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 المقدمة

وأساسية، إذ ُتعد النواة األساسية في ترسيخ القيم   مرموقةتتبوأ العلوم اإلنسانية واالجتماعية مكانًة علمية 

بل هي األساس لجميع العلوم األخرى فعندما ُيبنى اإلنسان على أسس صحيحة ومعايير   اإلنسانية وتعزيزها،

مدروسة فسوف يبدع وينتج ويساهم في تطوير العلوم األخرى كافة، لذلك كان السعي مستمرًا في جميع  

 في سبيل تقارب االتجاهات  ود وبذل الجه المؤسسات المتخصصة حول العالم لتطوير وتحديث هذه العلوم

الفكرّية المتعّددة، والمضي نحو استعادة العلوم اإلنسانّية دورها في خدمة التراث اإلنساني، ومع فتح باب  

تتجلى ُمهمة البحث العلمي ِبوصفه أحد  الِعلم على مصراعيه في ظل ثورة التقنيات والتكنولوجيا الحديثة،

مجموعة كبيرة    هنا  وألجل هذا الغرض تداعى،  ة هذه العلوم وتعزز مكانتهااألهداف الرئيسة التي تحقق رسال

  من الباحثين واألكاديميين من مختلف دول العالم لتقديم البحوث المنجزة ومشاريع البحوث وأوراق العمل 

 "االتجاهات الحديثة في العلوم اإلنسانية واالجتماعيةضمن فعاليات المؤتمر الدولي األول الموسوم: "

(IMCoSH 2019) تشرين   -/نوفمبر10 -7سيعقد في جامعة أكدنيز ـ أنطالياـ  للفترة من :، والذي

باحثون   ، ومؤسسة ICSAI الماليزية العلوم والفنون واالبتكارات  كل من منظمة ، بتنظيمم2019الثاني/ 

وبالتعاون مع كل من  جامعة أكدنيز ـ أنطاليا ـ تركيا، وجامعة    Schwlar-Turkey حول العالم ـ تركيا

على أمل أن يسهم هذا المؤتمر  ان دميرال اسبارتا ـ تركيا، وجامعة سليمان الدولية ـ انطاكيا ـ تركيا، سليم

 في تطوير وتحديث العلوم االنسانية واالجتماعية، وبالتالي يسهم في بناء اإلنسان وخدمة البشرية جمعاء. 

 

 التحضيرية  هيئةالل

 م2019                       
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 والداللة  البنية في دراسة ـ الشفاء ايات في القرآني التعبير
 

 1قاسم كامل محمد  أ.م.د.

 :الملخص

القرآن الكريم تنزيل من حكيم حميد خير ما يبذل فيه الجهد واجل علم يطلبه االنسان واسمى  
مايشتغل به للكشف عن اسراره وبيان احكامه واالفادة من ارشاداته واوامره النه الشافي لكل مايشغل بال  

 العبد الضعيف 
من هللا من مرض ثم وضعه ويتضمن البحث بعد التعريف بالشفاء لغة وهو مايبري من السقم شفاء  

موضع العالج والدواء والشفاء واصطالحا هو عودة نظام الصحة للبدن بعد اختالله واعتالله عدة مطالب 
اولها : الفاظ لها عالقة بالشفاء منها النقه ) النقاهه( والسالمة ) العافية ( وثانيهما : شفاء وفرح في الصدور  

وتطهير الباطن والثالث : الشفاء من االسقام قوله   14ٍم مُّْؤِمِنيَن(( التوبة قوله تعالى ))َوَيْشِف ُصُدوَر َقوْ 
َلْت آَياُتُه      ُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء  آمَ   ِللَِّذينَ   ُهوَ   ُقلْ    َۗوَعَرِبي    َأأَْعَجِمي    تعالى ))َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآًنا أَْعَجِميًّا لََّقاُلوا َلْواَل ُفصِّ

  سقم  اذا  اي,    80  الشعراء((  َيْشِفينِ   َفُهوَ   َمِرْضتُ   َوِإَذا))  تعالى  قوله  والشفاء  المرض :    ع والراب  44  فصلت ((  
  ُكلِّ  ِمن ُكِلي ُثمَّ )) تعالى قوله االدوية  واخضع  االغذية اعظم :  والخامس ويعافيه يبرئه فهو واعتل جسمي
ِلكَ  ِفي ِإنَّ   ۗلِّلنَّاسِ  ِشَفاءٌ  ِفيهِ  َأْلَواُنهُ  مُّْخَتِلفٌ  َشَرابٌ  ُبُطوِنَها ِمن َيْخُرجُ  ُسُبَل َربِِّك ُذُلاًل ۚ َفاْسُلِكي الثََّمَراتِ   ََلَيةً  ذََٰ

 .  69  النحل(( َيَتَفكَُّرونَ  لَِّقْومٍ 
الى العسل  وجاء في زاد المسير : ان الهاء من ) فيه شفاء للناس ( ثالثة اقوال : احدهما ترجع 

والثاني : ان الهاء ترجع الى االعتبار والشفاء بمعنى الهدي والثالث : انها ترجع الى القرآان الكريم شفاء  
للجميع من االمراض المادية والروحية وان ما ذكر في هذه االية هو الشفاء الذي جعله هللا ) عز وجل (  

  ي ) صل هللا عليه وسلم ( .في العسل الن الضمير )  الهاء  ( يعود اليه الن النب
  

 
  –  2010قاســم كامل محمد، دكتوراه في اللغة العربية وأدابها . عضــو الهيلة التدريســية في كلية االداب / جامعة االنبار  1

 االدارة واالقتصاد. ن عميد كلية. عضو الهيلة التدريسية في كلية االدارة واالقتصاد ومعاو  2011
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 الشريفة  النبوية والُسَنةُ  الكريم القرآن منظور  من والمجتمع الفرد إصالح
 

 1د. أحمد حميد أغلو

 :الملخص

ان كتاب هللا تعالى في الصدور والسطور حافظًا لألمة في حركة اتجاهها نحو اإلصالح والكمال 
الظلم والظلمات والقهر واالستعباد منقوَص الكرامة، مهاَن الجانب اإلنساني، واالنسان المتخبط في دياجير 

لن يكتسب الرفعة اال ان يكون في ِظالل االسالم، في مجتمٍع تحكمه ضوابط االيمان واليقين في حريٍة  
وتسامح يشمل الفرد والمجتمع، واالسالم قد نأى باإلنسانية عن االعتداء ومصادرة الحقوق واَلراء داعيًا الى  
التسامح االيجابي الفعال بين الناس جميعًا بغض النظر عن االتجاهات الدينية والميول الفكري مع اهل  

 الديانات السماوية معترفًا بالتباين الديني والثقافي بينه وبينهم. 
مبدأ  صلى هللا عليه وسلم على  وقد أكد القران الكريم منذ نزوله على سيد الخلق نبينا محمد 

ُأطلق المؤتمر الدولي األول بعنوان) االتجاهات الحديثة في العلوم اإلنسانية واالجتماعية (    ولما  ،االصالح
أحببت المشاركة فيه لمعالجة بعض الظواهر السائدة في المجتمع والتي تطبع بها الفرد. وحينها جال  

ق ذهني الى موضوع  بخاطري في ما ينبغي أن أكتب فيه من المحاور المتاحة في هذا المؤتمر المبارك فنسا
)إصالح الفرد والمجتمع من منظور القرآن الكريم والُسَنُة النبوية الشريفة( ألن هذا الموضوع أصبح محورًا  
ضروريًا في الدعوة الى هللا سبحانه وتعالى، وألن ُسنة الرسول صلى هللا عليه وسلم كانت تطبيقًا نموذجيًا  

ح وتقبل اَلخر؛ ذاك ألن النبي عليه الصالة والسالم ُأوتي القران  وصورًة رائعة، وقدوة فذة لإلصالح والتسام
ومثله معه، وإذ يعد اإلصالح جزءًا من مبادئ حقوق االنسان وفق الِشرعة الدولية وما ُدّون في هذه الشرعة  
إنما هو نتاج فكري غربي أفرزته الثورة الفرنسية وسقوط الباستيل ، وقسمت هذا البحث الى تمهيد اشتمل 
على التعريف بمفردات العنوان، ثم المبحث األول: اإلصالح والدته في الفرد واستقراره في المجتمعات، ثم  
المبحث الثاني: صفات الُمصلحين المؤثرين بالفرد والمجتمع، ثم المبحث الثالث اشتمل على: أهم جوانب  

القائمين على هذا المؤثر الخير كله، االصالح في الفرد والمجتمع، ثم الخاتمة.  وختاما اسال هللا ان يوفق  
 انه نعم المولى ونعم النصير. 

  

 
 جامعة أردهان، تركيا. –هيات خصص تفسير وعلوم القرآن، كلية اإللتحمد حميد أغلو، د.  1
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 والتأسي  االتباع أحكام على ذلك وأثر وتمييزها  النبوية السنة تصنيف
 

 1أ.م.د. عيسى أحمد محل الفالحي 
   :الملخص

للقرآن الكريم، أو  السنة النبوية من المصادر المهمة للتشريع سواء أكانت مفسرة أم مبينة أو مقيدة 
كانت قد استقلت بتشريع أحكام شرعية بذاتها .. ولكن هذه السنة )قولية كانت أو فعلية أو تقريرية( يضع  
لها علماء االسالم تصنيفات تتغير على أثر تمييزها أحكام وجوب االتباع والتأسي التي أمرنا بها القرآن  

 الكريم وتنتقل عبر األحكام التكليفية الخمسة. 
- الصل العام أن السنة للبالغ والتشريع وعلى ذلك تحمل ابتدا إال إذا دل الدليل على أمر آخر ا

كان يمارس اضافة لكونه نبيا مرسال  . إال أن النبي -كالخصوصية، أو التدرج، أو السياسة أو غير ذلك
ى، أو يضيق  ينتقل إلى مراتب أخر  مبلغا عن هللا تعالى اختصاصات أخرى قد تجعل ما يصدر عنه 

 حكمها ليشمل شرائح بعينها من الناس .. ومن هذه التصنيفات للسنة غير التشريع ما يأتي:
أو فعلها بصفته إماما وحاكما عاما فيجعل ما يصدر عنه على وفق هذا التصنيف   ما قالها النبي

 يختص بمن هكذا صفته وليس عاما. 
 كالزواج بأكثر من أربع نساء وغيرها. نصوص مختصة به أصال ال يشاركه فيها أحد من الخلق 

ما صدرت عنه بصفته قاضيا حين يحتكم إليه المتخاصمون في قضية ما مما يضع احتمالية أن  
 يكون ما صدر عنه تبعا للبينات في وقائح األحوال هذه.

س ما يحملها البعض تبعا للجبلة البشرية التي يختلف فيها البشر عادة كاألكل والشرب والنوم واللب
وغيرها .. وهناك ما يختلط بين أمر التشريع والبالغ والعمل الجبلي كالطواف راكبا ، واالضطجاع بعد سنة  

 الفجر .. الخ.
ما يحملها بعض العلماء أنها صدرت عنه تبعا الجتهاده وخبرته، أو مراعاة لما موجود في بيلته ..  

واجتهاداته بخصوص بعض االمور الدنيوية   ولذلك وجدنا اختالفا بين العلماء حول الطب النبوي مثال،
 كترك تأبير النخيل وبعض الخطط العسكرية.

 
 الدقيق ، وتخصـصـهفلسـفة الشـريعة االختصـاص بتخصـصالدكتوراه، حاصـل على  عيسـى أحمد محل الفالحي،  أ. م. د.  1

 قسم الشريعة. –كلية التربية للبنات  ـالجامعة العراقية وعضو الهيلة التدريسية في  ،أستاذ مساعد ،الفقه اإلسالمي واصوله
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ما يحملها بعض العلماء في اطار السياسة الشرعية الخاضعة للشورى والتي تتغير تبعا الجتهاد  
 المستشارين .. 

مسائل تبعا لالختالف في  على ضوء هذه التصنيفات وجدنا اختالفات فقهية في كثير من ال
 تصنيفها. 

بحثي المتواضع هذا هو دراسة تأصيلية ألثر االختالف في تصنيف السنة النبوية على أحكام  
االتباع والتأسي بالرسول وقسمته إلى مقدمة وخاتمة وخمسة مباحث تبعا لألصناف أعاله، واشتملت تحتها  

 على مطالب وفروع وتطبيقات لمسائل فقهية تبعا لذلك. 
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 المعاصرة المدنية المجتمعات ضبط يف  ودوره الفقه أصول
 

 1محمد مزيان أ . 

