـ األصكلي أللفاظ مكاد الحكـ 

 الغيابي كاالعتراض عميو.

                                                           
38
 . انون والعلوم السياسية في الجامعة العراقية، أستاذ مادة أصول الفقهكلية الق 
39
 طالبة دراسات عليا )ماجستير( في القانون الخاص، تخصص مرافعات. 
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 مشكمة البحث:
يعالج البحث مسألة اثر داللة النص في فيـ النصكص القانكنية، 

 نصكص لغكية كالنصكص الشرعية.ككنيا 
 أسئمة البحث:

ىؿ أف معرفة ما تحممو ألفاظ النصكص القانكنية في مكاد الحكـ 
الغيابي كاالعتراض عميو عف طريؽ مفيكميا ي عد  مصدرا مف مصادر 

 تفسير تمؾ النصكص؟
 أىداف البحث:

الكصكؿ إلى قناعة بأف حرفية النص فيـ قاصر لمنصكص 
لي تكسيع إستخداـ النصكص القانكنية؛ كىذا يؤدم إلى القانكنية، كبالتا

 عدـ الحاجة إلى تشريعات جديدة ككف النص يحتمؿ أكثر مف داللة.
 أىمية البحث:

تكمف أىمية البحث في تكسيع مدل استخداـ المكاد القانكنية 
 .كاد الحكـ الغيابي كاالعتراض عميوالخاصة بم

 منيج البحث:
ي مف خبلؿ تحميؿ النصكص كمعرفة منيج تحميمي مقارف؛  تحميم

أثر المفيكـ األصكلي في معرفة مقصكد المشرع العراقي عف طريؽ 
 معرفة تمؾ المفاىيـ.
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The court's authority to issue a judgment in absentia 

in the presence of one of the litigants and the absence 

of the other from the pleading sessions 

(Comparative Fundamental Study). 

 

The litigants may attend the pleading sessions, and 

here the court does not face a problem or obstruction in 

the course of the lawsuit, after it has ascertained of 

their persons and characteristics in the case, it proceeds 

to hear the case, and the judgment issued by the court 

in this case is considered a present judgment against 

both.  

This judgment shall be subject to appeal by all 

ordinary and extraordinary methods of appeal, with the 

exception of appealing by way of objecting to the 

judgment in absence. 

Here and when one of the litigants is absent and the 

other is present in the pleading sessions, what is the 

authority of the court in the court to issue the judgment 

in absentia? This is what we review in this research by 

subordinating the fundamentalist concept to the terms 

of the articles of judgment in absentia and objecting to 

it. 
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الطبيعة القانونية لمرحمة انتشار فايروس كورونا واثره عمى االلتزامات 
 ومدد الطعن باألحكام التعاقدية

 40م.د قاسم بريس احمد محمد الزىيري
 
 
 مقدمة:ال

اثػػػار انتشػػػار جائحػػػة ككركنػػػا العديػػػد مػػػف التسػػػاؤالت بػػػيف االكسػػػاط اثػػػار انتشػػػار جائحػػػة ككركنػػػا العديػػػد مػػػف التسػػػاؤالت بػػػيف االكسػػػاط 
اخذت اخذت   القانكنية حكؿ طبيعة كتكييؼ مرحمة انتشار فايركس ككركنا، فقدالقانكنية حكؿ طبيعة كتكييؼ مرحمة انتشار فايركس ككركنا، فقد

بعض الدكؿ بتبني نظرية القػكة القػاىرة كاعتبػرت مرحمػة انتشػار فػايركس بعض الدكؿ بتبني نظرية القػكة القػاىرة كاعتبػرت مرحمػة انتشػار فػايركس 
ككركنا قػكة قػاىرة بينمػا اخػذت االخػرل بتطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة ككركنا قػكة قػاىرة بينمػا اخػذت االخػرل بتطبيػؽ نظريػة الظػركؼ الطارئػة 
ممػػا كػػاف لػػو انعكاسػػات قانكنيػػة عمػػى االلتزامػػات التعاقديػػة كمػػدد الطعػػف ممػػا كػػاف لػػو انعكاسػػات قانكنيػػة عمػػى االلتزامػػات التعاقديػػة كمػػدد الطعػػف 

 باألحكاـ.باألحكاـ.
 مشكمة البحث:

انتشار فيركس ككركنا بياف التكييؼ القانكني الصحيح لمرحمة 
كىؿ تنطبؽ نظرية القكة القاىرة عمى ىذه المرحمة، اـ اف نظرية 
الظركؼ الطارئة ىي الكاجبة التطبيؽ، ىذا ما سيتـ بحثو كاالجابة 

 عمييا.

                                                           
دكتػػػكرا فػػػي القػػػانكف المػػػدني مػػػف جامعػػػة المنصػػػكرة فػػػي مصػػػر كتدريسػػػي فػػػي كميػػػة بػػػبلد الرافػػػديف دكتػػػكرا فػػػي القػػػانكف المػػػدني مػػػف جامعػػػة المنصػػػكرة فػػػي مصػػػر كتدريسػػػي فػػػي كميػػػة بػػػبلد الرافػػػديف   40

 ..الجامعةالجامعة
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 أسئمة البحث:
 ىؿ تعد مرحمة انتشار فايركس ككركنا قكة قاىرة اـ ظرفان طارئان؟ىؿ تعد مرحمة انتشار فايركس ككركنا قكة قاىرة اـ ظرفان طارئان؟

ى االخػذ بأحػدل النظػريتيف؟، كمػا ىػك ى االخػذ بأحػدل النظػريتيف؟، كمػا ىػك ماىي االثار القانكنية التي تترتب عمػماىي االثار القانكنية التي تترتب عمػ
 الرأم الراجح كالذم يمكف تطبيقو عمى ىذه المرحمة؟الرأم الراجح كالذم يمكف تطبيقو عمى ىذه المرحمة؟

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مجمكعة 

  -مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه األىداؼ:
ي الصحيح لمرحمة انتشار ييدؼ ىذا البحث الى بياف التكييؼ القانكن

فايركس ككركنا كاثره عمى مدد الطعف القانكنية مف خبلؿ عرض 
االتجاىات الفقيية كالقانكنية كالقضائية كترجيح االتجاه االصمح ليذه 

 المرحمة.
 أىمية البحث:

تبدكا اىمية البحث في عدـ كجكد دراسات قانكنية متخصصة تناكلت 
س ككركنا في المنطقة العربية، لذلؾ مكضكع شبيو بمرحمة انتشار فايرك 

يعد ىذا البحث مصدرا  يمكف الرجكع اليو في المستقبؿ كاثراء  لممكتبات 
القانكنية بمرجع يحاكؿ ايجاد التكييؼ السميـ لمرحمة انتشار فايركس 

 ككركنا.
 منيج البحث:

 تـ اتباع المنيج التحميمي التأصيمي المقارف كمنيج ليذه الدراسة.
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The Legal Nature of the Stage of the Spread of 

Coronavirus and its Impact on Contractual Obligations 

and the Terms of Appeal against Judgments 

M. Dr. Qasim Brice Ahmed Mohamed 

Abstract : 
 

The effects of the spread of the Corona pandemic raised 

many questions among the legal circles about the nature or 

adaptation of the stage of spread of the Corona virus (covid-

19). Some countries have adopted the theory of force 

majeure, and the stage of the spread of Corona virus was 

considered force majeure due to the impossibility of 

contractors to implement their contractual obligations. An 

emergency circumstance for the possibility of exceeding this 

stage has aroused till life returns to normal. The stage of the 

spread of the Coronavirus had its legal and economic 

repercussions on all sectors affected by this pandemic, 

because business and services are usually carried out under 

contracts whose parties did not expect, upon entering into, 

such circumstances, and with the measures taken by many 

countries to impose curfews in order to preserve The safety 

of their people, which led to the cessation of all sectors of 

work, including the work of the courts, which led to the 

suspension of legal proceedings and the missed periods for 

challenging the issued judgments. Is the application of force 

majeure theory at this stage the best and most appropriate 

adaptation? Or is the application of the theory of contingent 

conditions considered the solution? What is the correct and 

chosen conditioning? This is what we will try to answer in 

this paper. 
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بفيروس  المسؤولية الجنائية الناشئة عن نقل العدوى من قبل المصاب
 كورونا

 41شيماء سعدون عزيز ـ.ـ.
 
  
 

  مقدمة:
مما الشؾ فيو أف حامؿ الفيركس ككركنا ىك مصدر لمعدكل، إف 
لـ يمتـز بإجراءات الكقاية التي تفرضيا عميو الكزارة، كيقع عمى عاتقو 

ـ الفراش كيحظر عميو مخالطة االفراد بأم التزاـ قانكني أيضا بأف يمز 
شكؿ )عزلة مؤقتة( لحيف الشفاء مما حؿ بو اكال، كيتمقى العبلج البلـز 
مف المؤسسات الصحية العامة أك الخاصة ثانية ، كال عمى النقيض اذا 
خالط المصاب بغيره مف الناس سكاء عمى نطاؽ األسرة أك في بيئة 

كل الييـ كاصابتيـ)فايركس كاركنا( العمؿ أك غيرىا، بقصد نقؿ العد
 ،أك بدكف قصد.
 مشكمة البحث:

كتثكر مشكمة البحث عدـ كجكد نمكذج قانكني مناسب في افعاؿ 
نقؿ عدكل المرض)فيركس ككركنا( لمغير سكاء كاف ذلؾ بقصد اكعف 

                                                           
 . قوق/العراق،كلية الح قانون اداري، جامعة تكريت 41
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طريؽ الخطأ بعد اكتشاؼ شخصية ناقؿ العدكل ىذا مف جانب ، كمف 
بات إلفراد نصكص تجـر مثؿ ىذه جانب اخر تدخؿ قانكف العقك 

 . السمككيات كتكاجييا بالعقاب
 أسئمة البحث:

كما ىك السبؿ الرادعة لمثؿ ىكذا جريمة ،مما يتبمكر لنا السؤاؿ 
اآلتي : ماىك التكييؼ القانكني لنقؿ فيركس ككركنا لؤلخريف ؟ ىذا 

ىؿ تكجد نصكص خاصة  -1السؤاؿ يكلد لنا ال تساؤالت كىي كام : 
في حاؿ عدـ كجكد نصكص خاصة ،  -۲مثؿ ىكذا جرائـ ؟  تعالج

ىؿ أف النصكص العامة في قانكف العقكبات قادرة عمى مكاجية مثؿ 
ماىي  -٣ىكذا جرائـ ككضع حمكؿ لمعاناة ضحايا مثؿ ىكذا جرائـ ؟ 

لمغير  بالخطأالمسؤكلية الجنائية في حاؿ نقؿ فيركس ككركنا عمدا أك 
 أك مف غير الحامميف لو ؟ سكاء مف حاممي ىذا المرض 

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىدؼ 
الدراسة ماىية األمراض االنتقالية كآثارىا عمى صحة الشعكب 

 . لعالميةكاإلنسانية كفقا لمتصنيؼ المعد مف قبؿ ىيئات الصحة ا
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 أىمية البحث:
تكمف اىمية البحث تعد االمراض المعدية اسمحة فتاكة كخطيرة 
فػ)فايركس ككركنا(  عبارة عف كائنات حية غير مرئية كبالتالي تصيب 
المجني عميو، كتتجاكزه الى االخريف ناقمة ليـ ماتحممو مف عدكل 

 خطيرة عمى صحة االشخاص.
 منيج البحث:

اعتمدنا في دراستنا ىذه عمى أسمكب المنيج منيجية البحث لقد 
التأصيمي التحميمي ، ككذلؾ عمدنا إلى المقارنة عمى الرغـ مف ككف 

 …الدراسة قانكنية 
 

Criminal liability arising from the transmission of 

infection by 

the person infected with THE CORONAvirus 
 

There is no doubt that the coronavirus carrier is a source 

of infection, if it does not comply with the preventive 

measures imposed on it by the Ministry, and it is also a 

legal obligation to require the bed and prohibit it from 

contacting individuals in any form (temporary isolation) 

until recovery first, and receives the necessary treatment 

from public or private health institutions again, or in 

contrast if the infected person is in contact with other 

people, whether on the family, in the working 

environment or elsewhere, with the intention of infecting 

them with infection (Virus Karuna), or Unwittingly. 
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 حماية البيئة في التشريع الجنائي العراقي
 42م حميد اسعد نداوي  م.

 

  
 مقدمة:ال

شيد العالـ تقدما  مذىبل  في مجاالت الحياة كافة جعمو يفكر في 
سمبي عمى االنساف  االضرار الناتجة عف التقدـ المذىؿ الذم لو تأثير

كالكائنات الحية ، أضافة الى المحيط الذم يعيش فيو كىي البيئة التي 
كانت اماـ اثار سمبية مؤثرة عمى حياة االنساف بسبب التمكيث ، كبعد 
تفاقـ المخاطر الناجمة عف ممكث البيئة بحيث اصبحت  تنذر البشرية 

بيئية  التي ال تعرؼ كالكرة االرضية التي نعيش عمييا بأفدح الككارث ال
 . مداىا كاثارىا

 مشكمة البحث:
تتمحكر إشكالية البحث حكؿ نقط رئيسية كىي بياف أىمية حماية 

حماية البيئة  كىؿ إف التشريعات الداخمية كالدكلية أثمرت في ترسيخ 
 .، كما طبيعة ىذه الحماية المتمثمة في  العقكباتالبيئة

 أسئمة البحث:
مت إليو التشريع العراقي ىك المبتغى النيائي لمكصكؿ ىؿ المستكل الذم كص -

 ؟  المجتمع كتنسجـ مع تطكرات كبيرة إلى بيئة مبلئمة يتعايش فييا
                                                           

42
م. م. حوٍذ اسعذ ًذاوي ، هساعذ هذرش القاًىى الجٌائً ، قسن القاًىى ، كلٍح تالد الرافذٌي  

 الجاهعح ، العراق .
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 ىؿ إف البيئية المبلئمة ىي حؽ مف حقكؽ اإلنساف ؟ -
ىؿ عقكبات جرائـ تمكيث البيئة ترتقى إلى مرتبة الحؽ الذم يرتب  -

 لصاحبة ضمانات ؟
 أىداف البحث:

ف ىذه الحماية تعد      ييدؼ البحث إلى تكضيح الحماية لبيئة مبلئمة، كا 
في ىذا الكقت مف الحقكؽ األساسية لئلنساف كالبيئة كىي كاجبة التطبيؽ 
مف خبلؿ التشريعات، كلذا ندعك المشرع إلى سف تشريعات صارمة 

 كممزمة لحماية البيئة كاإلنساف عمى حدا سكاء مف أم تمكيث بيئي.
 حث:أىمية الب

حماية البيئة في تكمف أىمية مكضكع ىذا البحث فيما يخص 
ككنو يتناكؿ مكضكعا ميما يتعمؽ بحياة التشريع الجنائي العراقي 

اإلنساف مف  خطكرة ارتكاب جرائـ التمكيث البيئي عمى حياة اإلنساف 
كالكائنات الحية األخرل كمف ىذا المنطمؽ البد مف تكفر الحماية 

ف جرائـ التمكيث البيئي مف خبلؿ فرض العقكبات لئلنساف كالبيئة م
 .المبلئمة ليا

 منيج البحث: 
اعتماد  حماية البيئة في التشريع الجنائي العراقييقضي البحث 

المنيج القانكني التحميمي مف خبلؿ تحميؿ النصكص القانكنية عمى 
المستكل الكطني كالدكلي المتعمقة بالعقكبات الجنائية لجرائـ تمكيث 
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يئة ، فضبل  عف المنيج النقدم مف خبلؿ استعراضنا النصكص الب
القانكنية المتعمقة بالمكضكع سيتضح لنا أحيانا نقصا  أك قصكرا  في 
بعض المسائؿ ، األمر الذم يدفعنا إلى تبني نص معيف كانتقاد أخر 
لمخركج باستنتاجات كمقترحات تحمي اإلنساف كالبيئة العراقية كىك 

 أكاديمي . الغاية مف أم بحث
 

Environmental Protection in Iraqi Criminal Legislation 

M. HAMEED ASAAD NIDAWI AL_ JEWARI
43

 
 

Summary 
The world has witnessed amazing progress in all 

areas of life, which made humanity think about the 

damages resulting from the amazing progress that has a 

negative impact on humans and living creatures, in 

addition to the environment in which they live, which is 

the environment that was facing negative effects 

affecting human life due to pollution, Polluted 

environment so that it has become a warning to mankind 

and the earth on which we live of the most severe 

environmental disasters that do not know their extent and 

effects. It is incomplete and needs a lot of amendment, as 

well as issuing regulations and instructions that aim to 

implement and implement environmental legislation to 

provide protection for humans and the environment from 

environmental pollution. 
                                                           

43
 Assistant teacher of criminal law, Department of Law, Mesopotamia 

University College. 
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 في ضوء أحكم القانون المدني العراقي-القرار االداري كمصدر سادس لاللتزام
 45ـ. د عبدا تركي حمد 44ـ.ـ عبلء فالح مطر

 
 
 

 

   مقدمة:
مصادر اإللتزاـ التي تناكليا الفقياء في مصنفاتيـ عند النظر إلى 

كالتي ادرجيا القانكف المدني في متنو كالتي تشير إلى خمس مصادر فقط 
القانكف( ة، الكسب دكف سبب، الفعؿ الضار ك كىي )العقد، االرادة المنفرد

نرل أنيا كردت بطريقة تكحي إلى أنيا كاردة عمى سبيؿ الحصر، لكف 
اعية كتطكرات الحياة افرزت التزامات ال تعكد إلى الضركرات االجتم

المصادر اعبله، كمف ضمف ىذه المصادر ىك القرار اإلدارم محكر 
بحثنا كالذم يككف حكؿ ما تصدره اإلدارة مف قرارات ممزمة لنفسيا 

 كلغيرىا.
 مشكمة البحث:

تتمحكر مشكمة بحثنا حكؿ عدـ كضكح الرؤيا لمقرار اإلدارم في 
ف المدني، حيث أف  اإلدارة تصدر مجمكعة مف القرارات نطاؽ القانك 

                                                           
44

ًىى الوذًً، ذذرٌسً فً كلٍح الكىخ الجاهعح القاًىى، االخرصاص الذقٍق، القا_ االخرصاص العام 

 . العراق
45

القاًىى، االخرصاص الذقٍق، القاًىى الوذًً، ذذرٌسً فً جاهعح واسط، كلٍح _ االخرصاص العام 

 . ،العراق القاًىى
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كبإرادتيا المنفردة كال يمكف عدىا تطبيؽ مف تطبيقات اإلرادة المنفردة ألف  
تطبيقات اإلرادة المنفردة كردت عمى سبيؿ الحصر في القانكف، ككذلؾ 

ره اإلرادة المنفردة تمـز نفسيا فقط، أما القرار اإلدارم فإنو ممـز لمف اصد
كممـز لمغير في أحياف أخرل، فالمشكمة االساس ىي عدـ كضكح الرؤيا 

 مف قبؿ اغمب الفقياء في كظيفة القرار اإلدارم المنشئ لؤللتزاـ.
 أسئمة البحث:

نحاكؿ مف خبلؿ ىذا البحث االجابة عمى مجمكعة مف األسئمة 
كف كمف اىميا ىك مدل قدرة القرار اإلدارم عمى إنشاء اإللتزاـ، كىؿ يم

عد القرار االدارم مصدرا  مف مصادر االلتزاـ أـ أن و فقط تطبيؽ مف 
تطبيقات اإلرادة المنفردة؟، كىؿ أف  اإلدارة تستند في قراراتيا عمى 
نصكص قانكنية محددة مما يجعؿ القرار اإلدارم تطبيقا  لمقانكف أـ أف  

ة لبللتزاـ ليا قدرة عمى انشاء اإللتزاـ، كيؼ يمكننا اضافة مصادر جديد
 في ظؿ التطكرات الحديثة؟.

 أىمية البحث:
ليذا البحث اىمية مف الناحية العممية بشكؿ كاسع جد ا تتمثؿ ببياف 
مدل قدرة اإلدارة عمى إنشاء االلتزاـ بصفة مستقمة عف مصادر االلتزاـ 
المعيكدة كعدـ تحجيـ دكر القرار اإلدارم بكصفة تطبيؽ مف تطبيقات 

بيقات اإلرادة المنفردة، ككذلؾ تبرز االىمية في الكاقع القانكف أك مف تط
 العممي مف خبلؿ ما تبلحظو مف ازدياد القارات اإلدارية المنشئة لبللتزاـ.
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 ممخص البحث:
القرار اإلدارم كمصدر مف مصادر االلتزاـ يمكف النظر إليو بما      

رىا، إذ تصدره اإلدارة مف قرارات ممزمة لنفسيا أك قرارات ممزمة لغي
تستطيع اإلدارة كبإرادتيا المنفردة اصدار قرارات تمـز مكظفييا أك غير 
المكظفيف بما تصدره مف قرارات، كيككف قرارىا مف جانب كاحد كىك 
الذم نعب ر عنو بالقرار اإلدارم المنشئ لبللتزاـ، إذ ي عد القرار اإلدارم 

اما  عف مصدر ا سادسا  مف مصادر االلتزاـ، كىك مصدر مستقؿ تم
 المصادر التقميدية المعيكدة.

 

The Administrative Decision as Sixth Source of 

Commitment - in Light of the Provisions of the Iraqi 

Civil Law 

Abstract: 
The administrative decision as one of the sources of 

commitment can be viewed with what the 

administration issues of decisions that are binding on 

itself or decisions that are binding on others, as the 

administration can, by its own will, issue decisions that 

bind its employees or non-employees to the decisions it 

issues, and its decision is one-sided, which we express 

in the established administrative decision  for 

commitment, and the administrative decision is 

considered a sixth source of commitment, which is 

completely independent from the usual traditional 

sources. 
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 تفسير النصوص القانونيةداللة النص وأثرها في 
 46أ.م.د. عبد الكريم عمر عبد الكريم الشقاقي

 
 

 مقدمة:

النصكص ىي قكالب األحكاـ كمنبعيا الرئيسي لذلؾ كاف االىتماـ 
بدالالت االلفاظ لتمؾ النصكص كبيرا  مف قبؿ عمماء األصكؿ لمعرفة 

بحث ىك كيفية الخركج مف المقاصد الشرعية منيا، لذلؾ سيككف مدار ال
حرفية النص إلى ما يحممو النص مف معاني الزمة لو، كبذلؾ نتكسع في 
معرفة مقاصد النصكص المفيكمة مف المنطكؽ كتطبيؽ ذلؾ عمى 
النصكص القانكنية، كقد كقع اختيارنا عمى نصكص قانكنية مف القانكف 

اظيا مف دالالت المدني العراقي كالقانكف التجارم العراقي لما تحممو ألف
 تعرؼ مف منطكقيا. 

 مشكمة البحث:

يعالج البحث مسألة اثر داللة النص في فيـ النصكص القانكنية، 
 ككنيا نصكص لغكية كالنصكص الشرعية.

                                                           
كمية القانكف كالعمـك السياسية في الجامعة العراقية، أستاذ مادة أصكؿ الفقو، التخصص العاـ: فمسفة  46

 . عة، التخصص الدقيؽ: أصكؿ الفقوالشري
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 أسئمة البحث:

ىؿ أف معرفة ما تحممو ألفاظ النصكص القانكنية عف طريؽ 
كف معرفة داللتيا ي عد  مصدرا مف مصادر تفسير تمؾ النصكص؟ ىؿ يم

مقاصد التشريع عف طريؽ معرفة المعاني المستخرجة لمنصكص القانكنية 
 عف طريؽ معرفة داللتيا؟

 أىداف البحث:

الكصكؿ إلى قناعة بأف حرفية النص فيـ قاصر لمنصكص 
القانكنية، كبالتالي تكسيع إستخداـ النصكص القانكنية؛ كىذا يؤدم إلى 

 لنص يحتمؿ أكثر مف داللة.عدـ الحاجة إلى تشريعات جديدة ككف ا

 أىمية البحث:

تكمف في معرفة طريؽ مف طرؽ بياف المعنى المراد مف داللة 
النصكص المفظية الغير منصكص عمييا كالذم يفيـ مف النص، كالذم 
يطمؽ عميو داللة النص أك مفيـك النص أك فحكل الخطاب أك لحف 

 الخطاب.
 منيج البحث:

ف خبلؿ تحميؿ النصكص كمعرفة داللة منيج تحميمي مقارف؛  تحميمي م
النص المسككت عنيا في التطبيقات الفقيية، كمقارف كذلؾ في بياف أثر 
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االختبلؼ الفقياء في االستدالالت الفقيية عف طريؽ اختبلفيـ في بياف 
معنى داللة النص، كبياف أثر ذلؾ االختبلؼ في تفسير النصكص 

 القانكنية.

 

 
The implications of the text and its 

 impact on legislation 

The texts are templates of rulings and their main 

source, so the interest in the semantics of these texts 

was great, which prompted scholars of origins to focus 

on those words to find out the legal intentions of them, 

and what are the semantics of that far away, so the 

focus of the research will be how to get out of the literal 

text of the meaning of the text. Necessary to him Thus, 

we expand our knowledge of the intentions of the texts 

that are understood from the operative and apply this to 

the legal texts. We have chosen legal texts from the 

Iraqi civil law and the Iraqi commercial law because of 

the connotations they carry from their words. 
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العصر العباسي  مدينة بخارى من الفتح اإلسالمي حتى نيايةأسواق 
 (م847ىـ / 232ل )األو

 47د.ماجد حياب سمير
 

 

 المقدمة: 
تناكؿ ىذا  البحث التعريؼ بمصطمح كمفيـك األسكاؽ ، كما  

حظيت بو مدينة بخارل مف شيره عالمية في أسكاقيا القديمة كالمتنكعة ، 
فضبل عف أىـ العركض التجارية التي كانت متداكلة  آنذاؾ ، كذلؾ 

 مة النقدية المتداكلة في األسكاؽ كتاريخ سكيا  .تناكؿ العم
 مشكمة البحث: 

سمػػػط البػحث الضكء عمى جانب ميـ مف جكانب الحياة االقتصادية 
لممدينة بخػػارل ، كعمى أسكاقيا التي لـ تشر إلييا العديد مف الدراسات 
السابقة ، عمى الرغـ مف تنكع كتعدد أسػكاؽ بخارل التي جعمت المدينة 

 ت صبغة تجارية ممػػيزة . ذا
 أسئمة البحث: 

لـ تكف أسكاؽ بخارل ذات طبيعة أك صفة كاحدة بؿ تعددت كتنكعت ، 
 فمنيا ما ىك محمي كمنيا ما ىك إقميمي كمنيا ما ىك عالمي . 

                                                           
   وزارة الرتبية العراقية / مديرية تربية البصرة 47
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نما اختمؼ أكقات  قياـ  كلـ تتزامف تمؾ األسكاؽ في أياـ قياميا  ، كا 
ة إلى أخرل ، فمنيا ما ىك تمؾ األسكاؽ مف سكؽ إلى أخر كمف مدين

يكمي كمنيا ما ىك أسبكعي  كالبعض كاف حكلي ،  حسب السمع الباعة 
 كتاريخ قياـ تمؾ األسكاؽ.

كىنالؾ تنكع ممحكظ في العركض التجارية تبعا لتنكع المناخ 
 كالمحاصيؿ الزراعية ككذلؾ لتنكع ميارة سكاف تمؾ المدف .

سائدة في عمميات البيع كالشراء كأيضا لـ تكف ىنالؾ عممة نقدية كاحدة 
عمى الرغـ مف كجكد الدرىـ الفضي ، بؿ كانت ىنالؾ عممة محمية 
اقتصرت عمى سكاف أىؿ بخارل لحماية اقتصاد مدينتيـ كمنع خركج 

 الفضة منيا  .
 أىمية البحث: 

تكمف أىمية البحث بإبراز الجانب االقتصادم المشرؽ في تاريخ 
ظيار الصفة التج ارية التي لعبتو مدينة بخارل في تمؾ الحقبة بخارل ، كا 

التاريخية ، عف طريؽ تعدد كتنكع أسكاقيا ، فضبل عف تنكع كتعدد السمع 
التجارية بيف محاصيؿ زراعية كمنتجات حيكانية كصناعات قطنية فاخرة ، 
كانت السبب الرئيسي في ثراء سكاف تمؾ المدف كمصدر ميـ لمدخكالت 

 العديد منيـ . 
اتبعت في إعداد ىذا البحث المنيج التاريخي، حيث قمت  بحث:منيج ال

بدارسة الركايات التاريخية كبجمع كافة المعمكمات مف مصادرىا األكلية 
 كالثانكية كتحميميا كربطيا لغرض الكصكؿ إلى النتائج المطمكبة .
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 دراسة تاريخية التدين والمعتقدات الدينية عند األتراك
 د.ساىرة حسين محمود

 
 

  
 مقدمة:

لممعتقدات الدينية كاألدياف السماكية تأثير عمى حياة اإلنساف 
كتكجياتو  ، كالسيما في مجاؿ الحياة األجتماعية كمتعمقاتيا مف سياسة 
كتعميـ كاقتصاد . فيبلحظ أف االتراؾ كما غيرىـ مف االمـ تتغير 
 حياتيـ مع تغير انماط التعبد كالمعتقدات الدينية التي تفرض العمؿ

 ضمف الشرائع المكضكعة بيا.
 مشكمة البحث:

أف مشكمة البحث تتمركز في الفترات المختمفة التي تشمؿ االقكاـ  
التركية في التدكيف التأريخي مف جية ، كفي التكزيع الجغرافي لؤلقكاـ 
التركية تأريخيا كجغرافيا . كمدل الحصكؿ عمى المصادر التي تتيح 

 ي كالعقائدم.رؤية فعمية عمى تأريخيـ الدين
 أسئمة البحث:

 ( مدل التأثير الديني أك العقائدم عمى األقكاـ التركية.1)
 ( أسباب التغير الديني لدل األقكاـ التركية عبر التأريخ.2)
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  أىداف البحث:
يسعى البحث إلى تكضيح تأريخ األدياف أك المعتقدات الدينية 

ت الحاصمة في ترؾ التي أعتنقتيا األقكاـ التركية ، كأسباب التغيرا
 معتقد كالتمسؾ بأخر ، كمدل التأثير الذم حصؿ عمييا نتيجة ذلؾ .

 أىمية البحث:
اظيار التغير الفكرم كالفمسفي  في التغيرات األجتماعية ، حسب 
المعتقدات الدينية  عند األتراؾ  قبؿ اإلسبلـ  ، كحسب اإلسبلـ 

 كاألدياف السماكية التي أعتنقيا األتراؾ .  
 ج البحث:مني

ألبد لكؿ بحث أكاديمي مف منيج تتبعو  مف أجؿ الخركج بالنتائج 
المطمكبة ، كلما كاف البحث ييتـ بالتديف كالمعتقدات الدينية عند 
األتراؾ ، كدكر الديف كالعقيدة في حياتيـ عمى مدل العصكر ، فيك 
مف البحكث الكصفية التحميمية ، كالتي تسعى لتكضيح أثر المعتقد 

 .ف في حياة االنساف كالدي
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The History of Religiosity and Religious Beliefs for 

the Turks: A Historical Study 

Abstract: 
The idea of religion was used; Method of worship, belief 

system, doctrines of societies and ethnic nations in antiquity. 

This began with their admiration for the supernatural powers in 

ancient times, in the form of ideological and national concept 

among nations and societies. In order to understand the basics of 

the ancient Turkish religions, one must study the Turkish 

customs and traditions of the Turks at the time. It was said, if 

you want to study history, you have to delve deeper into it. 

The beginning of the study of the history of religions is not 

new, but at the level of modern Turkey it is completely new, 

especially studies on Turkish religious beliefs in Central Asia. 

This is due to the spread of the Turkish tribes over a very wide 

geographical area. And those tribes had different religious 

beliefs. Sources about these studies remained few to this day. 

Most of the studies on the subject of the religious beliefs of the 

Turks before Islam, were made using the information available 

in the scattered and few Western, Chinese and Islamic sources 

about the ancient Turkish religions and the myths emerging from 

them. 

This modest research resulted in an introduction, two axes 

and a conclusion, namely: 

The first axis: the religious beliefs of the Turks before Islam. 

The second axis: Islam and the monotheistic religions that 

the Turks embraced. 

I ask God Almighty for this humble research to be a help for 

researchers interested and working in Turkish and Islamic 

history. 
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 السالم والعبقرية لمناصر صالح الدين األيوبي
 48م.د افراح فايق حسن

 
 
 مقدمة:مقدمة:الال

لقػػد أنجػػب اإلسػػبلـ عظمػػاء فػػي شػػتى العمػػـك كالمعػػارؼ، كعمػػى مػػر لقػػد أنجػػب اإلسػػبلـ عظمػػاء فػػي شػػتى العمػػـك كالمعػػارؼ، كعمػػى مػػر 
العصػكر كالػدىكر، كمػػا يػزاؿ ىػذا الػػديف كالػى يػـك القيامػػة ينجػب العممػػاء العصػكر كالػدىكر، كمػػا يػزاؿ ىػذا الػػديف كالػى يػـك القيامػػة ينجػب العممػػاء 

شػاكس شػاكس األفاضؿ، الذيف يبينكف شرع ا الخمؽ ا تعالى، ك األبطاؿ األاألفاضؿ، الذيف يبينكف شرع ا الخمؽ ا تعالى، ك األبطاؿ األ
الػػذيف يػػدافعكف عػػف حرماتػػو كمقدسػػاتو، ككػػاف صػػبلح الػػديف مػػف ىػػؤالء الػػذيف يػػدافعكف عػػف حرماتػػو كمقدسػػاتو، ككػػاف صػػبلح الػػديف مػػف ىػػؤالء 
لػػػػى األبػػػػد، فممبطكلػػػػة درجػػػػات  لػػػػى األبػػػػد، فممبطكلػػػػة درجػػػػات األبطػػػػاؿ العظػػػػاـ الػػػػذيف خمػػػػدىـ التػػػػاريخ كار األبطػػػػاؿ العظػػػػاـ الػػػػذيف خمػػػػدىـ التػػػػاريخ كار
كأنػكاع، فينػػاؾ فػػي التػػاريخ بطكلػػة محميػة إقميميػػة عمػػى مسػػتكل القريػػة أك كأنػكاع، فينػػاؾ فػػي التػػاريخ بطكلػػة محميػة إقميميػػة عمػػى مسػػتكل القريػػة أك 
المدينػػػة أك اإلقمػػػيـ، كىنػػػاؾ بطكلػػػة عالميػػػة عمػػػى مسػػػتكل الػػػكطف الكبيػػػر المدينػػػة أك اإلقمػػػيـ، كىنػػػاؾ بطكلػػػة عالميػػػة عمػػػى مسػػػتكل الػػػكطف الكبيػػػر 

نسػػػػاف، كالبطػػػػؿ فػػػػي النػػػػكع األخيػػػػر ال يخمػػػػد اسػػػػمو فػػػػي تػػػػاريخ كطنػػػػو نسػػػػاف، كالبطػػػػؿ فػػػػي النػػػػكع األخيػػػػر ال يخمػػػػد اسػػػػمو فػػػػي تػػػػاريخ كطنػػػػو لئللئل
الصػػػػغير أك فػػػػػي تػػػػاريخ البشػػػػػرية، فينػػػػاؿ إعجػػػػػاب األعػػػػداء كاألصػػػػػدقاء الصػػػػغير أك فػػػػػي تػػػػاريخ البشػػػػػرية، فينػػػػاؿ إعجػػػػػاب األعػػػػداء كاألصػػػػػدقاء 
  جميعا، فكاف بطكلة صبلح الديف مف ىذا النكع مف البطػكالت العالميػة، جميعا، فكاف بطكلة صبلح الديف مف ىذا النكع مف البطػكالت العالميػة، 
فيىعتبر صبلح الديف مف أكثػر الشخصػيات احترامػان كتقػديران عبػر التػاريخ فيىعتبر صبلح الديف مف أكثػر الشخصػيات احترامػان كتقػديران عبػر التػاريخ 

حاء العالـ، كقد كتب المؤرنخكف األكركبيكف كثيران عف بسػالة حاء العالـ، كقد كتب المؤرنخكف األكركبيكف كثيران عف بسػالة في جميع أنفي جميع أن
كشػػػجاعة الممػػػؾ الناصػػػر، ككقفػػػكا طػػػكيبلن أمػػػاـ مكقفػػػو فػػػي حصػػػار قمعػػػة كشػػػجاعة الممػػػؾ الناصػػػر، ككقفػػػكا طػػػكيبلن أمػػػاـ مكقفػػػو فػػػي حصػػػار قمعػػػة 

                                                           
 العراؽ.  -مديرية تربية ديالىتعمؿ في  48
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الكػػرؾ التػػي حظػػي بعػػدىا صػػبلح الػػدنيف بػػاحتراـٍ كتقػػديٍر قػػؿن نظيػػره حتػػى الكػػرؾ التػػي حظػػي بعػػدىا صػػبلح الػػدنيف بػػاحتراـٍ كتقػػديٍر قػػؿن نظيػػره حتػػى 
 مف ألدن خصكمو كممؾ إنجمترا )قمب األسد( ريتشارد األكؿمف ألدن خصكمو كممؾ إنجمترا )قمب األسد( ريتشارد األكؿ

 مشكمة البحث:مشكمة البحث:
الدراسػػػة إلػػػى إبػػػراز صػػػكرة عػػػف حيػػػاة صػػػبلح الػػػديف الدراسػػػة إلػػػى إبػػػراز صػػػكرة عػػػف حيػػػاة صػػػبلح الػػػديف سػػػعت مشػػػكمة سػػػعت مشػػػكمة 

األيػػكبي، بطػػؿ المقاكمػػة اإلسػػبلمية ضػػد القػػكل المعاصػػرة، تناكلػػت مػػف األيػػكبي، بطػػؿ المقاكمػػة اإلسػػبلمية ضػػد القػػكل المعاصػػرة، تناكلػػت مػػف 
خبلليػػا حياتػػو كنسػػبو كسياسػػتو كعبلقاتػػو مػػع القػػكل السياسػػية اإلسػػبلمية خبلليػػا حياتػػو كنسػػبو كسياسػػتو كعبلقاتػػو مػػع القػػكل السياسػػية اإلسػػبلمية 
االخػػػرل لمػػػا ليػػػذه مػػػف تػػػأثيرات كأىػػػداؼ فػػػي مكاكبػػػة العمميػػػة السياسػػػية، االخػػػرل لمػػػا ليػػػذه مػػػف تػػػأثيرات كأىػػػداؼ فػػػي مكاكبػػػة العمميػػػة السياسػػػية، 

السػػؤاؿ الرئيسػػي لمبحػػث كىػػك : ماىيػػو السػػؤاؿ الرئيسػػي لمبحػػث كىػػك : ماىيػػو كجػػاءت مشػػكمة البحػػث لمػػرد عمػػى كجػػاءت مشػػكمة البحػػث لمػػرد عمػػى 
 سمات صبلح الديف األيكبي ؟سمات صبلح الديف األيكبي ؟

 أسئمة البحث:أسئمة البحث:
 كانبقت مف السؤاؿ الرئيس لمبحث عدة تساؤالت ىي كاآلتي :كانبقت مف السؤاؿ الرئيس لمبحث عدة تساؤالت ىي كاآلتي :

 ما ىي المككنات الشخصية القيادية عند صبلح الديف األيكبي ؟ما ىي المككنات الشخصية القيادية عند صبلح الديف األيكبي ؟ -11
 ما  ىك نسب صبلح الديف األيكبي؟ما  ىك نسب صبلح الديف األيكبي؟   -22
 كيؼ نشأ صبلح الديف األيكبي؟كيؼ نشأ صبلح الديف األيكبي؟ -33
 بلح الديف األيكبي؟بلح الديف األيكبي؟ماىيو صفات صماىيو صفات ص   -44
 ما ىك كاقع السبلـ في حياة صبلح الديف األيكبي؟ما ىك كاقع السبلـ في حياة صبلح الديف األيكبي؟   -55

 أىداف البحث:أىداف البحث:
بنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة تشػػػػكمت بنػػػػاء عمػػػػى مػػػػا تقػػػػدـ فػػػػي مشػػػػكمة البحػػػػث كأسػػػػئمتو السػػػػابقة تشػػػػكمت 
مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالغايػػات التػػي يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح ىػػذه مجمكعػػة مػػف األىػػداؼ كالغايػػات التػػي يمكػػف أف تسػػيـ فػػي تكضػػيح ىػػذه 

   -األىداؼ:األىداؼ:
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 يكبي يكبي التعرؼ عمى المككنات الشخصية القيادية عند صبلح الديف األالتعرؼ عمى المككنات الشخصية القيادية عند صبلح الديف األ -11
 بياف نسب صبلح الديف األيكبيبياف نسب صبلح الديف األيكبي -22
 إبراز كيفية نشأة صبلح الديف األيكبيإبراز كيفية نشأة صبلح الديف األيكبي -33
 التعرؼ عمى صفات صبلح الديف األيكبيالتعرؼ عمى صفات صبلح الديف األيكبي -44
 الكشؼ عف كاقع السبلـ في حياة صبلح الديف األيكبيالكشؼ عف كاقع السبلـ في حياة صبلح الديف األيكبي -55

 أىمية البحث:أىمية البحث:
إف قيمة أم دراسة تتجمى في أىميتيا كما ستضيفو لممعرفة العممية إف قيمة أم دراسة تتجمى في أىميتيا كما ستضيفو لممعرفة العممية 

 سة في ككنيا تكشؼ عف اآلتي سة في ككنيا تكشؼ عف اآلتي كالمجتمع، كتتمثؿ أىمية الدراكالمجتمع، كتتمثؿ أىمية الدرا
 األىمية العممية:األىمية العممية:

الحػػػديث عػػػف العظمػػػاء ال ينتيػػػي ك كال يمػػػؿ مػػػف تكػػػرار الحػػػديث الحػػػديث عػػػف العظمػػػاء ال ينتيػػػي ك كال يمػػػؿ مػػػف تكػػػرار الحػػػديث إف إف 
عنيـ كمكاقفيـ الشجاعة كالنبيمة شاىدة عمى مدل عظمتيـ ككـ تتمتع ىذه عنيـ كمكاقفيـ الشجاعة كالنبيمة شاىدة عمى مدل عظمتيـ ككـ تتمتع ىذه 
العظمة مف قيـ كأخبلؽ حميدة أكرميـ ا بيا، ليضعيـ التػاريخ فػي أبيػى العظمة مف قيـ كأخبلؽ حميدة أكرميـ ا بيا، ليضعيـ التػاريخ فػي أبيػى 

الػػػديف ىػػػك الػػػذم أحيػػػا ركح الجيػػػاد بعػػػد مػػػا الػػػديف ىػػػك الػػػذم أحيػػػا ركح الجيػػػاد بعػػػد مػػػا كأجمػػؿ صػػػكره،  كيعػػػد صػػػبلح كأجمػػؿ صػػػكره،  كيعػػػد صػػػبلح 
خمػػدت، كنػػزع الخػػكؼ مػػف قمػػكب المسػػمميف، ككحػػد صػػفكفيـ، فاسػػترد بيػػت خمػػدت، كنػػزع الخػػكؼ مػػف قمػػكب المسػػمميف، ككحػػد صػػفكفيـ، فاسػػترد بيػػت 
المقدس بيـ بعد مػا فقػد، فكػاف ىػك المينػدس ليػذا الفػتح العظػيـ، فبأخبلقػو المقدس بيـ بعد مػا فقػد، فكػاف ىػك المينػدس ليػذا الفػتح العظػيـ، فبأخبلقػو 
دخػػػؿ قمػػػكب أعػػػداءه كأصػػػحابو معػػػا، كبأخبلقػػػو اسػػػتطاع أف يكحػػػد أقطػػػاره دخػػػؿ قمػػػكب أعػػػداءه كأصػػػحابو معػػػا، كبأخبلقػػػو اسػػػتطاع أف يكحػػػد أقطػػػاره 

ميػػػػو العممػػػػاء كالفقيػػػػاء كالشػػػػعراء ميػػػػو العممػػػػاء كالفقيػػػػاء كالشػػػػعراء كبػػػػبلدا تحػػػػت سػػػػمطتو، كبأخبلقػػػػو أقبػػػػؿ عكبػػػػبلدا تحػػػػت سػػػػمطتو، كبأخبلقػػػػو أقبػػػػؿ ع
كالمؤرخيف كأصحاب الميارات كاألرامػؿ كاليتػامى كالفقػراء كالمسػاكيف كذكم كالمؤرخيف كأصحاب الميارات كاألرامػؿ كاليتػامى كالفقػراء كالمسػاكيف كذكم 

 الحاجات.الحاجات.
 



 
 

 156 

   األىمية العممية:األىمية العممية:  
سكؼ تككف ىذه الدراسة مف أكائػؿ الدراسػات األكاديميػة التػي تناكلػت سكؼ تككف ىذه الدراسة مف أكائػؿ الدراسػات األكاديميػة التػي تناكلػت 

 السبلـ كالعبقرية في حياة صبلح الديف األيكبيالسبلـ كالعبقرية في حياة صبلح الديف األيكبي
 األىمية التطبيقية:األىمية التطبيقية:

دراسة الباحث لمكضكع البحث تؤىؿ الباحث لمعمؿ بشكؿ أكبػر دراسة الباحث لمكضكع البحث تؤىؿ الباحث لمعمؿ بشكؿ أكبػر   بعدبعد  
 في المجاؿ الميداني الخاص بمكضكع الدراسةفي المجاؿ الميداني الخاص بمكضكع الدراسة

 منيج البحث:منيج البحث:
 . اعتمد الباحث عمى المنيج التاريخي

كلممنيج التاريخي أىمية كبيرة حيث أنو يسيـ بشكؿ كبيػر فػي معرفػة كلممنيج التاريخي أىمية كبيرة حيث أنو يسيـ بشكؿ كبيػر فػي معرفػة 
لتاريخيػة، لتاريخيػة، مدل تأثير التفػاعبلت التػي حػدثت فػي الماضػي عمػى األحػداث امدل تأثير التفػاعبلت التػي حػدثت فػي الماضػي عمػى األحػداث ا

كمػػػػا أنػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا المػػػػنيج يسػػػػتطيع الباحػػػػث العممػػػػي أف يستشػػػػؼ كمػػػػا أنػػػػو مػػػػف خػػػػبلؿ ىػػػػذا المػػػػنيج يسػػػػتطيع الباحػػػػث العممػػػػي أف يستشػػػػؼ 
تػػػـ تػػػـ ، ،   المسػػػتقبؿ كيتكقػػػع العديػػػد مػػػف األحػػػداث التػػػي قػػػد تحػػػدث عمػػػا قريػػػبالمسػػػتقبؿ كيتكقػػػع العديػػػد مػػػف األحػػػداث التػػػي قػػػد تحػػػدث عمػػػا قريػػػب

 االستعانة بالمصادر التالية :االستعانة بالمصادر التالية :
 الكتب كالمراجع العربية كاألجنبيةالكتب كالمراجع العربية كاألجنبية -
 الدكريات العربية كاألجنبيةالدكريات العربية كاألجنبية -
   األبحاث المنشكرة كغير المنشكرةاألبحاث المنشكرة كغير المنشكرة -
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Abstract 

introduction: 

Islam has given birth to great people in various 

sciences and knowledge, and throughout the ages and 

ages, and this religion continues, until the Day of 

Resurrection, gives birth to distinguished scholars, 

who clarify the law of God Almighty, God Almighty, 

and the brave heroes who defend His sanctities and 

sanctities, and Saladin was one of them. The great 

heroes who have been immortalized in history and 

forever. The championship has degrees and types. In 

history there is a local regional championship at the 

level of the village, city or region, and there is a world 

championship at the level of the great homeland for a 

person, and the hero in the last type does not 

immortalize his name in the history of his small 

homeland or In the history of mankind, he won the 

admiration of all enemies and friends, so the 

championship of Saladin was one of this kind of 

international tournaments. Saladin is considered one 

of the most respected and appreciated figures 

throughout history all over the world, and European 

historians have written a lot about the bravery and 

courage of King Nasser, And they stood for a long 

time in front of his position in the siege of the fortress 

of Karak, after which Salah al-Din was respected and 

appreciated less than even by his staunch opponents, 

such as the King of England (Lionheart) Richard I.. 
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Research problem:: 

The study problem sought to show a picture of the 

life of Salah al-Din al-Ayyubi, the hero of the Islamic 

resistance against contemporary forces, through 

which it dealt with his life, lineage, policy, and his 

relations with other Islamic political forces because of 

these effects and goals in keeping up with the political 

process, and the research problem came to answer the 

question The main research is: What are the 

characteristics of Salah al-Din al-Ayyubi? 

Research Questions:: 

Several questions emerged from the main 

question of the research, as follows:: 

11-  What are the leading personal components of 

Saladin?? 

22-  What is the lineage of Saladin?? 

33-  How did Saladin originate?? 

44-  What are the characteristics of Salah al-Din al-

Ayyubi?? 

55-  What is the reality of peace in the life of Saladin?? 

Research objectives:: 

Based on the above in the research problem and 

its previous questions, a set of goals and objectives 

were formed that could contribute to clarifying these 

objectives  : :-  

-  Identifying the leading personal components of 

Salah al-Din al-Ayyubi 

-  A statement of the lineage of Saladin 
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-  Show how Saladin was created 

-  Identify the characteristics of Salah al-Din al-

Ayyubi 

-  Revealing the reality of peace in the life of Salah al-

Din al-Ayyubi 

Research importance:: 

The value of any study is reflected in its 

importance and what it will add to scientific 

knowledge and society, and the importance of the 

study is that it reveals the following:: 

Practical significance:: 

Talking about the great does not end and does not 

tire of repeating the talk about them and their brave 

and noble stances are a testament to their greatness 

and how much this greatness of good values and 

morals may God have honored them with, so that 

history puts them in its most beautiful and beautiful 

form, and Salahuddin is the one who revived the spirit 

of jihad After it had subsided, he removed fear from 

the hearts of the Muslims, and unified their ranks, and 

he restored the Holy House with them after what was 

lost, and he was the architect of this great conquest, 

so by his morals he entered the hearts of his enemies 

and companions together, and by his morals he was 

able to unite his villages and a country under his 

authority, and by his morals he accepted him 

Scientists, jurists, poets, historians, people with skills, 
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widows, orphans, the poor, the needy, and those with 

needs.. 

Scientific importance: 

This study will be one of the first academic 

studies that dealt with peace and genius in the life of 

Salah al-Din al-Ayyubi 

Applied importance: After the researcher studies the 

research topic, it qualifies the researcher to work 

more in the field field related to the subject of study 

Research methodology:: 

The researcher relied on the historical method 

The historical method is of great importance as it 

greatly contributes to knowing the extent of the effect 

of interactions that occurred in the past on historical 

events, and through this approach the scientific 

researcher can explore the future and anticipate many 

events that may occur soon.. 

The following sources were used:: 

Arabic and foreign books and references 

Arab and foreign periodicals 

Published and unpublished research 
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 1993الحرب األىمية االنغولية والموقف األمريكي منيا 
 49د. خمف عبيد حمود حمد

 (تاريخ معاصر )
 

 مقدمة
، بينت فيو 1993درس البحث الحرب األىمية االنغكلية عاـ 

بشكؿ مختصر جدا  إلعطاء  1992-1975الحرب االىمية االنغكلية 
البحث، كما فكرة لمقارئ عف انغكال كربط االحداث السابقة بمكضكع 

كما تركتو مف اثار  1993كضحت احداث الحرب األىمية االنغكلية 
اجتماعية كاقتصادية عمى الببلد فضبل  عف الخسائر البشرية، كتناكلت 

بشكؿ 1993ايضا  المكقؼ االمريكي مف الحرب االىمية االنغكلية 
 نتائج عدة. إلىمفصؿ، كخمصت الدراسة 

 مشكمة البحث:
حكؿ الحرب األىمية االنغكلية لفيـ خمفيات تدكر مشكمة البحث 

كاسباب استمرارىا،  1993ىذه الحرب، كتطكر احداثيا خبلؿ عاـ 
كالتي كاف لسياسة الكاليات المتحدة األمريكية سببا  رئيسا  في استمرار 

 الحرب كلـ يتـ التكصؿ إلى حؿ إليقافيا. 

                                                           
استار في وزارة التربيت، هذيريت تربيت بابل، الكليت التربىيت الوفتىحت،  49

 . التخظض: تاريخ حذيث وهعاطر
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 أسئمة البحث:
 بلؿ عرض البحث ىي:ىناؾ اسئمة عدة نحاكؿ االجابة عمييا مف خ

/ لماذا اندلعت الحرب االىمية االنغكلية بعد تكقفيا بمكجب اتفاقية 1س
 بيسيس؟.

/ االسباب التي أدت إلى استمرارىا عمى الرغـ مف ضغط المجتمع 2س
 الدكلي إليقافيا؟.

/ ىؿ تمكنت انغكال مف اعتماد النظاـ الديمقراطي الذم حاكلت 3س
 األمريكية بمساندة دكؿ إخرل؟. فرضو عمييا الكاليات المتحدة

/ ما ىك المكقؼ األمريكي مف الحرب األىمية االنغكلية عاـ 4س
 ؟.1993

 / ماىي عبلقة الكاليات المتحدة األمريكية بأنغكال؟.5س
 أىداف البحث:

أف  دراسة البحث تيدؼ إلى استعراض أحداث الحرب األىمية 
ف منظمة يكنيتا كابراز تطكرات الحرب بي 1993االنغكلية في عاـ 

كحككمة انغكال، إلى جانب تكضيح مكقؼ الكاليات المتحدة األمريكية 
كاثره عمى تطكر األحداث في انغكال بعد نياية الحرب الباردة، السيما ك 

 أف  تد خميا في انغكال لو جذكر طكيمة.
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 أىمية البحث:
استمد البحث اىميتو مف انعداـ الدراسات كالبحكث االكاديمية 

ربية التي تناكلت انغكال ككانت بمثابة ببلد منسية مف لدف المؤرخيف الع
بسبب صعكبة الحصكؿ عمى المصادر لككنيا بمغات اجنبية، كعمى 

ألىميتيا ألف  األحداث 1993كفؽ ذلؾ سمطنا الضكء عمى فترة عاـ  
 دارات بعد نياية الحرب الباردة، كانعكس ذلؾ عمى انغكال .

 منيج البحث:
بحث عمى المنيج التاريخي كتبرز اىميتو في تناكؿ اعتمد ال

االحداث المعاصرة باالعتماد عمى احداث الماضي، كما يساعد عمى 
القاء الضكء عمى احداث الحاضر كالمستقبؿ كيتيح الفرصة إلعادة 
تقييـ االحداث الحالية عف طريؽ ربطيا بالماضي، كاعتمد البحث ايضا  

مف اجؿ تفسير ككصؼ االحداث عمى المنيج الكصفي التحميمي، 
كالكقكؼ عندىا لغرض تحميميا لمعرفة الظركؼ التي أدت إلى حدكثيا 

 مع فيـ ما يحيط بيا مف خصائص كسمات كمشاكؿ.
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The Angolan Civil War and the American 

Position in 1993 
 

The study has examined the Angolan civil war in 

1993, and reference was made to the period during 

which the Angolan civil war broke out from 1975-

1992. It is a long conflict that no other African 

country had ever witnessed.                                                                                             

The research has also examined the extension of 

the Angolan civil war during the year 1993, in which 

continuous battles took place between the UNITA 

organization and the MPLA government, and the 

international community‟s attempts to stop the 

conflict. All peace initiatives failed. The study also 

observed the attitude of the United States of America 

towards the war. America followed a double policy 

towards Angola which was the cause behind the 

continuity of the war. However, its position witnessed 

a change in the second half of 1993 towards the two 

parties to the conflict to preserve its economic 

interests.                                                                                                        

Key words: Angola, the Angolan civil war, the 

American position on the Angolan war. 
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 سين -سين وشو-أمار سمتي خالل حكم الممكين-نشاطات الممكة أبي
 50م.د. وفاء ىادي زويد

 
  مقدمة:ال

سمتي كاحدة مف أىـ النساء التي ظيرت في النصكص -تعد أبي
االقتصادية مف عصر أكر الثالثة ك تحديدا  مف السنة الثانية كاالربعيف 

كحتى السنة الثانية مف  iؽ.ـ( 2047-2094كلكي )مف حكـ الممؾ ش
ؽ.ـ( ا خر ممكؾ سبللة أكر  2004-2028سيف )-حكـ الممؾ أبي

فقد ظير أسميا في نصكص كؿ مف المدف بكزركش داكاف  iiالثالثة
ساكرؾ كلكش كىك مف االسماء االكدية -)درييـ( كأكما )جكخة( كأرم

 المؤنثة التي ظيرت في النصكص المسمارية. 
 كمة البحث:مش

عمى أىـ اآلراء التي ذكرت بخصكص ىذه الممكة في التعرؼ 
 النصكص المسمارية الحديثة 

 أسئمة البحث:
 سمتي؟-ماىك أصؿ الممكة أبي-1
 ىؿ تزكجت ىذه الممكة بعد كفاة زكجيا أخيو الممؾ شكسيف؟-2
 

                                                           
 العراق غداد، كلية اآلداب،تدريسية متخصصة في اال ثار، جامعة ب 50
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 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 

كعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه مجم
 األىداؼ.

 أىمية البحث:
-تكمف أىمية البحث في دراسة النشاطات االقتصادية لمممكة أبي

سيف -سمتي كالكظائؼ التي تقمدتيا خبلؿ حكـ زكجيا الممؾ أمار
 سيف.-كأخيو الممؾ شك
 منيج البحث:

 -نشاطات أبي ائمتيا كحاشيتيا،المقدمة، أسميا كنسبيا كألقابيا كع
سمتي  -نشاطات أبي سيف،-سمتي خبلؿ حكـ زكجيا الممؾ أمار

 . سيف ، كفاتيا -خبلؿ حكـ الممؾ شك
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introduction: 

Ibi-samti was one of the most important women 

who played a significant role in the economic side 

during Ur III dynasty (2012-2004 B.C). She had 

emerged during the reign of her husband, king Amar-

Suen (2046-2038 B.C) and king Šu-Suen´s (2037-

2029 B.C). Ibi-samti had a prominent administrative 

role in economic texts where she appeared in 

receiving and delivery of livestock, expenditures and 

incomes. Apparently, she was responsible for a pen or 

an organization during the reign of her husband and 

his brother and the most proper pen was Drehem run 

and supervised by her kings. Drehem had an 

important position in the economic side of Ur III 

dynasty. Ibi-simti was mentioned in texts whose name 

was associated with different functions such as 

conveyor, requisitioner as well as administrator. 
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مجمع القسطنطينية المسكوني الثالث  المجمع المسكوني السادس
 م680-681

 51أ.ـ.د رائد رحيـ خضير
                           

 مقدمة:ال
ت عد المجامع المسككنية كاحدة مف أبرز معالـ تاريخ أكربا في 
العصكر الكسطى، كالسيما في الجانب الديني؛ ألنيا ناقشت مسائؿ في 
غاية األىمية تتعمؽ بصمب العقيدة المسيحية، فضبل  عف تداكليا لآلراء 

عمى الساحة الدينية، كمف ىذه كالمستحدثات الدينية التي كانت تظير 
ـ( الذم 681-680المجامع   )مجمع القسطنطينية المسككني السادس 

ـ( نتيجة تأـز 685 -668ع قد اياـ االمبراطكر قسطنطيف الرابع )
 االكضاع الدينية داخؿ االمبراطكرية البيزنطية داخميا  كخارجيا .

 مشكمة البحث:
ـ في حؿ 681-680لث ما ىك أثر عقد مجمع القسطنطينية الثا

 النزاعات الدينية؟ 
 أسئمة البحث:

 ما ىي طبيعة مجمع القسطنطينة الثالث؟ -1
 ما ىي اسباب انعقاد المجمع؟  -2
 ما ىي العبلقة بيف السمطة السياسية كقرارات الكنيسة آنذاؾ؟   -3

                                                           
 . بغداد -كمية االمام الكاظم)ع(/ العراق 51



 
 

 169 

ىؿ استطاع مجمع القسطنطينة الثالث ايجاد حمكؿ لمنزاعات الدينية  -4
 آنذاؾ؟

 أىداف البحث:
اء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت بن

مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 
  -األىداؼ:

 بياف دكر المجامع في حؿ النزاعات الدينية. -1
 بياف دكر السمطة السياسية آنذاؾ في التدخؿ كحؿ الخبلفات الدينية. -2
 باشرة لعقد المجمع.بياف االسباب المباشرة كغير الم  -3
 تسميط الضكء عمى أىـ الحركات الدينية التي برزت في تمؾ المدة.  -4
شرح كافي لدكر المفكريف في تمؾ المدة كاثرىـ في مكاجية الحركات  -5

 الدينية التي تخالؼ عقيدة الدكلة الرسمية.
 أىمية البحث:

مة تكمف اىمية البحث في طرحو لمشكمة معقدة كاجية الكنيسة آنذاؾ ممث
بظيكر اراء دينية ترفضيا عقيدة الدكلة الرسمية، فضبل  عف بياف شبكة 
الخيكط المتصمة كالمنفصمة كالتي ميدت لعقد مجمع القسطنطينة 

 المسككني الثالث، كبياف دكر السمطة الحاكمة في تدخميا بالشأف الديني.
 منيج البحث:

 االعتماد عمى السردية كالتحميؿ.
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Sixth Ecumenical Council 

Third Ecumenical Council of Constantinople (680-681 A.D) 

Dr. Ra’id Rahim Khudhaer 

Department of History Imam AL_Kadhum University 

College 

Abstract: 
Ecumenical Councils are regarded one of the most historical 

landmark of Europe, especially from the religious aspect, 

because they discussed many issues that concerned the Christian 

faith as well as the discussion of the new religious opinions 

which appeared in the religious environment. One of these 

councils is:(Sixth Ecumenical Council of Constantipole 680-681 

A.D ) that convened at the era of the emperor Constantine IV 

(668- A.D ) as a result of complicated situation of religious 

affairs internally and externally of Byzantine empire in addition 

to the complicated situation of political affairs . Therefore this 

Council convened in order to resolve the old disputes which 

were left by the previous councils especially the disputes that 

related to the personality of Jesus Christian from the Theologies 

and Humanism which had different interpretation of 

Monotheism and Typos and the opinions of Monotheletism 

among the Eastern and Western churches.                                  

This briefly and deeply research was written to reasoning 

and explaining the reasons of direct and indirect meeting of 

these Councils , invitation to Councils , place of meeting , 

delegation of Bishops sessions of the Council , schedule and 

determines of the Council  , results of meeting of the Councils 

and epilog contains the important results that find by the 

researcher.  
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 حركة الترجمة وتطورىا في الدولة العربية االسالمية
 

 52أ.م.د / كريم ماىود مناتي 
 

 مقدمة:ال
لعبت الترجمة دكر الرابط الذم سمح لمحضارة االسبلمية الفتية 
آنذاؾ اف تأخذ الشعمة كتستمر كأف تعطي كاقعا كنفسا جديدا جعؿ 

 االنسانية ترتقي إلى االماـ بإضافة جديدة .
 حث:مشكمة الب 

أف  حركة الترجمة التي شيدىا المجتمع المسمـ منذ العيد النبكم 
آنذاؾ كانت محدكدة كلـ تترؾ اثرا كاضحا عمى حركة الفكر االسبلمي 

 لمحدكديتيا .
 أسئمة البحث:

بياف اىـ المراكز التي ساىمت في نشؤ كتطكر حركة الترجمة عند 
 المسمميف كعرضيا بشكؿ مختصر .

 أىداف البحث:
ت حركة الترجمة في انتشار الكتب العممية كاستقطاب بغداد ساىم

 لمعديد مف العمماء مف مختمؼ بقاع االرض .
                                                           

 .بغداد –/ قسم التاريخ  العراق  اآلدابالجامعة المستنصرية / كلية  52
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 أىمية البحث:
أف  نشاط الترجمة في عصر العباسي كاف ليا اثارىا المختمفة 
كباإلضافة الى خمؽ نكع مف الحكار كالتفاعؿ الحضارم فقد خمقت ىذه 

دكرىا العظيـ في ازدىار العمـك  الحركة نيضة عممية كبيرة كاف ليا
كاآلداب فأصبح العمماء يترجمكف المؤلفات كالعمكـ رغبة في االصبلح 

 كتغذية العقؿ كالتأليؼ كالكتابة .
 منيج البحث:

تعد الترجمة مف االمكر الميمة التي شغمت فكر الدارسيف 
كالباحثيف كاخذت مكانة كبيرة مف دراستيـ ألنيا تحتؾ بالثقافات 

مفة فعمؿ المسممكف عمى تحصيؿ ما عند االمـ االخرل مف المخت
 معارؼ كعمكـ تستقيـ كمبادئ الديف الجديد. .
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الدور النضالي أللوية الشمال والوسط والغرب والجنوب في الغاء معاىدة 
 (1948) بورتسموث

 ا.م .د. احمد كاظم محسن بندر البياتي
  
 

 : البحث المقدمة 
عقدت في الخامس عشر مف كانكف الثاني 

معاىدة بيف بريطانيا كالعراؽ عرفت بمعاىدة) بكرتسمكث( كقد  1948
رفضيا الشعب العراقي بكافة اطيافو إذ خرجت مظاىرات حاشدة عمت 
ارجاء الببلد كعمى اثرىا اضطرت الحككمة العراقية إلى الغاء المعاىدة 

  1948ني في السابع كالعشريف مف كانكف الثا
 مشكلة البحث    :  

تبحث في اسباب عقد المعاىدة كماىي ردة فعؿ الشعب تجاىيا 
كىؿ يمكف استنباط الدركس مف الطريقة التي تعاممت بيا الحككمة مع 

 الشعب؟
 اسئمة البحث:

 اىـ االسئمة التي يثيرىا البحث :
 ماىي اسباب عقد المعاىدة؟ 
 متى كايف عقدت المعاىدة؟ 
  الحركة الكطنية مف المعاىدة؟ ما ىك مكقؼ 
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 ما افضت اليو المكاجية الشعبية لممعاىدة ؟ 
 اىداف البحث:

لكي يطمع القارئ عمى الدكر البطكلي لمشعب العراقي عند تصديو 
لمعاىدة كاف يعتقد أنيا ستكبؿ سيادتو كستجعمو اداة طيعة بيد بريطانيا 

ياسات الحككمة كمف الممكف االستفادة مف ىذه المكاقؼ في التصدم لس
 عندما  تمجأ إلى عقد معاىدات تمس السيادة الكطنية

 اىمية البحث: 
اعطاء صكرة كاضحة عما قاـ بو الشعب مف دكر بطكلي في 

العراقية كاستمياـ ركح المقاكمة كالدفاع  -التصدم لممعاىدة البريطانية
 . عف سيادتو

االحداث  المنيجية التاريخية التي تعتمد عمى سرد منيجية البحث:
 كالكقائع كتحميميا.
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The Struggle Role of the North, Center, West and 

South Brigades in Abolishing the Portsmouth 

Treaty (1948) 

Abstract: 

On January 15, 1948, a treaty was concluded 

between Britain and Iraq, known as the Treaty of 

Portsmouth. The Iraqi people of all sects rejected it, as 

massive demonstrations took place across the country, 

and as a result, the Iraqi government was forced to 

cancel the treaty on January 27, 1948 

The problem of the research   : 

It examines the reasons for concluding the treaty, 

how the people's reacted to it, and if lessons could be 

drawn from the way the government dealt with the 

people 

The most important questions raised by the 

research: 

What are the reasons for concluding the treaty? 

When and where the treaty was concluded? 

What is the position of the national movement on the 

treaty? 

What is the most popular confrontation with the treaty? 

The aims of the research  : 

In order for the reader to acquaint himself with the 

heroic role of the Iraqi people when confronting a 

treaty that they believed would curb its sovereignty and 

make it a docile tool in Britain's hand, and it is possible 

to take advantage of these positions in confronting the 
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government's policies when they resort to treating 

treaties affecting national sovereignty 

The impotence of the research : 

It gave a clear picture of the heroic role the people 

had played in opposing the British-Iraqi treaty, drawing 

inspiration from the spirit of resistance and defending 

their sovereignty. 

Research methodology: The historical methodology 

that relies on narrating and analyzing events and facts. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 178 

 منصب قاضي القضاة ونظام توريثو في مصر الممموكية
 53أ.م.د.عبير عنايت سعيد دوسكي

 
 
 مقدمة:ال

تمتع جياز القضاء كالعامميف في دائرتو بمكانة مرمكقة عند العامة 
ق( فنالكا بذلؾ الحظكة  920-648كالخاصة في مصر المممككية)

جاىديف  كاالمتيازات العالية كبشكؿ حفز رجاؿ ىذه المؤسسة لمسعي
بحصر ىذا المنصب كاالحتفاظ بو داخؿ البيت كاالسرة الكاحدة  

األعمى ليـر  بتكريث المنصب كخاصة لمنصب قاضي القضاة الكظيفة
 المؤسسة القضائية.

 مشكمة البحث:
كلمحفاظ عمى ىذه المكانة سعى اغمبيـ الستعماؿ طرؽ عدة منيا 

الجيات المتنفذة  الرشكة كالبذؿ كشراء اك ضماف المنصب كالسعي لدل
مما ترتب عمى ذلؾ كصكؿ شخصيات غير مؤىمة لممنصب سكاء مف 
ناحية المعرفة أك الخبرة ، باإلضافة لظيكر أ سر كعائبلت كاممة تناقمت 

 المنصب فيما بينيا.

                                                           
استار هساعذ دكتىر في التاريخ االسالهي، تاريخ وحضارة الوواليك،  53

 .لعراقتذريسيت بمسن التاريخ، كليت االداب، جاهعت االنبار، جوهىريت ا
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 أسئمة البحث:
 لماذا حرص البعض مف قضاة القضاة عمى تكريث المنصب ؟ -
سالبة اثرت عمى مجرل ىؿ ترتب عمى نظاـ تكريث المنصب حاالت  -

 تطبيؽ العدالة ؟
ىؿ كاف انحسار المنصب داخؿ البيت الكاحد فرصة لمحفاظ عمى ركح  -

 القكانيف كتطبيقيا؟
 أىداف البحث:

كظيفة قاضي القضاة ميمة كخطيرة بنفس الكقت تفرض عمى 
متكلييا شركطا ككاجبات قاسية ألنيا أعمى ميمة في دائرة الجياز 

فيناؾ العديد مف االمتيازات كالعطايا كالمكافآت  القضائي  كبالمقابؿ 
لمتكلييا  اضافة لممكانة االجتماعية العالية مما دفعيـ لمحفاظ عمى ىذه 
االمتيازات بحصر الكظيفة داخؿ األسرة فظيرت عدة عائبلت تكارثت 
المنصب كتناكبت العمؿ لشيرتيا ككفاءة افرادىا كاحيانا العكس مف 

لجكائز كاالمتيازات فكصؿ افراد  غير مؤىميف ذلؾ فقط لمحفاظ عمى ا
 .لمنظر كالحكـ بقضايا الرعية بسبب شراء المنصب

 أىمية البحث:
استعراض أبرز األ سر كالعائبلت التي تسممت منصب قاضي 
القضاة في مصر المممككية كمدل مناسبة افرادىا لممنصب 
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عزيز كصبلحيتيـ لمكظيفة ،كىؿ اضافكا ليا كاسيمكا ايجابيا في ت
 المنصب كتقكيتو اـ العكس ؟

 منيج البحث:
اعتمدنا في دراستنا اسمكب التراتبية العددية لممبحث كالفصؿ مف 
خبلؿ استعراض البعد التاريخي لمكظيفة في مصر كشركطيا كنطاؽ 

 اختصاصيا ثـ استعراض الىـ األ سر كالعائبلت التي تكلت المنصب.
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 سباق العصر تعزيز األمن التربوي في
 54د.فاطمة عيسى محمد

 
 

 

 مقدمة:ال
الحمد  رب  العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ المرسميف محم د 

كعمى آلو كصحبو .األمف التربكم يعب ر عف  -صمى ا عميو كسمـ-
مفيـك  حماية العقؿ كمقصد مف مقاصد الشريعة  اإلسبلمية، كخمؽ سياج 

لفكرية الممنيجة، عف طريؽ تحقيؽ الممارسات يقي العقؿ مف التيارات ا
 التربكية ؛ لبناء أجياؿ قادرة عمى السير قدما  في سباؽ العصر. 

 مشكمة البحث:
تكمف مشكمة البحث في كيفية التكازف في تعزيز األمف التربكم 

 بالرجكع لمتراث اإلسبلمي في ظؿ التسارع اإللكتركني. 
 أسئمة البحث: 

ف التربكم في ظؿ سباؽ العصر؟ كماىي آليات ما أىمية تعزيز األم
العمؿ لخمؽ طكؽ نجاة كبيئة مستدامة متحصنة ضد التأثيرات السمبية 

 ؟كالمعكقات الفكرية
 

                                                           
 باحثة من دولة اإلمارات العربية المتحدة. 54
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 أىداف البحث: 
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 

كىي : تعزيز قيمة معرفية  عف طريؽ زيادة الثركة المعرفية  األىداؼ،
في مجاؿ األمف التربكم بالرجكع آراء المتقدميف كالمحدثيف، كاالستفادة 
مف تجاربيـ في خمؽ أجياؿ تعتز بدينيا كمكركثيا الثقافي، كقيمة 
تربكية تتمثؿ في تصحيح بعض المفاىيـ  كالممارسات في المجاؿ 

كحية تتمثؿ في سبؿ اغتناـ الحياة بما يعكد عمى التربكم، كقيمة ر 
 اإلنساف بالنفع.
كتتمثؿ أىمي ة ىذا البحث في تعزيز األمف التربكم في  أىمية البحث:

ظؿ سباؽ العصر، كتكضيح اآلليات التي يمكف أف تخمؽ بيئة تربكية 
 مستدامة في ظؿ سباؽ العصر.