 :الملخص

كيف يمكن ألصول الفقه باعتباره أداة منهجية من مسايرة العصر دون أن يخرج عن مساره 
 االستنباطي ؟ وأي دور له بعد ذلك في ضبط المجتمعات المدنية على مستوى التنظير والممارسة والتطبيق؟ 

تعد الديمقراطية التشاركية خيارا استراتيجيا للعديد من الدول العربية واإلسالمية ، خاصة تلك التي   
تسير على نهج الدولة المدنية التي تعتمد على الديمقراطية والفصل بين السلطات . ولما كانت السلطات 

ل االجتماعية والتنموية ، فقد التنفيذية ألغلب الدول قد عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة لجملة المشاك
ظهرت المجتمعات األهلية والمدنية في شكل جمعيات ومنظمات للعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة  
للمجتمعات العربية في كل مجاالته ،وعلى هذا كان البد من إطار شرعي ينظم السير العادي لهذه 

فقه باعتباره منهجا مرنا يمكن تطبيق قواعده على  المؤسسات ، وهو الدور الذي يضطلع به علم أصول ال
المجتمع ومؤسساته . وفي هذه الورقة سيتم التركيز على قاعدتين أصوليتين ودورهما في ضبط هياكل هذه  
المؤسسات وهي : قاعدة الواجب الكفائي ودوره في تحقيق مجتمع الواجب،  وقاعدة الترك الذي يعد فعال 

. فالواجب الكفائي يؤطر العمل التطوعي ، ويضمن استمراريته كما بين ذلك   عند كثير من علماء األصول
الشاطبي في الموافقات . وأما قاعدة الترك فهي تحرك همم المسلمين لتحمل مسؤولية تسيير الشأن العام ، 

 والمساهمة في جلب الخير للناس .وذلك من خالل فروع الترك الكثيرة .  
 : أهدافها

 توسيع نطاق علم أصول الفقه ليشمل المجاالت االجتماعية والسياسية      -*
تعميق الوعي بضرورة إصالح الجمعيات المدنية انطالقا من القواعد و الضوابط األصولية    - *

 لتجاوز األزمات المتكررة  
المجتمع  ثانيا : ضوابط وقواعد  أوال : اإلطار المفاهيمي لمصطلحات الورقة  المحاور الرئيسية:

ثالثا : تطبيقات قواعد وضوابط علم أصول الفقه على المجتمعات المدنية   المدني في كتب أصول الفقه 
 . المعاصرة

 
الدكتوراه   ببرنامج ، التحق  2015  عامر يسـتجالماحاصـل على شـهادة ، جامعة ابن زهر أكادير/ المغرب، محمد مزيانأ.   1

 . 2018سنة 
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 فقهية  دراسة – والوالة الخلفاء توقيعات
 

 2يأ.م.د. إيناس عبد الرزاق عل        1أ.م.د. عيسى أحمد محل الفالحي 

 :الملخص

التوقيعات فن من فنون اللغة ومن أساليب الكتابة البيانية، غايته ايجاز الكالم أو األحكام بعبارات 
بليغة ومؤثرة. تعود نشأتها الى قديم الزمان فقد رويت عن اإلسكندر المقدوني، وكذا عن عدد من ملوك 

 الصين والفرس والروم والسالطين العثمانيين وغيرهم.  
لعرب ليصبح ضرب من ضروب اإليجاز والبالغة، والسيما حين اتسعت تطور هذا الفن عند ا

الدولة اإلسالمية واضطر الخلفاء واألمراء والوالة إلى الكتابة بحكمهم أو برأيهم على ما يرفع إليهم من مظالم  
 أو مطالب. 

غة  ولما كان القرآن الكريم في القمة من البالغة واالعجاز فقد أصبح مصدرا لالقتباس في صيا
قد أؤتي جوامع الكلم فقد أصبحت السنة مصدرا آخر لالقتباس، فكانت   التوقيعات. ولما كان الرسول 

التوقيعات في األغلب اقتباسًا من آية قرآنية، أو حديث شريف، وأحيانا يستعان بمثل مشهور، أو حكمة  
معترف بها في التوقيع. كما استخدم الخلفاء واألمراء بالغتهم في صياغة عبارات لتوقيعاتهم ربما اصبحت  

 بعد مثال شائعا.  فيما
ع عرف كان للخليفة عمر بن الخطاب، حين كتب إليه سعد وتروي بعض كتب األدب أن أول توقي

لرجل شكا   الهواجر وأذى المطر( ووقع عثمان يستأذنه في بناء فوقع له: )ابن ما يكنك من بن أبي وقاص 
لفاء ُيمتدحون بروعة توقيعاتهم ,  فقرا: )قد أمرنا لك بما يقيمك وليس في مال هللا فضل لمسرف( وكان الخ

قال ابن األثير عن المستظهر باهلل: "حسن الحظ، جيد التوقيعات، ال يقاربه فيها أحد، يدل على فضل  
غزير، وعلم واسع". وازدادت عناية الخلفاء والسالطين واالمراء والقضاة بإنشاء ما يسمى "بديوان اإلنشاء"  

اتهم، فكان منصب الموقع بديوان اإلنشاء يعادل بعض الوظائف  أو "ديوان التوقيعات" لصياغة توقيع
 القضائية. 

 
أستاذ  ، وهي  إلسالمي واصولهالفقه ا  هو  الدقيق  صخصلتاو   فلسفة الشريعة  في  ، دكتوراه   الفالحي  محل  أحمد  عيسى.  د.م.أ  1

 قسم الشريعة.  –كلية التربية للبنات  ـالجامعة العراقية في  تدريس وعضو هيلة مساعد
 الجامعة العراقية.  في أستاذ مساعد، وهي الدكتوراه  شهادةحاصلة على  ،الجبوري  علي الرزاق عبد إيناس. د.م.أ 2
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بحثنا هذا هو دراسة لتوقيعات أصحاب الواليات العامة وأصلها، مع دراسة فقهية لنماذج من هذه التوقيعات  
والسيما التي تضمنت أحكاما عملية .. وقسمناه إلى مقدمة وخاتمة وثالثة مباحث اشتملت تحتها على  

 لب وفروع .. وكانت خطة البحث كاَلتي: مطا
 تعريف مصطلحات العنوان. المبحث االول:

وتضمن ثالثة مطالب شملت التعريف بفن التوقيعات ، وبالواليات العامة والتمثيل لها، ثم التعريف بأصحاب  
 التوقيعات )الواليات العامة(. 

 أسبابها، وشرحها. –نماذج من نصوص التوقيعات  لمبحث الثاني:
 واشتمل على ثالثة مطالب: تصنيف التوقيعات. وبيان مراجعها، وختم بشرح لبعض التوقيعات المشهورة. 

 نماذج من األحكام الفقهية للتوقيعات وتأصيلها.  المبحث الثالث:
 واشتمل على مطالب لدراسة نماذج من التوقيعات وتحليلها ودراسة أحكامها. 
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 قوسهمط – وصاياهم – نشأتهم الشيطان عّباد
 

 1خالد سعدون محمد عبد العزيز القره غوليد. 
 :الملخص

الحمد هلل علي الشأن، وأعوذ باهلل من زيغ الشيطان، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا 
 محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد ...

عّباد الشيطان، والطقوس التي يمارسونها، توّلد رهبة  أهمية البحث: إن بشاعة المعتقد الذي يدين به  
عظيمة من انتشارها في المجتمعات اإلسالمية، األمر الذي يوجب علينا جميًعا البحث والوصول إلى حقيقة  
أمرهم ومعتقدهم وتفنيد ذلك بطرق علمية وتحقيق أهم نتيجة في ذلك وهي تخليص المجتمعات االسالمية  

 من زيغهم وكيدهم. 
اف البحث: يهدف البحث إلى التعرف على أصول تلك الفرقة، والجذور التاريخية لبديتها، أهد 

وكيفية تطورها وصواًل إلى زماننا هذا، واألهم في ذلك هي عقائدها وافكارها التي يؤمنون ويعتقدون بها،  
 ومناقشة بعضها. 

وع: الفرع األول: عبادة  محاور البحث: المطلب األول: تعريف مفردات البحث، وكان فيه ثالثة فر 
الشيطان في الحضارات القديمة. الفرع الثاني: الشيطان في الديانات السماوية. الفرع الثالث : عبادة الشيطان  

 في العصر الحديث.
المطلب الثاني: أهم عقائدهم وطقوسهم وأعيادهم، وفيه ثالثة فروع: الفرع األول: أهم عقائدهم  

الطقوس التي يمارسونها. الفرع الثالث: أهم األعياد والمناسبات عندهم. ثم   ووصاياهم. الفرع الثاني: أهم
 الخاتمة التي اشتملت على أهم النتائج. 

  

 
االســــــــالمية في ديوان الوقف مدرس في دائرة التعليم الديني والدراســــــــات    ،دون محمد عبد العزيز القره غوليخالد ســــــــعد.   1

 العراق.  /بغداد ـام االعظم الجامعة كلية اإلمي من ماجستير فكر اسالم، حاصل على السني
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 المال  حفظ في اإلسالمية  الشريعة مقصد على وأثرها الربوية المعامالت
 

 .1محمد أحمد مطر  د.

 :الملخص

معالجته لموضوع يتعلق بأهداف الشريعة وغاياتها  أهمية البحث: يأخذ البحث أهميته من خالل 
وهو موضوع مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المال وكذلك تناوله لموضوع المعامالت الربوية التي  
انتشرت انتشارًا واسعًا في هذا العصر وتحت مسميات كثيرة وخادعة مما يحتم التعريف بها والتنبيه لخطورتها   

حثين وطالب العلم عامة والدراسين المتخصصين في المعامالت المالية على وجه  ويلبي البحث حاجة البا
 الخصوص .

مشكلة البحث: تتبلور مشكلة البحث في التساؤل التالي: ما مدى تأثير المعامالت الربوية على  
وية؟ ما  مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المال؟ ويتفرع منه األسللة التالية ما المقصود بالمعامالت الرب

 أنواع المعامالت الربوية؟ ما ضوابط التي تساعد على حفظ المال في الشريعة اإلسالمية . 
أهداف البحث: يهدف البحث لتحقيق عدة أهداف منها: بيان مفهوم المعامالت الربوية واَلثار  

التعّرف على أثر المترتبة عليها الكشف عن أسباب عناية الشريعة بالمال وجعله أحد الضروريات الخمس 
 المعامالت الربوية على مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المال .

منهج البحث :اعتمد الباحث في كتابة هذا البحث على : المنهج التاريخي وهو عبارة عن إعادة  
للماضي بواسطة جمع األدلة وتقويمها، كما استفاد الباحث كذلك من المنهج الوصفي : وهو طريقة من  

لتحليل والتفسير بشكل علمي منظم من أجل الوصول إلى أغراض محددة لوضعية اجتماعية أو طرق ا
مشكلة اجتماعية أو إنسانية، هناك الكثير من الدراسات التي تناولت الربا فقد : تناولت رغداء محّمد أديب 

الّربا ال يساهم في  م( موضوع الّربا وبدائله في اإلسالم  وحاولت من خالل البحث بيان أّن 2000زيدان )
تقّدم اإلقتصاد, بل هو على العكس من ذلك سبب أساسّي في األزمات اإلقتصادّية, وسبب رئيس أيضًا في  
تقسيم المجتمع إلى أغنياء وفقراء, وهو ال يخدم إاّل فلة قليلة ال يهّمها سوى الربح وجمع المال, وحّتى هذه 

 اّلذي يسّببه الّربا سوف يصيبها ال محالة.  الفلة تكون فائدتها مؤّقتة ألن خلل اإلقتصاد 
م ( البدائل المقترحة عن الربا في المديونية ذات    2005وناقش محمد محروس المدرس األعظمي ) 

القيمة الكبيرة وتوصل البحث إلى أن هذه البدائل تدفع االقتصاد اإلسالمي إلى األمام قدما ، وتبعد عن  

 
 العراق. -تدريسي في جامعة االنبار 1
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ر أحدنا من األسد وتحقق المنافع التي حققها االقتصاد الغربي، من : الربا الذي يفر منه كل مسلم كما يف
تجميع األموال ،  واستخراج المكتنزات.. وتحويلها إلى مدَّخرات منتجة ، وزيادة الدخل القومي، الذي يخسر 

لعمل مبالغ كثيرة، بسبب : عدم قدرة األموال الصغيرة على تحقيق مشاريع كبيرٍة منتجة، وعدم القدرة على ا
عند كثيٍر من أصحاب المدَّخرات، أو عدم المعرفة بطرق اإلنتاج النافع.. فنجمع أموالهم باإلقراض الذي 

ل ما كان عاطاًل :   يأتيهم بنفع، ويشغِّ
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 موضوعية  دراسة ـ الكريم القرآن في الناجين قلة
 

 1طالب هادي الحج د.