 منيج البحث:
لتحميمي، مف خبلؿ كصؼ آراء كقد ات بعت  فيو المنيج الكصفي ا 

أكائؿ ركاد األمف التربكم كتحميؿ المكاقؼ ك الممارسات الحياتية 
مف ثبلثة مباحث ؛ تحت العناكيف خطة البحث  لتحقيؽ التكازف، كتتأل ؼ  

التالية: المبحث األكؿ : األمف التربكم عند المتقدميف، كالمبحث الثاني 
لث: خصائص األمف التربكم : عناصر األمف التربكم، كالمبحث الثا

اإلسبلمي، كخ م ص  البحث إلى عدد  مف النتائج، كالتكصيات ألىؿ 
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االختصاص، منيا عمى سبيؿ المثاؿ: الرجكع لكتب التراث اإلسبلمي 
بالقراءة الطكلية لتممس عمؽ األمف التربكم، الدراسة الكاعية لشخصيات 

ة مكسكعة  في كأعبلـ الفقو التربكم في المكركث اإلسبلمي، صياغ
األمف التربكم لتككف منياجا  لممربيف تغنييـ عف النظريات الغربية 
،اعتماد اآلراء التربكية عند المتقدميف كمنيج لمدكرات التربكية لتحقيؽ 
األمف التربكم كبناء قدكات صالحة لؤلجياؿ، كفي نياية  البحث 

 اجع.كضعت ىامشا  يستدؿ بو القارئ، كختمتو بأىـ المصادر كالمر 
 

Strengthening educational security in the 

Age race 

 
Introduction: 

 Praise be to God, Lord of the worlds, and blessings 

and peace be upon the most honorable messengers, 

Muhammad - may God bless him and grant him peace - 

and his family and companions. Educational security 

expresses the concept of protecting the mind as one of 

the purposes of Islamic law, and creating a fence that 

protects the mind from systematic intellectual currents, 

by achieving educational practices ; To build 

generations capable of moving forward in the Age race. 

Research problem: The research problem lies in how to 

balance in enhancing educational security by referring to 

Islamic heritage in light of electronic acceleration. 
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Research questions: What is the importance of 

enhancing educational security in light of the Age race? 

What are the mechanisms of action to create a lifeline 

and a sustainable environment immune to negative 

influences and intellectual obstacles? 

Research objectives: Based on the above in the 

research problem and its previous questions, a set of 

goals and objectives were formed that can contribute to 

clarifying these goals, namely: enhancing knowledge 

value by increasing the knowledge wealth in the field of 

educational security by referring to the opinions of 

applicants and speakers, and benefiting from their 

experiences in creating Generations are proud of their 

religion and cultural heritage, and an educational value 

represented in correcting some concepts and practices in 

the educational field, and a spiritual value represented in 

ways to seize life for the benefit of the human being. 
The importance of the research: The importance of this 

research is to enhance educational security in light of the 

Age race, and to clarify the mechanisms that can create a 

sustainable educational environment in light of the Age 

race .Research Methodology: I followed the descriptive 

and analytical approach, by describing the opinions of the 

early pioneers of educational security and analyzing the 

situations and life practices to achieve balance. The 

research plan consists of three topics: Under the 

following headings: Topic One: Educational Security for 

Applicants, Topic Two: Elements of Educational Security, 
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and Topic Three: Characteristics of Islamic Educational 

Security, The research concluded with a number of results 

and recommendations for specialists, including, for 

example: referring to the books of Islamic heritage by 

longitudinal reading to touch the depth of educational 

security, the conscious study of the personalities and 

figures of educational jurisprudence in the Islamic 

heritage, the drafting of an encyclopedia in educational 

security as a curriculum for educators that enriches them 

about Western theories. Adopting the educational opinions 

of the applicants as a curriculum for educational courses to 

achieve educational security and build role models for 

generations. At the end of the research, I put a margin in 

which the reader can infer, and concluded it with the most 

important sources and references. 
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 الزىراء )ع( في بناء االسرة المسممةأثر فاطمة 
 م.م. رحيمة محسن عموان

 
 
 مقدمة:ال

االسبلـ قد مف  عمى المسممات أف يقدـ ليف نمكذج كامبل  مف 
النساء ىك فاطمة الزىراء)عمييا السبلـ(، الذم يحتكم مضاميف 
متنكعة، كمنيا ما يتعمؽ بالحياة االجتماعية، عرفت فاطمة 

بالببلغة كالفصاحة لكمماتيا كنمط حياتيا في  الزىراء)عمييا السبلـ(
 الشؤكف المعنكية كاالجتماعية التي أصبحت تراثا  ممفتا  لمجتمعنا

 الحالي.
 مشكمة البحث:

كثيرا ما يشكك مجتمعنا مف العنؼ األسرم كعدـ تماسؾ األسر 
كأبنائيا في تفريؽ المرأة عف زكجيا كتشرد األبناء لقمة الثقافة 

تمعنا الحالي، لذلؾ عمينا اليـك اف نقكد نيضة عارمة االجتماعية لمج
حتى نستطيع إعادة المرأة الى الحياة االجتماعية النمكذجية الذم يتمتع 
بيا إرثنا االسبلمي مف النساء المؤمنات الصادقات، ، اذ كانت السيدة 
فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ( مف تمؾ النساء التي تتكلى بمسؤلية القياـ 

البيت كرعاية شؤكف اسرتيا تشارؾ في عممية نشر الرسالة  بمياـ
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اإلسبلمية لتماسؾ األسر، فتقكـ بعممية نقؿ كتعميـ ما تسمعو عف ابييا 
 رسكؿ ا )صؿ ا عميو كالو كسمـ( الى المسمميف.

 أسئمة البحث:
ما ىي الخصائص التي تتحق ؽ في المرأة المسممة لمعنى االقتداء  (1

 اطمة الزىراء )عمييا السبلـ( في الحياة اليكمية؟بشخصي ة السيدة ف
ىؿ تتكق ع المرأة في القدكة التي تتأس ى بيا أف  يككف ليا كضع  (2

 ككضعيا، تقتفي أثره في حياتيا الحالي ة كتفترض تصرفاتيا؟
كيؼ تككف تمؾ الصكرة كتمؾ الشخصية نمكذجا  يحدد مسار حياة المرأة  (3

 التي تقتدل بيا كشكميا؟
 بحث:أىداف ال

التعرؼ عمى طريؽ االقتداء بأسمكب كنمط الحياة االجتماعية لسيدة  -1
 نساء العالميف فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ(.

يتعرؼ عمى مكقع السيدة فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ( كأىميتيا  -2
كدكرىا كنمكذج لمتصدم لمظمـ كالحيؼ الذم يقع عمى المرأة في 

 مجتمعنا اآلف.
فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ( ىي المصداؽ الكاقعي يبيف اف السيدة  -3

 .لمقدكة في حياة المرأة في مجتمع اليـك
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 أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث في التعرؼ عمى سيرة حياة سيدة نساء 

التي مف الضركرم االىتماـ  العالميف فاطمة الزىراء )عمييا السبلـ(
اء )عمييا السبلـ( تعتبر بتناكؿ ىذا المكضكع ألف السيدة فاطمة الزىر 

حمقة الكصؿ بيف التنشأة االسرية كتطبيقاتيا بؿ ىي الكعاء الذم حمؿ 
مسؤكلية كضع المبادئ االساسية لقكاعد تنشأة افراد االسرة كعبلقتيا في 

 التنشأة االجتماعية ، حيث يجب التعمـ منيا.
 منيج البحث:

اطمة الزىراء اتبعت الباحثة المنيج الكصفي االستقرائي لمسيدة ف
)عمييا السبلـ(.  باستقراء احاديث رسكؿ ا )صمى ا عميو كالو( 
كركايات اؿ البيت )عمييـ السبلـ( بحؽ السيدة فاطمة الزىراء )عمييا 

 السبلـ(.
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 الطالق العاطفي عالقتو بالمواجية االيجابية
 56أ.د. سناء مجول            55ا.م.د.ياسمين جرجيس يونس 

  
 
 
 
 مقدمة: ال

تعد األسرة النكاة األساسية في المجتمع ، كال يمكف أف يصمح مجتمع 
كىنت فيو حباؿ االسرة ،فاألسرة جماعية انسانية يتككف منيا المجتمع 
كىي اكثر الظكاىر االجتماعية عمكمية كانتشارا فبل نجد مجتمع يخمك مف 

عية كالمجتمع النظاـ األسرم كىذا ما يحقؽ االستقرار لمحياة االجتما
.فالزكاج ىك نكاة األسرة ، فإذا كاف الزكجاف متفيماف كمستقراف في 
عبلقتيما كاف الجك األسرم مستقرا يسكده التفاىـ كيساىـ الزكاج بشكؿ 
ايجابي في تدعيـ الصحة النفسية لدل االزكاج لما يحققو مف اشباع 

جية االيجابية لمحاجات النفسية كالبيكلكجية كاالجتماعية لذلؾ فأف المكا
بيف االزكاج قد ينتج عنيا انسجاـ بيف الطرفيف فيي استراتيجيات معرفية 
كسمككية بيدؼ السيطرة كالتعامؿ مع متطمبات المكقؼ الذم تـ ادراكو 
لمكاجية المثيرات كالمشكبلت كالضغكط المختمفة في الحياة بيف الزكجيف 
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مى مكاجية المكاقؼ كايجاد طرؽ كحمكؿ لذلؾ تعمؿ ىذه االستراتيجيات ع
 . بطريقة عقبلنية كبحكمة كالتخفيؼ مف التكترات االنفعالية المترتبة عمييا

فالخبلفات التي تككف بيف االزكاج قد تؤدم الى فتكر العبلقة بينيـ 
كالى ما يسمى باالنفصاؿ أك الطبلؽ العاطفي كخاصة عندما تككف 

العاطفي يحدث نتيجة المكاجية لمضغكط سمبية كليست ايجابية ، فالطبلؽ 
الضغكط المتتالية لؤلعماؿ المختمفة ضمف الحياة الزكجية كتحمؿ 

 المسؤكليات كالتغيرات في طبيعة العبلقة الزكجية
 مشكمة البحث: 

تتجمى مشكمة البحث الحالي فيما إذا كانت المكاجية االيجابية ليا 
لتالي الدكر في حؿ النزاعات كالخبلفات التي تحدث بيف الزكجيف كبا

ستقمؿ مف المشاعر السمبية التي تحدث مثؿ الطبلؽ العاطفي كزيادة 
االنسجاـ بينيـ ، كىؿ فعبل عمى العكس مف المكاجية السمبية التي يحدث 

 فييا مشاعر االنفصاؿ كالطبلؽ العاطفي؟.
 أسئمة البحث:

ىؿ المكاجية االيجابية تحد مف المشاعر السمبية كمنيا الطبلؽ العاطفي 
  زكجيف ؟بيف ال

 أىداف البحث:
قياس كبل المتغيريف الطبلؽ العاطفي كالمكاجية االيجابية  كايجاد 

 .العبلقة بينيما لدل المتزكجيف 
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 أىمية البحث: 
الطبلؽ العاطفي بيف الزكجيف فقداف لممشاعر كالعكاطؼ الحميمة 
مما يؤدم ذلؾ إلى االنفصاؿ كتفاقـ األزمات ، فاألسرة ىي الطريؽ 

الى صبلح المجتمع بؿ إلى صبلح األمة كميا ،لذلؾ فأف ىذه االمثؿ 
ظركؼ الحياة كالتعرض إلى الكثير مف الضغكط  العبلقة تتغير نتيجة 

المختمفة أما أف تزيد مف االنسجاـ كالحب كالمكدة أك بالعكس إلى الكره 
كالبغضاء كالحقد الذم يؤدم بدكره إلى االنفصاؿ التاـ كالنيائي أك أف 

زكجاف تحت سقؼ كاحد ، ككأنيـ غرباء كىـ مضطريف إلى يعيش ال
تحمؿ ىذا الكضع أما مف اجؿ المحافظة عمى الشكؿ االجتماعي أك 
المحافظة عمى االطفاؿ مف الضياع كاالىتماـ بيـ، حيث بمغ عدد العينة 

 ( مف اإلناث.50( ذككر ك)50( مكظؼ كمكظفة بكاقع )100)
يجابية بيف االزكاج قد ينتج عنيا ككانت نتائج البحث في المكاجية اال

انسجاـ بيف الطرفيف فيي استراتيجيات معرفية كسمككية بيدؼ السيطرة 
كالتعامؿ مع متطمبات المكقؼ الذم تـ ادراكو لمكاجية المثيرات 
كالمشكبلت كالضغكط المختمفة في الحياة بيف الزكجيف كايجاد طرؽ 

ية المكاقؼ بطريقة كحمكؿ لذلؾ تعمؿ ىذه االستراتيجيات عمى مكاج
عقبلنية كبحكمة كالتخفيؼ مف التكترات االنفعالية المترتبة عمييا كالتقميؿ 

 مف مشاعر االنفصاؿ أك الطبلؽ العاطفي .
 منيج البحث:

 .المنيج ىك المنيج االرتباطي 
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Emotional Divorce between Positive Coping 
Abstract: 

Emotional divorce between spouses is a loss of 

intimate feelings and emotions, which leads to 

separation and exacerbation of crises. The family is the 

best way to the goodness of society as well as  to the 

goodness of the whole nation, therefore this relationship 

changes as a result of life conditions and exposure to 

many different pressures, either increasing harmony, 

love and affection Or vice versa to hatred, hatred and 

hatred, which in turn leads to complete and final 

separation, or if the couple lives under one roof as if 

they are strangers and they are forced to endure this 

situation, either in order to preserve the social form or 

keep children from being lost and caring for them, as 

the number of Sample (100) employees and an 

employee of (50) males and 50 females. 

The results of the research in the positive 

confrontation between the husbands may result in 

harmony between the two parties, as they are cognitive 

and behavioral strategies with the aim of controlling 

and dealing with the requirements of the situation that 

has been shared to confront the various triggers, 

problems and pressures in life between the spouses and 

find ways and solutions for this. These strategies work 

to confront the situations in a rational and prudent 

manner and mitigate one of the emotional tensions 

involved and reduce feelings of separation or emotional 

divorce. 
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 المغة والمجتمع دراسة في ضوء عمم المغة االجتماعي
 57أ.م.د. كواكب محمود حسين

 
 : مقدمةال

المغة أصكات ترد في شكؿ مقاطع ككممات كجمؿ ذات دالالت 
كمعاف محددة متعارؼ عمييا كسط المجتمع، كىي بيذا التعريؼ ت عد 

ية مف أىـ كسائؿ االتصاؿ بيف أفراد المجتمع كطبقاتو كفئاتو العمر 
المختمفة، كىي أداة التكاصؿ بيف األجياؿ كمعيف الثقافة الحافظ ليا 
كمستكدع التراث الذم نغترؼ منو، كلما كانت المغة ظاىرة اجتماعية 
كمقكما  مف مقكمات ثقافة اإلنساف فيي ال تستطيع القياـ بدكرىا 
ككظيفتيا بمعزؿ عف المجتمع، فالمغة بجانب أنظمتيا الصكتية 

كالقكاعدية ليا عناصر إضافية خارجة عف دائرة المغة كالتركيبية 
بكصفيا لغة، كىذه العناصر تمثؿ اإلطار الصحيح لدراسة عمـ المغة 

 االجتماعي، كىذا ما سيتـ تكضيحو مف خبلؿ البحث.
 مشكمة البحث:

يفتش البحث في مشكمة تعدد التسميات التي حظي بيا عمـ المغة 
غة( ك)عمـ االجتماع المغكم( ك)عمـ االجتماعي، مثؿ )عمـ اجتماع الم
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االنثركبكلكجيا المغكم(.كتكصؿ البحث إلى نتيجة مفادىا انو عمى الرغـ 
مف ىذا االختبلؼ في المصطمحات فإنيا تمتقي مع بعضيا البعض في 
مكاطف كمكاضع كثيرة، كيفتش أيضا  عف تاريخ ىذا العمـ الذم يعكد 

عف طريؽ العبلقة بيف المغة إلى اتصاؿ البحث المغكم بعمكـ المجتمع 
كالشعب، كيسعى البحث اف يسمط الضكء عمى معرفة ابعاد التكيؼ 

 المغكم مع مختمؼ االغراض كالمكاقؼ.
 اسئمة البحث :

 أثار البحث مجمكعة مف األسئمة محاكال  اإلجابة عنيا، كىي:
 ما المغة كما عبلقتيا بالمجتمع ؟ -1
 النكاة األكلى لنشأتو؟ ما ىك عمـ المغة االجتماعي، كأيف تمثمت -2
 ما مجاالت عمـ المغة االجتماعي؟ -3
لماذا يسعى عمـ المغة االجتماعي إلى دراسة المغة في إطار الدراسة  -4

 األثنكاغرافية لبلتصاؿ؟
ىؿ يختمؼ مصطمح )عمـ المغة االجتماعي( عف مصطمح )عمـ  -5

 االجتماع المغكم(؟
 أىداف البحث :

أف المغة ال تستقيـ كال  ييدؼ البحث إلى تكضيح كتأكيد حقيقة
تكتمؿ كال تفيـ خارج دائرة المجتمع، كييدؼ كذلؾ الكصكؿ إلى حقيقة 
أشار إلييا )فيشماف(، كىك مف العمماء البارزيف في مجاؿ عمـ المغة 
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االجتماعي مفادىا أف ىذا العمـ ييتـ أساسا  بالتنكع المزدكج بيف السمكؾ 
 االجتماعية كاالستخداـ المغكم.

 لبحث:أىمية ا
تكمف أىمية البحث في مقكلة  أدلى بيا العالـ فيرث ))لنبدأ نعتبر 
اإلنساف ليس مفصكال  عف العالـ الخارجي الذم يعيش فيو أنو ليس إال 
جزءا  منو... فكبلمؾ ليس مجرد تحريؾ المساف أك اىتزاز في الحنجرة، 

قات، إنو أكثر مف ذلؾ نتيجة لعمؿ العقؿ في تأدية كظيفتو كمدير لمعبل
 لتحفظ عميؾ سيرؾ في المحيط الذم تعيش فيو((.

كتكمف أىمية البحث كذلؾ ككنو يكضح اإلطار الصحيح لدراسة 
عمـ المغة االجتماعي، العمـ الذم يجعؿ لدراسة المغة معنى إذ يربط 
بيف المغة كالمجتمع، كالمغة كالشعب، كالمغة كالمقاـ كالمكاف، كبيف المغة 

 كالمينة أك الحرفة.
 يج البحث:من

اتخذ البحث مف المنيجيف الكصفي كالتاريخي أساسا  لو يسير مف 
خبلليما، فانتظـ في خمسة محاكر، كاف األك ؿ بعنكاف )المغة 
كالمجتمع( كضحت فيو معنى كؿ  منيما كعبلقة أحدىما باآلخر، 
كالفرؽ أك التكافؽ بيف مصطمحي )عمـ المغة االجتماعي( ك)عمـ 

أما المحكر الثاني فجاء بعنكاف )تكاصمية المغة( االجتماع المغكم(. 
تحدثت فيو عف معنى ىذا المصطمح كعبلقتو بالمغة كآراء العمماء 
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المختمفة فيو، في حيف تناكؿ المحكر الثالث الحديث عف الجذكر األ كؿ 
لعمـ المغة االجتماعي تحت عنكاف )تاريخ عمـ المغة االجتماعي( ، أما 

المغة االجتماعية( فجاءت في المحكر الرابع،  التكمـ عمى )أىمية عمـ
كحمؿ المحكر الخامس عنكاف )كظيفة عمـ المغة االجتماعي( في 
البحث عف الكيفيات التي تتفاعؿ بيا المغة مع المجتمع كالمجاالت 
التي يبحث فييا. كانتيى البحث بخاتمة كضحت فييا أىـ النتائج 

 لدراسة.كقائمة لممصادر التي اعتمدىا البحث في ا
Language and  Society 

A Study in the Light of  Sociolinguistics 

Assist. Prof. Dr. KAWAKIB MAHMOOD  HUSSEIN 
58

 

Introduction:  
The language is sounds that are presented in the 

form of syllables, words and sentences with specific 

connotations and meanings as known in the community. 

It is by this definition that language is regarded as one 

of the most important means of communication 

between members of a society, its classes and different 

age groups. It is a tool of communication between 

generations and a specific culture that preserves them. It 

is the repository of the heritage from which we learn. 

As the language is a social phenomenon, remarkable 

component of human culture. Where it cannot fulfill its 
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role and function in isolation from society. Besides its 

phonological, structural and grammatical systems, the 

language has additional elements outside the circle of 

being just a language. These elements represent the 

correct framework for the study of sociolinguistics. This 

is what will be clarified and discussed through this 

research. 

The research problem:  
The research examines the problem of multiple 

names that sociolinguistics have received, such as 

sociology of language, sociology of linguistics, and 

linguistic anthropology. 

The research reached a conclusion that despite 

this difference in terminology, they meet with each 

other in many places and spots. It also searches for the 

history of this science which goes back to the 

connection of linguistic research with the sciences of 

society through the relationship between language and 

people. The research sheds light on knowing the 

dimensions of linguistic adaptation to various purposes 

and situations. 

The research questions:  

The research raised a set of questions trying to 

answer them as following:  

1- What is language and what is its relationship to 

society?  

2- What is sociolinguistics and where was the first 

nucleus of its inception? 

3- What are the fields of sociolinguistics?  



 
 

 198 

4- Why sociolinguistics seeks to study language in the 

context of the ethnographic study of communication?  

5- Does the term sociolinguistics differ from the term 

linguistic sociology?  

The research aims:  

The research aims to explain and confirm the fact 

that language is not to be corrected or incomplete or 

understood outside the circle of society. It also aims to 

reach a fact that is referred to by the researcher 

(Fishman).Where he is one of the prominent scholars in 

the field of sociolinguistics, in which it is that this 

science is mainly concerned with the double diversity 

between social behavior and the language using   

The research significance:    

The importance of research lies in a quote was 

made by the scientist Firth when he said, "Let us begin 

to consider the human being is not separated from the 

external world in which he lives..Where that he is only 

part of it ... So your speech is not merely moving the 

tongue or a vibration in the throat. It is more than that 

as a result of the work of the mind in performing its 

function as manager of relationships to make you can 

keep your walk in the community that you live in." 

The importance of the research also lies in the 

fact that it clarifies the correct framework for the study 

of sociolinguistics. The science that makes the study of 

language a meaning as it connects between language 

and society or language and the people or language, 
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status and place or between language and profession or 

craft. 

The research methodology:  
The research took the descriptive and historical 

approaches as a basis for it to run through them. So it is 

organized in five themes. The first was entitled 

Language and Society in which the meaning of each of 

them and the relationship of one to the other was 

explained. And the difference or compatibility between 

two terms (Sociolinguistics) and (Linguistic sociology). 

As for the second theme, it came under the title of 

(Language continuity) in which I talked about the 

meaning of this term and its relationship to language 

and the different opinions of scholars about it. While 

the third theme dealt with talking about the first roots of 

sociolinguistics under the title (History of 

Sociolinguistics). Whereas talking about (The 

importance of sociolinguistics) came in the fourth 

theme. The fifth theme was titled (The function of 

Sociolinguistics) in the search for the ways in which 

language interacts with society and the areas in which it 

is searched. The research was ended with a conclusion 

in which the most important results are explained and 

the list of the sources is adopted by the research in the 

study. 
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الكالسيكي والمعاصر النظريات القومية ما بين  
 ـ.د ماجد حميد خضير

 
 

 البحث:مقدمة 
إف دراسات القكمية قد حظيت باىتماـ كجدؿ أكاديمي كاسع ألف 
القكمية كالنظريات التي تفرعت عنيا كانت أحدل أىـ الحقب التي 

با ككانت سببا ك أليبت فييا مشاعر القكمية الكثير مف شعكب أكر 
لقكمية ، كأف عامؿ النقاء القكمي آنذاؾ مباشرا في اقامة نظاـ الدكلة ا

عد مؤشرا عمى قكة الدكلة كأعتمد الكالء القكمي معيارا بيف الكطني 
كاآلخر المغاير، إف بحثنا ىذا يعد محاكلة لتفسير صدقية ىذه المعايير 
التي كضعتيا القكمية فضبل عف البحث في نظريات القكمية بشكميا 

 الكبلسيكي كالمعاصر.
 ث : مشكمو البح

تنبع مشكمة البحث مف أف القكمية كدراساتيا قد حظيت بمزيد مف 
الجدؿ االكاديمي مع كؿ تراجع أك ظيكر لمنزاعات االثنية حكؿ العالـ 
كاستطاع الخطاب القكمي الذم ظير خمؼ كؿ نظرية قكمية أف يطمس 
الكثير مف معالـ القكمية كحقؿ أكاديمي مستقؿ فضبل عف العاطفة 
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جزء المعبر عنو في قكمية معينة كمحاكلة اعادة انتاج التي تشكؿ ال
 تاريخ قكمية ما كؿ ذلؾ أضفى  عمييا مزيدا مف التعقيد. 

 اسئمة البحث:
 ىنالؾ اسئمة ال غنى عنيا في مسار البحث كىي: 

ماىي القكمية كمتى ظيرت القكمية؟ ىؿ استطاعت القكمية انتاج دكؿ 
النقاء القكمي دالة عمى  قكمية تحظى بالنقاء القكمي؟ كىؿ يشكؿ

؟ أيف تقع القكمية في عالمنا  استقرار الدكلة كنجاحيا في عالـ اليـك
المعاصر؟ ىؿ استطاعت القكمية جعؿ العالـ مكانا أفضؿ لمعيش؟ ىؿ 
جرل نمذجة المجتمع في صكرة أمتنا التي نبحث عنا في اعادة احياء 

  ماضينا؟ ىؿ تـ تشكيو الماضي ليتـ صياغة قكمية ما؟
 اىداف البحث:

جاءت أىداؼ البحث لتزيؿ الكثير مف المبس الذم أحيطت بو  
القكمية كدراساتيا فضبل عف المبالغة التي أضفاىا الخطاب القكمي 
عمى كؿ نظرية لمقكمية خصكصا الكبلسيكية منيا مف خبلؿ سعينا 

 لئلجابة عف كؿ االسئمة التي تـ طرحيا . 
 اىمية البحث:

قصكل ألف القكمية كدراساتيا تعد مف  يشكؿ البحث أىمية 
المكضكعات الجدلية التي تشغؿ باؿ الكثيريف مف أكاديمييف كغيرىـ 
كتزايد أك تراجع القكمية تبعا لمظركؼ التي نعيشيا في عالمنا المعاصر 
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الذم بات يطرح الكثير مف الجدؿ حكؿ القكمية كالدكلة القكمية التي 
ة كمف ثـ فإف البحث ليكفر رؤية تعد دالة بارزة عمى أىمية القكمي

عممية محايدة أماـ الباحثيف كالقراء كالميتميف بدراسات القكمية التي تعد 
 مف المكاضيع الميمة كالمعاصرة في العمـك االجتماعية.

 منيج البحث:
أعتمد البحث عمى الدمج بيف عدة مناىج مف خبلؿ اعتماد المنيج 

كؿ الذم ينطمؽ مف الجزء نحك االستقرائي كالمنيج االستنباطي ، اال
الكؿ في محاكلة لتعميـ ظاىرة ما كالمنيج الثاني الذم ينطمؽ مف الكؿ 
إلى الجزء كنتاج عممية الدمج ىذه  نتكصؿ إلى أف عكامؿ انتشار 
القكمية كنظرياتيا كاستمرارىا كفشميا يفسره كبل المنيجيف ، فضبل عف 

يؽ أىداؼ البحث منيا ىذيف المنيجيف تـ اعتماد مقاربات عدة لتحق
المقترب التاريخي كالمقترب السمككي كالمقترب المقارف لتقديـ مزيد مف 

 االستدالؿ حكؿ دراسات القكمية كنظرياتيا ببعدييا الزمني كالمكاني. 
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 دور ابعاد العدالة التنظيمية في الحد من سموك االغتراب الوظيفي
 عينة من العاممين في جامعة البصرة آلراءاستطالعية  دراسة

       59م.م ميادة كاظم نتوش
 
 

 
 مقدمة:

يعد مكضكع العدالة التنظيمية مف المكاضيع الميمة ، كأف شعكر 
العامميف بالمعاممة العادلة مف قبؿ رؤسائيـ في المنظمة يؤدم إلى 

اتيـ كبالتالي تعديؿ اتجاىاتيـ بشكؿ إيجابي كيؤثر في سمككيـ كتصرف
(. كتعد العدالة التنظيمية   2: 2016عمى أدائيـ في العمؿ )جكدة ،

كاالغتراب الكظيفي مف ابرز مشكبلت العصر الحديث التي تكاجو 
العامميف في المنظمات المختمفة كذلؾ ألثارىا السمبية مف الناحية 

  (. 245: 2013النفسية كالفسيكلكجية كالسمككية )صبر، 
 ث:مشكمة البح

عند مراجعة الباحثة بعض مف االدبيات السابقة المتعمقة بمكضكع 
العدالة التنظيمية فقد الحظت الباحثة انو تـ تناكؿ مكضكع العدالة  
التنظيمية بأبعادىا الثبلثة )العدالة التكزيعية ، العدالة االجرائية ، 

                                                           
جاهعت / تذريسيت في لسن العلىم الواليت والوظرفيت كليت االدارة وااللتظاد  59

 البظرة
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( .في حيف اشار)ىادم  75:  2012كالعدالة التفاعمية( ) العبيدم : 
( الى بعد كاحد لمعدالة التنظيمية كىك العدالة التفاعمية   8: 2020، 

( جمعت بيف   215: 2013( ك )صبر ، Sari ،2015.اما دراسة  )
ابعاد االغتراب الكظيفي كلـ تتطرؽ إلى أم بعد لمعدالة التنظيمية . كلـ 

في تجد الباحثة دراسة تربط بيف ابعاد العدالة التنظيمية كاالغتراب الكظي
كىذا يعتبر مف المبررات االساسية ألختيار مكضكع الدراسة كبمكرة 

 المشكمة الحالية . 
 أسئمة البحث:

إلى إم مدل تتكفر ابعاد العدالة التنظيمية في عينة الدراسة ؟ 
كىؿ ليا دكر جكىرم في الحد مف سمكؾ االغتراب الكظيفي لدل 

 العامميف في جامعة البصرة ؟ 
 أىداف البحث:

عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت بناء 
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 

  -األىداؼ:
تسميط الضكء عمى ابعاد العدالة التنظيمية كاالغتراب الكظيفي  .1

 في جامعة البصرة .
التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف ابعاد العدالة التنظيمية كسمكؾ  .2

 غتراب الكظيفي لدل العامميف في جامعة البصرة .اال
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 أىمية البحث:
إمكانية قياس سمكؾ االغتراب الكظيفي كدراستو دراسة عميقة مف اجؿ  .1

 التعرؼ عمى أسبابو كمبرراتو ككيفية إيجاد الحمكؿ لو .
تحديد كتشخيص أم مصدر مف مصادر العدالة التنظيمية  األكثر  .2

 غتراب الكظيفي لعينة البحث.تأثيرا  في مستكل الشعكر باال
 منيج البحث:

اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج )الكصفي التحميمي( 
الذم يعتمد عمى جمع البيانات كتحميميا كتفسيرىا، كيكفر كصفا  
تفصيميا  لمظاىرة المبحكثة ، كيعد منيجا  مبلئما  لدراسة الظكاىر 

الكاسع لممشكمة ، كتفسير السمككية ،كيستند ىذا المنيج عمى التحميؿ 
عبلقات التأثير بيف متغيراتيا ، كتحديد اثارىا لمكصكؿ الى النتائج 

 الخاصة بيا . 
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Abstract : 

 

This study aimed to examine the role of 

organizational justice dimensions in reducing the 

behavior of work alienation of the opinions of a 

sample of workers at Basra University. To achieve 

this goal, the researcher conducted a field study at 

Basra University. 

In light of this, the researcher conducted a 

process of data analysis and hypothesis testing using 

statistical methods to find out the sample members 

‟perceptions of organizational justice dimensions 

and the behavior of Work alienation. The study 

revealed a set of results that are summarized in that 

there is an important role for organizational justice 

dimensions in reducing the behavior of Work 

alienation. The study concluded with a set of 

recommendations, the most important of which is 

limiting the phenomenon of (Work Alienation). 

Work should be done to provide opportunities for 

creativity and innovation for workers in order to 

encourage them to provide job stability in the 

workplace . 
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 لطمبة كمية التربية ابن الييثمالكفاءة الرياضية و ق االختبار قمبين  العالقة
 ـ.د. ىياـ ميدم جكاد الكاظمي   

 
 

 مقدمو البحث:
يعد قمؽ االختبار مشكمة أساسية ينبغي التصدم ليا كتحديد 
أسبابيا كعكامميا المتعددة  كالبحث في العبلقة بينيا كبيف الكفاءة 

لكفاءة الرياضية احد اىـ مخرجات التعمـ المتكقعة الرياضية حيث تعد ا
لمرياضيات لذا ينبغي التطكير كرفع مستكل اداء الطالب كالبحث في 

 العكامؿ المؤثرة فييا. 
 مشكمة البحث:

اف مف الجكانب التي يجب االىتماـ بيا ىي بحث اثر القمؽ في 
رحمة متميزة المرحمة الجامعية كالتي تعتبر م الكفاءة الرياضية لدل طمبة

في السمـ التعميمي ، إذ أف اليدؼ الرئيسي ليذه المرحمة ىك الكفاءة 
العالية كمف ثـ الحصكؿ عمى مردكد جيد لممنظكمة التعميمية كقد 
عممت جميع األنظمة عمى قياس القمؽ عف طريؽ االختبارات مما 
يجعميا تكتسب طابع الرىبة كالخكؼ لدل الطمبة كأكلياء أمكرىـ، كبناء 
عمى ما سبؽ يمكف تحديد مشكمة البحث في التساؤؿ الرئيسي التالي: 
ما اثر قمؽ االختبار في الكفاءة الرياضية لدل الطمبة كمية التربية ابف 

 الييثـ ؟
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 أسئمة البحث:
( 0.05ال تكجد عبلقة ذات داللة احصائية عند مستكل داللة )

السئمة المنبثقة بيف متكسطي درجات قمؽ االختبار كالكفاءة الرياضية كا
 : منيا

 اىداف البحث:
  التعرؼ عمى اثر قمؽ االختبار في الكفاءة الرياضية لدل الطمبة

 اىمية البحث: 
تمعب االختبارات دكر ا ال يستياف بو في إيجاد حالة مف القمؽ 
كالتكتر التي تصيب معظـ الطبلب قبؿ أدائيا. ليذا فإف دراسة قمؽ 

 فاءة الرياضية  لو أىمية كبيرة فيما يمي:االختبار كعامؿ مؤثر عمى الك
معرفة مدم تأثير قمؽ االختبار عمى حياة الطالب الدراسية في  .1

 المرحمة الجامعية
يعد قمؽ االختبار كسيمة تشخيصية تنبؤيو تبيف الكفاءة الرياضية  .2

 لمطالب قبؿ كأثناء االمتحانات 
 منيجية البحث:

 تـ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي.
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The Impact of Test Anxiety on the Mathematical 

Aptitude of 

Ibn Al-Haytham College of Education Students 

University of Baghdad 

 

Abstract: 

Research introduction: The test anxiety is a basic 

problem that should be addressed, its multiple causes 

and factors should be addressed, and its relationship 

with mathematical competence researched, as 

mathematical competence is one of the most 

important learning outcomes expected for 

mathematics. 

The research problem: is that one of the aspects that 

must be taken care of is to examine the effect of 

anxiety on mathematical competence among 

undergraduate students, which is considered a distinct 

stage in the education ladder, as the main goal of this 

stage is high competence and then obtaining good 

returns for the system. 

The research questions: do not have a statistically 

significant relationship at the level of (0.05) between 

the mean scores of test anxiety and mathematical 

aptitude and the questions emanating from them 

Research objectives: To identify the effect of test 

anxiety on students' mathematical aptitude 

The importance of research: Tests play a significant 

role in creating a state of anxiety and tension that 



 
 

 211 

afflicts most students before performing them. 

Therefore, studying test anxiety as a factor affecting 

mathematical aptitude is of great importance below: 

Knowing the extent of the impact of test anxiety on 

the student‟s academic life at the undergraduate level  

- Test anxiety is a predictive diagnostic method that 

shows the student‟s mathematical competence before 

and during the exams. 

Research methodology: A descriptive and analytical 

approach was used. 
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عقود االيجار التمويمي وأثرىا عمى قرارات التمويل المصرفي في المصارف 
 دراسة تحميمية من وجية نظر موظفي مصرف الراجحي اإلسالمية السعودية

 60اسم الباحث 
 د. عائدة عثمان عبد اهلل بالل

 

 المقدمة:
يعتبر عقد االيجار مف العقكد الميمة كاألكثر تداكال  بيف أشخاص 
القانكف، لذلؾ أكلتو التشريعات أىمية خاصة ألنو يتعمؽ إما بمحؿ عمؿ 
المستأجر بالنظر إلى تطكر كازدىار األنشطة التجارية كالحرفية مما زاد 

ميو أك بمحؿ سكناه، ككبلىما مف األمكر التي ال يمكف االقباؿ ع
االستغناء عنيا، كىذا ما يجعؿ القانكف المتعمؽ باإليجار مف القكانيف التي 
يكثر رجكع الناس إليو في معامبلتيـ، كيجعؿ منازعات االيجار أماـ 
المحاكـ مف أكثر القضايا عددا  كانتشارا ، فاإليجار يعتبر المرآة العاكسة 

تغيرات السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية كحتى األخبلقية التي تحدث لم
في المجتمع كالتي تجسده الصراعات بيف المؤجريف كالمستأجريف، ألنو 
مف المقكمات العاممة في العصر الحاضر كىي الطبقة التي يقـك عمييا 

 صرخ البناء االجتماعي كاالقتصادم.
  