 :الملخص

األيام والساعات؛ هو تدبر في آيات هللا تعالى التي  إن خير ما صرفت له الطاقات, وفنيت ألجله 
جاءت في كتابه العزيز, فالقرآن المجيد هو حبل النجاة لكل من أراد أن ينجو فهو حبل هللا الممتد من  
األرض إلى السماء, ومن خالل التدبر والتفكر في السنن الربانية واَليات القرآنية, والتي تناولت كلمة القلة 

يه, فقد برزت الحاجة إلى تناول مثل هكذا موضوع ودراسته, والوقوف على معانيها وربطها  التي وردت ف
بالواقع الُمعاش, ألنه قد ينظر إلى مفهوم القلة نظرة خاطلة وخاصة في مجتمعنا اليوم, إذ يتم تقويم حالته  

معاني اَليات القرآنية   بعيدًا عن الصواب, فالقلة دائمًا في نظر الناس كلمة مذمومة, ولكن بعد البحث في
التي وردت فيها هذه اللفظة, نجد الحق فيها على عكس تلك النظرة السائدة, فعلى المستوى اإليمان؛ نجد  
أن أقالء هم من ينهضون بواجب الدعوة ويقبلونها, وقليل من يتمسك بهدي وسنة النبي صلى هللا عليه  

محمودة هي التي ورد التعبير عنها في القرآن الكريم جاءت  وسلم واالنبياء في كل امة من االمم, ألن القلة ال
 في مقام المدح ألصحابها, فكانت الفرقة الناجية التي مدحهم هللا تعالى وأثنى عليهم.

ثم إن المتتبع َليات القرآن الكريم سيجد أن السابقين لإليمان والناصرين للدعوة إلى هللا تعالى    
ين تقوم عليهم الدعوة وتبليغ الرسالة, فقد جرت سنة هللا تعالى في عباده  وصيحات الحق هم القلة, فهم الذ 

ان يجعل في كل زمان قلة رائدة تدعو الناس إلى الهدى وتردهم عن الردى, وتهديهم إلى صراط هللا المستقيم,  
 فهم اهل الصبر والثبات.  

ذم الكثرة ومدح القلة على جميع  فيعتقد معظم الناس أن الحق دائًما في الكثرة، لكن القرآن الكريم    
المستويات، فيقول تعالى على المستوى اإليمان )وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين(، وعلى المستوى  

 العددي )ألهاكم التكاثر( وعلى المستوى الجهادى )ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغِن عنكم شيًلا(. 
الخيرة لكي تقوده وترتاد له مواطن الخير, وتحذره من   وعلى هذا فأن المجتمع الذي يخلو من القلة

مغبات الشر والفساد, فهو مجتمع على خطر عظيم, ألن القلة الرائدة في كل مجتمع بمثابة العقل الواعي,  
 لكي يحفظ األمة. 

 وقد تضمنت خاتمة بحثي النتائج اَلتية:

 
 التفسير وعلوم القرآن.طالب هادي الحج ، جامعة األنبارـ العراق، كلية العلوم اإلسالمية ـ قسم  د. 1
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دة تدعو الناس إلى الهدى وتردهم  جرت سنة هللا تعالى في عباده ان يجعل في كل زمان قلة رائ  -1
 عن الردى, وتهديهم إلى صراط هللا المستقيم, فهم اهل الصبر والثبات. 

إن المتتبع َليات القرآن الكريم سيجد أن السابقين لإليمان والناصرين للدعوة إلى هللا تعالى   -2
 وصيحات الحق هم القلة, فهم الذين تقوم عليهم الدعوة وتبليغ الرسالة.

وإن القلة الرائدة في كل مجتمع بمثابة العقل الواعي، والذاكرة الواعية التي تحفظ األمة، وتحفظ    - 3
لها، وتعي أسباب عزها ونصرها، وعوامل تحللها وفسادها، وهؤالء هم أولو البقية التي يعبر عنهم القرآن  

 الكريم.
كريم جاءت في مقام المدح  ثم إن القلة المحمودة هي التي ورد التعبير عنها في القرآن ال - 4

 ألصحابها, فكانت الفرقة الناجية التي مدحهم هللا تعالى وأثنى عليهم. 
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 طه  لُسوَرة البياني التفسير
 

 1علي عباس علوانزهرة م. د. 
 :الملخص

 :االهداف الخاص للسورة
 _التحدي بالقران بذكر الحروف المقطعة في مفتتحها. 1
 رسالة محمد )صلى هللا عليه وسلم( اثبات  ،البشرية هللا  لسعادة_التنوية بانه تنزيل من 2 .1

عرضت بعض مشاهد   ،, عرضت السورة ليوم الحشر االكبربسط نشاه موسى )عليه السالم( وتأييد هللا اياه  
 يوم القيامة . 
 _ التشنيع على بني اسرائيل لعبادتهم العجل في مغيب نبي هللا موسى )عليه السالم( .3

 اهمية البحث:  
 تعلق الموضوع بأشرف الكتب واجلها وهو القران الكريم . .1
 البحث في سورة طه يظهر عناية هللا تعالى وحفظه وتسلية ألوليائه .  .2
 الدراسة اللغوية تصقل الباحث. .3
خالل يبرز هذا الموضوع جمال القرآن الكريم وبالغاته , فتح افاق جديده امام الباحثين من   .4

ثناء الدراسة  الموضوعات التي تم طرحها والنتائج التي توصل اليها الباحث وابراز وجوه االعجاز وحقائقه ا
 واثراء المكتبة االسالمية بهذا النوع من التفسير .  ،اللغوية والقرآنية

 منهج البحث: 
 _ كتابة اَليات مضبوطة بالحركات .1
 يان معاني المفردات الغريبة ._ الرجوع الى المعاجم اللغوية من اجل ب2
 _خدمة البحث بالرجوع الى المراجع االصلية والمعتمدة من كتب التفسير وغيرها . 3

 خطة البحث: 
يتكون البحث من مقدمة , وفصل تمهيدي وتعريف عام بسورة طه والقران اعجاز وسعادة وخشية  

والخاتمة  ،  بالعجل  م , وفتنة بنى اسرائيل,اللمسات البيانية في هذه السورة , ومعجزة عصا موسى عليه السال
 وملخص البحث وترجمة النتائج . ،والفهارس

 
 .2016الدكتوراه  حاصلة على شهادةس علوان، م. د. زهرة علي عبا 1
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 اإلسالمية  الشريعة خالل من لألبناء والعقدي الروحي البناء مقومات
 

 1عماد جمال أحمد الجبوري د.

 :الملخص

نابعة من حاجة األبناء الماسة إلى صناعة الذات القائدة وتطورها عند األبناء وكيفية    :أهمية البحث
القيادة  للمجتمع والتي ذابت واندثرت في داخل نفوس االبناء، بسبب التغيير الكبير في المفاهيم، والسلوكيات 

ئدة من هذا البحث أيضا،  السلبية، الخاطلة، لدى الكثير من الشباب ، وخاصة في العالقات العائلية، الفا 
هو كيفية مراقبة سلوك األبناء، والعمل على تقويمها، وفق المنهج الرباني القويم ، لذلك تعد الشريعة 

 االسالمية الركيزة األساسية واللبنة األولى لعملية البناء الروحي، والعقدي لألبناء.   
 :أهداف البحث

مستقيمة على مبادئ ديننا الحنيف، والفطرة السليمة ، يهدف إلى إنشاء شخصية إسالمية  .1
 وكذلك ترسيخ العالقة بين األبناء واَلباء وباقي فلات المجتمع . 

التوجيه نحو كيفية غرس العقيدة االسالمية الصحيحة، وكيفية حمايتهم من الزيغ والضالل،  .2
 هج االسالمي القويم . خاصة في عصرنا الحاضر، وظهور الفرق المتشددة من خالل اتباع الن

إنشاء جيل قيادي يحارب الجهل والظالل، وجعله يتحمل المسؤولية، من خالل صقل   .3
 الشخصية لدى االبناء وإظهارها بالمظهر الالئق أمام العالم .

 منع التقليد األعمى، والسير بالظالم خلف الجهال، ومدعي العلم والصالح . .4
 محاور البحث: 

 : تعريف البناء الروحي والعقدي لغة واصطالحا   المطلب األول    
 المطلب الثاني: البناء العقدي واالخالقي.   
 المطلب الثالث : البناء بالتربية والتعليم. ويقسم الى أربعة أفرع :    

الفرع الثاني : التربية من خالل النصيحة والموعظة واالرشاد   ،األول : التربية بالقدوة الحسنةالفرع  
 الفرع الثالث :  التربية من خالل الترغيب والترهيب . الفرع الرابع : التربية بتحمل المسؤولية  . 

 . الخاتمة ونتائج البحث 

 
الدراســي: دكتوراه في أصــول التحصــيل  عليم الديني والدراســات اإلســالمية،دائرة الت  مدرس في ،عماد جمال أحمد الجبوري  1

 .بغداد / العراق ـكلية اإلمام األعظم  ـالدين 
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 والمدني  الديني وجدلية الهجرة
 

 1د. فتح الرحمن الحاج عبد هللا محمد عيسى

 :الملخص

والهجرة في تاريخ اإلسالم تمثل منعطفًا تاريخيًا مهمًا  ؛ فقد كانت بداية تبلور األمة اإلسالمية  
 فاجتمع الديني التعبدي المحض مع الديني الحيوي اَلخر وظهر مفهوم األمة. 

المهجر الذي أوى الناس إليه ألسباب دينية سمي بالمدينة، وتحمل أسمى صور المدينة الفاضلة  
فكانت يثرب المدينة المنورة، وهذا إنتاج لمفهوم للدين والمدينة ممتزج بعناية ودقة؛ فمن الدين   المستنيرة

 والدينونة كانت المدينة التي تدين لنظام عام ينظم كل شؤون الحياة.
صار المهاجر إلى المدينة، هو الموالي ألهل اإلسالم وإمام المسلمين، وهو رمز المواطن الصالح،  

 قالوا: مهاجر ليس بأعرابي.  والمتحضر حتى
 أهمية البحث: 

تكمن أهمية البحث في أنه يطرح قضية الدين في اإلسالم على أنها هي قضية تمدن، ال بل هي   
 التمدن نفسه ؛وذلك من خالل اللغة الوضعية واالصطالحية، ومن خالل المسيرة التاريخية لإلسالم. 

 الهدف:
ة حديثة تحلل )تفكك( األجزاء األساسية وتعيد قراءتها وإعادة  هو قراءة السيرة والنصوص قراءة بنيوي 

 ترتيبها مرة أخرى ليتجلى مفهوم جديد وأصيل في نفس الوقت.
المحتويات:روح التمدن في دعوة اإلسالم، المفهوم اإلسالمي للدين والمعنى لًغة وشرًعا، مفهوم  

 السيرة والثقافة االسالمية.  الديني والمدني في العصر الحديث، الهجرة كمفهوم للتمدن في
 

  

 
د. فتح الرحمن الحاج عبد هللا محمد عيســــــى، أســــــتاذ مشــــــارك حاصــــــل على درجة الدكتوراه في أصــــــول الفقه من جامعة  1

 السودان. –عمل حاليًا أستاذ مشارك بكلية اَلداب بجامعة النيلين بالخرطوم ي. م2009السودان -الخرطوم -النيلين 
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 القرآني  اإلعجاز في دراسة الكريم القرآن في الفيزياوية االنطالق ظاهرة
 

 1م.د فردوس هاشم أحمد العلوي 

 :الملخص

يعد هذا البحث ) ظاهرة االنطالق الفيزياوية في القرآن الكريم دراسة في اإلعجاز القرآني( من  
القرآن، لذا فإن الدراسة لهذا البحث موضوعّية، ألنها تحّدثت عن ظاهرة  الموضوعات المهمة في علوم 

 كونية طبيعّية منطلقة من آيات القرآن الكريم، وتبحث موضوعًا من موضوعاته. 
إذ إّن اإلعجاز القرآني تحّدى العلوم التطبيقّية والعلوم الكونّية، وتجّلت صور اإلعجاز في آياته بما  

فهو ليس كالمًا جامدًا، أو صورة جامدة، بل هو صور حركّية حّية تنبض  تضّمنت من صور حركّية، 
بالحياة، فقد تجّلى اإلعجاز العلمي في االنطالق في القرآن الكريم الذي بّين الجنبة اإلعجازية الفيزيائية  

لروح  المتمّثلة بالحركة والسرعة والطيران واالنطالق بالجسد على حّد سواء، أضف إلى ذلك االنطالق با
والترّقي إلى أسمى الدرجات بعيدًا عن نواميس الطبيعة وقوانين الكون، ولعّل التواشج بين علوم الطبيعة  

 وعلم النفس هو الذي جعل القرآن لكّل زمان ومكان، وهذا هو اإلعجاز القرآني بعينه. 
يات( بين  ومن المالحظ أّن عدد اَليات التي تضّمنت معنى االنطالق في القرآن الكريم )تسع آ

 كلمة انطلق، وينطلق، وانطلقا، وفي كل موضع تتضّمن صورة حركية تختلف عن األخرى في دالالتها. 
لذا كان أصل البحث على تمهيد بّين معنى الظاهرة لغة واصطالحا، وبيان مدى االرتباط بين    

الحواس، وظاهرة  معنى الظاهرة وموضوع البحث، فالظاهرة هي األمر البادي للعيان والمحسوس بإحدى 
االنطالق من الظواهر الحسّية والمعنوية في آن واحد، فهي مدركة بالحواس من خالل اإلحساس بالحركة  
والسرعة ومعنويًا من حيث انطالق الروح وترّقيها،  وكذا يبّين التمهيد معنى االنطالق لغة واصطالحا،  

 وغيرها من المعاني المنبثقة من هذه الكلمة.  ودالالت االنطالق المتعّددة منها القبول ورفع المحصورّية
 وكان المبحث األول بعنوان: )معايير تحديد االنطالق(، والذي تضّمن ثالث نقاط:     

. معيارية الحركة في تحديد االنطالق. وأن لمعرفة ماهية االنطالق يجب أن يدرك أّن أصل 1
ًا، إذ ال يمكن أن نطبق قانون االنطالق من دون االنطالق يعود الى الحركة، وأن لكّل حركة زمنًا معّين

 معرفة سرعة الحركة من جهة، ومقدار الزمن المستغرق لها من جهة أخرى. 

 
 كلّية العلوم اإلسالمية ،النجف األشرف ـ العراق ،امعة اإلسالميةرس الدكتور في الجم.د فردوس هاشم أحمد العلوي، المد 1
 قسم الدراسات القرآنية والّلغوّية. ـ
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.  معيارية السرعة في تحديد االنطالق. وبيان أّن هناك معايير للسرعة في تحديد االنطالق، وأّن  2
ق وكيفّيته، وكذا فالتغّير في معّدل االنطالق التغيير في السرعة واتجاهاتها يتبعا تغيير في وجهة االنطال

 يتوافق مع الموقف القرآني وبيلة النص، وقّوة الحدث، والظروف التي حدث فيها االنطالق. 
 .  معيارية الزمن في تحديد االنطالق.وبيان داللة )حتى( الزمنية في تحديد مدى االنطالق. 3

 نطالق القرآني( والذي تضّمن ثالث نقاط:أّما المبحث الثاني فقد كان بعنوان)مصاديق اال
 االنطالق المادي . .1
 االنطالق المعنوي ) الترقي( .2
 انطالق الرياح )تغيير سرعة الرياح بين العصف والرخاء(. .3
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 وتحليل عرض -الديني النص قراءة  في المنهج اشكالية
 

 1 م.د. نور مهدي كاظم الساعدي

 :الملخص

الدراسة الى بحث اسباب اختالفات والتعارضات التي تصطحب قراءة النص الديني، تهدف هذه 
ولعل االختالف بحد ذاته ال اشكال فيه ، ولكن النتائج المترتبة على ذلك االختالف هي محل البحث  

راءة والنظر وضرورة المعالجة، وما الحركات المتطرفة التي تلغي وجود اَلخر إال ثمرة قراءة النص الديني ق
 يشوبها النقص واإلنحراف.

 أهمية الدراسة 
القراءة الخاطلة للنص الديني استلزمت ظهور سلوك منحرف متلبس بلباس الدين، في محاولة 
لشرعنة تلك الممارسات وتأصيلها دينيا، وأهم مصدر للنص الديني هو القرآن الكريم، إذ يتميز النص القرآني  

ماوي من جهة المصدر" و" عربي من جهة اللسان" و"عالمي من  عن النصوص الدينية االخرى بكونه "س
جهة الرسالة"، وهذه الخصائص الثالثة أسهمت في تعدد مناهج قراءته، فظهرت المناهج التفسيرية نظر  
كل منها لخصيصة من تلك الخصائص وترك األخرى، منها منهج تفسير القرآن بالقرآن، ومنهج التفسير  

 ي ، والتفسير العقلي او االجتهادي وغيرها. الروائي والتفسير اللغو 
وظهرت مناهج أخرى في قراءة النص القرآني ناظرة إليه بما هو نص يشترط فيه الترابط والمناسبة  
بين أجزائه، من هنا وجدت المناهج اللسانية الحديثة مدخال في قراءة النص القرآني لكونه نصًا، واليخفى  

 تطوير للمناهج السابقة.    ان هذه المناهج ما هي إال عملية
 فرضية الدراسة 

البحث عن مواطن الضعف والقوة في تلك المناهج سيما األساسية منها الناظرة الى النص القرآني  
محاولة منها لتفكيك مجموعها المعرفي مما يسهم بانتاج قراءة جزئية   –المذكورة اعاله  -بأحد خصائصه 

المراد الكلي لذلك النص وهنا مورد النقد لتلك القراءة، والعوامل المؤثرة فيها للنص القرآني تبعد المتلقي عن  
 وأهمها: 

المرجعيات الفكرية التي تشكل المصدر األساس الذي يزود المتصدي لفهم النص بخزين فكري    .1
 وبقواعد مركزية لها اهميتها في الكشف عن معاني النص.

 
  .درجة مدرس دكتوربالشريعة والعلوم اإلسالمية، دكتوراه في د. نور مهدي كاظم الساعدي،  1
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 تصدي في عملية القراءة للنص والكشف عن دالالته. طبيعة الوسائل واالدوات المساندة للم .2
 االمكانات الفكرية والعلمية للقارئ التي تمكنه من قراءة النص والكشف عن معانيه.. 3

فإذا ُضبَطت تلك العوامل والمؤثرات بشكل متزن من غير افراط او تفريط بأحدها، سيشكل المنهج  
 والموضوع.حاجزا بين ذات الباحث او القارئ 
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 الجامعة  طلبة لدى التفاوض بقلق وعالقته القرار اتخاذ
 

 2علي موسى د.                     1لمياء ياسين زغير أ.د.

 
 :الملخص

التفاوض لدى طلبة  تلخصت مشكلة البحث في تقصي العالقة  بين اتخاذ القرار وعالقته بقلق 
الجامعة, وانبثق منها التساؤل اَلتي: ) ما طبيعة العالقة بين اتخاذ القرار وعالقته بقلق التفاوض لدى طلبة 

 الجامعة (؟ 
 استهدف البحث الحالي التعرف الى  اَلتي:  

 اتخاذ القرار لدى طلبة الجامعة. .أ
 قلق  التفاوض لدى طلبة الجامعة.  .ب 
 وقلق التفاوض لدى طلبة الجامعة  القرارالعالقة بين اتخاذ  .ت 

( طالب وطالبه التي تم اختيارهم عشوائيا, ومن  120طبق البحث على طلبة الجامعة المستنصرية)
 التخصصات العلمية واالنسانية 

وتحقيقًا ألهداف البحث تم  تبني مقياس  فقرة اتخاذ القرار المعد من قبل مهودر ومقياس قلق    
( طالب وطالبة اختيروا بطريقة عشوائية وبعد 120قبل )  صفاء ( على عينة بلغت ) التفاوض المعد من

 استعمال الوسائل االحصائية المناسبة وفي ضوء أهداف البحث تم التوصل إلى النتائج اَلتية:   
 إن طلبة الجامعة لديهم القدرة على اتخاذ القرار   -
 إن طلبة الجامعة ليس لديهم  قلق التفاوض   -
 ن هناك عالقة بين اتخاذ القرار وقلق التفاوض لدى طلبة الجامعه  ا -

 وتوصلت الباحثه الى عدد من التوصيات والمقترحات 
 

  

 
 . العراق ـ المستنصرية الجامعة ــ التربية كلية التربوي، النفس علم دكتوراه  1

 استاذ بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في االنسانيات بزغوان جامعة تونس.  2
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 المتغيرات ببعض وعالقته درمان ام بمحلية الثانوية بالمرحلة والطالبات لطلبةا لدى اللفظية القدرة
 االخرى.

 
 1امير بالل دفع هللا الزبير د. 

 :الملخص

 يهدف هذا البحث  لدراسة القدرة اللفظية لدى الطلبة والطالبت بالمرحلة الثانوية بمحلية امدرمان.
لتحقيق أهداف البحث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وعمد الى اختيار عينة عشوائية بسيطة  

ات  المرحلة الثانوية  ( طالبة . من طلبة وطالب60( طالب  و)60( طالبًا وطالبة  منهم ) 120مكونة من )
(  1995بمحلية امدرمان.كما استخدم الباحث اختبار القدرة اللفظية  الذي أعده  محمد مصطفى الديب )

بعد ان تم تطبيق هذا االختبار قام الباحث بتحليل البيانات احصائيًا باستخدام المتوسطات الحسابية  
اط وتحليل التباين االحادي وجاءت أهم النتائج كما  واالنحرافات المعيارية  واختبار )ت( ومعامالت االرتب

يلي ، يتسم الطلبه والطالبات  بالمرحلة الثانويه بمحلية أم درمان بمستوى عالي الدرجة على مقياس القدرة  
قًا لمتغير النوع  اللفظية وال يختلف متوسط درجات أداء الطلبه والطالبات على مقياس تقدير القدرة اللفظية وف

وهناك بعض التوصيات منها :القيام بأعداد برامج نفسية وسلوكية وتربوية ومعرفية من قبل   أنثى( ،)ذكر 
وعالج مستوى الخلل النفسي   مؤسسات التربوية للعمل على تشخيص المختصين في المجاالت النفسية وال
 .لرفع مستوى القدرة اللفظية لديهملدى البعض من الطلبة واللطالبات 

 
  

 
 كسال، السودان. جامعة – الجديدة حلفا التربية كلية مساعد استاذ الزبير،  هللا دفع بالل امير. د 1
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 م 1994 وكين كيم عند الدماغ عمل مبادئ وفق الدماغ إلى المستند التعلم استراتيجيات
 

 1عبد الرحمن تليد. 

 :الملخص

مشكلة الدراسة: وتتناول مشكلة الدراسة نظرية التعلم المستند للدماغ كاتجاه حديث تبنى عليه  
 المناهج التربوية وذلك من خالل اإلجابة عن األسللة اَلتية: 

 آلية التحصيل في التعلم المستند إلى الدماغ؟ كيف تتم  -1
 ماهي العوامل المؤثرة في التعلم المستند إلى الدماغ؟ -2
 ماهي المبادئ المنظمة للتعلم المستند إلى الدماغ؟  -3
 ماهي االستراتيجيات المتناغمة مع الدماغ باعتباره جهاز حيوي؟  -4

 يلي: أهمية الدراسة: تتمثل أهمية الدراسة فيما 
تتناول الدراسة اتجاه حديث في التربية المتعلق باالتجاه المعرفي العصبي الذي يتجاوز   -1

 االتجاهات القديمة وخاصة السلوكية التي تنظر إلى دماغ التلميذ على أنه علبة سوداء.
الواحد انطالقا من أن الدماغ هو الذي يشرف على التنسيق العام لوظائف الجسم سمي القرن  -2

 والعشرين بقرن الدماغ. 
يمتاز الدماغ بمبادئ خاصة به كشفت عنها األبحاث التربوية حديثا وال يمكننا أن نحصل   -3

 تربوية إال باحترام هذه المبادئ.على نتائج أفضل في المخرجات ال
 أهدافها:

 . ادماج تطبيقات نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في بناء المناهج التعليمية -1
 ماهية التعلم المستند إلى الدماغ والعوامل المؤثرة فيه. -2
الكشف عن أهم االستراتيجيات المتناغمة مع طبيعة الدماغ بالتركيز على مبدئ: الدماغ جهاز   -3

 حيوي 
 المحاور الرئيسية:  

 التعلم المستند إلى الدماغ  -1

 
 .الجزائرـ  2جامعة لونيسي علي/ البليدة : تلي الرحمن عبد. د 1
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 العوامل المؤثرة في التعلم المستند إلى الدماغ  -2
 ئ المنظمة للتعلم المستند إلى الدماغ المباد  -3
 االستراتيجيات المتناغمة مع مبدئ الدماغ باعتباره جهاز حيوي  -4

 ملخص السيرة الذاتية: 
األستاذ عبد الرحمن تلي أستاذ محاضر بكلية العلوم االجتماعية قسم علم النفس تخصص علوم  

 مجلس العلمي للجامعة  التربية، مسؤول الدكتوراه شعبة علم النفس التربوي وعضو ال
 شارك في عدة مؤتمرات علمية دولية)جدة، أبها، البحرين، ماليزيا، الهند، األردن، فرنسا...( 

 أشرف وناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ونشر عدة مقاالت علمية في مجالت محكمة.
 