                                                           
سودانية الجنسية، أستاذ المحاسبة المساعد ، جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن، كمية  60

 محاسبة ، المممكة العربية السعودية .اإلدارة واالعمال ، قسم ال
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 مشكمة البحث:
صادية في المممكة العربية السعكدية تنمية مطردة تشيد الحياة االقت

كزيادة مستمرة في المشركعات اإلنتاجية األمر الذم يعكد بالنفع عمى 
االقتصاد القكمي، كرغـ ذلؾ تكاجو ىذه المشركعات بعض المشاكؿ 
كالصعكبات التي تحد مف فاعمية نشاطيا، كربما تؤدم إلى تعثر 

يؿ في صدارة ىذه الصعكبات التي بعضيا كتكقفيا كتأتي عممية التمك 
تكاجو ىذه المشركعات خاصة إذا كانت صغيرة أك متكسطة الحجـ 
نتيجة لضعؼ قدرتيا الذاتية في الكفاء بمتطمبات التمكيؿ، كقد أضاؼ 

 الفكر اإلسبلمي أسمكبا  جديدا  لمتمكيؿ يتمثؿ في العقكد التأجيرية.
 أسئمة البحث:

كيمي عمى قرارات التمكيؿ في ىؿ تؤثر حجـ عقكد االيجار التم -
 المصارؼ السعكدية؟

ىؿ ىناؾ أثر لتعدد األطراؼ المرتبطة بعقكد االيجار التمكيمي في  -
 قرارات التمكيؿ في المصارؼ السعكدية؟

 أىداف البحث:
 ييدؼ ىذا البحث الى تسميط الضكء عمى النقاط التالية: 

 بياف مفيـك كأىمية كخصائص كأنكاع عقكد اإليجار. -
 ية عقد االيجار التمكيمي.أىم -
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تحميؿ إثر عقكد االيجار التمكيمية عمى قرارات التمكيؿ بالمصارؼ  -
 السعكدية.

 أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث في ما تحققو مف مزايا لطرفي العقد فيك 
حبلؿ معدات جديدة مف  كسيمة تمجأ إلييا المشاريع لتطكير معداتيا كا 

ز مصنعو اك شركتو بمعدات أك أجميا، فالشخص عندما يرغب بتجيي
تكنكلكجيا متقدمة يفكر في سبيؿ لتمكيؿ الحصكؿ عمى ىذه المعدات، 
فإما أف يمجأ إلى االقتطاع مف رأسماؿ المشركع بما يترتب عمى ذلؾ مف 
تجميد لجزء كبير مف رأسمالو، كتحممو لنتائج نجاح كفشؿ المشركع، كقد 

كالتي قد تتطمب ضمانات يمجأ إلى االقتراض مف جيات أخرل خارجية 
كثيرة قد تعيؽ عمؿ المشركع، باإلضافة إلى تعريضو لمخاطر السداد 

 كاإلفبلس في حاؿ فشؿ المشركع.
 منيج البحث:

 يعتمد الباحث عمى المناىج العممية التالية: 
المنيج التاريخي: كمف خبللو يقـك الباحث باستعراض الدراسات السابقة  -

 حكؿ ىذا المكضكع.
 االستنباطي: كذلؾ لتحديد أبعاد المشكمة.المنيج  -
 المنيج االستقرائي: كذلؾ الختبار فرضيات الدراسة. -
المنيج الكصفي التحميمي: كمف خبللو يقـك الباحث بعرض إجراءات  -

 الدراسة الميدانية.
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Financial Lease Contracts and their Impact on Bank 

Financing Decisions in Saudi Islamic Banks from the 

Viewpoint of Al-Rajhi Bank Employees 
 

Abstract: 
The study aimed to identify the concept, importance, 

characteristics and types of financial lease contracts and their 

impact on banking financing decisions in Saudi banks from 

the point of view of Al-Rajhi Bank employees in the Kingdom 

of Saudi Arabia, and used the descriptive and analytical 

approach. Accordingly, an electronic questionnaire was 

designed and distributed to managers and employees in 

Islamic banks (Al-Rajhi Bank). 

 To achieve the research objectives, the following hypotheses 

were tested: 

- There is a statistically significant impact of analyzing the 

size of financial lease contracts on financing decisions in 

Saudi banks. 

- There is a statistically significant impact of the multiplicity 

of parties related to financial lease contracts on financing 

decisions in Saudi banks. 

The results of the study showed that the banks ‟interest in 

setting up a mechanism to determine the size of the financing 

lease contracts reflects the management‟s follow-up to the 

financing granted to clients, and that the existence of a 

specific financing ceiling for the financing lease contracts 

provides indicators for financing decisions, and determining 

the term of the financing lease contracts helps the enterprise to 

make sound financing decisions. The study also provides a set 

of recommendations for enhancing financial leasing 

operations as an aspect of investment in Saudi banks. 
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دور ادارة عالقات العمالء في تحقيق الميزة التنافسية في القطاع 
-بالتطبيق عمي مصرفي الراجحي بالمممكة العربية السعودية المصرفي

 2020-2018في الفترة من  الرياض
 د.أماني عثمان سميمان

 
 مقدمة:ال

في ظؿ التغيرات الحديثة التي حدثت في عالـ األعماؿ كالتطكر 
دمات كتنكعيا أصبح لزاما عمى المنظمات أف تراعي في المنتجات كالخ

مف  الفرص المتاحة في البيئة المحيط ىذه التغيرات كأف تبحث عف
أجؿ البقاء كالنمك كالربحية كعمى أم منظمة أف تتخذ االستراتيجية 

 التسكيقية المناسبة.
 مشكمة البحث:

بر تتمثؿ مشكمة الدراسة في أف مفيكـ ادارة عبلقات العمبلء يعت
مف المفاىيـ الحديثة نسبيا  كقد أدل ذلؾ الى غباب الفيـ الصحيح 
ليذا المفيـك لدل القيادات اإلدارية في بعض منظمات األعماؿ مما 
ترتب عميو انخفاض الكعي التنظيمي بأىمية تطبيقو كدكره الفعاؿ في 
تحقيؽ النجاح االستراتيجي لممنظمات ، حيث تنظر المنظمات الى 

يـ جميكر مستيمكيف يحققكف األرباح أك يسيمكف في العمبلء بأن
 تخفيض التكاليؼ .
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 أسئمة البحث:
 السؤاؿ الرئيسي: 

ما ىك دكر ادارة عبلقات العمبلء عمي في تحقيؽ الميزة التنافسية في -
 القطاع المصرفي بالمممكة العربية السعكدية؟ 

 كتتمثؿ األسئمة الفرعية فيما يمي:
مفيكـ ادارة عبلقات العمبلء في المصرؼ  الى أم مدل يتـ ممارسة-

عينة الدراسة ك ىؿ يمكف تحقيؽ الميزة التنافسية مف خبلؿ ممارسة ىذا 
 المفيكـ؟ 

الى أم مدل يمارس المصرؼ عينة الدارسة كظائؼ التسكيؽ كخدمػة -
 العمػبلء ككظيفو المبيعات؟ 

 أىداف البحث:
بقة تشكمت بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السا

  -مجمكعة مف النقاط التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه األىداؼ:
ابراز دكر إدارة عبلقات العمبلء عمى كالء العمبلء في المصارؼ  -

 بالمممكة العربية السعكدية.
معرفة اثر إدارة العبلقة مع العميؿ كطريقة لتحسيف األرباح في   -

 دية.القطاع المصرفي بالمممكة العربية السعك 
معرفة تصنيؼ العمبلء مف حيث الكالء كماىي العناصر المؤثرة  -

 كذات األىمية في كالء العميؿ.
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التعػر ؼ عمػػى مػػدل اىتمػػاـ المصػػارؼ بممارسػػة مفيػػـك ادارة عبلقػػات التعػر ؼ عمػػى مػػدل اىتمػػاـ المصػػارؼ بممارسػػة مفيػػـك ادارة عبلقػػات -
 العمبلء كأثر ذلؾ عمى بناء الميزة التنافسية.العمبلء كأثر ذلؾ عمى بناء الميزة التنافسية.

التعػرؼ عمػى دكر كظػػائؼ التسػكيؽ كخدمػة العمػػبلء كالمبيعػات كتقنيػػة التعػرؼ عمػى دكر كظػػائؼ التسػكيؽ كخدمػة العمػػبلء كالمبيعػات كتقنيػػة -
المعمكمات في تقكية العبلقة بيف ادارة عبلقػات العمػبلء ك تحقيػؽ الميػزة المعمكمات في تقكية العبلقة بيف ادارة عبلقػات العمػبلء ك تحقيػؽ الميػزة 

 . التنافسيةالتنافسية
 أىمية البحث:أىمية البحث:

 تكمف اىمية البحث في: تكمف اىمية البحث في: 
التعريػػػػؼ بالنظريػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت مفيػػػػـك ادارة عبلقػػػػات العمػػػػبلء ، التعريػػػػؼ بالنظريػػػػات التػػػػي تناكلػػػػت مفيػػػػـك ادارة عبلقػػػػات العمػػػػبلء ،   -

 .كالنظريات التي تناكلت الميزة التنافسيةكالنظريات التي تناكلت الميزة التنافسية
مػػػبلء ككػػػذلؾ أىميػة كظػػػائؼ مػػػبلء ككػػػذلؾ أىميػة كظػػػائؼ تكضيح أىمية مفيػػكـ ادارة عبلقػػػات العتكضيح أىمية مفيػػكـ ادارة عبلقػػػات الع  -

التسػػػػكيؽ كخدمػػػػػػػة العمػػػػػػبلء كالمبيعػػػػات كتقنيػػػػة المعمكمػػػػات كدكرىػػػػا فػػػػػي التسػػػػكيؽ كخدمػػػػػػػة العمػػػػػػبلء كالمبيعػػػػات كتقنيػػػػة المعمكمػػػػات كدكرىػػػػا فػػػػػي 
 تعزيز العبلقػة مػع العمػبلء.تعزيز العبلقػة مػع العمػبلء.

معرفػػػػة الػػػػى أم مػػػػدل تيػػػػتـ أداراه المصػػػػرؼ محػػػػؿ الدراسػػػػة بممارسػػػػة معرفػػػػة الػػػػى أم مػػػػدل تيػػػػتـ أداراه المصػػػػرؼ محػػػػؿ الدراسػػػػة بممارسػػػػة -
 كظائؼ التسكيؽ كخدمة العمبلء ك المبيعات ككظيفو تقنية المعمكمات.كظائؼ التسكيؽ كخدمة العمبلء ك المبيعات ككظيفو تقنية المعمكمات.

ارسة ادارة عبلقات العمػبلء ليػا أىميػة فػي تحقيػؽ الميػزة ارسة ادارة عبلقات العمػبلء ليػا أىميػة فػي تحقيػؽ الميػزة اثبات أف مماثبات أف مم  -
لبلىتمػػػاـ بيػػػا كذلػػػؾ لبلىتمػػػاـ بيػػػا كذلػػػؾ   يتجيػػػكايتجيػػػكاالتنافسػػػية ممػػػػا يعطػػػي متخػػػػذم القػػػرار ألف التنافسػػػية ممػػػػا يعطػػػي متخػػػػذم القػػػرار ألف 

مكردا مػف المػكارد التػي يمكػف عبرىػا تحقيؽ مكردا مػف المػكارد التػي يمكػف عبرىػا تحقيؽ     يمثمكفيمثمكفبفيميـ أف العمبلء بفيميـ أف العمبلء 
 الميزة التنافسية.الميزة التنافسية.
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 منيج البحث:
ادارة عبلقات  تـ استخداـ المنيج الكصفي  بيدؼ معرفة أثر

العمبلء عمى بناء الميزة التنافسية في المصرؼ ككذلؾ معرفة أثر 
 تقنيةككظيفو  المبيعاتكظائؼ التسكيؽ كخدمة العمبلء ككظيفة 

الميزة  تحقيؽالمعمكمات في تعديؿ العبلقة بيف ادارة عبلقات العمبلء ك 
يع التنافسية باإلضافة إلى استخداـ المنيج التحميمي مف خبلؿ تكز 
 االستبيانات عمي عينة الدراسة بغرض جمع كتحميؿ البيانات األكلية.

 
 

Abstract: 

 

This study deals with the impact of customer 

relationship management on realizing a competitive 

advantage in banking sector, and it aims to identify 

the interest degree of commercial banks to practice 

the concept of customer relationship management and 

its impact on realizing a competitive advantage. It 

also aims to identify the interest degree of these banks 

to practice the supporting functions of the concept of 

customer relationship management and their impact 

on modifying the relationship between practicing this 

concept and realizing a competitive advantage. In this 

study the analytical descriptive method is used, the 

Rajhi Bank and Riyadh Bank have been chosen to 

represent the field study sample, a questionnaire has 
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been designed and distributed to employees in the 

cities of major capital which are the city Riyadh, the 

city of Jeddah and the city of Damamm, the number 

of the study population amounted to 1219 items, 720 

items represent Rajhi  Bank and 499 items represent 

Riyadh Bank, the number of the study sample 

amounted to 396 items representing percentage of 

32.5% and they have been distributed in a deliberate 

manner to managers of administrations and branches 

,and to vice managers and heads of departments, and 

in a random manner to the rest of the staff. The 

questionnaire has been distributed according to a 

sharing manner proportionately to employees of the 

two banks, 233 questionnaires have been distributed 

to the staff of Rajhi Bank and 163 questionnaires to 

the staff of Riyadh Bank, the recovered valid 

questionnaires which used in the analysis amounted to 

307 questionnaires and they represent 76%. The 

hypotheses of the study represented in two main 

hypotheses and several sub hypotheses branched from 

them, the first main hypothesis dealt with testing the 

relationship between the practice of customer service 

management and achievement of a competitive 

advantage while the second main hypothesis dealt 

with testing the role of supporting functions of 

customer relationship management on modifying the 

relationship between practicing customer relationship 

management and building a competitive advantage. 
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The study results show that applying the concept of 

customer relationship management leads to 

achievement of a competitive advantage in banking 

sector, also practicing marketing function, 

information technology and customer service 

modifies and strengthens this relationship but 

modifying is limited. From study findings it has been 

shown that there is an interest in practicing and 

applying the concept of customer relationship 

management through interest in employing owners of 

academic qualifications which directly are relevant to 

banking business. Also the two banks possess human 

 resources which are characterized by high academicز 

qualifications and good experience for customers 

service . The study results illustrated that 

managements of the two banks recognize the 

importance of practicing functions that lead to 

acquiring, preserving and strengthening ties with 

customers through owning wide-extent windows of 

Automated Teller Machine by the bank for providing 

customers with better information, also managements 

of the two banks seek achievement of a competitive 

advantage through achieving customer satisfaction via 

interest in measuring customer satisfaction with 

presented services and seriously dealing with views 

and complains of customers. They also, seek 

achievement of a competitive advantage through 

keeping the market share through maintaining 
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customers. The study has contained many 

recommendations including, the concept of customer 

relationship management should be really and 

actually practiced, through specifying a specialized 

management to consider customers, methods of 

acquiring, preserving and strengthening relationship 

with them. It should be confirmed that preserving 

customer is less expensive than acquiring new ones. 

Attention should be paid to functions of marketing 

and customer service, because that leads to 

achievement satisfaction and loyalty of customer, 
market share growth, and distinction. The researcher, 

for further academic study and research in future, 

recommended that impact of this concept should be 

studied on another service or productive sector. 
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ام التعميم االلكتروني في تعزيز جودة التعميم المحاسبي في مدى اسي
 دراسة تطبيقية عمي جامعة االميرة نورة بنت عبد الرحمن الجامعات السعودية

 62د. مشاعل بخيت                61د. عائدة عثمان عبد اهلل بالل
 

                                 
 

 المقدمة:
ؿ "اإلنترنت "إلى تطكير العممية أدل التطكر السريع في مجا

التعميمية باستخداـ أساليب حديثة كاف نتاجيا ما يصطمح عميو بالتعميـ 
ىك نكع مف التعمـ طاؿ الحديث عنو كالجدؿ حكؿ ضركرة اإللكتركني، 

دمجو في العممية التعميمية؛ إال أنو أصبح بديؿ كضركرة ممحة الستمرار 
 التعميـ في فى ظؿ الظركؼ الراىنة.

إف جامعة االميرة نكرة بنت عبد الرحمف " ىي كاحدة مف الجامعات 
السعكدية التي خاضت تجربة التعميـ اإللكتركني في ظؿ سير العممية 
التعميمية، إال أف عممية التعميـ اإللكتركني لـ تخضع لعممية تقييـ لقياس 

عد مدل فاعميتيا، كقد جاءت ىذه الدراسة لقياس مدل اسياـ التعميـ عف ب
 في تعزيز جكدة التعميـ المحاسبي.

                                                           
سودانية الجنسية، أستاذ المحاسبة المساعد ، جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ، كمية  61

 اإلدارة واالعمال ، قسم المحاسبة ، المممكة العربية السعودية.
، كمية  سودانية الجنسية، أستاذ المحاسبة المساعد، جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن  62

 اإلدارة واالعمال ، قسم المحاسبة ، المممكة العربية السعودية.
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 مشكمة البحث:
التعميـ االلكتركني يمعب دكر ميـ كاساسي في سير العممية 
التعميمية في ظؿ التطكر التكنمكجي كيتفؽ كتير مف الباحثيف عمى 
أىميتو في التعميـ الجامعي ك إف  نجاح ىذا االستخداـ كضمانو لتطكير 

ي يتطمب بالضركرة تكفير إمكانيات فنية جكدة التعميـ الجامعي المحاسب
كمادية كميارات لدل أعضاء ىيئة التدريس كالطالبات لتفعيؿ التعميـ 

 االلكتركني.
 أسئمة البحث:

كتتمثؿ مشكمة البحث في كيفية اإلجابة عف السؤاؿ الرئيسي 
 اآلتي:

دة التعميـ المحاسبي )ما مدل اسياـ التعميـ االلكتركني في تعزيز جك   
 في الجامعات السعكدية؟(

كينبثؽ عف ىذا السؤاؿ مجمكعة مف التساؤالت الفرعية عمى النحك    
 التالي:

ما أىمية استخداـ التعميـ االلكتركني في تعزيز جكدة التعميـ المحاسبي  -
 في جامعة االميرة نكرة بنت عبد الرحمف؟

جكدة التعميـ المحاسبي كأثر  ما مزايا استخداـ التعميـ االلكتركني في -
 ذلؾ في تعزيز جكدتو؟
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ما ىي معكقات )محددات( التعميـ االلكتركني في تعزيز جكدة التعميـ  -
 المحاسبي؟

 أىداف البحث:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى ابراز دكر كفاعمية التعميـ االلكتركني في 

ما ك جكدة التعميـ المحاسبي في جامعة االميرة نكرة بنت عبد الرحمف،
تيدؼ إلى قياس مستكل استمرارية عممية التعميـ االلكتركني، كالكشؼ 
عف معكقات استخداـ التعميـ عف بعد كمدم تفاعؿ الطالبات كأعضاء 
ىيئة التدريس مع التعميـ عف بعد في جامعة االميرة نكرة بنت عبد 

 الرحمف.
 أىمية البحث:

 يمكف تمخيص أىمية ىذه الدراسة كما يأتي: 
يمكف لؤلدب النظرم الكارد في ىذه الدراسة أف  النظرية:األىمية 

يضيؼ معرفة جديدة لمباحثيف، كقد يرفد المكتبة العربية بإطار نظرم 
جديد حكؿ التعميـ االلكتركني في ظؿ حاالت الطكارئ، كقد تفيد 
الدراسات السابقة التي ت رجمت في ىذه الدراسة الميتميف بالتعمـ عف 

 الميا .بعد كنتائج تطبيقو ع
تفيد نتائج ىذه الدراسة في جامعة االميرة نكرة بنت  األىمية العممية:

عبد الرحمف كمؤسسات التعميـ العالي في تحسيف أداء نظاـ التعميـ 
االلكتركني، كتطكير الككادر البشرية كاإلمكانات المادية كاالتجاىات 
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تكجو لمتعمـ في انتقاء أنماط التعميـ المتبعة ككضع الخطط المستقبمية لم
اإللكتركني كبديؿ لمتعمـ كجيا  لكجو، كما يمكف االستفادة مف أداة 
الدراسة في قياس مدل فاعمية نظاـ التعميـ االلكتركني في الجامعات، 
كيستمد البحث أىميتو ككنو معاصرا  لظاىرة كاقعية كىي انتشار األكبئة 

  كاألزمات.
 منيج البحث:

بلئمتو ألغراض الدراسة، كالمنيج يتبع الباحث المنيج الكصفي لم
( SPSSالكصفي التحميمي باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي )

 لئلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.
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The extent of the contribution of e - learning in 

enhancing the quality of accounting education in 

Saudi universities 

An applied study on Princess Noura bint Abdul 

Rahman University 

Abstract : 
The study aimed to highlight the role and 

effectiveness of e-learning in the quality of accounting 

education from the point of view of female students at 

Princess Noura Bint Abdul Rahman University, measure 

the level of continuity of the e-learning process and reveal 

obstacles to using e-learning and the extent of students 

‟interaction with e-learning at Princess Noura bint 

Abdurrahman University. The importance of the study lies 

in benefiting from improving the performance of the e-

learning system, developing human cadres, material 

capabilities and trends in selecting the followed education 

patterns and developing future plans for e-learning as an 

alternative to face-to-face education, and the descriptive 

approach was followed for its suitability for the purposes of 

the study, and the descriptive analytical approach using the 

statistical analysis program ( SPSS) to answer study 

questions and test hypotheses. 

The results of the study showed that using e- learning in 

accounting education achieves many advantages that 

enhance its quality and increase its effectiveness and 

contribution to achieving human development. The study 

also presents a set of recommendations, including 

activating e -learning in accounting university education in 

order to achieve its development and ensure its quality. 



 
 

 229 

أنموذج  –مالية  الحكومة  إحصاءاتتبني ابعاد االستدامة وفقا لنظام 
 قالعرافي  GFSلنظام ترميز  مقترح

 64حسن ريم سعدي .م .م         63محمد عبد االمير جواد .م .م

                                                       
 
تمثمت مشكمة البحث باف النظاـ المحاسبي الحككمي  يقدـ   مقدمة:ال

تقارير عف النشاط المالي فقط كيعتمد في ذلؾ عمى نظاـ ترميز 
، كركزت اىمية البحث عمى اف تطبيؽ نظاـ الترميز   GFSالحككمي 
يـ في تعزيز الرقابة الشاممة عمى االنفاؽ يس  GFSالحككمي 

الحككمي كاظيار كفاءة الكحدات الحككمية في الكيفية التي تنفؽ بيا 
االمكاؿ ، كلككف نظاـ الترميز الحككمي يتفؽ مع معايير المحاسبة 
الحككمية الدكلية لذلؾ تظير اىمية البحث في محاكلة الباحثيف لمسعي 

لتكفير اساليب كمؤشرات لقياس االداء لتطكير نظاـ الترميز الحككمي 
  المالي ك المستداـ كفؽ ابعاد التنمية المستدامة . 

                                                           
جامعة  –  PHDبغداد، طالب دكتوراه محاسبة  –العراق  –تدريسي بكمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة  63

 منوبة، تونس.
مالية  –العراق  –عة بغداد بغداد ، ماجستير جام –العراق  –تدريسي بكمية بغداد لمعموم االقتصادية الجامعة  64

 وتدقيق.
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يقدـ النظاـ المحاسبي الحككمي  تقارير عف النشاط  مشكمة البحث:
الذم  GFSالمالي فقط  كيعتمد في ذلؾ عمى نظاـ ترميز الحككمي 

بات يكضح االلية التي يتـ فييا انفاؽ االمكاؿ مف خبلؿ الحسا
المختصة  كيعتبر ىذا قصكر في نظاـ الترميز ألنو ال يعطي صكرة 
كاضحة لمتخذم القرار عف باقي االنشطة الحككمية كلذلؾ  نحتاج 
لنظاـ ترميز يتعمؽ باإلنفاؽ عمى االنشطة المستدامة  لمقطاع الحككمي 

 أسئمة البحث:
عمى  GFS. ىؿ يمكف تطبيؽ نظاـ احصاءات مالية الحككمة 1

 طة المستدامة لمقطاع الحككمي؟ االنش
 . كيؼ يمكف تطبيؽ  االلية المقترحة لمبحث؟2
يسيـ اقتراح أنمكذج لمكشكفات المالية لمكحدات الحككمية كفقا  ىؿ .3

في تبني ابعاد التنمية  GFSلنظاـ ترميز االحصاء الحككمي 
 المستدامة "؟

 أىداف البحث:
حككمة كتحديد اىدافو نظاـ احصاءات مالية ال  GFS. دراسة نظاـ 1

 كخصائصو . 
. تسميط الضكء عمى االداء المستداـ  لمكحدات الحككمية ككيفية 2

قياس االنشطة المستدامة ماليا كالتعبير عنيا في النظاـ المالي 
 الحككمي .
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يتعمؽ باإلنفاؽ  GFS. اقتراح انمكذج لمكشكفات المالية كفؽ نظاـ  3
 لحككمية . عمى االنشطة المستدامة  لمكحدات ا

 أىمية البحث:
الذم يسيـ   GFSتكمف أىمية البحث بتطبيؽ نظاـ الترميز الحككمي 

في تعزيز الرقابة الشاممة عمى االنفاؽ الحككمي  كاظيار كفاءة 
الكحدات الحككمية في الكيفية التي تنفؽ بيا االمكاؿ ، كلككف نظاـ 

لدكلية لذلؾ الترميز الحككمي يتفؽ مع معايير المحاسبة الحككمية ا
تظير اىمية البحث في محاكلة الباحثيف لمسعي عمى تطكير نظاـ 
الترميز الحككمي لتكفير اساليب كمؤشرات لقياس االداء المالي 

 كالمستداـ . 
 منيج البحث : 

 تـ استخداـ المنيج التطبيقي  إلثبات فرضية البحث.
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Adopting Sustainability Dimensions in the Financial 

Statements of the Government Statistics System – 

a Proposed Model for the Government Financial 

Statistics system - GFS in Iraq 
Mohammed Abdulameer Jawad          Reem Saadi Hassen 

Abstract: 
The aim of the research is to study the GFS system, 

the government finance statistics system, to define its 

objectives and characteristics, and to shed light on the 

sustainable performance of government units and how to 

measure financially sustainable activities and express them 

in the government financial system as symbols where the 

research proposal is a GFS model related to spending on 

sustainable activities of government units in Iraq, either 

hypothesis The research was based on a basic premise that 

"proposing a model for the financial statements of 

government units according to the government statistics 

coding system GFS contributes to the adoption of the 

dimensions of sustainable development." Non-financial, 

specifically about sustainable government activities, which 

are supposed to meet the requirements and needs of those 

in charge of financial management. As for the most 

important recommendation, it was the possibility of 

implementing the research proposal by creating a schedule 

of sustainable government activity that is broadly 

compatible with the government financial statistics system 

for financial activities. 
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مدى التزام المصارف اإلسالمية السودانية بتطبيق محاسبة المسؤولية 
دراسة تحميمية من وجية نظر موظفي مصرف البمد )بنك  االجتماعية

 الشمال سابقا (
 66حث اسـ الباد. عائدة عثماف عبدا ببلؿ   65اسـ الباحث عمر عثماف ببلؿ 

     
                                                     

 المقدمة:
 Socialتعتبر المحاسبة عف المسؤكلية االجتماعية )

Responsibility أحدث مراحؿ التطكر المحاسبي كلقد نشأ ىذا )
التطكر الحديث نتيجة لبلزدياد المنفرد في حجـ كقرارات الشركات التي 

الية كاقتصادية كاجتماعية كاسعة النطاؽ، مما أدل إلى ليا تأثيرات م
االىتماـ بيا مف قبؿ المنظمات كالجمعيات المحاسبية كالمينية 
كالجيات األكاديمية، كيركز ىذا البحث عمى بياف مفيكـ محاسبة 

 المسؤكلية االجتماعية، كمدل التزاـ المصارؼ اإلسبلمية بيا . 

                                                           
65

شركة سالمة المدن بالمممكة العربية السعودية،  –سوداني الجنسية، رئيس الحسابات  
 الرياض، طالب ماجستير محاسبة .

سودانية الجنسية، أستاذ المحاسبة المساعد ، جامعة االميرة نورة بنت عبدالرحمن ، كمية  66
 ة ، المممكة العربية السعودية.اإلدارة واالعمال ، قسم المحاسب
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 مشكمة البحث:
حكؿ العالـ بالمسؤكلية االجتماعية التي يجب  تيتـ منظمات عديدة

أف تتحمميا مف أجؿ اإلسياـ بالبرامج االجتماعية، كتقديـ العكف 
ف االىتماـ بالمسؤكلية  لممعكزيف كاالىتماـ بالشؤكف البيئية. كا 
االجتماعية ليست بعيدة عف ديننا الحنيؼ، الذم حث  الناس عمى 

عمى البيئة، كرك ز عمى أىمية التعاكف مف أجؿ خير المجتمع كالحفاظ 
االىتماـ بحسف استغبلؿ المكارد كعدـ اإلسراؼ كالتبذير، كعدـ إىماؿ 
حؽ األجياؿ القادمة. كقد انعكس الفكر االقتصادم عمى الفكر 

 المحاسبي مف حيث االىتماـ بالمسؤكلية االجتماعية.
 أسئمة البحث:

ف لمفيـك ما مدل إدراؾ ادارات المصارؼ اإلسبلمية في السكدا -
 المسؤكلية االجتماعية؟

ما ىك كاقع تطبيقات محاسبة المسؤكلية االجتماعية في المصارؼ  -
 اإلسبلمية في السكداف؟

ما ىي مجاالت محاسبة المسؤكلية االجتماعية التي تحظى باألكلكية  -
 مف قبؿ المصارؼ اإلسبلمية في السكداف؟

 أىداف البحث:
 لتالية:يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ ا
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تعزيز دكر المحاسبة االجتماعية في المصارؼ كنقميا مف اليامش  -
 لتغدك في طميعة العمـك االجتماعية.

قياس إدراؾ ادارات المصارؼ اإلسبلمية في السكداف لمفيكـ المسؤكلية  -
 االجتماعية.

بياف كاقع تطبيقات محاسبة المسؤكلية االجتماعية في المصارؼ  -
 اإلسبلمية في السكداف.

لتعرؼ عمى مجاالت محاسبة المسؤكلية االجتماعية التي تستأثر ا -
 باىتماـ البنكؾ اإلسبلمية في السكداف مف حيث درجة التطبيؽ.

 أىمية البحث:
تأتي اىمية ىذه الدراسة ككنيا مف اكائؿ الدراسات التي قامت 
بتسميط الضكء عمى كاقع تطبيؽ محاسبة المسؤكلية االجتماعية في 

مية العاممة في السكداف، ك مدل ادراؾ تمؾ المصارؼ المصارؼ اإلسبل
لمفيكـ المسؤكلية االجتماعية في محاكلة لتعزيز ىذا المفيكـ ك 
تطبيقاتو مما ينعكس في مساىمة اكثر فاعمية في تطكر كرفاىية 
المجتمع ك بقاء المنظمات ك استمرارىا كبياف حدكد كمجاالت 

 المصارؼ االسبلمية. المسؤكلية االجتماعية كمدل أىميتيا في
 منيج البحث:

 يعتمد الباحث عمى المناىج العممية التالية: 
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المنيج التاريخي: كمف خبللو يقـك الباحث باستعراض الدراسات  -
 السابقة حكؿ ىذا المكضكع.

 المنيج االستنباطي: كذلؾ لتحديد أبعاد المشكمة. -
 المنيج االستقرائي: كذلؾ الختبار فرضيات الدراسة. -
المنيج الكصفي التحميمي: كمف خبللو يقكـ الباحث بعرض إجراءات  -

 الدراسة الميدانية.
 

The Extent of the Commitment of Sudanese Islamic 

Banks to Apply Social   Responsibility Accounting 

 

Abstract:  

The study aimed at highlighting the importance of 

accounting for social responsibility of Islamic banks 

operating in Sudan and determining the extent of 

applying social responsibility accounting in Islamic 

banks in Sudan, by identifying the extent of 

awareness of the administrations of Sudanese Islamic 

banks from the point of view of the employees of Al-

Balad Bank (formerly AL-SHEMAL Bank) of the 

concept of social responsibility and areas The 

application of liability accountability in Islamic banks 

operating in Sudan. 

And its importance stems from the possibility of 

applying social responsibility accounting through 



 
 

 237 

reliance on activities related to Islamic banks 

operating in Sudan. 

Accordingly, the study was divided into an 

introduction, two parts, a summary, and the most 

important findings and recommendations. 

To achieve the objectives of the study, a 

questionnaire was designed and distributed by hand to 

managers and employees in Islamic banks (Al-Balad 

Bank). (40) Questionnaires were distributed, from 

which 40 questionnaires were adopted for the 

purposes of analysis and study. 

The results of the study showed that the 

administrations of Islamic banks operating in Sudan 

are aware of the concept of social responsibility and 

that they apply social responsibility accounting, and 

the application came in the field related to customers, 

the field of community service and its workers, and 

the protection of the environment, and the responses 

of the respondents came with the degree of approval 

and strong approval. Recommendations for 

strengthening the application of liability 

accountability in Islamic banks operating in Sudan. 

The study is related to the conference axes in 

terms of the social sciences axis - accounting and 

banking financial sciences. 
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An Analysis to the diversification Policies in 

 GCC Economy 

Dr. Ahmed Saddam
67

 

 

 

 

Abstract : 

 

This study investigates the relationship among 

elected variables related to the economic 

diversification and non-oil GDP growth in GCC 

countries, which are; real Gross Domestic Production 

(GDP), Gross Fixed Capital Formation (GFCF), 

Foreign Direct Investment inflows (FDI) and non-oil 

export (EX). It is an attempt to empirically analyse the 

GCC‟ efforts for diversification over a period spanned 

from 1982 to 2014. For this purpose, the study will use 

two approaches, qualitative and quantitative methods. 

It focuses on the role of GFCF as a proxy of local 

investment, which could be much more linked to the 

economy compared to foreign direct investment. 

However, GFCF shows how much of the new value 

added in GCC economies is invested rather than 

consumed and then to what extent can lead to diversify 

                                                           
67 Assoc. Prof. College of Management and Economics, 

University of Basrah 
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the economy through enhancing level of non-oil 

export? While the FDI inflows will be examined to 

measure the impact of these investments on economic 

growth represented by real GDP. The research problem 

of this study stated that achieving a modest level of 

diversification in GCC economies is attributed to the 

high increase of governmental consumption 

expenditure compared to investment allocations, and 

duplication of economic activities among the six 

member states, in which all efforts devoted have not 

crucially led to mitigation of share of extractive sectors 

to GDP, except for Bahrain and the UAE. However, 

the result obtained of this study could be considered as 

an evaluation to the diversification efforts and its 

policies over the said period. Moreover, the study tries 

to analyse the major factors which restricted the 

adopted policies for more than two decades in spite of 

pursuing various economic reform programs that 

aimed to reduce the big reliance on oil export revenues. 

The importance of this paper will be embodied in its 

new contribution, which attempt to empirically 

determine the missing link in diversification policies 

adopted via testing selected economic variables 

relevant to these policies, and based on that, it tries to 

set new policy recommendation. 
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عمى رضا  أثر جودة الخدمات االلكترونية بالجامعات السعودية
 العمالء في ظل جائحة كورونا

 68أ.م.د.منى جعفر عمر محمد
 

 مقدمة:
يعيش العالـ اليكـ تغيرات كاضحة ألقت بظبلليا عمى االقتصاد 

ه مف تطكر سريع غير مسبكؽ في العالمي ككؿ، باإلضافة لما يشيد
مجاؿ الخدمات االلكتركنية، بسبب جانحة ككركنا كالدعكة إلى التباعد 
االجتماعي الذم انعكس أثره عمى زيادة الحاجة الى االستخداـ المكثؼ 
لمخدمات االلكتركنية، مما يستدعي السعي لتحقيؽ جكدة تمؾ الخدمات 

ثـ تحقيؽ الميزة التنافسية  االلكتركنية لمكصكؿ إلى رضا العمبلء كمف
 لمشركات. 

  مشكمة الدراسة:
تتمثؿ مشكمة الدراسة في اعتماد كثير مف الجامعات عمى تقديـ 
معظـ خدماتيا الكتركنيا، مما يحتـ التأكد مف جكدتيا كقياس أثر ذلؾ 
عمى رضا عمبلئيا، كمعرفة متطمبات تحقيؽ جكدتيا سعيا لمكصكؿ 

 الى الميزة التنافسية.