  



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

32 
 

  هللا  عبد أبي بن الحارث لإلمام لنفسيةوا التربوية االراء ضوء في النزاهة منظومة   لتعزيز جديدة قراءة
   المحاسبي

           
 عمر مجيد عبد صالح العانيأ.م.د.        1كفاح يحيى صالح العسكري أ.د. 

 :الملخص

لقــد تــآثر االقتــصاد العراقــي بظواهر الفساد االداري والمالي  التي بــدأت تنخــر فــي هيكليـة الدولـة. 
مواجهـة مثـل هـذه الظـواهر ويمكن ان نلخص مشكلة البحث بما يأتي : كيف يتم تعزيز  وعجزهـا عـن 

 منظومة النزاهة في ضوء  االراء  التربوية والنفسية لإلمام  المحاسبي؟ 
 وتنطلق اهمية البحث من بروز أفكار دخيلة تغلغلت في جميع ميادين الحياة تشكك  

 جال الذين حملوا هذه األفكار، فأقاموا المجتمع اإلسالمي بصحة المبادئ اإلسالمية األصيلة وبالر 
 العظيم على امتداد قرون طويلة وقد تذرع من تبني هذه األفكار من أبناء أمتنا مع األسف، بأن 

 يمارسها  من بزوال  اههذه المبادئ اإلسالمية األصيلة إنما هي أفكار عفا عليها الزمن وتوقف أثر
 جتمع المعاصر اَلن. أو أنه ال يمكن تقديمها للم

ولذلك اختار الباحثان دراسة بعض اراء المحاسبي التربوية والنفسية لمعالجة هذه االشكاليات    -1
التي يمر بها الشباب في الوقت الحاضر واهم ارائه التربوية هي اسلوب االقتداء بالرسول هللا 

د دراساته للخالفات بين  صلى هللا عليه وسلم والعلماء المقتدين بالرسول ويتوصل المحاسبي بع
 ال خير في الخالف ، والنجاة فيما فيه خالف.   -1الفرق االسالمية  إلى:

ال جدوى من علوم العقل والنقل  إذا لم تستند إلى وجدان  روحي يصل االنسان  بربه ، ويعرفه  -2
 قدر نفسه ، ويلزمه  حدود الورع  والزهد. 

ا الرعاية واوشك أن يضل بهم السبيل في  رعاية جماهير المسلمين أمر واجب بعد أن فقدو  -3
 متاهات  الدنيا. 

  -3الزهد في الحالل - 2التطهير من عمل البر دون تطهير  -1ووضع اسس لتربية االنسان: 
 تخليص العمل من اَلفات في بدايته واوسطه ونهايته.- 4الحب تقليد ، وليس ادعاء وثرثرة 

 
ــ فة التربية في الجامعة العراقية  بمرتبة استاذ في فلسس تدريعضو هيلة ، كفاح يحيى صالح أحمد العسكري  1 كلية التربية ــــــ
 .قسم العلوم التربوية والنفسية –
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الطاعة الورع ، واصل الورع التقوى ، وأصل  اما اهم اراؤه النفسية فيقول المحاسبي  :" أصل 
التقوى محاسبة النفس ، وأصل محاسبة النفس الخوف والرجاء ، وأصل الخوف والرجاء معرفة الوعد والوعيد 

     ، ومعرفة أصل الوعد والوعيد عظم الجزاء ، واصل ذلك الفكرة والعبرة".



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

34 
 

 مقارنة   دراسة ـ بــوك الفيــس ِعبــر والسب القـذف جرائـم
 

 2بان سيف الدين محمود م.م.             1عمار عباس الحسيني أ.د. 

 :الملخص

ان الثورة التقنية الهائلة التي أصبت العالم في العقود األخيرة من القرن الماضي، والسيما ظهور  
إرتكاب الجرائم من جهٍة  شبكة األنترنت، قد أدى الى تغير وتحول في عالم اإلتصال من جهة وفي أساليب  

ُأخرى، إذ أضحت األخيرة تتم بوسائل تقنية معلوماتية عبر أجهزة الحاسوب وما في حكمها وعن طريق 
 شبكة اإلنترنت بعد أن كانت الجرائم تتم بوسائل تقليدية ولعلها أقرب الى البدائية .

الجرائم األلكترونية" جرائمًا عابرة  وأضحت هذه الجرائم التي تسمى اليوم بـ "الجرائم المعلوماتية" او "
للحدود، عصيًة على اإلثبات، ذات خسائر جسيمة، سهلة اإلرتكاب حتى انها في كثير من األحيان ترتكب  
من قبل الجاني بأعصاٍب باردة وبلمسة "زر" بسيطة على جهاز الحاسب المرتبط بشبكة اإلنترنت التي  

 إختصرت حواجز الزمان والمكان .... 
ذه الجرائم، جريمتي القذف والسب واالتي باتت من أكثر الجرائم شيوعًا على شبكة اإلنترنت،  ومن ه

ولعلنا الُنبالغ إذا قلنا أنها األكثر إرتكابًا واألوسع شيوعًا على هذه الشبكة كونها التتطلب جهدًا كبيرًا من  
وسيلًة إلرتكاب القذف والسب في مرتكبها ...، فكم عابٍث جالس خلف هذه األجهزة الحديثة إتخذ من وقته 

مواجهة الغير مستغاًل سهولة إرتكاب هاتين الجريمتين، وفي الغالب متخفيًا خلف ستار من إسم وهمي او  
 مستعار، ليعبث بشرف وإعتبار اَلخرين، سواٌء كانوا مؤسسات أم أفراد طبيعيين .  

ك من عبارات سب وقذف تشكل وهنا تندرج أبرز مشكالت البحث : هل ان ما ينشر على الفيس بو 
جريمة على وفق قانون العقوبات "التقليدي" السيما في الدول التي ليس لديها تشريعات لمواجهة الجرائم  
المعلوماتية كالعراق ومصر ولبنان او حتى في تلك الدول التي لديها مثل هذه التشريعات ولكنها لم تتضمن  

تهما المعلوماتية ؟؟؟ وهل ان الفيس بوك بما يتيحه من  نصوصًا لمواجهة جرائم القذف والسب في صور 
 نشر وإعالن لما ُينشر فيه، يعد وسيلة من وسائل العالنية التي ُتشدد عقوبة هاتين الجريمتين  

 ثانيًا : أهمية البحث 

 
 .العراق –بل في بابل ، رئيس قسم القانون في كلية المستقم٢٠٠٥ عمار عباس الحسيني  قانون جنائي االستاذ الدكتور 1
 .العراق –أستاذة جامعية كلية المستقبل الجامعة في بابل  ري،مود، ماجستير في القانون التجابان سيف الدين محم.م.  2
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باتت برامج ووسائل التواصل اإلجتماعي عبر اإلنترنت في تطور مستمر منذ ظهور هذه الشبكة، 
" الذي تم إبتكاره من قبل شاب يدعى "مارك زوكربيرغ" مع Facebookاليوم الـ "فيس بوك  ولعل أشهرها

"  2004، والذي أصبح في "فبراير/ شباط/2003زميلين "طالبين" معه في جامعة هارفارد في اواخر عام 
دي" بين  شركة عامة . وقد أضحى هذا البرنامج بما يتيحه من خدمات للتواصل اإلجتماعي "الجماعي والفر 

األفراد وغيرهم او بينهم وبين المؤسسات او بين هذه األخيرة، األبرز األكثر شهرًة واألكثر في عدد المشتركين 
" لغًة  70"، وهو متاح اليوم بـ "2015آذار/ –/مارس 31" مليار مستخدم نشط لغاية " 1,44الذين بلغوا "

 " مليار دوالر ... .40والي "من لغات العالم، وليبلغ إجمالي االصول المستثمرة فيه ح 
حيث أصبح الفيس بوك أرضًا خصبًة إلرتكاب العديد من الجرائم المعلوماتية، ولعل أكثرها اليوم  
الجرائم الماسة بالشرف واإلعتبار والمتمثلة في جريمتي "القذف والسب" التي التكاد اليوم تفلت منها شخصية  

 دول بأكملها ... . عامة او غير عامة او مؤسسة او هيلة او حتى
ومن أجل اإلحاطة بتفصيالت الموضوع وصواًل الى الحلول القانونية لمشكالته المطروحة، تم       

تقسيم البحث الى ثالثة مباحث سبقتها مقدمة وتمهيد "للتعريف بالشرف واإلعتبار قانونًا" وأعقبتها خاتمة، 
تناولين فيها تعريفها وأركانها، وكذا األمر في  وقد خصصنا الفصل االول لجريمة القذف عبر الفيس بوك م

المبحث الثاني الذي خصصناه لجريمة السب عبر الفيس بوك، وفي المبحث الثالث بحثنا عقوبة هاتين  
 الجريمتين، متبعين االسلوب التحليلي المقارن ... . 
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 دراسة راقي،الع المجتمع في االجتماعية التنمية  ديناميات تواجه التي والتحديات  االنساني األمن
 تحليلية  سوسيولوجية

 
 م.م. حسن حمد عبد

 :الملخص

يعد األمن االنساني الركيزة األساسية للتنمية البشرية ، وبينما تعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات  
األفراد والفرص المتاحة لهم ، يهتم األمن االنساني بتمكين الشعوب من احتواء أو تجنب المخاطر التي  

نساني على معالجة اوضاع  تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم. لم يقتصر البحث في موضوع األمن اال 
األمن في الدول المأزومة ، الن مفهوم األمن بالمعنى األوسع متأصل ومرتبط بوجود الحياة االنسانية ، 
وهو مصدر قلق مشترك لجميع المجتمعات ، على الرغم من تنوع اهدفه وعناصره وعالقته بالمتغيرات  

 المجتمعية االخرى. 
ر اإلنسان سواء كان فردا أم جماعة ، إذ يعتبر األمن األولوية  ويشكل األمن وال يزال محور تفكي

األولى والمصلحة العليا للدولة ، فال يستقيم نظام وال يقوم اقتصاد دون ترسيخ وتوطيد دعائم األمن واالستقرار  
صبح ، وقد ترك التطور التاريخي ، وتعقد الحياة اإلنسانية بصمات كبيرة وعديدة على مفهوم األمن والذي أ

بدوره أيضا مركبا ومعقدا ، كما أصبح مرآة عاكسة للتطور المفاهيمي والفكري والتغيير المتسارع الذي تشهده 
 اإلنسانية وخصوصا مرحلة ما بعد الحرب الباردة.

وفي المجتمع العراقي أوضحت الدراسات وجود عالقة قوية بين التنمية البشرية المنخفضة وفقدان  
على   2003م مستويات المعاناة والتحديات . اذ كانت تكاليف عملية التحول بعد االمن االنساني وتعاظ

التنمية في العراق هائلة جدا ، حيث طالت تهديدات العنف واالرهاب وعمليات النزوح والتهجير القسري  
ظم  سكان كثير من المناطق وألقت بضاللها على كثير من الشرائح االجتماعية ، كما تعطلت بشكل كبير الن

التقليدية وحطمت الهياكل والمؤسسات القائمة مما أوجد وضعا مجتمعيا معقدا وضع الجميع على حافات  
 الخطر .

ان التزايد في مشكالت انعدام األمن االنساني وازدياد حاالت الفقر التي تؤدي الى عدم االستقرار  
 يارات التنموية. االسري ، وفقدان الحريات والحقوق والعزلة وأزمة الهوية وفقدان الخ

 
 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

37 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 محور العلوم الرياضية والبدنية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

38 
 

   للطالب القدم بكرة االساسية المهارات لبعض المهارى  االداء فن تطوير في  المتشابهات استراتيجية أثر
  

 2حسن عدنان عاشورم.م.                      1ا.م.د زياد سالم عبد القراني
 

 :الملخص
يهدف البحث الى التعرف على: اثر استراتيجية المتشابهات في تطوير فن االداء المهارى لبعض  

 المهارات االساسية بكرة القدم للطالب .
استخدم الباحثان المنهج التجريبي لمالءمته وطبيعة البحث وبتصميم المجموعتين المتكافلتين  

واشتمل مجتمع البحث على طالب الصف الثاني   التجريبية والضابطة ذات المالحظة القبلية والبعدية
( طالبًا  40متوسط في متوسطة ابناء العراق الواحد / محافظة كركوك ، اما عينة البحث فكانت مكونة من )

( طالب لكل مجموعة وبعد اجراء التجانس والتكافؤ لمجموعتي البحث عمد الباحثان الى  20، بواقع )
( وحدة تعليمية من منهج وزارة التربية لدرس التربية الرياضية   12في بناء )استثمار استراتيجية المتشابهات  

للمرحلة المتوسطة ، اجرى الباحثان االختبارات القبلية والبعدية  وبينهما تجربة البحث الرئيسة، ولمعالجة  
 الباحثان ما يلي: (. وبعد تحليل النتائج ومناقشتها استنتج  spssالبيانات تم االستعانة بالبرنامج االحصائي )

ان استراتيجية المتشابهات لها األثر الكبير في تطوير فن األداء المهارى لبعض المهارات االساسية  
   .بكرة القدم للطالب 

تفوق مجموعتي البحث في االختبارات البعدية مقارنة بالقبلية في اختبار فن االداء المهارى لبعض  
 المناولة ، االخماد( بكرة القدم .المهارات االساسية )الدحرجة ، 

تفوق المجموعة التجريبية على الضابطة في نتائج االختبار البعدي لفن األداء المهارى لبعض 
 المهارات االساسية )الدحرجة ، المناولة ، االخماد( بكرة القدم للطالب .