                                                           
أستاذ مساعد في ادارة األعمال في قسم ادارة األعمال/ كلية االدارة واألعمال من جامعة  68

 األميرة نورة بنت عبد الرحمن ،المملكة العربية السعودية ، الرياض
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 مة الدراسة:أسئ
 كيمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالي:

كيؼ تؤثر جكدة الخدمات االلكتركنية عمى رضا المستفيديف منيا في 
 التعميـ العالي؟

 كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 ما المقصكد بالخدمة االلكتركنية كما ىي طرؽ تحديد جكدتيا؟ .1
كاضح لدل الجامعات بااللتزاـ بجكدة الخدمة  ىؿ ىناؾ فيـ .2

 االلكتركنية؟
 ليـ؟لمقدمة ما مدل كعي العمبلء بجكدة الخدمات االلكتركنية اال .3
 ما مدل تأثير جكدة الخدمات االلكتركنية عمى رضا العمبلء؟ .4

 أىداؼ الدراسة:
بنػػاءان عمػػى مػػا تقػػدـ فػػي مشػػكمة الدراسػػة كأسػػئمتيا تشػػكمت مجمكعػػة بنػػاءان عمػػى مػػا تقػػدـ فػػي مشػػكمة الدراسػػة كأسػػئمتيا تشػػكمت مجمكعػػة 

لغايػػات التػػػي يمكػػػف أف يسػػيـ  تحقيقيػػػا فػػي أىميػػػة ىػػػذه لغايػػات التػػػي يمكػػػف أف يسػػيـ  تحقيقيػػػا فػػي أىميػػػة ىػػػذه مػػف األىػػػداؼ كامػػف األىػػػداؼ كا
     -الدراسة:الدراسة:

 . التعرؼ عمى المفيـك الحديث لجكدة الخدمات االلكتركنية.1
. معرفة كتحديد العكامؿ المؤثرة عمى رضا مستخدمي الخدمات 2

 االلكتركنية بالجامعات )العمبلء(.
كاقع عبر ملمقدمة . معرفة أثر جكدة الخدمات اإللكتركنية اال3

 الجامعات السعكدية عمى رضا مستخدمييا.
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. التكصؿ إلى نتائج كتكصيات قد تسيـ في تحسيف جكدة الخدمات 4
 اإللكتركنية بالجامعات السعكدية كزيادة رضا مستخدمييا.

 أىمية الدراسة:
تتمثؿ اىمية ىذه الدراسة في أنيا تمقي الضكء عمى ضركرة  

كعبلقتيا برضا العمبلء. تكتسب  االىتماـ بجكدة الخدمات االلكتركنية
ىذه الدراسة أىميتيا البحثية مف أنيا تعتبر محاكلة لتقديـ معمكمات قد 
تفيد في تحسيف كتطكير جكدة الخدمات االلكتركنية بشكؿ عاـ مف 
خبلؿ استخداـ منيج عممي يثرم المعرفة العممية، كما أنيا قد تفتح 

جكدة الخدمات االلكتركنية افاقا جديدة لمميتميف كالباحثيف في مجاؿ 
 عبر االستفادة مف نتائج كتكصيات ىذه الدراسة.

 منيج الدراسة:
منيج الدراسة كصفي يقـك عمى تحديد الظاىرة الراىنة ككصفيا 
كصفا  دقيقا  كيقدـ معمكمات عنيا كما ىي في الكاقع كمف ثـ الكصكؿ 

يج االحصائي إلى التفسير المناسب لتمؾ الظاىرة، كما تـ  استخداـ المن
لتحميؿ  ««SPSSبتطبيؽ برنامج الحـز االحصائية لمعمكـ االجتماعية 

البيانات. تـ  استخداـ االستبانة كأداة أساسية لجمع البيانات مف 
 مصادرىا األكلية.
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 مجتمع وعينة الدراسة:
يتككف مجتمع ىذه الدراسة مف جميع المستفيديف مف الخدمات      

لتعميـ  العالي السعكدم كتـ اختيار عينة االلكتركنية في مجاؿ ا
عشكائية مف طالبات جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف بالرياض 

( مفردة، كذلؾ بتطبيؽ المعادلة اإلحصائية 384قكاـ العينة ف= )
 التالية:

)نسبة المجتمع المدركس( 2(Z(= ])الدرجة المعياريةNحجـ العينة )
 2اينة()خطأ المع÷ )النسبة المكممة([  

 كما يمي: -%50كعندما تككف النسبة مجيكلة نستخدـ 
N=0.5 × 0.5 × (1.96)2 / (0.5)2 

 مفردة. 384كىذا يؤدم إلى أف  حجـ العينة المطمكب ىك 
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Abstract : 

 
This study aims at clarifying the impact of quality of 

electronic services on customers' satisfaction. The 

problem of the study is to measure and determine the 

impact of quality of electronic services in Saudi 

universities on the satisfaction of its beneficiaries. To 

achieve the objectives of the study: The case study 

approach was applied. The descriptive approach to the 

theoretical aspect of the study was followed by reference 

to previous studies, books and periodicals and websites 

relevant to the subject matter of the study. The 

questionnaire was used as a basic tool for collecting 

initial data. The statistical approach using SPSS on the 

field side of the study was used. A random sample of  
( N =384) had been approved as a represented sample of 

the research community. The study includes a number of 

questions. After data collection and analysis, the study 

reached a number of results that can be useful in achieving 

the quality of electronic services in higher education, 

leading to the confidence and satisfaction of customers in 

the quality of services offered by Saudi universities. The 

study provided a set of recommendations that will benefit 

Saudi universities in adopting and developing procedures 

that help improve the quality of electronic services in the 

field of higher education of all kinds, enabling them to 

improve their competitive advantage. 
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على الوٍساى الرجاري العراقً داخ والصادراخ للصٌاعاخ الذوائٍحأثر الىار  

 م.م. فكري احمد ليمود م.م. مصطفى اسماعيل خميل  م.م. خضر جاسم حمد
 
  
 

 الممخص
ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس أثر الكاردات كالصادرات لمصناعات 

حدار الدكائية عمى الميزاف التجارم العراقي، كاستخدـ ىذا البحث االن
( ، كقد 2019-2009الخطي البسيط كبيانات السبلسؿ الزمنية لمفترة )

تكصؿ ىذا البحث إلى كجكد تأثير سمبي معنكم لمكاردات كالصادرات 
 الصناعات الدكائية عمى الميزاف التجارم العراقي.

 مقدمة:
تحتؿ الصناعة مكانة بارزة في عممية التنمية االقتصادية 

مداف العالـ النامي، كتساىـ الصناعات كاالجتماعية في مختمؼ ب
الدكائية مف أىـ الصناعات االقتصادية داخؿ البمد، مما ال شؾ فيو أف  
إدارة الشركات الصناعية المساىمة العامة بقطاع الصناعات الدكائية 
ىدفيا امتبلؾ الصدارة كالريادة كجني االرباح اليائمة مف خبلؿ تسكيؽ 

 . منتكجاتيا
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 :مشكمة البحث
تعد الصناعة السبيؿ لمبمداف المختمفة لمتقدـ االقتصادم كرفع 
مستكل الرفاىية كالمعيشية كتتزايد أىمية قطاع الصناعة الدكائية في 
العراؽ نظرا  لتفاقـ مشكمة البطالة كالحاجة الماسة لتكفير فرص عمؿ 
الستيعاب األعداد المتزايدة مف الشباب كالخريجيف مف كميات الصيدلة 

 ب نتيجة النمك السكاني الكبير الذم يشيده العراؽ.كالط
 أسئمة البحث:

 ماىي المشاكؿ التي تكجييا الصناعات الدكائية في العراؽ؟
 أىداف البحث:

التعرؼ عمى تحميؿ بيف الميزاف التجارم العراقي كمتغير تابع 
لمكاردات كالصادرات الصناعات الدكائية كمتغير مستقؿ كذلؾ باستخداـ 

 النحدار .نمكذج ا
 أىمية البحث

تأتي أىمية ىذه الدراسة في االقتصاد القكمي نظرا  لمدكر الياـ  
الذم تؤديو في تكليد الناتج المحمي كالدخؿ كخمؽ فرص عمؿ كدفع 
عممية النمك كالتنمية االقتصادية في المجتمع، كمف ىنا تبرز اىمية 

 ىذه الدراسة الىتماميا بقطاع الصناعة.
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 منيج البحث:
مف خبلؿ ىذا الفصؿ تـ التطرؽ إلى التعريؼ بالمنيج األمثؿ 
الذم سيخدـ الدراسة، باإلضافة إلى التعريؼ بالمتغيرات االقتصادية 
التي يتـ اختيارىا كسبب اختيارىا مع اإلشارة إلى مصادرىا، كتكضيح 
االختبارات اإلحصائية التي تخدـ متطمبات الدراسة كالتي تـ إدراجيا، 

ياف النتائج المتحصؿ عمييا كاالستنتاجات لتستخمص في كأخيرا  تب
 األخير مجمكعة مف التكصيات.

 
 

The Impact of Imports and  Exports of Pharmaceutical 

Industries on the Iraq Trade (Balance) 

 

ABSTRACT: 
 

This study aimed to measure the effect of 

imports and exports of pharmaceutical industries on the 

Iraqi trade balance, and this research used simple linear 

regression and time series data for the period (2009-

2019). This research found a significant negative 

impact of imports and exports of pharmaceutical 

industries on the Iraqi trade balance. 
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 المرونة دور اليقظة االستراتيجية في الحد من االنجراف االستراتيجي
 ممطفا   متغيرا   االستراتيجية

 
 م.م مناف عبد الكاظم محمد القطان

 

 : مقدمةال
عمى المستكييف  في إطار التطكر الحاصؿ في بيئة االعماؿ

اىر العالمية الجديدة كفمسفة نظـ الحكـ الجديدة  كالظك المحمي كالدكلي، 
مف خصخصة كعكلمة كتطكر تكنكلكجي،  فأف مداخؿ كعمميات االدارة 

كمف اىـ العكامؿ التي  , االستراتيجية تعتبر حاكمة في ىذا الجانب
تساعد عمى نشر ىذه االىداؼ االستراتيجية ىي التكامؿ كالتناسؽ 

ففي  , التوكالتناغـ بيف اقساـ المنظمة كافرادىا بما يحقؽ رؤيتيا كرس
ظؿ التحديات كالظركؼ التي تمر بيا منظماتنا اليكـ مف تحكالت 
متسارعة كتغييرات تكنكلكجية، كتزايد اىتماـ المنظمات بالنمك ككسب 
األفراد المكىكبيف كالحفاظ عمييـ، فضبل عف إدراكيا ألىميتيا في 

ي تحقيؽ التفكؽ، مما كلد مفاىيـ استراتيجية جديدة ذات أىمية بالغة ف
 مستقبؿ المنظمات عمكما .

 مشكمة البحث 
يمكف تكضيح مشكمة البحث في خبلؿ ثبلثة جكانب ، األكؿ 
المشكمة الفكرية في تفسير عبلقة اليقظة االستراتيجية كاالنجراؼ 
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االستراتيجي  كالدكر التفاعمي لمتغير المركنة االستراتيجية في تمؾ 
يد التشكيؿ كالتنظير حكؿ العبلقة ، فضبل  عف الجدؿ الفكرم ال يزاؿ ق

متغيرات البحث الحالي  مما دفع الباحثيف لمخكض في بناء االطار 
الفكرم لتمؾ المتغيرات ، اما الجانب اآلخر ينطمؽ  بما لمسو الباحثكف 
بمستكل االىتماـ بمتغيرات البحث ضمف العينة المبحكثة االتي تكضح 

اـ ضعيؼ بمتغيرات لمباحثيف مف خبلؿ االطبلع الميداني بكجكد اىتم
البحث باعتبار اف المركنة االستراتيجية  متغيرا   تفاعميا  لمعبلقة بيف 
اليقظة االستراتيجية كاالنجراؼ االستراتيجي، فضبل عف  محدكدية تبني 
ىذه المكضكعات في المؤسسات العراقية كالتي بضمنيا الجامعات 

تيا، كمف أجؿ األىمية، كلدكاعي عدـ تفكيت فرصة االفادة مف معطيا
تجسيدىا عمميا ، جاء ىذا البحث لبياف الدكر الكسيط لممركنة 
االستراتيجية في العبلقة بيف اليقظة االستراتيجية كاالنجراؼ 
االستراتيجي  مف كجية نظر مجمكعة مف تدريسي الجامعات األىمية 
في محافظة البصرة. اما الجانب االخير فييتـ بتحكيؿ تمؾ التصكرات 

 لدى الباحثين إلى تساؤالت   ةالمتشكم

 أسئمة البحث 
   استنادا  لما تـ ذكرة سابقا، تـ تحديد مشكمة البحث بما يأتي: 

ىؿ تمعب المركنة االستراتيجية  بأبعادىا مجتمعة دكرا  تفاعميا في  -1
العبلقة ما بيف اليقظة االستراتيجية بأبعادىا مجتمعة كاالنجراؼ 
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ة في الجامعات األىمية في البصرة / االستراتيجي بأبعادىا المجتمع
 العراؽ؟

ما المستكل الذم تؤثر فيو اليقظة االستراتيجية  بأبعادىا   -2
 –اليقظة التسكيقية  –اليقظة التكنكلكجية  –المختمفة )  اليقظة البيئية 

 اليقظة التنافسية ( لمجامعات األىمية في البصرة / العراؽ؟
ة االستراتيجية بأبعادىا  )  المركنة ما المدل الذم تؤثر فيو  المركن -3

 ( لمجامعات األىمية في البصرة ؟ المركنة االستباقية –الستجابية ا
ما مستكل حدكث االنجراؼ االستراتيجي  بأبعاده ) الثقافة التنظيمية   -4

القيادة  (  لمجامعات األىمية في محافظة  -التخطيط االستراتيجي  –
 البصرة ؟

 ؟رتباط بيف متغيرات البحثعبلقات التأثير كاالما ىك مستكل كاتجاه   -5
ما ىك حجـ التأثير لممتغير الممطؼ ) المركنة االستراتيجية  ( في  -6

 العبلقة بيف   اليقظة االستراتيجية كاالنجراؼ االستراتيجي ؟
 أىداف البحث:

بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 
ت التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه مجمكعة مف األىداؼ كالغايا

  -األىداؼ:
. بياف  مستكل تكافر اليقظة االستراتيجي  في الجامعات األىمية 1

 عينة البحث .
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. بياف مدل انتشار المركنة االستراتيجية الجامعات األىمية في 2
 البصرة .

. تحديد مستكل االنجراؼ االستراتيجي لمجامعات األىمية في محافظة 3
 / العراؽ. البصرة

. بياف الدكر الذم يمعبو متغير المركنة االستراتيجية  في العبلقة ما 4
بيف متغير اليقظة االستراتيجية  كمتغير االنجراؼ االستراتيجي في 

 . الجامعات األىمية في محافظة البصرة / العراؽ
 أىمية البحث:

كؿ تتعمؽ اىمية البحث بثبلث مجاالت ، يدكر المجاؿ األكؿ ح      
االىمية الفكرية كالفمسفية لمتغيرات البحث الثبلثة ، إذ تناكؿ الباحثيف 
ىذه المتغيرات في البحث كالتحميؿ كما زاؿ ىذا االىتماـ مستمرا  مما 
يشكؿ حافرا  لمباحثيف االخريف مف الغكص في دراسة ىذه المتغيرات ، 

ر االساسي أما المجاؿ الثاني فيتعمؽ في بيئة التطبيؽ اآلتي تعد المحك 
الخاصة ( بالمبلكات المؤىمة  مياريا   –لجميع المؤسسات ) العامة 

كفكريا  كنفسيا  ، كىذا يتطمب تكفير بيئة كمناخ خالي مف جميع االثار 
السمبية التي تؤثر عمى العمؿ في ىذه المؤسسة كىذا ينعكس عمى 

حث جكدة المخرجات ، أما الجانب الثالث فيتعمؽ بإمكانية مساىمة الب
الحالي بأثراء الجانب المعرفي لمكضكعات تفتقر الييا المكتبة العربية 
كالعراقية كمنيا مكضكع اليقظة االستراتيجية كالمركنة االستراتيجية 



 
 

 252 

كاالنجراؼ االستراتيجي  ، كىذا االثراء ال يقتصر عمى الجكانب الفكرية 
مف خبلؿ لممتغيرات كانما يتعرض إلى طبيعة العبلقات المحتممة بينيا 

االسناد إلى التحميؿ المنطقي لبلختبار العممي لجممة مف الفرضيات . 
ككما يعد ىذا البحث اضافة إلى االمتداد المعرفي لمبحكث السابقة التي 
تناكلت ىذه المتغيرات مف خبلؿ تسميط الضكء عمى طبيعة المعرقبلت 

ية في التي تحكميا ، كما يؤمؿ اف يفيد ىذا البحث المؤسسات التعميم
بمدنا العزيز بشكؿ عاـ كالجيات المسؤكلة في عينة البحث بشكؿ 
خاص في تككيف اطار متكامؿ يمكف االعتماد عميو في معرفة نقاط 
القكة  ك الضعؼ حكؿ متغير اليقظة االستراتيجية ك متغير المركنة 
االستراتيجية  فضبل  عف اىمية تجنب االنجراؼ االستراتيجي  كمف ثـ 

 المعالجة كالتحسيف نحك األفضؿ .   االسياـ في
 منيج البحث:

 . المنيج التحميمي
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Abstract 

The aim of the research is to identify the 

moderating role of strategic flexibility in the 

relationship between strategic vigilance and strategic 

drift in private universities at the level of Basra 

Governorate ,Through research questions that clarify 

research directions to explore the extent of the role 

that strategic flexibility plays in the relationship 

between strategic alertness and strategic drift , In 

order to achieve the objectives of the research, a set of 

hypotheses were chosen, as the research sample 

consisted of (104) individuals belonging to the private 

universities in Basra., These data were processed 

statistically by relying on several statistical methods , 

As the research reached a set of results, the most 

prominent of which is that strategic flexibility in its 

combined dimensions plays a moderating role for the 

relationship between strategic vigilance in its 

dimensions and the strategic drift in its dimensions in 

private universities. In conclusion, the research 

recommended the necessity of investing in the 

dimensions of strategic vigilance by private 

universities in Basra / Iraq governorate to benefit 

from its implications in reducing the strategic drift. 
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 الطبيعة القانونية لمقرارات الصادرة عن جيات الطعن الضريبي
      69م. م. جين ياسر حسين

  
 

 مقدمة:
يناقش البحث طبيعة قرارات لجاف الطعف الضريبي فيقدـ نظرة عامة عف    

معايير اعتمدىا فقياء القانكف اإلدارم، لتحديد الجية المختصة بنظر 
ضمانة حؽ التقاضي، لككنيا تمس المركز  لتكفير المنازعات الضريبية

القانكني لمفرد مف جية كالتكريد لمخزينة مف جية أخرل ككؿ ذلؾ يعتمد 
   عمى الخطكة األكلى كىي تحيد طبيعة تمؾ القرارات.

 مشكمة البحث:
تتمثػػؿ بعػػدـ فعاليػػة المعالجػػة التشػػريعية الحاليػػة لمفصػػؿ فػػي النزاعػػات تتمثػػؿ بعػػدـ فعاليػػة المعالجػػة التشػػريعية الحاليػػة لمفصػػؿ فػػي النزاعػػات   

فَّ التشػػػريع  يحػػػد فَّ التشػػػريع  يحػػػدالضػػػريبية ،كار د جيػػػة لمطعػػػف كيبقػػػى ىػػػذا التشػػػريع نافػػػذ رغػػػـ د جيػػػة لمطعػػػف كيبقػػػى ىػػػذا التشػػػريع نافػػػذ رغػػػـ الضػػػريبية ،كار
صدكر دستكر جديد يحدد جيػة أخػرل لمنظػر فػي تمػؾ المنازعػات ، كجيػات صدكر دستكر جديد يحدد جيػة أخػرل لمنظػر فػي تمػؾ المنازعػات ، كجيػات 
الطعف )المجاف( ال تعد درجة مف درجات التقاضي ك تعمؿ في نطاؽ ضيؽ الطعف )المجاف( ال تعد درجة مف درجات التقاضي ك تعمؿ في نطاؽ ضيؽ 
، فضبلن عف الشؾ في مشركعيتيا كانسػجاميا مػع أحكػاـ الدسػتكر  فتصػادر ، فضبلن عف الشؾ في مشركعيتيا كانسػجاميا مػع أحكػاـ الدسػتكر  فتصػادر 

القضػػائية القضػػائية   ممػػا يعػػد قصػػكران فػػي الرقابػػةممػػا يعػػد قصػػكران فػػي الرقابػػة  دكر القضػػاء كتمػػس حقػػكؽ المكمفػػيفدكر القضػػاء كتمػػس حقػػكؽ المكمفػػيف
 عمى أعماؿ اإلدارة الضريبية لككنيا  الخصـ كالحكـ في آٍف كاحد.عمى أعماؿ اإلدارة الضريبية لككنيا  الخصـ كالحكـ في آٍف كاحد.

 
                                                           

 ذة المالية العامة ،كمية القانون جامعة ذي قار/العراق  استا 69
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 أسئمة البحث:
ما ىي الطبيعة القانكنية لمقرارات الصادرة عف لجاف الطعف  –1

الضريبي؟ كمف ىي الجية القضائية المختصة بالفصؿ فييا كالتي 
 نكنية؟ينسجـ اختصاصيا مع طبيعتيا القا

ماىي المعاير التي يمكف مف خبلليا التمييز ما بيف القرار اإلدارم  –2
 كالحكـ القضائي ؟ 

ماىي االسانيد الدستكرية اك التشريعية أك القضائية التي تعتمد  –3
 لتحديد تمؾ الطبيعة؟

 أىداف البحث:
تحديد الطبيعة االدارية القرارات الصادرة عف لجاف الطعف 

تحصينيا مف الطعف القضائي كخضكعيا لرقابة الضريبي ، كعدـ 
القضاء اإلدارم ،كايجاد محكمة ضمف تشكيبلت القضاء اإلدارم 

 تنسجـ مع طبيعة المنازعة الضريبية.    
 أىمية البحث:

 .األكسع بنظر المنازعات الضريبيةمنح القضاء اإلدارم االختصاص 
 منيج البحث:

لدستكرية كالقانكنية تتبع الدراسة المنيج التحميمي لمنصكص ا
كعرض تمؾ القرارات عمى جممة مف المعايير التي اعتمدىا فقياء 

 القانكف اإلدارم مع االستعانة بقرارات المحاكـ الدستكرية.
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The Legal Nature of the Decisions Issued by 

the Tax Appeals Bodies 

 

Introduction: 
 

The paper discusses the nature of the decisions of the 

tax appeal committees, and provides an overview of the 

criteria adopted by the administrative law jurists, to 

determine the competent authority to consider tax disputes 

to provide a guarantee of the right to legislation, as it 

affects the legal position of the individual on one hand and 

the supply to the treasury on the other hand, and all this 

depends on the first step to determine the nature of those 

decisions. 

Research Problem: It is represented in the ineffectiveness 

of the current legislative treatment of settling tax disputes, 

and that the legislation determines a party to appeal, and 

this legislation remains in effect despite the issuance of a 

new constitution that specifies another body to consider 

these disputes, and the appeal bodies (committees) are not 

considered a degree of litigation and operate in a narrow 

range, as well as suspicion In terms of its legitimacy and 

its consistency with the provisions of the constitution, it 

confiscates the role of the judiciary and affects the rights 

of the taxpayers, which is considered a deficiency in 

judicial control over the work of the tax administration 

because it is the opponent and the judge at the same time 

Research Questions: 
1- What is the legal nature of the decisions issued by the 

tax appeal committees? Who is the competent judicial 
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authority to adjudicate on it and whose jurisdiction 

corresponds to its legal nature? 

2- What are the criteria for distinguishing between 

administrative judgment and judicial judgment? 

3- What are the constitutional, legislative or judicial 

foundations adopted to determine that nature? 

Research Aims: 

Determine the administrative nature of the decisions 

issued by the tax appeal committees, not to immunize 

them from judicial appeal and subject them to 

administrative judicial oversight, and establish a court 

within the administrative judiciary formations that are 

consistent with the nature of the tax dispute judiciary. 

Research Importance: 

Giving the administrative judiciary the widest 

jurisdiction to hear tax disputes. 

Research Methodology: 
The study follows the analytical approach of the 

constitutional and legal texts and presents those decisions 

on a set of standards adopted by the administrative law 

jurists with the help of the decisions of the constitutional 

courts. 
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بحث  االدارة الريادية  ودورىا في استراتيجية االستدامة االستباقية
 تطبيقي في عينة من المصارف االىمية

 الباحثان
 71م. م شيماء ميدي كاظم                     70أ.د. فضيمة سممان داود

 جامعة بغداد/ كمية االدارة واالقتصاد  
  

 

 المقدمة:
ارسػػات اإلداريػػة التػػي تخمػػؽ القيمػػة كتسػػاعد عمػػى ارسػػات اإلداريػػة التػػي تخمػػؽ القيمػػة كتسػػاعد عمػػى يركػػز البحػػث عمػػى المميركػػز البحػػث عمػػى المم

بقػػاء المنظمػػة. كمػػا أفن التركيػػز عمػػى الرياديػػة كمػػدخؿ لػػئلدارة يمكػػف المنظمػػات بقػػاء المنظمػػة. كمػػا أفن التركيػػز عمػػى الرياديػػة كمػػدخؿ لػػئلدارة يمكػػف المنظمػػات 
مػػف اقتفػػاء اثػػر الفػػرص كاسػػتثمارىا بػػدكف التطمػػع إلػػى المػػكارد التػػي تكػػكف تحػػت مػػف اقتفػػاء اثػػر الفػػرص كاسػػتثمارىا بػػدكف التطمػػع إلػػى المػػكارد التػػي تكػػكف تحػػت 
السػػػػيطرة. لػػػػذا تشػػػػجع سػػػػمككيات اإلدارة الرياديػػػػة عمػػػػى ثقافػػػػة االبتكػػػػار كتحمػػػػؿ السػػػػيطرة. لػػػػذا تشػػػػجع سػػػػمككيات اإلدارة الرياديػػػػة عمػػػػى ثقافػػػػة االبتكػػػػار كتحمػػػػؿ 

طرة، كخمػػػؽ ىياكػػػؿ منبسػػػطة غيػػػر رسػػػمية، كصػػػياغة اسػػػتراتيجيتيا فضػػػبلن طرة، كخمػػػؽ ىياكػػػؿ منبسػػػطة غيػػػر رسػػػمية، كصػػػياغة اسػػػتراتيجيتيا فضػػػبلن المخػػػاالمخػػػا
عف تككيف ميزة الفرص المحػددة.  كمػا سػكؼ ننػاقش اإلدارة الرياديػة كمجمكعػة عف تككيف ميزة الفرص المحػددة.  كمػا سػكؼ ننػاقش اإلدارة الرياديػة كمجمكعػة 
مػػػف السػػػمككيات التػػػي تسػػػرع مػػػف االنشػػػطة الرياديػػػة فػػػي المنظمػػػة، كركػػػز عمػػػى مػػػف السػػػمككيات التػػػي تسػػػرع مػػػف االنشػػػطة الرياديػػػة فػػػي المنظمػػػة، كركػػػز عمػػػى 

اديػة كىػي اديػة كىػي سمكؾ اإلدارة أف يككف ميذبان مف خبلؿ مراحؿ رئيسة فػي العمميػة الريسمكؾ اإلدارة أف يككف ميذبان مف خبلؿ مراحؿ رئيسة فػي العمميػة الري
تكضيح الفػرص كاقتفػاء اثرىػا ، كتطػكير كاسػتثمار الفػرص، كػذلؾ التركيػز عمػى تكضيح الفػرص كاقتفػاء اثرىػا ، كتطػكير كاسػتثمار الفػرص، كػذلؾ التركيػز عمػى 

 االستدامة االستباقية لغرض تحقيؽ األداء المميز لممنظمات.االستدامة االستباقية لغرض تحقيؽ األداء المميز لممنظمات.
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 مشكمة البحث:
 .يتناكؿ بيا مشكمة البحث التي يرغب الباحث بمعالجتيا 

لؾ عدـ تعاني الكثير مف المنظمات العراقية مف سكء ادارة مكاردىا كذ
التخطيط المسبؽ لعمميا لغرض تحقيؽ االستدامة كالديمكمة ليا لذا نجد اغمب 
المصارؼ ذات تشتت في عمميا ال سيما الحككمية ألسباب عديدة منيا 
الضكابط كالقكانيف المكجكدة في البمد كذلؾ عدـ كجكد متطمبات قيادية في تمؾ 

 المنظمات، عزكؼ اغمب المكدعيف عف اإليداع.
 البحث: أسئمة

 اىـ األسئمة التي يثيرىا البحث كتتـ معالجتيا في البحث ...
ىؿ اف ابعاد االدارية الريادية ممكف اف تسيـ في تقدـ المصارؼ عينة  -1

 البحث؟
ما ىك دكر االدارة الريادية في تحقيؽ االستدامة االستباقية )االقتصادية  -2

 كاالجتماعية كالبيئة ( لممصارؼ المبحكثة؟
 :أىداف البحث

بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مجمكعة مف 
  -األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه األىداؼ:

تسميط الضكر عمى دكر ممارسات االدارية الريادية في االستدامة  -1
 االستباقية لؤلداء البيئي.

ة في تحقيؽ االستدامة معرفة كيؼ يمكف اف تؤثر ممارسات اإلدارة الريادي -2
 االستباقية القتصادية.
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معرفة دكر ممارسات االدارة الريادية في تحقيؽ االستدامة االستباقية لؤلداء  -3
 االجتماعي.
 أىمية البحث:

 ايف تكمف اىمية البحث؟ ... : 
تكجيو اىتماـ مدراء المصارؼ إلى أىـ االبعاد التي يفترض أف تككف  -1

 تحقؽ النجاح االستراتيجي. مكجكدة في إدارة الشركة لكي
جذب انتباه مسؤكلي المصارؼ عمى االدبيات العممية في مجاؿ ريادية  -2

 االعماؿ التي تساعد الشركة عمى النيكض في األداء.
تكجيو اىتماـ اإلدارة العميا  كمجمس اإلدارة في المصارؼ المبحكثة عالي   -3

ي السكؽ التخطيط المسبؽ لغرض اكتشاؼ الفرص ككيفية استثمارىا ف
 العراقية مف خبلؿ االستباقية لؤلحداث السكقية .

 منيج البحث:
تـ استخداـ منيج دراسة الحالة مف خبلؿ قائمة الفحص التي تضمف 

( Terrence  et al ،.2001 :963مجمكعة مف األبعد التي طكرىا )
( الذم اشار الى ثمانية ابعاد Stevenson :1983بناء عمى مقياس )

دية )التكجو االستراتيجي، كالتكجو نحك النمك، كالسيطرة عمى لئلدارة الريا
المكارد، كالتكجو نحك المكارد، كالييكؿ اإلدارة، كفمسفة المكافآت، كااللتزاـ 
بالفرص، كالثقافة الريادية( كالتي اعتمدت في المنيج المعتمد في البحث.. 

تدامة االسالستباقية كىي )كذلؾ تـ استخداـ ثبلث ابعاد الستدامة ا
 االستباقية لؤلداء البيئي كاالجتماعي كاالقتصادم(.
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دراسة  األداء البارع عمى وفق استراتيجيات تصميم وجودة المنتوج
 تطبيقية في شركة الصناعات الخفيفة

 73ا.د. فضيمة سممان داود                         72م.م شيباء حازم 
 
  

 

 مقدمة:
االعماؿ السيما في البيئة  أف  التغييرات المستمرة  في عالـ

التنافسية لمشركات الصناعية المتماثمة تجعميا راغبة اكتشاؼ كاستثمار 
الفرص المكجكدة في بيئتيا التنافسية مف خبلؿ تصميـ كتطكير 
منتجاتيا لغرض تمبية متطمبات كرغبات الزبائف ، كذلؾ تسعى لمحفاظ 

لمحيط االحمر( إلى عمى مركزىا التنافسي كالخركج مف شدة المنافسة )ا
التفرد كالتميز في السكؽ ) المحيط االزرؽ( لغرض تحقيؽ ميزة تنافسية 

 .ىذا يسيـ في تحقيؽ األداء البارعكالحصكؿ عمى حصة سكقية عالية ك 
 مشكمة البحث:

انطمقت مشكمة البحث مف قمة كعي المسؤكليف في الشركة بػ 
لمنتجات البديمة في اىمية التطكير كتصميـ المنتكج ، إذ أف  اغمب ا

                                                           
72

 . قسن االدارج الصٌاعٍح/ كلٍح االدارج واالقرصاد/ جاهعح تغذاد/ هذرش هساعذ شهثاء حازم   
73

قسن االدارج / كلٍح االدارج واالقرصاد/ جاهعح تغذاد/  / اسرار الذكرىرج فضٍلح سلواى داود  

 . االعوال
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السكؽ العراقية ذات تصميـ كجكدة عالية كذلؾ اقتصادية مف حيث 
االستيبلؾ ...لذا تـ تركيز الضكء عمى معرفة حجـ الفجكة إلستراتيجية 

 التطكير كالتصميـ لممنتكج كمدل تأثيرىا في األداء البارع . 
 أسئمة البحث:

 يمكف صياغة مشكمة البحث باألسئمة التالية:
ما مستكل حجـ الفجكة الستراتيجية التصميـ كتطكير المنتكج في  -1

 الشركة؟
 معرفة حجـ الفجكة ألبعاد االداء البارع في الشركة المبحكثة. -2
ما ىي درجة التأثير كالعبلقة بيف استراتيجية التصميـ كالتطكير مع  -3

 األداء البارع؟
 أىداف البحث:

سئمتو السابقة تشكمت بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأ
مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 

  -األىداؼ:
ييدؼ البحث الى تسميط الضكء دكر استراتيجية تطكير كتصميـ   -1

 المنتكج في األداء البارع لشركة الصناعات الخفيفة في بغداد . 
كتطكير كتصميـ معرفة مستكل عبلقة االرتباط بيف األداء البارع  -2

 المنتكج. 
 معرفة حجـ الفجكة ألبعاد استراتيجية تصميـ كتطكير المنتكج. -3
 معرفة حجـ الفجكة ألبعاد االداء البارع. -4
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 أىمية البحث:
ايف تكمف اىمية البحث؟ ... تكضيح اىمية البحث في الحقؿ 

 المعني ...
 منيج البحث:

تكيؼ مع البيئة المتغيرة يزيد األداء البارع  مف قدرة الشركة عمى ال
كبالتالي فيي ذات أىمية لمنجاح عمى المدل الطكيؿ،  ألف البراعة في 
العمؿ يعزز قدرة الشركة مف االستفادة بكفاءة لفرص السكؽ العراقية 
مف خبلؿ كاالبتكار كتقديـ منتجات ذات تصميـ متميز لمكاجية 

طكير كالجكدة  تحديات األسكاؽ المستقبمية إذ  تعمؿ البراعة في الت
عمى تعزيز االبتكار ثـ االستكشاؼ إلبراز المنتجات التي مف شأنيا أف 
تعزز اإلقباؿ المستقبمي لمشركة كمف ثـ تحقيؽ األداء البارع مف خبلؿ 
استراتيجيات تطكير كجكدة المنتكج كالتي ىي )استراتيجية مف نقطة 

لتركيز الجذرم، الشركع، استراتيجية التركيز االختراقية، استراتيجية ا
استراتيجية تنكيع المنتكج، استراتيجية التنافس بكاسطة التصميـ، 

 استراتيجية العركض االبداعية، استراتيجية الخدمة المضافة(  . 
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Ambidexterity Performance according to Product 

Design and Quality Strategies 

An Applied Study in the Light Industries Company 
 

Abstract: 

The research aims to shed light on the role of 

product development and design strategy in the 

Ambidexterity performance of the Light Industries 

Company in Baghdad. Because this company has an 

important role in bridging the local markets with 

electrical and electronic products, the research problem 

started from the lack of awareness of officials in the 

company of the importance of development and 

product design, as most of the alternative products in 

the Iraqi market are of high design and quality as well 

as economical in terms of consumption, focusing the 

light on knowing the size of the gap for the product 

development and design strategy and the extent of its 

impact on the ambidexterity performance. A case study 

approach was used for the purpose of collecting data 

and information from the decision-makers in the 

researched company, and the checklist was used for the 

purpose of knowing the gap between the actual reality 

of the company's work and that which was planned by 

the decision-makers. 

The research reached the most important results, 

and the company has a weak opportunity to invest 

some ideas for the purpose of developing and 
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designing high-quality products, but it also needs to 

restructure its production and design work. This 

confirms that the company records for the specific 

initiation point strategy a high contrast ratio for the 

plans. The results also show that the size of the gap is 

high, which requires speeding up the treatment of these 

ratios. Also, the strategy of radical penetration and 

penetration focus represent similarities in results and 

this indicates that the company does not have a specific 

strategy for product development. . 

 
 
 

Entrepreneurial Management and its Role in a 

Proactive Sustainability Strategy 

Applied Research in a Sample of Private Banks 
 

Abstract: 

      The research aims to know the entrepreneurial role 

of the administration in achieving a proactive 

sustainability strategy for a sample of Iraqi private 

banks, and the type of sample has been determined and 

it is from the higher management in the banks. The 

research sample, because the Iraqi banking sector 

suffers from excessive competition in the banking 

market due to the frequent entry of private banks into 

the banking market Therefore, the research sample 

needs to adopt the topic of entrepreneurial management 

for the purpose of achieving sustainability and survival 

in the banking market. 
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 Emphasis will also be placed on questionnaire as a 

main tool for research, in addition to quantitative data 

and personal interviews because of the importance of 

this topic, especially in linking two important variables 

(entrepreneurial management and proactive   

sustainability strategy) as many organizations seek to 

reach entrepreneurship in their work, and this is only 

The existence of major activities that are concerned 

with the higher management of these organizations in 

order to become one of the Entrepreneurial 

organizations ... as it must have a entrepreneurial 

administration with managerial practices based on 

seizing opportunities that contribute to creating 

organizational and societal value, as it can adopt the 

higher management in organizations to keep the 

entrepreneurial the way it is (strategic orientation, 

growth orientation, resource orientation, management 

structure, rewards philosophy, and entrepreneurial 

culture) and this in turn contributes to achieving 

proactive sustainability of organizations by investing in 

the opportunities in the surrounding environment, and 

achieving the dimensions of proactive sustainability 

which are (the entrepreneurial and economic strategy 

And social community). 
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دور الحوكمة المؤسسية في االفصاح عن القوائم المالية لتعزيز 
 الميزة التنافسية

 

 74أ.م.د. خمود عاصم وناس
 75م.م محمد باقر كرجي

 
 

  
 المقدمة:

كحدات االقتصادية الصناعية العديد مف التحديات نتيجة تكاجو ال
التغيير في البيئة الصناعية المعاصرة تمثمت باالنفتاح الكبير في التجارة 
كاالستثمار كالمنافسة الشديدة كالعكلمة، لذلؾ تعد الحككمة المؤسسية مف 
أىـ المكاضيع لمكحدات االقتصادية كالمينية كالدكلية حيث تتضمف االطار 
في كضع اىداؼ الكحدة االقتصادية كحماية مصالح حممة األسيـ 
كاآلخريف مف اصحاب المصمحة كتعظيـ أداء الكحدة االقتصادية كتقميؿ 
المخاطر كتحسيف فرص الكصكؿ إلى اسكاؽ رأس الماؿ كأحد اسبابيا ىك 
عدـ االفصاح الكامؿ كالشامؿ لمقكائـ المالية في األسكاؽ المالية كعدـ 

مبادئ المحاسبية التي تحقؽ االفصاح كالشفافية كافتقاد الثقة تطبيؽ ال
 بالقكائـ المالية في االسكاؽ المالية.

                                                           
 . بغداد -كلية بغداد للعلوم االقتصادية الجامعة. العراق74
 . بغداد -اد. قسم المحاسبة، العراقجامعة الفراهيدي / كلية االدارة واالقتص 75
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لذلؾ يتكجب االىتماـ بالحككمة المؤسسية كالياتيا كاالفصاح عف 
القكائـ المالية بشفافية لحماية مصالح حممة االسيـ كالشركات المساىمة 

مف خبلؿ تعزيز الميزة التنافسية  االخرل كتعزيز كفاءة االسكاؽ المالية
 بيف االسكاؽ.

 مشكمة البحث:
إف  التطكر اليائؿ في االقتصاد العراقي الذم يشيد ارتفاع عدد 
المستثمريف كالتكسع في السكؽ المالية يتطمب االفصاح عف القكائـ 
المالية كىذا يتطمب تنفيذ الحككمة كالياتيا مف دكف االفصاح عف القكائـ 

شفافية سكؼ يؤدم إلى ارباؾ في أىمية الحككمة كدكرىا في المالية ب
حماية مصالح جممة األسيـ كاصحاب المصمحة في الشركات 
المساىمة كيضعؼ مف تعزيز كفاءة األسكاؽ المالية كبذلؾ ينعكس سمبا 

 عمى تحقيؽ الميزة التنافسية أك تحسينيا.
 أسئمة البحث:

ر القكائـ المالية كاالفصاح يستند البحث إلى فرضية مفادىا أف  تأثي
عنيا لو دكر في الحككمة المؤسسية كتنفيذ الياتيا لتعزيز كفاءة 
األسكاؽ المالية كبالتالي تحقؽ الميزة التنافسية فيؿ يمكف اثبات ذلؾ أـ 

 . ال
 اىداف البحث:

 ييدؼ البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
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 بياف اىمية اإلفصاح في القكائـ المالية. -1
 مفيـك الحككمة كاىميتيا كتأثيرىا عمى الميزة التنافسية. تكضيح -2
نمكذج مقترح لئلفصاح عف القكائـ المالية في شركة نفط الكسط  -3

 )مصفى الدكرة(.
 اىمية البحث :

تتمثؿ اىمية البحث بالدكر الذم تقكـ بو الحككمة المؤسسية في تعزيز 
المكاؿ المحمية الميزة التنافسية لؤلسكاؽ المالية مف خبلؿ جذب رؤكس ا

كتشجيع االستثمار االجنبي كيتحقؽ ذلؾ مف خبلؿ تنفيذ الياتيا 
 كاالفصاح عف معمكماتيا بالقكائـ المالية.

 منيجية البحث:
تيدؼ إلى التطرؽ لمشكمة البحث كاىدافو كاىميتو كفرضياتو 

 . كاسمكب الدراسة النظرية كالميدانية
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The Role of Corporate Governance in Disclosing 

Financial Statements to Enhance Competitive 

Advantage 

Abstract : 

Industrial economic units face many challenges as 

a result of the change in the contemporary industrial 

environment, represented by the great openness in 

trade and investment, intense competition and 

globalization. Therefore, institutional governance is 

one of the most important issues for economic and 

professional units, as it includes the framework in 

setting goals of the economic unit and protecting the 

interests of shareholders. And other stakeholders, 

maximizing the performance of the economic unit, 

reducing risks and improving access to capital 

markets, and one of its reasons is the lack of full and 

comprehensive disclosure of financial statements in 

financial markets and the lack of application of the 

principles. Accounting that achieves disclosure, 

transparency and lack of confidence in financial 

statements in financial markets. 

Therefore it is necessary to pay attention to 

corporate governance and  its mechanisms and to 

disclose financial statements transparently to protect 

the interests of shareholders and other joint stock 

companies and enhance the efficiency of financial 

markets by enhancing the competitive advantage 

between markets. 
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أثر برنامج تدريبي في تطوير القوة المرتبطة بسباحة الزحف عمى 
 البطن لدى طالبات كمية التربية الرياضية في جامعة اليرموك

 األستاذ الدكتورة وصال الربضي
          جامعة اليرموك -كمية التربية الرياضية/ األردن

 
 
 :لمقدمة اال 

دكف الحركة ال تعد الحركة مظيرا مف مظاىر الحياة اليكمية، كب
نستطيع القياـ بمتطمبات الحياة التي تساعد عمى البقاء كاالستمرارية، 
كىي متطمب أساسي لمنمك كالتطكير الجسمي كالعقمي كالحركي لئلنساف، 
الحركية اليكمية تساعده في قضاء  كاإلنساف يتعمـ الكثير مف الميارات  

كتطكير كتحسيف حاجاتو، كككف التدريبات الرياضية تعمؿ عمى تنمية 
الصحة البدنية فإنيا قادرة أيضا عمى إحداث تغير في سمككو، كلمكصكؿ 
بالفرد بمستكل أداء متقدـ ألم نكع مف الرياضات ال بد مف استخداـ 
أساليب كطرؽ حديثة مف اجؿ تحسيف األداء المطمكب ال بد مف تدريبات 

لقط، خاصة تعمؿ عمى تنمية كتحسيف األفراد مف جميع النكاحي )ا
2002.) 
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 مشكمة الدراسة:
مف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى العديد مف الدراسات كالمراجع 
العممية الحديثة كمف خبلؿ عمميا كعضك ىيئة تدريس في رياضة 
السباحة، كاألشراؼ عمى دكرات السباحة التي تعقدىا كمية التربية 

مستكل الرياضة مع المجتمع المحمي الحظتا أف ىناؾ مشكمة بارزة في 
القدرات البدنية لدل الطالبات المسجبلت لمساؽ سباحة تخصص في 
كمية التربية الرياضية جامعة اليرمكؾ؛ تتمثؿ في ضعؼ القكة العضمية 
لدل الطالبات، كالذم ينعكس سمبا عمى األداء الحركي لسباحة الزحؼ 
عمى البطف، كعميو قامت الباحثة بتطبيؽ برنامج ال ىكائي مائي كقياس 

ل تأثير ذلؾ البرنامج عمى تطكير القكة العضمية لما ليا مف أىمية في مد
تطكير األداء، كبالتالي قامت الباحثة بإجراء ىذه الدراسة لتكضيح مدل 
تأثير البرنامج التدريبي عمى تنمية القكة العضمية كالتي ليا تأثير ايجابي 

 عمى سباحة الزحؼ عمى البطف.
 فرضيات الدراسة:

( ألثر α≤0.05)ات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ىناؾ فركؽ ذ -1
البرنامج التدريبي عمى تطكير )تحمؿ القكة( لدل طالبات السباحة ما بيف 

 القياسيف القبمي كالبعدم.
( ألثر α≤0.05)ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -2

قدرة( لدل بالسرعة )ال (القكة المميزة)البرنامج التدريبي عمى تطكير 
 طالبات السباحة ما بيف القياسيف القبمي كالبعدم.
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(( ألثر α≤0.05ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  -3
البرنامج التدريبي عمى تطكير )القكة القصكل( لدل طالبات السباحة ما 

 بيف القياسيف القبمي كالبعدم.
 ىدفت ىذه الدراسة التعرؼ إلى: أىداف الدراسة:

لتعرؼ الى أثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية )تحمؿ القكة( لدل ا -1
 طالبات السباحة.

التعرؼ الى أثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية )القكة المميزة بالسرعة  -2
 )القدرة( لدل طالبات السباحة.

أثر البرنامج التدريبي المقترح عمى تنمية )القكة القصكل( لدل طالبات  -3
 احة. السب

 أىمية الدراسة: 
تعد رياضة السباحة مف الرياضات التي اتخذت طابع مميز في 
كثير مف الدكؿ عمى مستكل العالـ، كخصكصا في الدكؿ المتقدمة؛ حيث 
كاف االىتماـ األكسع بسباحة الزحؼ عمى البطف باعتبارىا األسرع، 

ة مف مقارنة باألنكاع األخرل مف السبحات؛ كتبرز أىمية ىذه الدراس
خبلؿ بياف أثر البرنامج التدريبي عمى تطكير أنكاع القكة )تحمؿ القكة، 
القكة القصكل، القكة المميزة بالسرعة( المرتبطة بسباحة الزحؼ عمى 

 البطف كذلؾ مف اجؿ زيادة السرعة كتحسيف اإلنجاز الرقمي.
تـ استخداـ المنيج التجريبي لمبلءمتو لطبيعة الدراسة  منيج الدراسة:

 ىدافيا.كأ
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تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات المسجبلت في : مجتمع الدراسة
مساؽ السباحة تخصص، في جامعة اليرمكؾ لمفصؿ الدراسي األكؿ 

 ( طالبة.20ـ، كالبالغ عددىف )2020/2021
تـ اختيار عينة الدراسة بالطريقة العمدية مف الطالبات  عينة الدراسة:

صص لمفصؿ الدراسي المسجبلت في مساؽ السباحة تخ
 ( طالبة.20ـ(، حيث قامت الباحثة باختيار )2020/2021األكؿ)

( متػػػر، ميػػػزاف ( متػػػر، ميػػػزاف 2525مسػػػبح جامعػػػة اليرمػػػكؾ، طكلػػػو )مسػػػبح جامعػػػة اليرمػػػكؾ، طكلػػػو )  األدوات المســـتخدمة:األدوات المســـتخدمة:
لقياس كزف كؿ طالبة، كمتػر لقيػاس أطػكاؿ العينػة، صػافرة، سػاعة تكقيػت لقياس كزف كؿ طالبة، كمتػر لقيػاس أطػكاؿ العينػة، صػافرة، سػاعة تكقيػت 

الطفػػػك الطفػػػك إلكتركنيػػػة، أدكات مسػػػاعدة )ألػػػكاح الطفػػػك، أحذيػػػة، لػػػكح اليػػػد، أداة إلكتركنيػػػة، أدكات مسػػػاعدة )ألػػػكاح الطفػػػك، أحذيػػػة، لػػػكح اليػػػد، أداة 
المعكركنيػػػػة، عبػػػػكة مػػػػاء(، اسػػػػتمارات تسػػػػجيؿ نتػػػػائج االختبػػػػارات، الحبػػػػؿ المعكركنيػػػػة، عبػػػػكة مػػػػاء(، اسػػػػتمارات تسػػػػجيؿ نتػػػػائج االختبػػػػارات، الحبػػػػؿ 

 المطاطي.المطاطي.
 االختبارات المستخدمة:

ـ( البدء مف حافة الحكض عند 100تحمؿ القكة )سباحة  االختبار األول: -1
ـ 25سماع الصافرة تقـك الطالبة بسباحو الزحؼ عمى البطف مسافة 

ء المسافة المقطكعة في المرحمة كاحتساب كـ عدد دكرات الذراعيف أثنا
 ـ.25الثالث )مف المسافة الكمية( عمى مسبح مسافة 

مسؾ الحبؿ المطاطي  –ثني الجذع أماما   -كقكؼ فتحا االختبار الثاني: -2
بكبل الذراعيف، كالسحب لمخمؼ ألبعد مدل، كاحتساب كـ عدد دكرات 

 السحب بالدقيقة الكاحدة.
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لمسرعة )االنزالؽ األمامي( الكقكؼ حافة  القكة المميزة االختبار الثالث: -3
دفع القدميف بالجدار لمكصكؿ إلى االنسيابية األمامية كاحتساب –الحكض 

 ـ(.25الزمف لمسافة )
: تـ بناء البرنامج التدريبي بالرجكع الى بعض البرنامج التدريبي

الدراسات السابقة ذات العبلقة، كتنظيـ كحدات تدريبية ضمف خطة زمنية 
لتنفيذ تمؾ الكحدات، مع األخذ بعيف االعتبار التخطيط لمفردات  مسبقة

كمحتكيات الكحدات التدريبية مف أنشطة كتماريف تخدـ أىداؼ البرنامج 
 مثؿ القكة المميزة بالسرعة كتحمؿ القكة، كالقكة العضمية لمذراعيف.  

 متغيرات الدراسة:
تدريبات اليكائية البرنامج التدريبي باستخداـ ال المتغيرات المستقمة: ●

 المائية.
أنكاع القكة )تحمؿ القكة، القكة العضمية، القكة المميزة  المتغيرات التابعة: ●

 بالسرعة(.
لمكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األساليب  المعالجة اإلحصائية:

: المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيـ التفمطح اإلحصائية التالية
عمى المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة كتجانس لمتعرؼ  وااللتواء:

(: لمتعرؼ عمى الفركؽ Paired Samples T-Testالعينة. كاختبار )
 بيف القياسيف )القبمي، البعدم( ألفراد عينة الدراسة األصمية.
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Effect of the Training program on strength Improvement 

related to the Crawl Stroke on Female Physical 

Education Faculty Students at Yarmouk University 

 

Abstract : 
The aim of this study is to identify the effect of 

aqua aerobic training to develop some types of strength 

(strength endurance, ability, maximum strength). 

Related with crawl stroke for female student's faculty of 

physical education at Yarmouk University, the 

researcher used the experimental approach for its 

relevance to nature of the study. The sample was 

consisted (20) students chosen from the student in 

rolled in the specializations swimming courses summer 

semester (2020/2021). To analysis the result the 

researcher was used the (SPSS) by pre-post t-test. The 

result showed positive impact for aqua aerobic training 

on developing (strength endurance, ability, and 

maximum strength) for the study sample; for the post 

test. The researcher recommended use aqua aerobic 

training for other physical fitness elements, games and 

swimming structure. 

 Key words: strength endurance, ability, and maximum 

strength, Crowl stroke. 
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م ركض فئة 100باإلنجاز الرياضي لسباق أثر قمق المنافسة وعالقتو 
 الناشئين

  (76)م.م عثمان محجوب خمف
   (77) د. مصطفى حميد حسين

 (78)د.ىند عمي ثابت
 

 المقدمة:
يعتبر اإلعداد النفسي لمرياضييف عامة كلمتسابقي المسافات 
الطكيمة كالمتكسطة كالقصيرة  خاصة مككنا  ىاما  كأساسيا  لمستكل 

حيث يسيـ إسياما  إيجابيا  كفعاال  بالتقدـ  ات،العبي تمؾ المساف
بالمستكل الرقمي،  كأف يسير جنبا  إلى جنب مع كؿ مف اإلعداد البدني 
كالميارم حتى تكتمؿ المككنات الرئيسية لممستكل، كعمى ذلؾ فتدريب 
المتسابؽ عمى السمات اإلرادية الخاصة كالمثابرة ، كاليادفية كالشجاعة 

ميـ كقكة اإلرادة كالتحمي بركح الكفاح مف السمات كضبط النفس كالتص
الكاجب غرسيا كتنميتيا عند المتسابؽ كاالبتعاد عف كؿ ما يؤثر عميو 
نفسيا  كالقمؽ كاالحباط كاالحتراؽ كغيرىا مف المتغيرات السمبية التي قد 

 تؤثر تأثيرا  مباشرا  عمى انجازه. 
                                                           

 العراق. –تخصص تربية بدنية وعموم الرياضة 76
 العراق. –حسين تخصص تربية بدنية وعموم الرياضة / كمية االمام االعظم الجامعة  77
 العراق. –تخصص تربية بدنية وعموم الرياضة / جامعة الفراىيدي 78
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 مشكمة البحث:
ف اثناء كقبؿ البطكلة بعض الحظ الباحثكف عمى بعض البلعبي

المظاىر النفسية السمبية مف اىميا االرتباؾ كضعؼ في األداء 
كالتركيز كالقمؽ كالتكتر الكاضح كعزا الباحثكف ىذا االمر إلى الدرجة 

 العالية مف القمؽ التي يككف عمييا البلعب الناشئ في البطكلة، حيث
جيدة ككانت العبلقة  أنو كمما كاف التحضير النفسي جيد كانت النتائج 

 بيف االمريف حتمية.
 أسئمة البحث:

ـ 100في سباؽ مسافة  ىؿ لقمؽ المنافسة اثر عمى االنجاز الرياضي .1
 ركض لمناشئيف ؟

ىؿ ىناؾ عبلقة بيؽ قمؽ المنافسة كاالنجاز الرياضي في سباؽ مسافة  .2
 ـ ركض لمناشئيف؟100

 أىداف البحث:
سئمتو السابقة تشكمت بناء  عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأ

مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح 
التعرؼ عمى االثر كالعبلقة بيف قمؽ المنافسة كاإلنجاز الرياضي في 

 ـ ركض لمناشئيف.100سباؽ مسافة 
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 أىمية البحث:
كتكمف اىمية البحث الحالي في تعزيز المعرفة لدل البلعبيف 

ـ ركض باستثمار قمؽ المنافسة كالتدريب 100الناشئيف في سباؽ 
كتكجيو سمككيـ  المستمر عمى التحكـ باالنفعاالت الداخمية كالخارجية

 نحك تحقيؽ االنجاز الرياضي.   
 منيج البحث:

استعمؿ الباحث منيج البحث الكصفي كبأسمكب الدراسات 
المسحية ككنو يمثؿ أنسب كأفضؿ الحمكؿ العممية المبلئمة لطبيعة 

 مة البحث الحالي.مشك
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The impact of competition anxiety and its 

relationship to the 

sporting achievement of the 100m race, the junior 

category ran 
Abstract : 

The aim of the research is to identify the impact of 

competition anxiety and its relationship to sports 

achievement among the players of the (100 m) race. 

The junior run for the Iraq Clubs Championship, the 

second season, and the researcher used the descriptive 

approach in order to suit the nature of the problem. 100 

AD) ran after statistical treatments, the results showed 

a moral effect of competition anxiety on athletic 

achievement, and a moral correlation between 

competition anxiety and athletic achievement was 

reached, and on the basis of that, the researcher 

recommended that the sports institution should review 

its training programs to include training programs in 

the future A special psychological oriented towards 

promoting positive competition anxiety, taking 

advantage of all the variables surrounding the player 

and explaining them in the direction of sports 

achievement. 
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أثر برنامج إرشادي في الدافعية العقمية والوعي الصحي لدى العبي 
 العراق–في محافظة بابل  كرة السمة الناشئين

    79أ.م.د أيمن ىاني الجبوري
 

 
 

 مقدمة:
يساىـ البحث في التعرؼ عمى الدافعية العقمية كالكعي الصحي 

ف ككذلؾ اعداد برنامج ارشادم مف اجؿ لدل العبي كرة السمة الناشئي
 تنمية الدافعية العقمية كالكعي الصحي لدل العبي كرة السمة الناشئيف.

 مشكمة البحث:
ييتـ البحث في معالجة انخفاض الدافعية العقمية كالكعي الصحي 
لدل البلعبيف مف خبلؿ تطبيؽ برنامج ارشادم لتنمية  الدافعية العقمية 

عبي كرة السمة كالكصكؿ بيـ الى المستكل كالكعي الصحي لدل ال
 االفضؿ.

 ىك مستكل الدافعية العقمية كالكعي الصحي لدل العبي كرة السمة. ماف
البرنامج االرشادم في الدافعية العقمية كالكعي الصحي  تأثيرىك  ماك 

 لدل العبي كرة السمة.

                                                           

 .الرياضة لتربية البدنية وعلومكلية ا  – الكوفةجامعة  -تدريسي في العراق 79  
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 أىداف البحث:
تشكمت  بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة

مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 
  -األىداؼ:

 التعرؼ عمى الدافعية العقمية كالكعي الصحي لدل العبي كرة السمة.-1
 اعداد برنامج ارشادم .-2
البرنامج االرشادم في الدافعية العقمية كالكعي  تأثيرالتعرؼ عمى -3

 الصحي لدل العبي كرة السمة.
 ىمية البحث:أ

تكمف اىمية البحث في التعرؼ عمى الدافعية العقمية كالكعي 
الصحي لدل العبي كرة السمة الناشئيف ككذلؾ اعداد برنامج ارشادم 
مف اجؿ تنمية الدافعية العقمية كالكعي الصحي لدل العبي كرة السمة 

 الناشئيف...
 منيج البحث:

 حدةالمنيج التجريبي بتصميـ المجمكعة الكا     



 
 

 286 

The Impact of a Mentoring Program on Mental 

Motivation and Health Awareness of Emerging 

Basketball Players in Babil Governorate-Iraq 
 

The aim of the research is to:: 
-Identify the mental motivation and health awareness of 

budding basketball players in Babil-Iraq governorate 

-Preparing an advisory program on mental motivation and 

health awareness for budding basketball players in Babil 

Governorate - Iraq 

-Identify the effect of the counseling program on mental 

motivation and health awareness among budding 

basketball players in Babil Governorate - Iraq.. 

        The researchers used the experimental approach with 

the experimental design of one group, and the mental 

motivation and health awareness measure was applied to a 

sample of (16) junior basketball players, after which the 

researchers followed the scientific steps to prepare the 

counseling programs and the extension program was 

applied which consisted of (10) sessions Indicative, and 

the Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 

seventeenth edition was used.. 

 
 

Key words : counseling program - mental motivation - 

health awareness - budding basketball players . 
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و  الوعي المعموماتي في العصر الرقمي بين تكوين اختصاصي المعمومات
 تنمية ميارات المستفيدين

      80بن ضيف اهلل فؤاد
 

 
 مقدمة:ال

في ظؿ التغيرات التي أحدثتيا تكنكلكجيا المعمكمات، أصبح الكعي 
بالمعمكمات كقيمتيا مكضكع محؿ دراسة بحد ذاتو، مما دفع بالمجتمعات 
المتقدمة لمسعي إلى تأسيس مجتمع كاع معمكماتيا يساعد عمى تقدميا 

د احتياجاتيـ كازدىارىا، مجتمع يككف لدل أفراده القدرة عمى إدراؾ كتحدي
المعمكماتية كتحديد مكانيا، كمف ثـ تقييميا الستخداميا عمى الكجو 

 األمثؿ بفاعمية ككفاءة. 
 مشكمة البحث:

ىؿ الباحث الجزائرم يعي حتمية التمكف مف التقنيات التكنكلكجية 
كاكتساب الميارات المعمكماتية التي ت مك نو مف تكظيفيا في إثراء أبحاثو 

 تقاء بالمحتكل الرقمي العربي؟ العممية كاالر 
 

                                                           
80

في علم املكتبات واملعلومات. أهتم بالدرجة ألاولى  2حاصل على شهادة دكتوراه علوم من جامعة الجزائر 

باللضايا التي ثتعلم بالتكنولوجيات الحديثة والبيئة الركمية. مؤلف لعدة ملاالت منها التي ثدور حول أمن 

 .املعلومات وحلوق التأليف الركمية
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 أسئمة البحث:
 تـ طرح جممة مف األسئمة جاءت صياغتيا عمى النحك التالي: 
دراكو  ▪ ما مدل امتبلؾ الباحث الجزائرم لميارات الكعي المعمكماتي كا 

 لضركرة التسمح بيا مف أجؿ مسايرة متطمبات البحث العممي؟
في تنمية الكعي  ما ىك الدكر الذم يمعبو اختصاصي المعمكمات ▪

 المعمكماتي داخؿ المجتمع األكاديمي الجزائرم؟
 أىداف البحث:

اإلجابة عمى مختمؼ تساؤالت الباحثيف، فيما يخص تقنيات كسبؿ  ▪
االستفادة الحقيقية مف المحتكل الرقمي، بتقديـ عمؿ يككف بمثابة 

 تمييد  كلبنة ألعماؿ أخرل.
ف كاقع الفضاء طرح تصكر، تبن ي سياسات كحمكؿ انطبلقا م ▪

األكاديمي الجزائرم كذلؾ مف أجؿ تطكير كتحسيف سبؿ اإلتاحة 
 كالكلكج لممعمكمات الرقمية. 

التعريؼ بالضكابط الدكلية التي تعمؿ عمى جمع، معالجة، تداكؿ  ▪
 كنقؿ المعمكمات الرقمية تجسيدا لممبادئ الدكلية المتعارؼ عمييا.

 أىمية البحث:
ألكاديمي الجزائرم في ظؿ مستجدات التعرؼ عمى كاقع المجتمع ا ▪

البيئة الرقمية كتطكراتيا السريعة، كمدل تحكمو كتكظيفو لمختمؼ 
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التقنيات الحديثة المتاحة بما يخدـ البحث العممي كالعمؿ عمى 
 االرتقاء بو. 

كليذا البحث أىمية فيما يخص الدكر الذم يقكـ بو اختصاصي  ▪
مف خبللو نحاكؿ إبراز  المعمكمات داخؿ المؤسسات األكاديمية، إذ

أىمية كضركرة التأقمـ، التجديد، التككيف، التكيؼ كالتحكـ في مختمؼ 
التقنيات التكنكلكجية التي أفرزتيا البيئة الرقمية اليكـ لتمبية احتياجات 
كتغطية مختمؼ اىتمامات المجتمع األكاديمي مف طمبة، أساتذة 

 كباحثيف. 
 منيج البحث:

لكصفي التحميمي حيث تـ إدماج الجانب اعتمادنا عمى المنيج ا
كالنتائج لمقدمة النظرم بالتطبيقي، لكي تككف المادة العممية النظرية اال

 .المتحصؿ عمييا مف خبلؿ الدراسة الميدانية أكثر تكافقا كانسجاما
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في كمية  دور المكتبات الوقفية في دعم البحوث العممية الجارية
 التربية لمبنات

     81 نعمو حمدم. ىدى 
 

 

 مقدمة:ال
تصؿ إلى المكتبات العامة كالمكتبات الجامعية كغيرىا مف أنكاع 
المكتبات األخرل ؛ تصؿ كتبا ك مكتبات تعكد ألشخاص انتقمكا إلى 
جكار ربيـ، فآثر ذككىـ أف ينشركا عنيـ الفائدة كالمنفعة جزاء يرجكه ليـ 

تكاصؿ أركاحيـ مع ما مف رب العالميف، أك ليستمر إحساس مف بعدىـ ب
أحبكه مف الكتب كمطالعتيا، فضبل عف المحافظة عمى تمؾ الكتب مف 
االندثار كالضياع ، ىذا النكع مف المكتبات يسمى المكتبات الكقفية أك 
مكتبات الكقؼ، كأشخاص آخركف مازالكا عمى قيد الحياة يتبرعكف 

ممي كثقافي بمكتباتيـ كيرسمكىا إلى أماكف يختاركىا بأنفسيـ لغرض ع
خاؿ مف أم منفعة تعكد إلى الشخص غير إحساسو بتقديـ الفائدة ك 

 .لمعمـ كالعمماء كالمسيرة العمميةالمساعدة لمف يحتاج ليذا المجاؿ كدعما 
 مشكمة البحث:

مكتبات الكقؼ في العالـ المتطكر ىي جزء ميـ مف المكتبات بكؿ 
مكتبات كمجمكعاتيا، أنكاعيا كالتبرع كالكقؼ أحد أىـ مصادر تنمية ال

                                                           
81

 .ذذرٌسٍح فً جاهعح ذكرٌد، كلٍح الررتٍح للثٌاخ، قسن الجغرافٍح، هاجسرٍر هعلىهاخ وهكرثاخ  
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كالجميع في تمؾ الدكؿ يسعى الف يمنح ذلؾ الشخص كتمؾ الجية كقفا 
لمؤسستو أك لجية عممو، كتفتخر تمؾ المؤسسات كالجيات أف شخصا ما 
أك ىيئة ما أكقؼ ليـ مكتبة أك ماال لشراء الكتب، أما في بمداننا فما 

ألمر محصكرا زالت مكتبات الكقؼ ال تمقى ذلؾ االىتماـ، كما زاؿ ا
بعممية نقؿ ىذه المكتبة أك ىذا الماؿ مف المتبرع إلى الجية المتبرع إلييا 

 كتنتيي المسالة عند ىذا الحد .
بناء عمى ما جاء في مشكمة البحث فاف األسئمة  أسئمة البحث :

 المطمكب أف يجيب عمييا ىذا البحث ىي :
العمـ كتحديدا  ما حجـ الفائدة التي تحققيا المكتبات الكقفية لطبلب .1

 لطبلب الدراسات العميا؟
ىؿ تمقى ىذه المكتبات االىتماـ كالرعاية الكافية لتصؿ إلى أيدم  .2

 المستفيديف كتؤدم الغرض مف كجكدىا ؟
 ىؿ تؤثر ىذه المكتبات عمى بحكث طبلب الدراسات العميا؟ .3

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 

كعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح مجم
   -األىداؼ اآلتية :
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.الكشؼ عف حجـ استعماؿ المكتبات الكقفية في كمية التربية لمبنات 1
مف قبؿ المنتسبيف طبلبا كأساتذة مف خبلؿ استبانة مختصرة معدة ليذا 

 الغرض . 
ت الحظنا اىتماما .بحكـ عممنا كتكاجدنا في مكتبة كمية التربية لمبنا2

كبيرا مف جانب الطبلب كالمستفيديف بكتب الكقؼ يقابمو ضعفا شديدا مف 
قبؿ اإلدارات بيا، كليذا فاحد أىـ األىداؼ ىك إنصاؼ ىذه المكتبات 

 في تكثيقيا كحصرىا كالتعريؼ بيا كتشجيع استعماليا .
. التشجيع عمى دعـ الكاقفيف كالمحافظة عمى المكقكؼ سكاء كاف 3
 تبات أك أمكاؿ تدعـ البحث العممي في الكمية كبالتالي في الجامعة .مك

 أىمية البحث:
مع تزايد عدد المكتبات المكقكفة في جامعة تكريت ككمية البنات 
تحديدا فاف ىذه المكتبات تمثؿ رافدا ميما لدعـ عممية البحث العممي 

الدكريات كخاصة في العمكـ االنسانية اذ تتكفر فييا مصادر مف الكتب ك 
كالمخطكطات التي ال تتكفر في مكاف آخر كما أف  ليا قيمة تاريخية 

 كاجتماعية .
 منيج البحث:

المنيج المتبع في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي ) دراسة حالة ( 
 لمكتبات الكقؼ في مكتبة كمية التربية لمبنات بجامعة تكريت .
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The Role of Endowment Libraries in 

Supporting Ongoing Research in the College of 

Education for Women 

 

The research studies the status of endowment 

libraries present in the library of the College of 

Education for women-Tikrit Universty in order to 

know their role in supplying scientific research 

conducted by graduate students and professors of the 

Arabic Language Department as a model through a 

questionnaire that included several paragraphs that 

showed their relationship to these libraries and the 

extent of their use of their contents. 
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التحميل المكاني لواقع الخدمات الصحية وكفاءتيا في مدينة الكوفة 
 7102لعام 

 82ا.م.د. ظالل جواد كاظم ياسين
 

 
 مقدمة:

إف  اليدؼ الرئيسي مف البحث ىك إلظيار النمك السكاني 
 كمشكبلت تكفير الخدمات الصحية كاالرتكازية في مدينة الككفة كفقا  

لممعايير التخطيطية المحمية المعتمدة ، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ دراسة 
كتكزيع كتقييـ الخدمات الصحية  النمك السكاني كالعمراني لمدينة الككفة

 االرتكازية عمى مستكل احيائيا السكنية . ك 
كتمت االستعانة بإجراء العمؿ الميداني الذم شمؿ المؤسسات 

األساليب الرياضية كنسب التركيز المرتبطة بالخدمات كاعتمدت 
السكاني كمركز الثقؿ المكاني كالسكاني كالخدمي ، فضبل  عف استعماؿ 

(  في رسـ الخرائط كتحديد مساحة االحياء GISنظـ المعمكمات )
السكنية ، ك اظيرت الدراسة تدني مستكل الخدمات الصحية ك 

 تيا اداء  كتكزيعا  . االرتكازية في عمكـ المدينة مف كفايتيا عدديا  ككفاء

                                                           
كليت /تذريسيه في لسن الجغرافيت ،االختظاص الذليك الجغرافيت السياسيت -82

 .جوهىريه العراق/جاهعت الكىفت / التربيت للبناث 
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"ىؿ شيدت مدينة الككفة نمكا  حضريا  كما تداعيات ىذا  مشكمة البحث:
 النمك في كاقع الخدمات الصحية كالبنى االرتكازية "؟

 أسئمة البحث:
كيتفرع مف ىذه المشكمة مشاكؿ اخرل فرعية يمكف إدراجيا عمى 

  -النحك اآلتي :
كالبنى االرتكازية في  ىؿ يكجد نقص في تكافر الخدمات الصحية .1

 المدينة ؟ كما العكامؿ المؤثرة فيو ؟
 ىؿ يمكف تقييـ الكاقع كبياف كفاءة التكزيع المكاني ليذه لخدمات ؟ .2
 ىؿ باإلمكاف تحقيؽ حاجة المدينة المستقبمية منيا كما السبيؿ لذلؾ ؟    .3

 أىداف البحث:
يتمحكر ىدؼ البحث حكؿ دراسة كاقع الخدمات البحث كالبنى 

الرتكازية في مدينة الككفة كقياس مدل كفاءتيا ، بقصد االرتقاء ا
بالكاقع الخدمي ضمف حالتو الراىنة كالمستقبمية كبالقدر الذم يخدـ 

 التخطيط الحضرم كصانعي القرار في المدينة .
 يكجد نقص كاضح في تكفير الخدمات عمكما  في المدينة .  .1
 لنقص .يعد النمك السكاني السبب الرئيس في ىذا ا .2
اثبت كاقع التكزيع المكاني لمخدمات بأنو غير متكازف كال يخضع  .3

 نسبيا  لممعايير التخطيطية المعتمدة . 
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إف  ضبط إيقاع حركة النمك الحضرم عمكما  مف المدينة كاعتماد  .4
االسس كالمبادئ التخطيطية بعيدا  عف العشكائية أك التمقائية سيمكف 

ات ضمف المرحمة الراىنة مف تحقيؽ حاجة المدينة مف الخدم
 كالمستقبمية . 
 أىمية البحث:

 تكجد مجمكعة مف األساليب دفعت الباحث الختيار مكضكع الدراسة :
اىمية منطقة الدراسة المكقعية كالكظيفية ثاني اكبر مركز حضرم في  .1

 محافظة النجؼ .
 .لمتحكالت التي طرأت عمى المدينة األىمية التي يكتسبيا المكضع طبقا   .2
 ف البحث المعني بتحميؿ المكاني لمخدمات الصحية.كك  .3

سة االعتماد عمى عدد مف المنيج اقتضت ضركرة الدرا منيج البحث:
األساليب العممية ، السيما المنيج الكصفي كالتحميمي في دراسة النمك ك 

الحضرم كمشكبلت تكافر الخدمات في منطقة الدراسة في ضكء تحميؿ 
 لبحث كصكال  الى النتائج المرجكة . البيانات المتعمقة بمكضكع ا

 
-الصحية-الخدمات-لكاقع-المكاني-التحميؿ  الكممات المفتاحية:

 . الككفة-مدينة
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Spatial Analysis of the Reality and Efficiency of Health 

Services in the City of Kufa for 2017  
 

Assistant Prof. Dr.Dhilal Jawad Kadhim Yassin
83:

 
  

Introduction:  

  The main objective of the research is to show the 

population growth and the problems of providing 

health and support services in the city of Kufa in 

accordance with the approved local planning standards, 

and to achieve this goal, the population and urban 

growth of the city of Kufa were studied and the 

distribution and evaluation of health services and focus 

on the level of its residential neighborhoods. 

The field work procedure, which included the 

institutions associated with the services, was used and 

the mathematical methods and population 

concentration ratios and the spatial, population and 

service center of gravity were adopted, as well as the 

use of information systems (GIS) in mapping and 

determining the area of residential neighborhoods, and 

the study showed the low level of health services and 

focus throughout the city From its numerically 

sufficient, efficient, performance and distribution. 