  واوصى الباحثان بما يلي :     
 تخدام استراتيجية المتشابهات في تدريس مهارات كرة القدم . َحثُّ مدرسي المدارس المتوسطة على اس ـ1
 إجراء دراسات مشابهة على العاب رياضية أخرى مشابهة .  ـ 2
 

 
نية وعلوم تدريسي في كلية التربية البدو ،  2017دكتوراه طرائق تدريس تربية بدنية ـــ جامعة تكريت  ،زياد سالم عبد القراني 1

 .الرياضة ـ جامعة تكريت
 عد حسن عدنان عاشور، ماجستير تربية رياضية، مديرية تربية كركوك.مدرس مسا 2
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 محور المناهج التربوية وطرائق التدريس
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 طلبة لدى والقياس االختبارات مادة في والتحصيل المنظومي التفكير تحسين  في المدمج التعليم اثر
 الرياضية  التربية كلية في الثالثة المرحلة

 
 1أ.م.د انوار عبد القادر ماشي 

 :الملخص

 تكونت عينة البحث من طلبة المرحلة الثالثة )الذكور( يهدف البحث الحالي الى التعرف على اثر
وبالتعيين العشوائي تم تقسيم العينة الى  ( طالب في كلية التربية الرياضية /بجامعة البصرة 120بواقع )

( طالب وكافأت الباحثة بين المجموعتين في  60( طالب والتجريبية )60مجموعتين المجموعة التجريبية )
العمر الزمني والتفكير المنظومي وقد استخدمت الباحثة مقياس التفكير المنظومي المعد من قبل )محمد  

 ( .2018ماجد صالح  
( اسبوعا وخضعت المجموعة التجريبية الى التعليم بواسطة  12لتي استمرت )طبقت التجربة ا

الحاسوب لمادة االختبارات والقياس اما المجموعة الضابطة فقد تم تدريسها بالطريقة المعتمدة بدون الحاسوب  
ائج  وفي نهاية التجربة تم تطبيق اداة البحث وهي تطبيق المقياس المعتمد على المجموعتين وحللت النت

 باستعمال الوسائل االحصائية والتي سنوردها في متن البحث وقد اسفرت عن النتائج االتية :

وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات الطلبة لصالح المجموعة التجريبية تبعا   -1
 لمتغير التحصيل . 

التجريبية والضابطة تبعا لمتغير  وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة   -2
 التفكير المنظومي .

 وفي ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة  

اعتماد التدريسيين استعمال استراتيجيات التدريس الحديثة والتي تسهم في تطوير مستوى التفكير   -1
 لدى الطلبة.

 الطلبة . استعمال التقنيات الحديثة في التدريس لزيادة االستثارة العقلية لدى  -2

 

 
 كلية التربية للبنات. –أ.م.د انوار عبد القادر ماشي، جامعة البصرة  1
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 الشرعي المنظور من  األبناء لدى التعلم دافعية على والمجتمع األسرة أثر

 1غازي فيصل محمد السامرائي د. 

 :الملخص

الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد على  
 اهتدى بهداه إلى يوم الدين . آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين ومن  

 أهمية البحث:   
إن أهمية البحث، نابعة من حاجة المجتمع الماسة اليها، خاصة في عصرنا الحالي، حيث هناك  
تغيير كبير في المفاهيم، والسلوكيات السلبية الخاطلة لدى بعض الشباب ، وخاصة في العالقات العائلية 

هو التربية اإلسالمية الصحيحة ، وفقد السيطرة التربوية للوالدين الذين   . فإن أهم ما تفتقر إليه األمة اليوم
هما قوام األسرة وللمجتمع بصورة عامة ،وأهم ما في التربية بل قوامها هو التعليم ، فللتعليم دوافع وأسباب 

فع بها من  لنجاحه أو فساده وهذا ما شدني لكتابة هذه الورقات البسيطة المختصرة لعلي أنتفع بها أو ينت 
 يقرأها. 

 :أهداف البحث
أهم ما يهدف اليه البحث هو بيان األثر التربوي لألسرة والمجتمع على الطالب وتقويم الطالب  .1

 بمقومات تربوية صحيحة ، وبما يتالئم مع الواقع، وان االسرة هي أساس التعلم 
 الوالد.ضرورة مراعاة الجوانب اإليجابية في كل نواحي الحياة أثناء نشوء  .2
وكذلك استغالل جميع الوسائل العلمية الحديثة المتاحة والتي تسهل وتبسط المعلومات على  .3

 الطالب الوصول للمعلومة .
 محاور البحث: 

 التمهيد: جعلت فيه تعريفات لعنوان البحث وضرورة العلم ووجوبه . 
 المطلب األول: األثر التربوي لألسرة المسلمة على الطالب :

 الثاني : انعكاس دور األسرة على الطالب من حيث السلوك ودافعية التعلم .المطلب 
 المطلب الثالث: مسؤولية المجتمع التربوية وضرورة وجود المجتمع المسلم الصالح . 

 المطلب الرابع: دور المجتمع في تقويم الطالب. الخاتمة وأهم ما توصلت إليه من االستنتاجات.

 
 .جامعة سامراء تدريسي في ،غازي فيصل محمد السامرائيد.  1
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 ميدانية"  "دراسة  اإلداء تحسين بهدف العراقية الجامعات في  المستمر والتطوير التحسين اثر

 
 1ماهر علي احمد  م.م.

 الملخص: 

هدفت الدراسة للتعرف على اثر التحسين والتطوير المستمر في الجامعات العراقية بهدف تحسين   
اإلداء , وتم استخدام المنهج التحليلي الوصفي , فضال عن تصميم أداة القياس )االستبانة( وتوزيعها على  

معات العراقية, وتم موظفين( في الجا -عينة عشوائية طبقية شملت جميع المستويات )اعضاء هيلة تدريس 
الختيار فرض الدراسة, وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد تطبيق    SPSSاستخدام برنامج التحليل اإلحصائي  

إدارة الجودة الشاملة لها تأثير على تحسين أداء الخدمات التعليمية في الجامعات العراقية, وأوصت الدراسة 
  بضرورة العمل على االهتمام بتطبيق إدارة الجودة الشاملة وتقديم البرامج التدريبية للعاملين من أجل تحسين 

 مستوى أداء الخدمات التعليمية في الجامعات العراقية محل الدراسة.
 

  

 
 .مكان العمل: استاذ في جامعة االنبار، العراق، محافظة األنبار ،م.م. ماهر علي احمد 1
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 اليوسفية ناحية في الريفية التنمية في ودوره االبتدائي  التعليم خدمات كفاءة تقييم في  ميدانية دراسة
 GIS map arc نظام وفق

 
 1. وليد محمود صالح القرةغولي د .م

 الملخص:

يحتل اقليم اليوسفية الثانوي موقعا متميزا في الجزء الجنوبي الغربي لمحافظة بغداد والذي     
يحتوي على امكانيات طبيعية وبشرية تتجسد بنهر الفرات ووفرة االراضي الصالحة للزراعة والمواد االولية  

الخبرات . وتعد الحركة الفاعلة  الالزمة للصناعات الغذائية فضال عن االمكانات المتمثلة باأليدي العاملة و 
من هذه النشاطات لتواجد المستقرات البشرية بجانبها وتعتبر العالقات المكانية والوظيفية للتعليم االبتدائي  
في تحليل كفاءة التوزيع المكاني المدارس االبتدائية لكون أعتمادها على االمكانيات البشرية لغرض الوصول 

اكتشاف العالقات بين المستقرات واالقليم من حيث وظائفها ومواقعها وتباعدها  الى استنتاجات تطبيقية في  
وحجومها وتوزيعها حسب االمكانيات البشرية . البد من اعطاء رؤية لتحديد حجم السكان من خالل 

ات االسقاطات السكانية وتفعيل النظرية الوظيفية للتعليم االبتدائي من خالل تحديد أساليب المعوقات والقدر 
التي تعتمد عليها التواجد السكاني في منطقة الدراسة وكذلك حساب التنمية البشرية المستقبلية من خالل  
العالقات المتبادلة ألقليم اليوسفية الثانوي في تحديد معايير التعليم االبتدائي المحلية العراقية في المناطق  

االستنتاجات والتوصيات التي جاءت منسجمة    الريفية وبذلك يكون في انتهاء البحث الى صياغة جملة من
 مع اهداف البحث .  

 
المقدمة : يعد التعليم الخطوة األولى واألساسية بأتجاه تطوير الموارد البشرية في اي اقليم او مكان  
وهو الخطوة الرئيسية باالتجاه الصحيح والتخلص من مظاهر التخلف االجتماعي التي تقف حائاًل أمام  

يات التنموية في المناطق الريفية بشكل عام فعندما تكون هناك خدمات تعليمية وفي مختلف  تطبيق العمل
المراحل قبل االبتدائية واالبتدائية والثانوية وضمن المعايير التعليمية المتبعة وبكفاءة عالية سوف تكون  

ة القيام بإدخال  النتائج جيدة ومشجعة في القضاء على مختلف مظاهر التخلف ومن ثم يصبح من السهول
 برامج تنموية في مثل هذه المناطق وتحقيق نسبة نجاح جيدة وبكفاءة عالية .

 
دكتوراه تنمية ريفية ، تحصــــيل ليم الديني والدراســــات االســــالميةمدرس في دائرة التع ،وليد محمود صــــالح القرةغولي م. د. 1

  .العراق - بغداد ـعلوم االنسانية جامعة االنباركلية التربية لل
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 مشكلة البحث تكون في اتجاهين :
 االتجاه االول :

 التوزيع المكاني الغير متجانس للمدارس االبتدائية على نسب حجوم االسقاطات السكانية. -1

 االتجاه الثاني :

 موجودة في منطقة الدراسة للحجوم العمرية للتعليم االبتدائي.استيعابية اعداد المدارس ال -2

 : اهدف البحث
 يتمحور هذا البحث في عدة اهداف 

 بيان التوزيع المكاني للمدارس االبتدائية.  -1
 Arc Mapتحليل كفاءة التوزيع من خالل استخدام الجار االقرب واالنحراف المعياري وكذلك   -2

gis . 
االستنتاجات التطبيقية للعالقات الوظيفية بين نسب السكان واعداد المدارس للتعليم  استخدام  -3

 االبتدائي. 
 بيان الكفاءة المستقبلية للتعليم االبتدائي حسب اسقاطات السكانية المستقبلية.  -4
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 التعليمية  العملية في الرقمية ياالتكنولوج  توظيف نحو ميسان جامعة أساتذة اتجاهات
 

 1المحمداوي  رشا عبد الحسين. د. م. أ

 :الملخص

لكوني أستاذة في جامعة ميسان لوحظ عدم تفعيل التكنولوجيا الرقمية بشكل كامل   مشكلة البحث:
في العملية التعليمة , لذا جاء البحث الحالي للتعرف على اتجاهات أساتذة جامعة ميسان نحو توظيف  

 التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية , و تحددت مشكلة البحث في السؤال الرئيس اَلتي: 
 اتجاهات أساتذة جامعة ميسان نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية؟  ما -

 أهمية البحث: 
 يمكن أن يسهم البحث الحالي في:    

مواكبة االتجاهات الحديثة في عملية التعليم و التعلم و محاولة تفعيلها و االستفادة منها في العملية   -
 التعليمية. 

 لتكنولوجيا الرقمية لدى أساتذة الجامعات.نشر ثقافة استخدام ا -
تحديد الصعوبات التي تحول أساتذة جامعة ميسان لتوظيف التكنولوجيا الرقمية في تدريس موادهم   -

 الدراسية. 
 هدف البحث: 

يهدف البحث الحالي إلى التعرف على اتجاهات أساتذة جامعة ميسان نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية في  
 العملية التعليمية. 

 
  

 
ــا عبد أ. م. د.  1 ــاحب عبد الحســــن محمد المحمداو رشــ ــين صــ ــاعد في كلية االدارة الحســ ــتاذ مســ ــاد ي اســ جامعة   ،واالقتصــ

  .ميسان
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 محور اللغة العربية واألدب والنقد
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  العباسي القصص في  السردي التشكيل شعرية
 

 1هالة فتحي كاظم السعد د.

 :الملخص

يسلط بحثنا الضوء على الفن القصصي أو الحكائي عند أدباء العصر العباسي , والذي ظهر بعدة 
أشكال , منها )القصص الوعظية والفلسفية والرمزية والفكرية أو المعرفية ( وهي قصص اهتمت باإلنسان  

ذه القصص في رسالة وتهذيبه النفسي والخلقي ومشاغله الفكرية وأسللته األزلية والوجودية , ونجد أغلب ه
الغفران ورسالة المالئكة للمعري وحكايات أخوان الصفا وغيرها من المؤلفات . وقصص الزهاد والمتصوفة 
وأهل الكرامات كما في النثر الصوفي وكتاب البصائر والذخائر واإلمتاع والمؤانسة للتوحيدي . والقصص 

كتاب البخالء . أما القصص العاطفية وقصص  الفكاهية أو النوادر التي شاعت في كتب الجاحظ السيما
المغامرات فنجدها في كتاب ألف ليلة وليلة . وهناك شكل آخر من القصص وهي القصص الخيالية مثل  

 قصص الحيوان وأشهرها قصص كليلة ودمنة .  
ولمعرفة مدى النضج السردي لهذه القصص , وما أسهمت فيه من انجاز في مجال تحقيق شعرية  

عباسي, كان البد من دراسة نماذج منها وفق آليات التشكيل السردي في القصص . وقد اعتمدنا  النثر ال
بذلك على ثالثة مستويات هي ) السردية اللغوية والسردية السياقية والسردية الزمكانية ( , وقد جرت دراسة 

يات اللغة المسرودة ( . أما السردية اللغوية وفق محورين , األول )الصيغ السردية والسارد( والثاني ) مستو 
السردية السياقية , فقد أوضحناها من خالل تسليط الضوء على جانبين , األول )السرد وتشكيل الشخصية 
( والثاني ) السرد وتشكيل الحدث( . في حين ركزنا في دراسة السردية الزمكانية على محورين , األول )  

انية(، وتنبع أهمية هذا البحث من تسليطه الضوء على موضوع السردية الزمانية ( والثاني ) السردية المك
مهم في التراث األدبي , ودراسته دراسة نقدية حداثوية , وكان هدف الدراسة األهم هو اإلحاطة بكل جوانب 
الموضوع , والتطرق للعديد من المحاور التي لم يسبق اإلشارة إليها في الدراسات السابقة , أو قد أشير لها  

ة عرضية تفتقر إلى التركيز والتقصي وإبراز الجوانب الجمالية , وهو ما تكفله الدراسات النقدية بصور 
  الحديثة.  

 
قســــــم الدراســــــات اللغوية المدرس الدكتورة هالة فتحي كاظم الســــــعد تدريســــــية في مركز دراســــــات البصــــــرة والخليج العربي  1

 .واألدبية
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 األدبي الخطاب  لتحليل اللسانية المرجعيات
 

 1أ.م .د عامر عبد محسن السعد

 :الملخص

من الناحية االجرائية : تأتي أهمية هذا البحث من كونه يَضُع بين يدْي محّلل   :أهمية البحث
عند مقاربة الخطاب ، الوقوف على كّل ُبناه السطحية    -في ضوئه    –الخطاب منهجًا قرائيًا جــديدًا سيتحقّق  

 والكامنة دون التغافل عن سياقاته المقامية . 
لمجال التعليمي  ، ألنه يمكن الباحثين والطالب من الكشف إّن هذا االجراء سيكون نافعًا أيضًا في ا

عن كّل اسرار الخطاب )ايجابًا وسلبًا (، فال يقعون تحت إغراءات الجمال ، ويتناسون ما يكمن فيه من  
 عيوب ، وبهذا يكون هذا النمط من التحليل ممارسة نقدية ثقافية في الوقت نفسه . 

منهج يحّتم على المحّلل أن يكون ملمًا إلمامًا كاماًل بالمدارس ومن الناحية الثقافية : فأن هذا ال
اللسانية الحديثة على أختالف أنواعها ، كما يتحّتم عليه اإللمام بالمنجز التراثي اللغوي ، وبما يمتلكه من 

عة أدوات ناجعة في تحليل الخطاب وهذا يعني أّن اعتماد هذا المنهج في تحليل الخطاب يتطّلُب ثقافة واس
 من المحّلل.

 :اهداف البحث
 تعميق الصالت بين الدرس اللساني الحديث والدرس اللغوي التراثي ) نحوًا وصرفًا وبالغًة (  .1
 الحث على التنوع الثقافي لكونه يساعد على الفهم السليم للخطاب .  .2
 كسر النظرة االحادية للخطاب باالعتماد على منظور متعّدد الزوايا. .3
نقاط التالقي والتحاور بين الثقافات وان أختلفْت وذلك في ضوء إيجاد منهج شامل متنوع  تعزيز    .4

 المنابع لكنه موحد االتجاه . 
محاولة اإلفادة القصوى من الخطاب األدبي في ضوء اإلجراء الكشفي وليس الُحكمي ، لكون   .5

 تفاصيله وأسراره . االول يعتمد على تحليل الخطاب وتفكيكِه ،والوقوف على كل جزئياته و 
 : هيكل البحث

يتهيكل البحث في ثالثة مباحث رئيسة تنضوي تحتها مباحث جزئية ، و من المعتاد أن تسبق هذه  
 المباحث مقدمة وتعقبها خاتمة ،وفيما يأتي المباحث الرئيسة في البحث :

 
 .القرنة ـبية كلية التر  ـرة، جامعة البصرة / محافظة البص أ.م .د عامر عبد محسن السعد، العراق 1



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

49 
 

 الخطاب وتحليل الخطاب  .1
يجري فيها تسليط الضوء في أنظمة البالغة  المرجعيات اللسانية في الموروث اللغوي العربي ،و   .2

والنحو ، وبيان أثرها في انتاج النص ، واذا كان المستوى الجمالي يقع في مسؤولية البالغة ، فالمستوى  
 الصوابي يقع في مسؤولية علم النحو وبغيرهما يفقد الخطاب مقومات اكتماله..

المرجعيات النصية عند البنيوية بما في ذلك منهج المرجعيات اللسانية عند الغربيين ،وتتضمن    .3
 الشكليين الروس في تحليل الخطاب األدبي . 

كما يتضمن المرجعيات التداولية والتعريف بما هيأته اللسانيات التداولية من ادوات لتحليل الخطاب  
 األدبي . 
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  المضمرة الثقافية االنساق جدل يف  دراسة النثر قصيدة  في  التراثية لرموزا
 

 2رياض كريم العمري  م. م.                 1م. د. ستار عايد العتابي
 

 :الملخص
يحاول البحث القاء الضوء على المضمر النسقي في قصيدة النثر العربية بوصفها  :   أهداف البحث 

لما يظهره سطح النص  نصا ادبيا يتمتع بخصوصية جمالية وفكرية؛ يضمر تمردا دالليا وثقافيا مغايرا  
الشعري, مما يشي بوجود انساق ثقافية مضمرة, فتأتي القراءة النسقية  بفعاليتها  واستراتيجيتها في الحفر  

 اق فاعليتها ووجودها بعد ضمورها. والتأويل والتفكيك والسيميوطيقا والتحليل النفسي؛ لتعيد لتلك االنس
حة واسعة وكبيرة في الشعر العربي، السيما في قصيدة النثر، الشك أنَّ الرموز التراثية  تحتل مسا       

فقد جعل الشعراء منها وسيلة مهمة إلى كشف رؤاهم والتعبير عن حاالتهم ومعاناتهم في هذا العصر  
المتداخل، اذ يمثل الرمز التراثي هوية االنسان الخاصة ، وتعّد رمزًا للمعرفة ، والقدرات التي توصل إليها  

 يرته الحياتية ، ويرتبط هذا الرمز بالثقافة والمعتقدات التي ال يمكن التخلي عنها.من خالل مس
كلما زادت صلة الشاعر بالتراث التاريخي؛ كلما زاد من توظيف ثيمات ذلك  -ايضا  –وال شك

التراث, بحسب حجم تجربته الشعرية وقدرته على توظيف رموزه؛ ليمرر اغراضه المضمرة , السيما وأن  
طيات التراثية تكسب لونًا خاصًا من القداسة في نفوس األمة ونوعًا من اللصوق بوجدانها ، لما للتراث ))المع

من حضور حي ودائم في وجدان األمة ، والشاعر حين يتوسل إلى الوصول إلى وجدان أمته بطريق توظيفه  
تشكل بحد ذاتها سلطة مبنية  لبعض مقومات تراثها يكون قد توسل إليه بأقوى الوسائل تأثيرا عليه(() (، ف

من العناصر المضمرة المختبلة فيه؛ بوصفها مخزونا ثقافيا متنوعا ومتوارثا من قبل اَلباء واألجداد، 
ومشتمال على القيم الدينية والتاريخية والحضارية والشعبية، بما فيها من عادات وتقاليد، ولهذا يعّد الموروث 

ر وروح المستقبل بالنسبة لإلنسان الذي  يحيا به، وتموت شخصيته  التاريخي هو روح الماضي وروح الحاض
     ويته اذا ابتعد عنه، أو فقدهوه

إن التراث اإلنساني يعزز الروابط بين الماضي والحاضر ويكون ركيزة مهمة لرسم المستقبل .  
واحياء هذا التراث من خالل تجسيد رموزه ، وإظهار أهمية وجودها بصور متعددة ، فأحيانًا بريشة  
فنان وألوانه ، أو عن طريق عرض مسرحي أو تمثلي يجسد هذا الرمز او ذاك ، فيظهر أهميته  

 
 االدب المقارن والنقد الحديث. في دكتوراه ال حاصل علىستار عايد بادي العتابي، 1
 صل على الماجستير في اللغة العربية وآدابها من جامعة ذي قار.ارياض كريم عبدهللا العمري ح  2
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لتراثية والعبرة منه ، او عن طريق قصيدة نسجها شاعر متمرن له دراية بالتراث ، ومعرفة بالثقافات  ا
 القديمة .

أخذت القصيدة الحديثة أبعادًا جديدة في نسج الماضي بالحاضر بإطار فني ولغة حوارية ، يظهر 
هي نفس صورة االنسان  من خاللها أهمية ربط الماضي بالحاضر . فصورة كلكامش وبحثه عن الخلود ، 

الجديد الذي يتمسك بالحياة ويتعلق بها ولكن بأسلوب وطريقة أخرى . وصورة عشتار االلهة االم التي غالبًا  
ما يحاول كثير من الشعراء توظيفها في قصائدهم للداللة على الحب والثبات . كل هذا بمحاكاة لرؤيا  

نفعاالت واألفكار المرتبطة بالحياة ، فرمزية ) خليل  خاصة لدى الشاعر لهذه الرموز يعكس من خاللها اال 
صورة    يل يوحنا في االصحاح الحادي عشرحاوي ( لعودة العازر الى الحياة _ القصة التي تحدث عنها انج

 .عميقة لموت القيم وسالمة الجسد 
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 العثمان لليلى المحاكمة رواية في اآلخر
 

 1أ.م.د. إشراق سامي 

 الملخص:

يناقش البحث عالقة اَلخر باألنا، وأثره في تشكيل وعيها وسردها. وإذ ينهض السرد عموما على  
التقابالت، فإنه يشكل منها في رواية "المحاكمة" لليلى العثمان، الجانب الجمالي االمتاعي الذي ُيشعر  

تعيشه من وقائع  القارئ بلذة الكشف واالكتشاف لما في داخل نفس الكاتبة من هواجس ومشاعر، ولما 
محاكمتها بتهمة اإلساءة إلى األخالق العامة في كتاباتها، مثلما يشكل الجانب الداللي الذي يمنح الرواية 
معناها ووظيفتها، فعلى صعيد المعنى تعكس الرواية ما يتعرض له المختلف، الكاتب أو المثقف، من ظلم  

واية السرد عامال فعاال، وأساسيا، من عوامل  اَلخر الديني واضطهاده, وعلى صعيد الوظيفة تجعل الر 
مواجهة العنف الذي ُيمارس على المختلف، عبر تشخيص خطره النفسي والمعنوي وإبرازه للقارئ. وذلك كله 

 الظالمي   -الواقع، والمثقف -اَلخر، والحلم -ُيجسد عبر ثنائيات، تابعها البحث، من أبرزها: األنا 
ة المحاكمة، على اختالفه، من بعد نقدي ظاهر في فضاء الحلم، لم يخُل تمثيل الفضاء في رواي

ومضمر في فضاء الواقع. إذ تنتقد الساردة الواقع التقليدي الكويتي، وتنتقد أفراده الذين يصيرون )آخرا( 
مكروها، خالفا للواقع اللبناني اَلخر الحبيب فيه. وتوجه الساردة النقد الضمني لفضاء الواقع إذ تشير إلى 

ا يعاني فيه الكاتب والمثقف والمختلف من ازدراء ومن قسوة ومن ظلم وتقييد، وإذ تجسد اَلخر في أبشع  م
صورة وفي خيانته ألدواره المطلوبة منه، فهو الحاكم الظالم، وهو االبن الجاحد، وهو المرأة التي تتخلى عن  

ا لهم في الشدة على من يدافع عن  هويتها وصوتها وعن انتمائها لجنسها لتكون تابعا لإلسالميين، وعون
حريتها وعن حقوقها وعن اختالفها. وفي الحالتين يشكل التقابل داللة الرواية التي تتلخص في رفض األنا  
لسطوة اَلخر وتسلطه عبر إظهار بشاعته وبعده عن اإلنسانية والعقالنية، وعن اإلسالم في صورته النقية،  

مختلف. وهو مفتقر لسمات اإلنسانية والدين التي يظهرها الحلم  فهو آخر حاقد ومتعصب وكاره ومؤذ لل
 بالنبي. وتسعى الرواية إلى إظهار بشاعة التعصب والتشدد، وضررهما على المجتمع والنفس اإلنسانية. 