      The research problem: "Has the city of Kufa 

witnessed an urban growth, and what are the 

                                                           
83
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implications of this growth on the reality of health 

services and infrastructure?" . 

   Research questions: And this problem is divided into 

other sub-problems that can be listed as follows: 

1. Is there a lack of availability of health services and 

infrastructure in the city? What are the factors affecting 

it? 

2. Is it possible to assess the reality and demonstrate 

the efficiency of the spatial distribution of these 

services? 

3. Would the future city‟s need be fulfilled, and what is 

the way for that? 

  Research objectives: The aim of the research revolves 

around studying the reality of research services and the 

anchor structures in the city of Kufa and measuring 

their efficiency, with the aim of improving the service 

reality within its current and future state and to the 

extent that serves urban planning and decision-makers 

in the city. 

1. There is a clear lack of service provision in general 

in the city. 

2. Population growth is the main reason for this 

shortage. 

3. The reality of the spatial distribution of services has 

proven that it is unbalanced and relatively not subject 

to the approved planning standards. 

4. Controlling the rhythm of the urban growth 

movement in general from the city and adopting the 
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principles and planning principles far from random or 

automatic, will enable the city to fulfill the city's need 

for services within the current and future stage. 

Research importance: 

There is a group of methods that prompted the 

researcher to choose the subject of study: 

1. The importance of the on-site and functional study 

area, the second largest urban center in Najaf 

Governorate. 

2. The significance of the location according to the 

changes that have taken place in the city. 

3. The research being concerned with spatial analysis 

of health services. 

Research methodology: The necessity of the study 

necessitated relying on a number of scientific 

approaches and methods, especially the descriptive and 

analytical approach in the study of urban growth and 

the problems of service availability in the study area in 

light of analyzing the data related to the research 

subject to reach the desired results. 

Key words 
spatial analysis of the reality of health services-city-

Kufa . 
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 األنماط الجغرافية لبعض امراض الطفولة في محافظة البصرة
 85م. ىدى داود نجم السعد              84أ.د. آمال صالح الكعبي

 
 

 المقدمة:
يتصؼ المرض كظاىرة جغرافية بحراكو المستمر، كىذا يعني أف  
لو اتجاىات معينة عمى مستكل البعديف الزمكاني كالديمكغرافي البد  مف 
استقراءىا بغية الكقكؼ عمى كاقعو الكبائي كالذم تيتـ الجغرافيا الطبية 

 ي. بدراستو ضمف منيجيا التطبيق
 مشكمة البحث:

ىؿ تسبب بعض امراض الطفكلة مشكمة صحية عمى المستكل 
 المحمي ؟ 

 أسئمة البحث:
 ىؿ ثمة  تغيرات زمانية  سنكية كمكسمية ألمراض الطفكلة قيد الدرس؟ 
  ىؿ ثمة تبايف مكاني لتمؾ االمراض عمى مستكل الكحدات اإلدارية

 لمنطقة الدراسة؟ 
                                                           

 . قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية، كلية اآلداب/ جامعة البصرة )العراق( 84
85

 . لعراق(قسم اجلغرافيا ونظم املعلومات اجلغرافية، كلية اآلداب/ جامعة البصرة )ا 
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  اض الطفكلة في منطقة الدراسة؟ ما االبعاد الديمكغرافية ألمر 
 أىداف البحث:

تيػػػدؼ الدراسػػػة الحاليػػػة إلػػػى كصػػػؼ كتحميػػػؿ االتجاىػػػات الجغرافيػػػة تيػػػدؼ الدراسػػػة الحاليػػػة إلػػػى كصػػػؼ كتحميػػػؿ االتجاىػػػات الجغرافيػػػة 
لبعض امراض الطفكلة )ذات الرئة كجدرم الماء كالنكػاؼ( فػي محافظػة لبعض امراض الطفكلة )ذات الرئة كجدرم الماء كالنكػاؼ( فػي محافظػة 
البصػػػرة زمكانيػػػا مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتقراء تغيراتيػػػا السػػػنكية كالشػػػيرية تكزيعيػػػا البصػػػرة زمكانيػػػا مػػػف خػػػبلؿ اسػػػتقراء تغيراتيػػػا السػػػنكية كالشػػػيرية تكزيعيػػػا 

ريػة المككنػة لممحافظػة  كديمكغرافيػا  ريػة المككنػة لممحافظػة  كديمكغرافيػا  المكاني عمى مسػتكل الكحػدات االداالمكاني عمى مسػتكل الكحػدات االدا
 مف خبلؿ تحميؿ تراكيبيا النكعية كالعمرية  مف خبلؿ تحميؿ تراكيبيا النكعية كالعمرية  

 أىمية البحث:
تركز الدراسات الجغرافية الطبية عمى دراسة الحالة الصحية 
لمسكاف مف خبلؿ تحديد انماطيا الزمكانية كابعادىا الديمكغرافية ككضع 

مرضية المرتبطة الحمكؿ كالمقترحات فيما يخص معالجة المسببات ال
 بمتغيرات المكاف.

 منيج البحث:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج الكصفي التحميمي المقترف 

 باألساليب اإلحصائية.
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 االتجاىات الحديثة في الجغرافيا المعاصرة
 دراسة حالة: الجامعات الميبية

 86نافع حسن ميدون ابوبكر
 

 
 مقدمة

تفرض التكجيات أصبحت متطمبات العصر ىي التي 
الحديثة كالمعاصرة كلكي تجد المخرجات مكانا  ليا في سكؽ 
العمؿ البد مف االنتقاؿ نحك االتجاىات الحديثة كالمعاصرة كىذا 
يحتاج إلى، الرغبة في التغير كالتطكير كبعدىا تكفر اإلمكانيات 

 البلزمة لمرقي. 
  مشكمة البحث:

ف المرحمة القديمة تبحث ىذه الدراسة في انتقاؿ الجغرافيا م
إلى االتجاىات المعاصرة كتحديد الفترة الزمنية لبداية ىذه القفزة 
العممية الحديثة عمى المستكل الدكلي كالتحديات التي تكاجو 

 .الجامعات الميبية لمكاكبة ىذا التطكر كالتغير
 

                                                           
 (ليبيا، جامعة سبها، كلية اآلداب، قسم اجلغرافيا )جغرافيا البيئة 86
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 أسئمة البحث:
ماىي االتجاىات الحديثة في الجغرافيا المعاصرة؟ كمتى  -1

 المرحمة؟بدأت ىذه 
ىؿ كاكبت الجامعات الميبية ىذه االتجاىات الحديثة؟ كماىي  -2

 التحديات التي تكاجييا؟
 أىداف البحث:

إبراز أىمية اتجاىات المرحمة المعاصرة في المناىج الجغرافية -1
 كاالحتياجات الحالية لسكؽ العمؿ.

دراسة الكضع الحالي ألقساـ الجغرافيا في الجامعات الميبية  -2
 ات المرحمة المعاصرة؟كتحدي

 أىمية البحث:
تكفير قاعدة مف البيانات كالمعمكمات عف الكضع الحالي -1

 لمجغرافيا في الجامعات الميبية كالدكلية.
ىذا البحث قد يفتح المجاؿ لدراسات أخرل أكثر عمقا   -2

 كشمكال  في ىذا الجانب.
ي استخدمت ىذه الدراسة المنيج الكصفي كالتحميممنيج البحث: 

 كالمقارف.كالتاريخي 
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Recent direction in contemporary geography 

A case study: Libyan Universities 

 

Introduction: 

With the change of time, the sciences and knowledge 

have also changed in various scientific and academic 

fields, whether they are humanities or applied sciences. 

The requirements of the age imposed to go toward the 

modern and contemporary trends for the outputs to find a 

place in the labor market. 

  The research problem: 

The study examines the transition of geography from 

the ancient stage to contemporary trends and determines 

the period for the beginning of the modern scientific leap 

at the international level and the challenges that Libyan 

universities face to keep pace with such development and 

change. 

Research questions: 

1. What are the recent trends in contemporary geography 

and when did the stage begin? 

2. Have Libyan universities kept up with these modern 

trends? What are the challenges they faced? 
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Research objective: 

1. Highlighting the importance of contemporary trends in 

the geographical curricula and the current needs of the 

labor market. 

2. Study the current situation of geography departments 

in Libyan universities and the challenges of the 

contemporary stage. 

Importance of the research: 

1. Providing a database and information on the current 

state of geography in Libyan and international 

universities. 

2. This research may open the way for other studies with 

more depth and comprehensiveness. 

Research methodology: 

This study used the descriptive, analytical, historical, and 

comparative approaches                             . 
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الحساسية االنفعالية وعالقتيا باليقظة الذىنية لدى طمبة الجامعات 
 الساكنين في االقسام الداخمية في العاصمة بغداد

 87أ.م.د. ناىض موسى طمفاح
 محكر : العمـك التربكية كالنفسية

 

 
 مقدمة:

الفراد ك ردكد أفعاليـ حكؿ المثيرات كاالحداث تبعا تتبايف استجابات ا
كمع اختبلؼ لسمات شخصياتيـ ، كالفركؽ الفردية المميزة لكؿ منيـ ،

أمزجة الناس كاسمكبيـ في الحياة كنظرتيـ لممستقبؿ كنكاياىـ  تعددت 
االستجابات كتنكعت الشخصيات كالسمكؾ الداؿ عنيا فيناؾ السمكؾ 

بي ،العدكاني ،المرح ، السمكؾ الذم يتميز االيجابي ، السمكؾ السم
 بالحساسية كغيرىا...

 مشكمة البحث:
يتحسس بعض االفراد ألمكر كأشياء في الحياة بطريقة غير مبررة قد 
ال يعبأ بيا اآلخركف كالتحسس مف االشخاص كالمكاقؼ البسيطة 
كالكممات غير المقصكدة ، كتفسير االشارات كالحركات أك النظر إلييـ 

ى إنيـ محكر الحديث ، فتككف استجاباتيـ االنفعالية غير مبلئمة، عم

                                                           
 جامعة رئاسة يف الرتبوي والتوجيو النفسي االرشاد بغداد مدير جامعة - عام نفس علم - دكتوراه 87

 بغداد. النهرين
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كيفتقركف إلى الثبات  االنفعالي فضبل عف مضايقة كاحراج مف ىـ 
حكالييـ اك زمبلء عمؿ مع انخفاض في مستكل الدافعية كاالنجاز، ككف 
الشخص الحساس انفعاليا ىك الشخص األكثر تأثرا بالعكامؿ الخارجية 

كالخارجة عنو فتككف آثار ذلؾ كخيمة كمستمرة عمى اإلنساف المحيطة بو 
كبالتالي تتكلد لدييـ مشاعر اليأس كاالحباط فبل يينئكف بحياتيـ كال 
يستمتعكف بيا.. كعمى الرغـ مف أىمية الطبيعة االنفعاليػة كالكجدانيػة 

 Emotional لنجاح الفرد لكف يشترط أف ال تككف بحساسية انفعالية 
Sensitivity مبالغ فييا كينبغي أف يككف الفرد في حالة يقظة ذىنية

Mental Alertness  تعمؿ عمى تكسيع الرؤية كزيادة الفرص، تتسـ
..كأتضح بالمركنة كبالمقدرة عمى التعامؿ مع كؿ ما ىك جديد في البيئة 

لدل الباحث بعد التقصي عف ىذه المشكمة اف ىناؾ شخصيات كفئات 
طمبة الجامعة ككف أكثر حساسية مف غيرىا كلعؿ اجتماعية معينو تكاد ت

الكافدكف مف قرل كأرياؼ المحافظات البعيدة عف العاصمة بغداد كالذيف 
يسكنكف االقساـ الداخمية ربما أكثر حساسية مف غيرىـ.. الختبلؼ البيئة 
االجتماعية كالثقافية إلى حد ما بيف سكنيـ االصمي في المحافظات 

اصمة بغداد كلما يرافؽ ذلؾ مف منغصات بفعؿ كالسكف الجديد في الع
االبتعاد عف االىؿ في ىذه المرحمة العمرية ، كتحمؿ أعباء كتكاليؼ 
النقؿ كالمعيشة  كبخاصة ما يميز العاصمة بغداد انيا اكثر المحافظات 

 العراقية  ازدحاما ك غبلءا كأكثرىا تعرضا ألعماؿ اإلرىاب كالتفجير .
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 أسئمة البحث:
سئمة البحث في :ىؿ أف طمبة االقساـ الداخمية يعانكف تتمخص أ

مف الحساسية االنفعالية فعبل ، كىؿ يكجد اختبلؼ بيف افراد عينة 
البحث تبعا لنكع الجنس ،ثـ ىؿ لدييـ يقظة ذىنية ، كىؿ يختمفكف تبعا 
لنكع الجنس ، كىؿ ىناؾ عبلقة بيف متغيرم البحث ؟،ككفقا ألىداؼ 

 البحث أدناه:
 لبحث:أىداف ا

لدل Emotional Sensitivity الكشؼ عف متغير الحساسية االنفعالية -1
 . أفراد عينة البحث

 الكشؼ عف الفركؽ في متغير الحساسية االنفعالية  تبعا  لمتغير الجنس. -2
 لدل أفراد عينة البحث. Mindfulnessالكشؼ عف اليقظة الذىنية  -3
 الجنس.الكشؼ عف الفركؽ في اليقظة الذىنية تبعا  لمتغير  -4
 معرفة العبلقة بيف متغير الحساسية االنفعالية كاليقظة الذىنية . -5

 أىمية البحث:
المستندة إلى الجكدة في كالتعميمية  اىتمت المنظكمة التربكية

السنكات األخيرة بالتركيز عمى الثركة البشرية ، كاىمية المرحمة 
ميف كقدراتيـ الجامعية  في تطكير المجتمع كتقدمو بتنمية قابميات المتعم

كبخاصة بعيدا عف المنغصات كالضغكط النفسية إلى أكبر قدر ممكف 
الطمبة الذيف ال يسكنكف مع أسرىـ طيمة فترة الدراسة )طمبة االقساـ 

الذىنية عمى افضؿ صكرة ممكنة ، فضبل عف تنمية يقظتيـ الداخمية ( 
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كء فالعقؿ البشرم يمتاز بقكة الخمؽ كاالبداع ،في حاؿ  تكفر اليد
ف  سير الكثير مف العمماء تؤكد ما كانكا يتمتعكف بو مف  كاالستقرار ، كا 

 .كيقظة ككضكح في رؤية االشياء  ىدكء نفسي كثبات انفعالي
 منيج البحث:

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي ،بإيجاد العبلقة 
االرتباطية بيف متغيرم البحث بعد أف صمـ مقياس لممتغير األكؿ 

الحساسية االنفعالية كتبني مقياس آخر لممتغير الثاني لقياس لقياس 
 .اليقظة االنفعالية
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Emotional Sensitivity and its Relationship to 

Mindfulness 

 among University Students Living in the Dormitory 

Departments 

 in the Capital, Baghdad. 

Abstract : 

Some individuals are sensitive to a variety of 

things in life in an unjustified way that others may not 

care about, such as sensitivity to simple people, 

situations and unintended words. Interpreting signs 

and movements or viewing them as the focus of the 

conversation. Their emotional responses are 

inappropriate, and they lack emotional stability, as 

well as the harassment and embarrassment of those 

around them or work colleagues with a decrease in 

the level of motivation and achievement, so the 

effects of this are severe and persistent on the human 

being, and thus they generate feelings of despair and 

frustration, so they do not congratulate their life nor 

enjoy it. And despite the importance of the emotional 

and affective nature of the success of the individual, it 

is required that it not be with excessive emotional 

sensitivity, and the individual should be in a state of 

mindfulness working to expand vision and increase 

opportunities, characterized by flexibility and the 

ability to deal with everything new in the 

environment .. 
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 The research sample was chosen from university 

students who came from the villages and countryside 

of the governorates far from the capital, Baghdad, and 

who live in the internal departments therein. This is 

one of the annoyances caused by distancing 

themselves from the family at this age, and bearing 

the burdens and costs of transportation and living, 

especially what distinguishes the capital, Baghdad, as 

it is the most crowded and expensive Iraqi province 

and one of the most vulnerable to acts of terrorism 

and bombing .. a descriptive and analytical approach 

was used, and the results were as follows: 

1- The research sample of students in the internal 

departments has no emotional sensitivity. 

2. There are no statistically significant differences 

between (males and females) in emotional sensitivity. 

3. The research sample of university students has 

mindfulness. 

4- There are no statistically significant differences 

between (males and females) in mindfulness. 

5- The results showed that there is no significant 

correlation between emotional sensitivity and 

mindfulness. 

 

Keywords: Emotional Sensitivity, Mindfulness, 

Dormitory Students.  

 

 



 
 

 315 

 اثر اسموب التعميمات الذاتية في خفض قمق المستقبل لدى طمبة الجامعة
 89ورس كريم عبيدد ن أ.م.           88عبد الكريم الحسنيد وفاء شاكر  م.

 
 

 

    
 مقدمة:ال

اف ظاىرة القمؽ ىي االشد ارتباطا بجيؿ الجامعات ،اذ يمركف 
بمرحمة انتقاؿ حاسمة مف مراحؿ حياتيـ العممية كالمينية ككذلؾ مرحمة 
التطمع نحك المستقبؿ كالتطمع نحك العمؿ كالزكاج كتككيف االسرة لذلؾ 

ـ ككاقع الحياة السائدة في يحدث تناقض لدل ىؤالء الطمبة بيف امالي
مجتمعيـ تجعميـ في حالة مف القمؽ النفسي لذلؾ ينبغي مساعدة ىؤالء 
الطمبة عمى تعديؿ البناء المعرفي بكاسطة تصحيح المدركات الخاطئة 

  التي سكؼ ينتج عنيا تعديؿ لمسمكؾ العاـ لدييـ.
 مشكمة البحث:

ة كالسمككية تتجمى مشكمة البحث الحالي تزايد المشكبلت النفسي
 لدل طمبة الجامعات بسبب قمؽ المستقبؿ كالتفكير فيو باستمرار. 

                                                           
ء كمية م. د وفاء شاكر عبد الكريم الحسني تخصص دكتوراه صحة نفسية جامعة القاسم الخضرا 88

 التربية البدنية وعموم الرياضة /العراق 
م. د نورس كريم عبيد  تخصص دكتوراه عمم النفس التربوي جامعة القاسم الخضراء قسم أ. 89

 التعميم المستمر /العراق .
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 أسئمة البحث:
ما مدل اثر اسمكب التعميمات الذاتية في خفض قمؽ المستقيؿ 

 لدل طمبة الجامعة ؟.
 أىداف البحث:

بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 
تي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه مجمكعة مف األىداؼ كالغايات ال

 ييدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى :حيث  األىداؼ،
 مستكل القمؽ لدل طمبة العمـك البدنية كالتربية الرياضية . (1
بناء برنامج ارشادم كفؽ ) اسمكب التعميمات الذاتية ( لمعالـ ميكنبـك  (2

 في خفض قمؽ المستقبؿ لدل الطمبة .
في خفض قمؽ المستقبؿ لدل طمبة كمية اثر اسمكب التعميمات الذاتية  (3

 العمـك البدنية كالتربية الرياضية.
 أىمية البحث:

تعد المرحمة الجامعية مف المراحؿ الميمة في حياة الطمبة بكصفيا 
المرحمة النيائية لمعظميـ الكمية كارقاىا درجة عممية كقيادية قياسا 

ة دعـ لمجتمعيـ بالمراحؿ الدراسية االخرل، كلككف الشباب الجامعي قك 
كمساندة لو ،كيؤمؿ منيـ النيكض بالمجتمع كتطكره، لذا فاف اىمية 
الدراسة تنطمؽ مف اىتماميا بدراسة ما يتعرضكف لو مف مشكبلت 

 نفسية كسمككية تكمف في قمؽ المستقبؿ كالتفكير فيو باستمرار . 
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 مما تقدـ تتجمى اىمية البحث الحالي مف طبيعة عينة البحث المتمثمة 
بطمبة كمية العمكـ البدنية كالتربية الرياضية كبناء برنامج ارشادم 
يستعمؿ اسمكب)التعميمات الذاتية( لمساعدة الطمبة في اعادة البناء 
المعرفي كالتخمص مف التحدث الى الذات بطريقة انيزامية كسمبية 

 كاستبداليا بالتحدث االيجابي .
 منيج البحث:

 لتجريبي في الدراسة الحالية.استخدمت الباحثتاف المنيج ا 
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Abstract 
      The current research aims at recognition to identify 

the effect of the (self-instruction in reducing future 

anxiety among university students  (Al Qasim Green 

University)in Babil Governorate. The researcher dealt 

with a theoretical framework that included all research 

variables, and in order to achieve the research 

objectives, the anxiety scale was built, using the aid of 

the statistical analysis of its number. (200) male and 

female students, and after verifying the indicators of 

honesty and consistency, the number of paragraphs 

reached (30) paragraphs distributed into five areas, and 

to test the research hypotheses, the two researchers 

chose a sample of (16) male and female students 

randomly from those who got the lowest scores on the 

anxiety scale as they were divided into two groups. 

(Experimental and Al-Zabta) by (8) students for each 

group after parity has been achieved for the two groups, 

as well as building the counseling program according to 

the problems presented in the size according to the 

method of (self-instruction)To the world, Mekenbaum, 

as one session of the counseling program sessions was 

taken, and after the completion of the program 

implementation in the manner of group counseling on 

the research sample, the results showed that the 

program was effective in reducing anxiety among 

university students. 
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 االنفتاح المفاىيمي في تشكيل ما بعد الحداثة
 

    90د. رنا ضاحي عبد الكريم
 
 

 

 المقدمة:
ت عديده اثرت عمى السياقات أفرزت الحرب العالمية الثانية مفارقا

المفاىيميو لممجتمعات المعاصرة، مما جعؿ مخرجات الصكرة الشكمية 
تنحدر كفؽ منظكمو اىتزازية كظيفتيا ىدـ ككسر كتحطيـ المشركع 
البنائي المركزم القائـ عمى استدعاءات الغت ارتباطيا المباشر مع 

ا تركيبي منفتح صياغات النسخ الحرفي كاستبداليا بكاقع متشرذـ ذا غط
 يسقط ىرمية كشرعية المقدس برؤل تجدديو تتبع مفاىيـ استثنائية .

 مشكمة البحث:
أدت مبادئ العكلمة تغيرات كتحكالت عديد اثارت مبدأ العزؿ عمى 
جميع المجاالت المعرفية، فقد اختفت فكرة النظاـ الميتافزيقي الكاحد 

التفسيرات المنطقية نظرا لبلمتعاض المجتمعي االكربي المعاصر لكؿ 
الثابتة التي تدكر حكؿ بنى المراكز االيديكلكجيات الخانقة ذات 
المسارات المحددة، فكاف لمفيكـ االنفتاح سمطة عارمو في تحقيؽ 

                                                           
 الباحثة تدريسية تخصص فنون تشكيمية، جامعو البصرة، كميو الفنون الجميمة، العراق. 90
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مكقؼ مناىض لتصعيد ثكرة شكمية عارمة تندد باالنقبلبات الحرة لكؿ 
ة مشكمة مفاصؿ المنظكمة البنائية، كلمعرفة تمؾ التغيرات عدت الباحث

 لبحثيا فتصكغيا بالسؤاؿ.
 اسئمة البحث:

 ما ىك أثر االنفتاح المفاىيمي في تشكيؿ ما بعد الحداثة ؟
 ىدف البحث: 

 التعرؼ عمى اثر االنفتاح المفاىيمي في تشكيؿ ما بعد الحداثة ؟ 
 أىميو البحث:

تتأتى اىميو البحث الحالي لما يشكمو االنفتاح مف اىمية بالغو في 
ازيف العامة لمتشكيؿ لما بعد الحداثة ضمف تصعيد فكرم اثبت قمب المك 

بكادر اختبلفيو ىدمت رؤل االتصاؿ بمركزية القكانيف كالغايات السابقة 
كفؽ تشكبلت خطابية مغايره ترفع المثاـ عف جميع المناىج المنادية 

 بالمكقؼ القيمي الثابت.
 منيج البحث: 

ميؿ محتكل عينة البحث اعتمدت الباحثة عمى المنيج الكصفي لتح
بما يتفؽ مع ىداؼ كحدكد بحثيا الحالي ألجؿ التكصؿ إلى نتائج فعمية 

أثر االنفتاح المفاىيمي في تشكيؿ ما بعد "تتكافؽ مع عنكاف البحث 
 ." الحداثة 
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The effect of conceptual openness in 

 shaping postmodernism? 
 

Abstract : 

     The Second World War produced many paradoxes 

that affected the conceptual contexts of contemporary 

societies, which made the outputs of the formal image 

descend according to a vibrational system whose 

function is to demolish, break and destroy the central 

structural project based on calls that canceled its direct 

connection with the formulations of literal transcription 

and replaced it with a fragmented reality with an open 

synthetic cover that drops the hierarchy and legitimacy 

of the sacred Renewed visions that follow exceptional 

concepts . 
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 تأثير االحتالل أمريكي عمى مؤسسات الدولة العراقية

     91فاتن يوسف خميل

 
 

 

 
 مقدمة:ال

بدأت المشاكؿ تعصؼ في المؤسسات العراقية منذ فرض الحصار 
، كمعاناة المكظفيف مف قمة أجكرىـ 1990االقتصادم عمى العراؽ عاـ 

أدل إلى تفشي الرشكة كالمحسكبية كلك كاف ذلؾ بشكؿ  الشيرية، ما
محدكد بسبب قسكة النظاـ السابؽ كصرامتو، لكف احتبلؿ العراؽ مف قبؿ 
القكات األمريكية كما لحقيا مف فكضى كتدخبلت خارجية في شؤكف 

 الببلد، أدل إلى انييار المؤسسات العراقية. 
الحككمية أثره الكبير ككاف لسيطرة األحزاب المتنفذة عمى المؤسسات 

في تداعي مؤسسات الدكلة كعجزىا عف تمبية حاجات المكاطنيف، ما 
تسبب بأزمة ثقة بيف المكاطف كالدكلة، حتى تطكر األمر في األجياؿ 

 الجديدة إلى االلتباس في استيعاب مفيـك الدكلة. 

                                                           
ة سياسية، عممت في مؤسسات اعالمية عديدة انتقمت خالليا بين فاتن يوسف صحفية وباحث 91

الصحافة المكتوبة والمرئية واإللكترونية، رافق ىذه المسيرة بحوث أكاديمية سياسية بشأن أزمات 
 الشرق األوسط وعدد من الصراعات الدولية.
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 مشكمة البحث:
ثمو انعكاس االحتبلؿ األمريكي عمى اداء مؤسسات الدكلة كما تم

ىذه المؤسسات مف أىمية بالغة في حياة األفراد كنظرتيـ إلى الدكلة، 
فالمكظفيف ىـ أفراد المجتمع، كانحرافيـ يؤدم بالتالي إلى انييار القيـ 
العميا في المجتمع، كعمى الجانب اآلخر فإف فساد مؤسسات الدكلة 

مة ما يؤدم إلى فقداف الفرد ثقتو بالمؤسسة التي تقدـ لو الخدمات العا
يقكد إلى انييار ثقتو بالدكلة كانعداـ مبدأ المكاطنة لديو، لذلؾ عمدت 
إلى كتابة بحثي الذم تتمحكر زكاياه حكؿ تأثير االحتبلؿ األمريكي 

 عمى مؤسسات الدكلة، كانعكاسو عمى المجتمع العراقي كقيمو.
 أسئمة البحث:

 ؟2003كيؼ بدأ انييار المؤسسات في العراؽ بعد 
بلؿ األمريكي كالتدخؿ الخارجي في انييار المؤسسات دكر االحت

 العراقية؟
 ما ىك انعكاس انييار المؤسسات في العراؽ عمى المجتمع العراقي؟
 ماىي المخاطر المستقبمية المترتبة مف انييار المؤسسات العراقية؟

 أىداف البحث:
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت 

األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه  مجمكعة مف
  -األىداؼ:
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تأثير االحتبلؿ األمريكي عمى جميع مفاصؿ الحياة في العراؽ بما فيما 
 المؤسسات.

تأثير التدخؿ الخارجي في الشؤكف الداخمية لمعراؽ عمى المجتمع 
 العراقي كليس فقط في الجكانب السياسية كالعسكرية.

لذم خمفو انييار المؤسسات عمى مبدأ المكاطنة في األثر السمبي ا
 العراؽ المفاىيـ الكطنية. 

 أىمية البحث:
تكمف أىمية البحث في معرفة األبعاد االجتماعية لمفساد 

مؤسسات الدكلة كاالنييار الذم لحؽ بيذه المؤسسات،  المستشرم في
ة السيما بعد االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، الفساد في مؤسسات الدكل

العراقية لـ يقتصر عمى جدراف ىذه المؤسسات، بؿ انعكس سمبا عمى 
المجتمع كنظرة المكاطف لبمده كقتؿ الركح الكطنية في داخمو، كىك ربما 
ما جعؿ مف العراؽ ساحة لمصراعات الخارجية كدفع سكانو لبلنغماس 

 بيذه الصراعات، دكف تمبية مصالح العراؽ.
 منيج البحث:

در مف الحقائؽ كتحميبلت تمكف القارمء مف لمكصكؿ إلى أكبر ق
الحصكؿ عمى فكرة كاممة عف كاقع المجتمع العراقي بعد االحتبلؿ 
األمريكي لمببلد كانعكاس انييار المؤسسات في العراؽ عمى جعمو ساحة 

 لمصراعات كالتدخبلت الخارجية، لذلؾ فأستخدـ منيجيف في البحث:
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لكصؼ كاقع العراؽ الحالي استخدمت ىذا المنيج   المنيج الوصفي:
في فيـ  القارئكالعكدة إلى خمفياتو كمسبباتو، ىذا المنيج سيساعد 

المشيد العراقي بشكؿ شفاؼ مستندا عمى حقائؽ كتكاريخ كأحداث 
رافقت كأعقبت االحتبلؿ األمريكي لمعراؽ، كأدت إلى ما آلت إليو 

 األمكر في الببلد كمؤسساتو.
ج سأحمؿ مف خبللو الكاقع الذم كصؿ اليو ىذا المنيالمنيج التحميمي: 

العراؽ بعد االحتبلؿ كالفكضى التي عصفت في الببلد بسبب التدخبلت 
الخارجية فيو، كأىداؼ االحتبلؿ مف حدكث ىذه الفكضى كالمكاسب التي 

 حققيا مف خبلليا.
 
 

 

The impact of the American occupation 

on the institutions of Iraq 

Iraq is facing a big institutional crisis after the 

American occupation, the Americans created chaos 

in Iraq to obtain great gains through this chaos, 

which led to the intervention of a number of 

countries in its affairs, which caused the spread of 

corruption in state institutions and bribery among 

officials, and had negative effects on society Even 

the Iraqi administrative corruption became a normal 

situation that Iraqis would not complain about. 
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 مغةفي اكتساب ميارات ال ( TACاثر استخدام تطبيق الياتف الذكي )
 في مدينة بغداد اطفال التوحد لدى

 

 93م.د. رشا حسين عمي                      92 م.د. رحاب حسين عمي
 
 
 
 

 
  مقدمة:ال

 اآلكنة في ممحكظ بشكؿ بيا االىتماـ بدأ التي الخاصة الفئات مف التكحد
 تؤثر عامة ئيةنما إعاقة مف أطفاؿ ىذه الفئة يعانيو لما كذلؾ ، األخرة
عمى  كانغبلقو انسحابو إلى كتؤدم المتعددة لمطفؿ النمك مظاىر عمى

 لنمك الطفؿ مثؿ االتصاؿ مستكياتعدة  تمس التي السمبيةنفسو. كاالثار 
 كىذا االجتماعي كالسمكؾ النمطي كالتكاصؿ المفظي كغير المفظي المغكم

 عمى يؤثر كمما ميبلده منذ الطفؿ عمى رھتظ سمبيات عدة عنو ينجر ما
 التعميمي.  انجاز الطفؿ

                                                           
قسم رياض  –ت كمية التربية لمبنا -تدريسية في جامعة بغداد –دكتوراه في رياض االطفال   92

 العراق.  -بغداد  -االطفال
قسم  –كمية التربية لمبنات  -تدريسية في جامعة بغداد –دكتوراه في عموم الحاسبات  93

 العراق.  -بغداد  -الحاسوب
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 مشكمة البحث:
كبسبب جائحة ككركنا كاعتماد التعميـ بشكؿ عاـ عمى المكاقع 
االلكتركنية كتطبيقات المكبايؿ كضركرة االىتماـ بيذه الفئة كتييئتيـ 
لتسييؿ اندماجو في المجتمع كاكتساب المفاىيـ المغكية الضركرية 

اعؿ االجتماعي كتنمية الميارات المختمفة، لمتكاصؿ مع االخريف كالتف
لذلؾ اقترح البحث تطبيؽ يثبت عمى اجيزة المكبايؿ كاالجيزة المكحية 
الكتساب الطفؿ التكحدم الميارات المغكية كتطكيرىا لتنمية التكاصؿ 

 االجتماعي.   
 أسئمة البحث:

ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة احصائية ألفراد عينة الدراسة عمى 
 . (TACر البعدم ت عزل الى طريقة التعمـ بتطبيؽ )االختبا

 أىداف البحث:
( لدل TACالكشؼ عف مدل فعالية برنامج )تيدؼ الدراسة إلى 

بناء عمى ما تقدـ اطفاؿ مف ذكم اضطراب التكحد لتنمية ميارة المغة، 
في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت مجمكعة مف األىداؼ 

 -سيـ في تكضيح ىذه األىداؼ:كالغايات التي يمكف أف ت
 أىمية البحث:

بعد ظيكر التقنيات االلكتركنية كالبرامج كتطبيقات اجيزة اليكاتؼ     
الذكية التي تخدـ في مجاالت التعميـ، الثقافة، كالتطكر الكظيفي. حسب 
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الدراسات كالمبلحظات التي تشير الى تعمؽ االطفاؿ بشكؿ عاـ 
ات طكيمة اماـ تمؾ الشاشات كمنيا باألجيزة المكحية كقضائيـ ساع

( ىك بيئة TACاطفاؿ ذكم اضطراب التكحد. حيث يعتبر تطبيؽ  )
الكتركنية عربية متكاممة لمطفؿ ذكم اضطراب التكحد لزيادة المفاىيـ 

 المغكية كالمعرفية اضافة الى تنمية الميارات المختمفة.
 منيج البحث:

دربت الباحثتاف  بعد اف 2019أجريت الدراسة لمعاـ الدراسي 
اطفاؿ المعيد عمى كيفية استخداـ البرنامج المعد بشكؿ خاص كقامت 
الباحثتاف بإجراء اختبر قبمي لجميع افراد عينة الدراسة كمف ثـ تـ تقسيـ 
الطمبة عشكائيا الى مجمكعتيف )المجمكعة التجريبية كالمجمكعة 

جريبية عمى ، كبدأت الباحثتاف بتدريب افراد المجمكعة الت الضابطة(
 يكميا كلمدة اسبكعيف متتالييف. (TACتطبيؽ )

اما المجمكعة الضابطة فقد تـ تعميميـ عمى برامجيـ الخاصة بيـ 
 كبالطريقة التقميدية.

كفي نياية التدريب، ط بؽ اختبار التحصيؿ البعدم عمى افراد عينة 
بيؽ الدراسة لقياس مدل التحصيؿ المباشر لدييـ كبعد اسبكعيف، أ عيد تط

االختبار البعدم عمى جميع افراد عينة الدراسة لقياس مدل التحصيؿ 
المؤجؿ لدييـ. اما المعالجة االحصائية فتمت مف خبلؿ استخراج 
المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية لمعبلمات 

 الكمية ألفراد عينة الدراسة.
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The Effect of Using the Smartphone Application 

(TAC) on Acquiring Language Skills for Autistic 

Children in Baghdad 

Abstract: 

Children with Autism need help, assistance and 

support in order to be able to live normally and in a 

better situation, and to occupy an effective role in 

society and enable them to cover their educational and 

social needs. The research aims to enable children 

with autism to acquire language skills and to reveal 

the effectiveness of using the smartphone application 

(TAC) in children acquiring language skills and 

increasing their knowledge and reading. The research 

was applied to a sample of 40 children with autism 

spectrum from the Nahrain Specialized Institute for 

the Care of Autism Children in Baghdad in two 

homogeneous groups. The two researchers used the 

observation card and recorded the observation 

through an estimate scale to detect the results. 

      The results of the research indicated that there are 

differences in the performance of children with 

autism spectrum before and after the application of 

(TAC) in favor of the group that used this application. 
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تمطيف الموقف بين اطفال الرياض وعالقتو بمينة االبوين 
 وتحصيميما الدراسي

          اسم الباحثة : م.د. وفاء حسن عيسى عمي الفريداوي
قسم رياض األطفال / كمية التربية لمبنات / جامعة بغداد / 

 العراق
 مقدمة:ال

ـ اليكمية يكاجيكف مشكبلت عديدة يرجع االطفاؿ في تفاعبلتي
بعضيا إلى أسباب نفسية ، اك ثقافية ، أك اجتماعية ، أك تربكية ، أك 
غيرىا كفي جميع االحكاؿ يصبح الكبار مسؤكليف عف مساعدتيـ لمكاجية 
ىذه المشكبلت كحميا ، كىناؾ مف األطفاؿ مف يطمب المساعدة كالنصح 

 الكبر منيـ عف ذلؾ .مف الكبار في حيف تحجـ النسبة ا
 مشكمة البحث:

لمست الباحثة مف خبلؿ عمميا في مجاؿ الطفكلة كالحاالت التي 
كانت تتطمب التدخؿ فييا مف قبؿ الباحثة لمساعدة بعض االطفاؿ عمى 
حؿ بعض المشكبلت السمككية لدييـ كالنزاعات اليكمية ، فاالطفاؿ يمجأكف 

حؿ النزاعات كمف ىذه االساليب الى استعماؿ اساليب لممارسة ىذه ميارة 
تمطيؼ المكقؼ كىؿ ليذا االسمكب عبلقة بما يمارسو االبكيف مف مينة اك 
ما كصبل اليو مف تحصيؿ دراسي في حياتيما ، فتكلد لدل الباحثة 

 إحساسيا بمشكمة البحث .
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 أسئمة البحث:
ىؿ ىناؾ عبلقة بيف  -تتمخص مشكمة البحث بالسؤاؿ اآلتي :

 المكقؼ كمينة االبكيف كتحصيميما الدراسي ؟اسمكب تمطيؼ 
 أىداف البحث:

 -ىدؼ البحث إلى :
 تعرؼ مستكل تمطيؼ المكقؼ لدل اطفاؿ الرياض . -
 التعرؼ عمى الفرؽ في تمطيؼ المكقؼ تبعا  لمتغير مينة االـ . -
 التعرؼ عمى الفرؽ في تمطيؼ المكقؼ تبعا  لمتغير مينة االب . -
ي تمطيؼ المكقؼ تبعا  لمتغير التحصيؿ الدراسي التعرؼ عمى الفرؽ ف -

 لبلـ .
التعرؼ عمى الفرؽ في تمطيؼ المكقؼ تبعا  لمتغير التحصيؿ الدراسي  -

 لبلب .
 أىمية البحث:

اف مرحمة الطفكلة المبكرة ىي مف اكثر مراحؿ النمك االنساني 
أثرا  في تككيف شخصية الطفؿ كتحديد معالـ ما سيككف عميو كراشد 

ببل  ، اذ اف السنكات االكلى بما تتضمنو مف ميارات كخبرات سارة مستق
اك مؤلمة تسيـ اسياما  كبيرا  في رسـ خطكط الحياة المستقبمية . 
فالنزاعات بيف االطفاؿ تعد صكرة مألكفة مف صكر التفاعؿ االجتماعي 
في مختمؼ االعمار، كالنزاع قد ال يككف مشكمة سمككية ، كلكف إذا 
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ـ يمكف اف يصؿ الى مشكمة سمككية تحتاج الى حؿ مف قبؿ تطكر كتفاق
الميتميف بيذا االمر ، كما يحتاج االطفاؿ الى اف يدرككا اف لدييـ القدرة 
عمى االختيار كالتحكـ بأفعاليـ كردكدىا ، كتعمـ كيفية استخداـ المغة 
لمتعبير عف مشاعرىـ ، كالدفاع عف انفسيـ بأساليب غير عدكانية اك 

كعادة ما تبدء عممية حؿ النزاعات بيف االطفاؿ مف المنزؿ ،  عنيفة ،
كذلؾ عندما يحاكؿ االطفاؿ التكصؿ الى حمكؿ لما قد يعترضيـ مف 
مشكبلت ، كيجدكف الفرصة لمتحدث حكؿ مثؿ ىذه المشكبلت كمناقشتيا 

 ، كمساعدتيـ في التكصؿ الى حمكؿ مناسبة ليا مف قبؿ الكالديف .
 منيج البحث:

 ت الباحثة في بحثيا المنيج الكصفي في التعرؼ عمى العبلقةاعتمد  
 بيف اسمكب تمطيؼ المكقؼ كمينة االبكيف كتحصيميما الدراسي .
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Improving the situation between kindergartens children 

and its relationship with the profession of parents and 

their educational achievement   

Dr . Wafaa Hasan Issa  Ali Al-fraidawi 

University of Baghdad / College of Education for 

Women / Department of Kindergarten 

Abstract 
          The researcher touched from her work in the field of 

childhood, The cases that need intervention by the researcher 

to help some children solve some of her behavioral problems 

such as daily conflicts, the children resort to the use of 

methods improving the situation between kindergartens 

children and is there any relationship to this style with the 

profession of parents and their educational achievement , by 

this, the researcher generate her sense of the problem that 

can be summarized in this question:  

- Is there any relationship between the style and of 

improving the situation with the profession of parents and 

their educational achievement? 

The objectives of this paper : 

1- knowing the level of improving the situation in the  

kindergartens children . 

2- knowing the difference in improving the situation 

according the mother profession variable . 

3- knowing the difference in improving the situation 

according the father profession variable . 

4- knowing the difference in improving the situation 

according the mother educational achievement variable. 

5- - knowing the difference in improving the situation 

according the father educational achievement variable. 
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       The present research was limited to the children of 

Directorate of education Al-Karah, with age five years both 

sexes(males-females), Baghdad, during the academic year 

(2019-2020). 

       To achieve the objectives of the research, the 

researchers prepared a scale improving the situation between 

kindergartens children and its relationship with the 

profession of parents and their educational achievement, the 

items of the scale was given to a jury of experts in the field 

of childhood who agreed upon its validity, whereas for 

reliability, by using test retest formula, the reliability was 

found to be (0.85). 

After the analysis of data , the following  results can be 

achieved: 

1. There was a statistically  significant  difference between 

the mean average score of the sample marks on the scale of 

improving the situation and hypothetical mean for the scale. 

2. There was no statistically  significant difference between 

the sample degree according the mother profession variable . 

3. There was no statistically  significant difference between 

the sample degree according the father educational 

achievement variable . 

4. There was no statistically  significant difference between 

the sample degree according the mother educational 

achievement variable . 

5. There was a statistically  significant  difference between 

the sample degree according the father educational 

achievement variable , but There great difference was clearly 

noticed for (seconday) . 
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The Impact of UDL Approach & Authentic Assessment 

on Intrinsic Motivation in Primary Online Classes 

Intissar Abo Najm 

Abstract : 
UDL, universal design learning, is a way of thinking 

about teaching and learning that provides learners with an 

equal opportunity to succeed. It is an approach that offers 

flexibility in the ways students access material, engage 

with it and show what they know. Authentic learning 

refers to a variety of educational and instructional 

techniques focused on connecting what students are 

taught in school to real world issues, problems, and 

application. In the shift to online classes, motivation to 

learning has been identified as an important characteristic 

of online learners along with curiosity, self- regulation, 

and engagement with technology. Online learners become 

intrinsically motivated since the learning environment 

encourages the learners to become more active to explore 

the virtual content based on personal interests, 

preferences, and abilities. In this study, elementary 

students will be instructed online by the use of UDL 

approach in learning EFL/ESL. Learners are assessed 

authentically in audio/visual context.  Data collection will 

be based on 4 different activities, in the form of student-

generated presentations, videos, interviews, and a survey. 

Data will be qualitatively analyzed. 

Keywords: UDL, authentic assessment, authentic 

learning, online learning, intrinsic motivation 
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Problem & Questions: 

COVID-19 pandemic has affected the educational system 

globally, creating a swift change from onsite teaching to 

blended or completely online teaching formats. Learners, 

unintentionally, realized the need to developing new 

learning habits, adopt online studying skills and protocols, 

and undergo a variety of virtual practices and assessment. 

In the mean time, teachers are confronted with the 

challenges of presenting the academic content virtually, 

designing the lessons thematically, and keeping the 

students motivated to participate in the online learning 

and teaching process. Studies have been recently 

conducted on developing a framework which is suitable 

for online teaching. These studies suggest that UDL offers 

flexibility for the teachers to develop their lesson plans 

and demands accessibility for learners to access the 

learning material and engage with genuine learning 

problems that foster the opportunity for the learners to 

make direct connection between what is being learned and 

what they have already learned. The study mainly sheds 

light on the problem of finding an effective framework 

that allows learners in primary classes to draw  

connections between the new material they explore during 

online classes with the outside world, motivating the 

learners to reanalyze and reinterpret new information and 

its relation to the real world. 

The study explores two main questions: 

1. How does UDL enhance authentic learning in primary 

online classes? 
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2. How do UDL and authentic learning promote motivation 

to primary online classes? 

Importance of the Study: 

Online learning process differs completely from face-

to-face learning format. The transition demands new and 

initiative approaches to keep students committed and 

motivated to learning, especially with the frustration that 

technology and digital challenges may bring to the 

learners during virtual or distant learning. 

This study explores the importance of using UDL 

approach which provides a research frame work for 

teachers to incorporate flexible materials, techniques, and 

strategies for delivering instructions and for students in 

primary classes to demonstrate their knowledge in a 

variety of ways, one of which is the authentic experiences 

that increase the learners' motivation. Moreover, UDL and 

authentic approaches will assist students to realize that 

their achievements stretch beyond the walls of the 

classroom or beyond the screens of the virtual classes.  

Methodology  

The study will take the form of a case study, where a 

sample of 28 primary class students, randomly selected, 

will participate in  search of the impact of UDL and 

authentic activities on developing intrinsic motivation for 

online learning. The participants will be explicitly 

instructed for EFL themes and will be requested to 

perform 4 different activities. Participants will complete 

an online survey to detect the level of their motivation 

during the online instruction and implementation. The 

results will be qualitatively analyzed and narrated. 
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Nasal Assimilation in Standard Arabic with Reference 

to English A Phonological Study 
   

 

Assi. Inst.  Muzaina Awni Saleem
94

 
 
 

 

 

 

Abstract 
 

The present study deals with the nasal sounds in 

modern standard Arabic. It concentrates on their behavior 

in connected speech. Thus, the study hypothesizes that: 

(1) Arabic nasals are highly – sensitive. i.e. they are liable 

to be assimilated in place to the following non – nasal 

consonants. (2) Nasal assimilation in NC sequences is 

always regressive. (3) Variants of nasals are highly 

expected in Arabic. 

The results show that Arabic nasals especially /n/ is 

very much affected by the place feature of the following 

consonants. Consequently, different variants of /n/ occur 

as a result of regressive assimilation in NC contexts. 

Thus, variants such as[m], [n], [ȵ] and [N] are frequent in 

the connected speech of Arabs speaking Modern standard 

Arabic. In addition, the study contributes sign identically 

to universal phonetics since it confirms the universality of 

the linear phonological rules of assimilation . 
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The Problem: 

The realization of assimilation in English and Arabic 

is not an easy task. Assimilation is a problematic 

phenomenon whether it occurs in the word or two words 

connected together. Moreover, nasal consonants are also 

important in determining assimilation in both English and 

Arabic. Therefore, this research is conducted to explain 

what is said above. 

The Aims 

The study aims at: 

1. Describing Arabic nasals with references to English 

nasals 

2. Investigating the phonetic and phonological behavior of 

nasals in MSA within NC sequences . 

3. Identifying nasal variants resulting from place 

assimilation. 

The Research Questions 

1. What are the nasal sounds? 

2. Where is the place assimilation of nasals in Standard 

English? 

3. What are the phonemic changes of /n/? 

Value of the Research 

The study is expected to be useful to learners of English 

and Arabic for the following reasons: 

1. It helps learners grasp the way nasals are produced. 

2. It helps them to be acquainted with the application of 

linear assimilation rules in the analysis of nasals. 

3. It makes them aware of the phonological patterns in 

which a nasal is assimilated to the following non nasal 

consonant in NC sequence 
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دراسة صوتية لإلدغام االنفي في المغة العربية الفصحى مع االشارة 
 لمغة االنكميزية

يقدـ البحث الحالي االصكات االنفية في المغة العربية الفصحى     
الحديثة. حيث يركز عمى طريقة نطؽ ىذه االصكات اثناء الكبلـ 

 ي : المتكاصؿ . لذلؾ فالبحث يفترض ما يم
.االصكات االنفية في المغة العربية تككف حساسة لمغاية بمعنى أنيا 1

 تككف مسؤكلة عف االدغاـ في مكاف االصكات الصحيحة غير االنفية.
 . االدغاـ االنفي في سمسمة االصكات االنفية يككف ارتجاعي.2
. االختبلفات في االصكات االنفية متكقعة الحدكث بشكؿ عاؿ في 3

 ية.المغة العرب
تعرض النتائج إف  االصكات العربية االنفية كخاصة ]ف[ يتأثر      

بشكؿ كبير بالصفات المكانية لؤلصكات الصحيحة التي تتبعو. بشكؿ 
متسمسؿ التنكعات المختمفة لصكت ]ف[ تحدث كنتيجة لئلدغاـ 
االرتجاعي في النصكص. لذلؾ فالتنكعات مثؿ ]ـ[ ، ]ف[ تككف بشكؿ 

 المتكاصؿ في المغة العربية الفصحى .   متكرر في الكبلـ 
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A Study of Speech Act In Medical Report   

Lecturer:Saddam Salim Hmood 
 

Department of English/ College of  

Education for Humanities/ University of 

 Thi-Qar, Iraq 

Email: Saddam-s@utq.edu.iq 

1.1 Introduction and The Problem of 

The Study  

The present study aims at applying the speech act 

theory in medical text by undergraduate EFL learners 

in Nasiriya province. In general, speech acts are acts of 

communication. To communicate is to express a 

certain attitude, and the type of speech act being 

performed corresponds to the type of attitude being 

expressed. For example, a statement expresses a belief, 

a request expresses a desire, and an apology expresses 

a regret. As an act of communication, a speech act 

succeeds if the audience identifies, in accordance with 

the speaker's intention, the attitude being expressed. 

(www.online.sfsu.edu/kbach/spchacts ) 

Key words : speech act theory , medical reports , 

directives, EFL 

1.2 Aims of the Study 

The present study aims at: 

1. Analyzing the Speech Act Theory to achieve better 

understanding the medical text. 

http://www.online.sfsu.edu/kbach/
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2. Showing how the Speech Act Theory can be applied to 

the text  "Medical text".   

1.3  Showing how effectively the text is realized by those 

speech acts and how successfully that four major 

categories of illocutionary communicative acts : 

constative, directives, commissives, acknowledgment 

applied in the text . 

1.3 The Hypotheses 

 It is hypothesized that the effective text requires the 

use of different types of speech acts with various 

degrees of explicitness of force, whether illocutionary 

act applied in the text or not. 

1.4 The Procedures 

The procedure consists of the following steps: 

1. Making full knowledge about the definition of speech 

act and its types.  

2. Classifying the types of speech act into 

constatives, directives, commissives and acknowledgm

ent. 

3. Analyzing the speech acts found in the selection made. 

4. Classifying the speech acts analyzed. 

1.5 Significance of the Study  
This study is hoped to have some theoretical and 

practical values. Theoretically, it will be of value for 

researchers, linguists, and postgraduate students.  

Practically, this study is useful for those who are 

interested in the use of formal medical reports 

especially in Nasiriya.  
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Jargonisation as a Means of Concealment:A 

Pragmatic View 

Rana Naji Aziz
1  

                                  Jathla Ahmed
2 

 

     

 

 

 

Introduction:  

The paper examines concealment as a pragmatic 

phenomenon. the act of refraining from disclosure 

especially an act by which one prevents or hinders the 

discovery of something, i.e. to cover up (Garner, 2011: 

190). Such affirmative act is intended or known to be 

likely to keep others from learning a fact of which they 

would otherwise have learned.   

The problem:  

The current paper tackles jargonisation, as a strategy 

of concealment. It aims at shedding light on how 

concealment is created by jargonisation and what is the 

purpose of concealing information in a communicative 

event.  

Aims and questions: 

The paper aims at shedding light on how 

concealment is created by jargonisation and what is the 

purpose of concealing information in a communicative 

event. To reach these aims, the paper tries to answer the 

following questions: (1) from a pragmatic view, what is 
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concealment? (2) How jargonisation is used as a 

pragmatic strategy of concealment? (3) What are the 

main aims of concealment ? 

Methodology: 

The paper employs medical-exchange examples 

collected through both interviews and questionnaires 

filled in by doctors as a data reference to reveal how 

concealment is utilized via medical jargons. 

Abstract: 

Language can be used as a vital means of delivering 

ideas, information, emotions and the like. Yet, it can 

also cut off communication by concealing information, 

intentions and purposes. The phenomenon of 

concealment is the ability of withholding intentions 

and/or information by making use of unclear and 

ambiguous language. It is a process adopted to hide 

something from over hearers by making part of the 

conversation unintelligible. The current paper tackles 

jargonisation, as a strategy of concealment. From a 

pragmatic view, "jargon" is specialized or technical 

language used within a specific field and understood by 

people within this field but not by others, as in 

computer, politics, business or medical jargons.  The 

paper aims at shedding light on how concealment is 

created by jargonisation and what is the purpose of 

concealing information in a communicative event. 



 
 

 
349 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 350 

The Impact of Connected Speech Aspects on Inducing 

Enthusiasm with Reference to Elizabeth I's Tilbury 

Speech 

Suha Rasheed H. Alkumet
95

  

 

 

 

Abstract : 

An informal or casual speech has a significant 

deviation from the citation form of words. In such a 

way, it may not be possible for one to realize fully all 

the boundaries of words during a speech. Because of 

the effect of natural speech on the boundaries of 

words, the sounds at the beginning and the end of 

terms are most affected. This impact can be explained 

by the fact that when an individual approaches the 

final sound of a word, his articulators already 

anticipate the initial sound in the next word. Thus, 

connected speech is characterized by an overlap of 

adjacent segments of the speech. One can refer to 

connected speech as a continuous stream of 

approximations and transitions. Native speakers 

experience little challenges in understanding what 

their fellows speak. This ease in understanding arises 

from the fact that the listeners have developed 

strategies to cope with the indistinct utterances arising 

                                                           
95

 Tikrit University/ College of Arts/ Department of translation 
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from connected speech. Speech is one of the essential 

aspects of leadership when dealing with people. 

Variations in the choice of words help structure the 

exact meaning and present well-informed content to 

the public. The aspects of connected speech play a 

very crucial role in passing the ideas to the others and 

excite the listener to complete their missions . 

Queen Elizabeth I  s addresses are engaging, 

informative, and precise. Exploring her remarks is 

integral among linguistics, as they help understand 

elements of connected speech and their relevance in 

communication. In her speeches, elements of elision, 

assimilation, rhythm, intrusion, and intonation are 

applied, ensuring her message is correctly portrayed 

to arouse enthusiasm in the English people and the 

army of United Kingdom.  

Model of Analysis 

The aspects of connected speech are tackled in 

this study according to Roach‟s model in the 4th 

edition (2009:107-118) of his book "English 

phonetics and phonology:  A practical course". The 

data collected in this research is analyzed using the 

connectionist model. The model helps researchers to 

create a competition and activation between phonetic 

candidates and speech input. Besides, the model 

enables researchers to understand the connection 

between the nodes in networks of sound outputs 

(Gaskell, Hare, & Marslen-Wilson, 1995, p. 414). In 
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such a way, it facilitates the comprehension of the 

transition between phrases in a sentence to show the 

aspect of connectedness in a speech.   

Methodology : 

This research is done through systematic literature 

review. This method enables the researcher to 

effectively appraise sources to determine those with 

information appropriate for use in answering the 

research question. Ideas derived from these sources 

are applied in identifying aspects of elision, 

assimilation, rhythm, and intonation. The data used in 

this research came exclusively from Queen 

Elizabeth‟s Tilbury speech.  

Conclusion: 

It is concluded that these elements not only create 

musicality in messages or lessons, but they also 

reduce the strain in pronouncing words in a speech. 

They ease the transition from one word or phrase to 

another. Intonation helps speakers to emphasize 

important points to their audiences. As illustrated in 

the paper, Queen Elizabeth I employed these tools to 

convince her army to increase their efforts in 

protecting their country's borders. Eventually, they 

defeated their Spanish aggressors. 
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 تأثير عناصر الكالم المترابط  في إثارة الحماس باإلشارة إلى
 / تيمبيريىخطاب الممكة اليزابيث االول

 

 96سيى رشيد حمد الكميت
 

 : المقدمة 
يتميز الخطاب المترابط  بتداخؿ األجزاء المتجاكرة منو . بحيث 
يمكف لممرء أف يشير إلى أف ىذا الكبلـ ىك دفق ا مستمر ا لمتقرب كاالنتقاؿ. 
يكاجو المتحدثكف األصميكف تحديات قميمة في فيـ ما يتحدث بو زمبلؤىـ. 

كلة في الفيـ مف حقيقة أف المستمعيف قد طكركا تنشأ ىذه السي
استراتيجياتيـ لمتعامؿ مع الكبلـ غير الكاضح الناشئ عف الكبلـ المتصؿ 

تتميز خطابات الممكة إليزابيث بأنيا جذابة كغنية بالمعمكمات . المترابط
كدقيقة. كيعد استكشاؼ مبلحظاتيا جزء ا ال يتجزأ مف عمـ المغة ، ألنيا 

 يـ عناصر الكبلـ المتصؿ كأىميتيا في التكاصؿ.تساعد في ف
 : مشكمة البحث

الخطاب ىك أحد الجكانب األساسية لمقيادة عند التعامؿ مع الناس. 
يساىـ  التنكع في اختيار الكممات في ىيكمة المعنى الدقيؽ كتقديـ محتكل 
كاضح لمناس. كذلؾ تمعب جكانب الخطاب المتصؿ دكر ا ميم ا لمغاية في 

ثارة المستمعيف إلكماؿ مياميـ. كلكف في نقؿ ا ألفكار إلى اآلخريف كا 
                                                           

 . تدريسية في جامعة تكريت/كمية اآلداب/قسم الترجمة 96
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بعض االحياف يساء فيـ الخطاب في آنو  لدل المتحدثيف غير األصمييف 
بسبب االدغاـ اك االيقاع اك التنغيـ اك االستغناء عف بعض االصكات اك 
إدخاؿ اصكات لمربط بيف كممتيف كىذه كميا اك بعضيا تطبؽ  لتسييؿ 

طؽ الكممات اك العبارات كالجمؿ كلمسرعة في نقؿ الفكرة لممستمع عممية ن
خاصة في المكاقؼ الحرجة كالميمة. مما يؤدم الى حصكؿ فجكة بيف 
المتحدث كالمستمع عندىا ال تحقؽ الرسالة المتضمنة في الخطاب 

، حيث ال يككف مف الممكف لممرء أف يدرؾ كؿ حدكد الكممات  مبتغاىا.
ؿ كامؿ. فإف األصكات في بداية المصطمحات كنيايتيا أثناء الخطاب بشك

ىي األكثر تأثرا . يمكف تفسير ىذا التأثير مف خبلؿ حقيقة أنو عندما 
يقترب الفرد مف الصكت النيائي لمكممة ، فإف اعضاء النطؽ تتييأ لنطؽ 
الصكت األكؿ في الكممة التالية.  لكف ىذا ال يمنع مف اف ىذه العناصر 

ب دكرا ميما في رفع اليمـ كالدفع نحك األماـ لمقياـ بالمياـ غالبا ما تمع
بالشكؿ المطمكب مف ىنا جاءت ىذه الدراسة  لتبحث عف مدل تأثير ىذه 
العناصر عمى إثارة حماسة المستمعيف األصمييف خاصة في مختمؼ 

 المياديف بؿ حتى في ميداف القتاؿ مثبل.
 أسئمة البحث

 ؟اك المترابطماىي عناصر الكبلـ المتصؿ  -1
ىؿ ىناؾ تأثير لعناصر الكبلـ المتصؿ اك المترابط كاإلدغاـ  -2

دخاؿ بعض االصكات  كاالستغناء عف اك اسقاط بعض األصكات كا 
 كاإليقاع  كالتنغيـ عمى إثارة الحماسة لدل المستمعيف؟ 
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ما مدل تضميف عناصر الكبلـ المتصؿ في بعض الخطابات  -3
 األكلى؟ المنتقاة  لمممكة اليزابيث

 : أىداف البحث
بناء عمى ما تقدـ في مشكمة البحث كأسئمتو السابقة تشكمت  

مجمكعة مف األىداؼ كالغايات التي يمكف أف تسيـ في تكضيح ىذه 
 -األىداؼ:

 . بط كتكضيحيا حسب  نمكذج بيتر ركجعرض عناصر الكبلـ المترا  -1
عناصر تحميؿ خطاب الممكة اليزابيث األكلى كبياف مدل تطبيؽ ال -2

 السابقة فيو.
 كشؼ تأثير ىذه العناصر عمى إثارة الحماسة لدل الناس.  -3

 : أىمية البحث
لمبحث اىمية كبيرة بالنسبة لمباحثيف المتخصصيف في مجاؿ عمـ 
المغة اإلنكميزية كخاصة الصكت مف اساتذة اك طمبة. كذلؾ يمكف 

عمى المتعمـ الراغب في تطكير مياراتو الكبلمية مف إلقاء الضكء 
عناصر الكبلـ المترابط اك المتصؿ كلفت انتباىو الييا كمحاكلة 
تطبيقيا ليتسنى لو نقؿ افكاره لآلخريف كالتكاصؿ معيـ كيتقبؿ افكارىـ 

 مف خبلؿ فيمو لما يسمع بدكف معكقات.
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 منيج البحث
يتـ ىذا البحث مف خبلؿ مراجعة منيجية الدراسات السابقة. حيث 

حث مف تقييـ المصادر بشكؿ فعاؿ لتحديد تمؾ تمكف ىذه الطريقة البا
التي تتضمف معمكمات مناسبة لئلجابة عمى أسئمة البحث. كما يتـ 
تطبيؽ األفكار المستمدة مف ىذه المصادر في تحديد عناصر الكبلـ 
المتصؿ اك المترابط منيا  الحذؼ كاالدغاـ كاإليقاع كالتنغيـ .إضافة 

ا البحث مأخكذة حصري ا مف خطاب الى إف البيانات المستخدمة في ىذ
الممكة إليزابيث االكلى تيمبيرم .فقد تـ اختيار أجزاء مف الخطاب 
لتحميميا كالبحث عف العناصر السابقة فييا كربطيا بردة فعؿ 

 المستمعيف.
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Advantages and disadvantages of E- learning 
Hayfa Hussein Ali 

  

 

 

 

Introduction: 

          Traditional method of learning depends on 

teaching that needs to teach face to face, where teacher 

controls the flow of information. The rapid advances in 

technology and the search for new methods has 

revealed new methods such as e learning. E- learning 

has many benefits and also has drawbacks. 

Problem 

      Online learning appears to have many advantages. 

Even though there is positive spin being endowed on 

cyber learning. In spite of this, there are certain 

drawbacks in using e- learning. These drawbacks can 

be formidable obstacles.  

Questions: 

1-Which is best to follow in teaching traditional or E- 

learning? 

2- Is it better to combine between them or depend on 

new model? 

Objective 

There are many goals regarding e –learning which are 

as follow: 

- Enhance the quality of learning and teaching. 
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- Meet the learning style or needs of students 

- Improve user-accessibility and time flexibility to 

engage learners in the learning process. 

- By displaying the cons and pros of e- learning, teachers 

can adopt appropriate model to follow. 

Importance 

    This research is important in field of teaching and 

learning. One of the importance of e- learning is that 

teachers and students both can develop advanced 

learning skills. Also there is a good practice of 

knowledge sharing followed through different online 

platforms.  
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Build Criteria to Evaluate the Quality of Technical 

Institutes Performance 

Ass. Prof. Dr. Diaa Obaed Mahmood    

Prof. Dr. Obaid Mahmmood Alzawbaee 

Ass. Lec. Ahmed Obaid Mahmood  

 

 

Abstract: 

Improving the performance of technical institutes is 

a global concern, and building the criteria produces 

indicators or measures that are able to support the facts, 

and facilitate their description, and help to guide the 

decision. 

This paper came to build criteria by which digital 

indicators or measures can be found that reduce the 

margin of diligence in a manner that increases accuracy 

and fairness in the evaluation and what distinguishes 

these criteria as they remain effective in the case of 

changing the degrees of hubs or adding new hubs, and 

that the proposed evaluation model includes of nine 

main hubs, whose grades are divided on each hub 

according to its relative importance, as the total score is 

(100) degrees, and the paper also included the 

evaluation mechanism. Meanwhile, the paper results a 

set of conclusions and recommendations, the most 

important of which are: 

1- The existence of a model for evaluating the 

performance of technical institutes helps them to check 
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on the level of implementation of their programs and 

contributes to improving the educational process and 

developing them. The proposed model and its results 

can be used during the evaluation years to find 

comparative criteria such as the index numbers to 

know the current development, positively or negatively 

for each component of the evaluation. 

2- Raising the efficiency of the performance of technical 

institutes by creating a positive competition between 

the institutions and that the use of indicators makes the 

decision more correct and away or reduce the margin 

of diligence. 

3- Can benefits from the feedback for the purpose of the 

amendment in a way that is compatible with the latest 

changes by applying proposed model. 

Keywords: Criteria, Quality Assurance, Evaluation, 

Model, Technical Institutes.  
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Efficiency of Infrastructure Services in Khor Al-

Zubair City (Iraq) 
Dr. Ameerah Mohammed Ali Al- Hameed

97
 

Dr.Firas Sami AbdulazizAlqatrani
98

 

                                         
 
 
 

 

 

Introduction: 

 
The study derives its significance from the importance 

of the infrastructure services and its social, cultural and 

economic dimensions that influence directly and indirectly 

human activities and daily life as infrastructure has an 

essential role in enhancing the quality of human life. In 

addition, upgrading infrastructure is considered a vital 

factor for the economic and social transformation since the 

existence of infrastructure with distinct efficiency is one of 

the most important elements of attracting investment in the 

industrial, commercial and service sectors. Out of this 

importance arises the objective of the study, which deals 

with the assessment of the performance of infrastructure 

                                                           
97 Firas Sami Abdulaziz Alqatrani (Ph.D.), Lecturer, University of Basra, 
College of Arts, Department of Geography, Iraq.. 
98 Ameerah Mohammed Ali Al- Hameed (Ph.D.), Assistant Prof., University of 
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services in the city of Khor Al-Zubair and determines the 

level of their effectiveness in meeting the requirements of 

the population in the city. 

The Problem:  
The study problem is put into the question whether 

the efficiency of infrastructure services in the City of Khor 

Al-Zubair meet the needs of the population and 

requirements of daily life. 

The Objective:  
This research aims to study the infrastructure 

services in the City of Khor Al-Zubair and evaluate their 

functional performance highlighting the basic services such 

as water, sewer, electricity, telephone services, 

transportation and roads, along with solid waste and 

landfill.  

The Hypothesis:  

The efficiency of infrastructure services and their 

performance mechanism may not be adequate with the 

needs of the population in the City of Khor Al-Zubair. 

Methodology:  

In order to prove its hypothesis, the study has relied 

on the descriptive method and analytical approach, and in 

order to achieve the objectives of the study, the researcher 

has depended on official reports and publications to obtain 

to the data used in the study. The researcher also relied on a 

field study, which lasted for three months using personal 

interviews and personal observations to fill the shortage in 

some of the information and data for infrastructure services. 
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Gender-Based Western Propaganda in Reporting 

Arab Women: Examining the Nexus between 

Western Propaganda and Arab Women Status 
 

Miss. Wafa MEKHAZNIA
99

 

   

 

Second Axis:  Media and journalism 

Introduction:   

Media is enormously important as a molder of 

public opinion and reflecting reality, yet propaganda 

in particular is extremely important in constructing 

specific attitudes and perceptions toward certain 

matters; mostly it carries many unpleasant 

connotations, yet this depends entirely upon the 

merits of the cause and the correctness of the 

information transmitted.  

The Problematic: 

In this study, we will be trying to answer some of 

the most important questions that are related to Arab 

women, mainly the way they are being depicted by 

western media, and hence the way they are being 

perceived by others and by themselves. 

Research Questions:  
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* What are the linguistic, semiotic, and semantic 

means and techniques employed by Western 

propaganda in depicting and reflecting the image of 

the Arab female? 

    * How and to what extent do religious, social and 

political factors contribute in shaping the image of the 

Arab woman; discovering the religious, political, and 

conventional dimensions of the racist vision towards 

the Arab woman?  

    * To what extent does this discriminatory vision 

affect the psyche of these women? 

Research Aims:  

Our aims from this study are multidimensional; 

starting with investigating the way in which the 

western media tend to depict and hence damage the 

image of the Middle Eastern female and therefore all 

the Arab females, then the effects that would be left 

on the psyche of these women. 

The Significance of the research: 
Our research strives to answer questions related to the 

position of women, in particular Arab women and how 

they are being perceived by the media. Hence, we will 

be investigating media‟s role in general and propaganda 

in particular, and how they are no longer restricted to 

informing and spreading knowledge. We will try to 

shed the light on the way ideological, political, and 

even social battles are often waged against racial and 

ethnic groups and against women in particular, and 
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using women‟s images as their emblems and 

stereotypes of women in the media are no exception, 

and the way they affect these women‟s sense of being. 

Research Methodology: 
In our study, we will be focusing more on the way 

Western Media contribute in the shaping of the public 

opinion towards Arab Women and the way in which 

they also contribute in the shaping of these women‟s 

perceptions towards themselves. In doing so, we have 

sought to conduct our study following the media 

content analysis; that is to study a broad range of texts 

and media outlets and figure out the way the two tend to 

perceive and hence reflect the image of the Arab 

female. Our research is based on measuring the amount 

of violence, negative portrayals of women in a 

representative sampling of some mass-mediated popular 

form of art. And hence we will adopt both quantitative 

and qualitative approaches. 
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Ideational Meaning in Joyce’s ‘Eveline’:a 

Semantic Study 
Asst. Prof. Dr. Hussain Hameed Ma’yuuf

100
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101

 

 

 

 

Abstract: 

This paper traces the ideational meaning in a 

short story entitled „Eveline‟ by James Joyce. The text 

of this short story is analyzed in terms of Halliday‟s 

Systemic Functional Grammar model. The ideational 

meaning of the text is traced and the verb processes 

used by the author in this short story are classified 

according to Halliday‟s model.  

An explicit description of the characters is 

reached at the end by virtue of studying of all the 

functions of the verbs used in the text of this literary 

work.  

The current study will examine and analyze the 

sentence structure that conveys semantic processes. 

Verbs are classified into six processes: material, 

mental, behavioral, relational, verbal, and existential. 
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Verb division according to their functions 

provides a fine picture of the whole atmosphere of the 

short story and a clear-cut description of the 

characters. Consequently, the meaning behind this 

literary work is ostensibly conveyed.  

The text is composed of 188 sentences which 

are all analyzed. The frequency of three verb process 

(material, mental & behavioral) was equal; each 

representing 20.21% of the whole text. The least 

frequent verb process was the verbal one 9.57%.  

 

Key words: Meaning, Ideational Meaning, 

Halliday’s Systemic Functional Grammar, 

Eveline. 
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The implication of COVID-19 on supply chain 

management of fast food companies Saudi Arabia: 

A case study 
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102
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103

 

 

Abstract 

This paper aimed to investigate the impact of 

COVID-19 on fast food companies, focusing on fast 

food restaurants. This has never been researched in 

the Arab world, which makes this paper a valuable 

contribution. The study focused on S.W Companies 

as an example of a fast food franchise in Jeddah, 

Saudi Arabia, where stringent restrictions were 

imposed in several areas.  

Research problem  

The world is facing a new virus and pandemic. 

COVID‐ 19, the disease caused by a new coronavirus 

(SARS‐ CoV‐ 2), when the first case reported in 

Wuhan, China. A few months later, COVID‐ 19 

spread around the world and turned into a pandemic. 

The COVID‐ 19 outbreak has had significant 

economic, political, and social consequences 

worldwide. After the World Health Organization 

declared COVID‐ 19 a pandemic in March 2020; 

several countries have suspended business activities 
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and adopted social distancing to slow down the rate of 

infection. All affected countries are struggling to 

simultaneously mitigate the economic impact and 

save lives. While some countries imposed lockdowns 

or curfews, other countries did not impose any 

restrictions. Saudi Arabia has imposed different levels 

of restriction, starting with a curfew in March 2020 

and progressing to a complete lockdown in May 

2020. Those restrictions affected restaurants the most. 

Therefore, as Saudi citizens interested in studying the 

impact of this crisis on our economy, we tried to do 

an early assessment by using S.W Companies as an 

example.  

Research Question  

This research paper aims to shed light on the 

potential effects of COVID-19 on fast food supply 

chain restaurants in Saudi Arabia. The main research 

question and sub-questions are:  

 How did the coronavirus (COVID-19) affect the 

supply chain management of S.W Companies?  

 How do coronavirus crises affect fast food 

restaurant sales?  

 Do coronaviruses cause any supply shortages for 

fast food restaurants? 

 How did coronaviruses change fast food 

restaurants‟ delivery?  

 What is coronaviruses' impact on fast food 

restaurants‟ workforce? 
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Research Target 

This paper provides an early assessment of the 

implications of the COVID-19 pandemic on S.W 

Companies‟ supply chain. The study divided into four 

parts: sales, supplies, employees, and delivery. The 

study findings revealed that COVID-19 affected these 

elements during total and partial lockdown, which led 

to a clear decline in them. 

  

Research Methodology 

We used documentary and qualitative research 

method. The study‟s methodology builds on an 

interview model to investigate the impact of COVID-

19 on S.W during the period from 1 April 2020 to the 

end of June 2020 in Saudi Arabia.  

 

Keywords: COVID-19, franchise, Supply chain 

management, Curfew, Lockdown, case study KSA. 
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