يظهر فضاء الحلم معرفة األنا الساردة بطبيعة الواقع الذي تعيش فيه وإدراكها إلكراهاته وقسوته  
غلل في الحلم ويوجهه. ويوجه السرد عموما. ويظهر فضاء الواقع جهل األنا الساردة بما  وسطوته لذا هو يت

 
 .البصرة والخليج العربي مساعد من جامعة البصرة ، مركز دراساتعبد النبي الربيعي، استاذ  سامي إشراق. د.م.أ 1
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وصل إليه الواقع من عنف فعلي ورمزي، فهي في الواقع تتوقع وتنتظر من اَلخر أن يكون غير ما هو  
ليأس  عليه. ويعطل الجهل ذاك فعل األنا الساردة ويعطل قدرتها على المقاومة ويوصلها إلى درجة من ا

 تتعمد األنا إظهارها لتبين خطورة مشكلة التطرف التي تواجه األنا والمجتمع. 
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 أنموذجاً  ةالقيام  مشاهد ـ القرآنية الكلمة في  االتساق بالغة
 

 2د. عمار غانم محمد المولى         1محمد خضير فياض الحمداني  د.

 :الملخص

يسعى لحلها بكشف الغطاء عن الدور المحوري للكلمة مشكلة الدراسة: تتمثل إشكالية البحث التي  
القرآنية في السياق والنظم ومدى األثر البالغي الكبير الذي تعمل عليه ضمن النسق النصي على المستوى  
ل الصورة الفنية والخيال بأبلغ رؤية محققة أعمق   الصوتي اإليقاعي وعلى المستوى النفسي الشعوري بما يفعِّ

 ي. األثر في المتلق 
أهمية البحث: تتمثل أهمية البحث باستشفافه وتحليله لألسلوب القرآني المعجز وصورته الفنية من  
بوابة الكلمة القرآنية ؛ خصوصًا في إطار مشاهد قيام الساعة التي شكلت بعدًا واسعًا وحيزًا وافرًا من عرض  

وره بغية الرقي بسلوكه، وقد كان  المشاهد العظيمة الجاذبة لإلنسان كل اإلنسان مستحوذة على عقله وشع 
اختيار هذا الموضوع لهذه المساحة الثرة المعطاءة من ينابيع الجمال والجالل بغية االستكشاف واالستقصاء  

 لألداء .
أهداف البحث: يهدف البحث إلى تجلية دور الكلمة المفردة في اإلعجاز القرآني عبر منهج وصفي  

 مع البالغة الذوقية األسلوبية التي تظهر روعة األداء وعظمته بعيدًا عن  تحليلي جمالي ؛ألنه األكثر اتفاقاً 
 متاهة التقسيمات التجريدية للمصطلحات البالغية. 

محاور البحث: تشكلت بنية البحث من محاور ثالثة ، تضمن المحور األول تجلية وصفية لبالغة  
ر الثاني  بالغة االتساق الصوتي للكلمة  الكلمة القرآنية وانسجامها التصويري مع سياقها،وتضمن المحو 

القرآنية في مشاهد القيامة التي رصد جمالية االنسجام الصوتي للكلمة مع معناها وسياقها ، وتضمن المحور  
ح التناسب الراقي بين داللة   الثالث  بالغة االتساق النفسي للكلمة القرآنية في مشاهد القيامة الذي وضَّ

 في خيال المتلقي وخلجات أحاسيسه.الكلمة وأثرها الشعوري 
  

 
 .مي من جامعة الجزيرة في السودانمحمد خضير فياض الحمداني, دكتوراه في اللغة العربية / ادب سال د. 1
 .السنيعمار غانم محمد المولى، حصل على  شهادة دكتوراه فلسفة في األدب العربي من جامعة الموصل  . 2
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 أنموذجاً   والفونيم  الصوتية لوحدةا ـ العربية الدراسات في الصوتي المصطلح ترجمة إشكالية

 
 1مراد حميد العبد هللا د.

 :الملخص

تعد قضية المصطلح الصوتي في الدراسات العربية من أهم المشاكل التي تواجه الباحث العربي، 
ترجمة المصطلح الصوتي معقدة جدًا وهذا ما لمسناه من خالل البحث في مصطلح الوحدة  إذ تعد عملية 

(، فكان الهدف من البحث هو المحاولة الجادة إليجاد مكافئ لهذا  Phonemeالصوتية أو الفونيم)
المصطلح؛ إما من خالل ترجمات الباحثين السابقة أو محاولة ايجاد ترجمة تفسيرية له، فكانت عملية  

بحث تعتمد على المنهج الوصفي في تتبع واستقراء أهم اَلراء العربية التي تناولت هذه المصطلح، غير  ال
متناسين الولوج إلى الدراسات التراثية في إيجاد ما يشير إليه في هذا المجال، خصوصًا بعدما توصلنا إلى  

ضية الوحدة الصوتية، وهذا هو  أن العرب لم يكن لهم أي اهتمام في هذا الموضوع فلم نجد أية إشارة لق
السبب الرئيس في تنامي إشكالية المصطلح الصوتي، ليس هذا فقط بل توصلنا إلى نتيجة هامة وهي أن 
أغلب المصطلحات الصوتية التي تعاني اإلرباك في ترجمتها ما هي إال مصطلحات غربية حديثة لم يتطرق  

كال في ترجمتها، وهذا ما عزز إعتماد أغلب الباحثين  العرب القدامى إليها أبدًا، فاصبحت مثار جدل وإش
العرب على تعريب المصطلح نفسه واالعتماد عليه بدال من إيجاد مكافئ له في اللغة العربية لتكون  

( اإلنجيلزي الذي Phonemeمصطلحاتها مستقلة عن اللغات الغربية األخرى، كما في مصطلح الفونيم)
لباحثين العرب، في حين نجد بعض الترجمات التي كانت يشوبها القصور  نجده موزعًا عند معظم مؤلفات ا

في تغطية المعنى األساس الذي يدل عليه المصطلح الغربي األصلي، فكان بحثنا محاولة في إيجاد حل 
قد يسهم في معالجة هذا اإلرباك واالشكال وتأسيس مصطلح عربي تفسيري مكافئ للمصطلح اإلنجليزي  

 لغة العربية بمصطلحاتها عن اللغة اإلنجليزية. لغرض استقالل ال
 

  

 
 العراق، ، جامعة البصرةحاصل على شهادة الدكتوراه ويعمل حاليا في مراد حميد العبد هللا،  د. 1
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 الشعري  النص في وتجلياتها الصوتية االسلوبية
 

 1اركان حسين مطير غياض أ.م.د.

    :الملخص

االسلوبية الصوتية وتجلياتها في النص الشعري قصيدة )العمر روحة راكب( للشريف الرضي 
للتعبير وهو االنسان نفسه والعرب عرفت ذلك منذ القدم السيما في  انموذجًا، يعد االسلوب مذهبا وطريقة 

تفضيلهم ألسلوب القرآن الكريم على سائر االساليب الكالمية وقد استقر المفهوم بوضوح لدى عبد القاهر  
 الجرجاني بأنه المذهب والطريقة ...

بية تلتقي باأللسنية وتستفيد ويرتبط االسلوب باألسلوبية فهي منهجًا او علمًا لدراسة االساليب االد 
من آلياتها وتمتلك االجراءات الكافية لكشف مكامن النص الشعري والغور في تطبيقات الدرس اللساني  
لفحص وأضاءة مكامن وماهيات النص االبداعي بشكل عام والنص الشعري خاصة، اما االسلوبية الصوتية 

لي والتركيبي.. وأختصت دراستي باالسلوبية الصوتية  فهي احدى تمظهرات االسلوبية الثالثة الصوتي والدال
او المستوى الصوتي محاواًل أضاءة مكامن الموسيقي في نص الشريف الرضي )العمر روحة راكب( وهو 
ما انتج أكتشاف ارتباط الصوت في الداللة من خالل شيوع )علة القطع( ضمن بحر الكامل المكون  

هي فقدان والدته وكذلك موائمة القافية الهمزية مع حالة الشاعر   والمشكل للنص مع داللة النص الكبرى 
االنفعالية النفسية.. وكذلك هيمنة تقنيات التكرار المشبع بدالالت الحزن والتفجع تأكيدًا لفكرة النص الداللية  

 وهي ارتباط وثيق خلق وصنع نصًا ثريًا في ايقاعه ودالالته االسلوبية.
 

  

 
  .لية االداب/ جامعة بغداد، العراقك، عد دكتور اركان حسين مطير غياضاستاذ مسا 1



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

57 
 

 ومتوالياتها  الذات هواجس  يف  قراءة : عنترة معلقة
 

 1أ.م.د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد 

   :الملخص

تجلى القول بهواجس الذات في معلقة عنترة عبر أبعاد تبّنت اإلفصاح عن دواخل األنا الجاهلي,  
فت عبر لغة الشعر الخاصة عن تداعيات هواجس الشاعر وتداعياتها, واتصال   الفتة إلى متتاليات تكشَّ

بهواجس الذات لدى شعراء قبل اإلسالم تجلى في عناصر تبنتها بيلته الخاصة وماتجتره من أنماط  الشعر 
عبر الزمان والمكان المحفوف بفضاءات مفتوحة على قلق وتوجس, توضحت أبعادها في نصوص الشعر 

 الواصل إلينا .
دم الثبات الذي وقد توشحت معلقة عنترة برؤى خاصة من الشاعر للظلم والقحط والخواء وع    

حفزه إلى التمسك بذاته إلبرازها, في محاولة للخالص من ماهية الشعور بالنقص الذي اتسمت به أناه عبر  
سمات متصلة بلونه األسود أواًل وبعبوديته ثانيا, ولعل القول بالفقد الذي ينفتح على زوال األشياء الجميلة 

ا يكتنفه من حركة ولون, ترسيما لعناصر تدعم حركية  وانفالتها عبر الوقوف على الطلل ووصف أبعاده وم
هاجس الذات في المعلقة, واإلفضاء عما تكتنزه من أوجاع برسم صور متعالقة بموضوعة الرحيل الدائم,  
والفراق الذي الينفك متواصال, عبر استلهام ثيمات تتميز بها ماهية هواجس الشاعر, ومايرادفها, حينما  

صوير فضاءات األلم وتشظيه في داخله العاجز عن اإلمساك باألشياء وهي تتحرك, يتبنى بالقول بالطلل ت
 لتأخذ معها زمان األلفة واألمان عند الرحيل.

أما القول بهاجس الحب لدى عنترة فقد ضّم مسارات تتفتح على مشاهد وجدناها إفصاحا عن      
ول بالحب وتجلياته في واقعه في المعلقة محيال حاجة عليا للمرأة, تتعامل مع داخله العاشق, ولعلنا نلحظ الق

إلى ضرورة التواصل مع المرأة في مدى يكشف بما في الداخل الحزين من شجون, تشكلت عنها هواجس  
وجدانه ومدياته. وقد جاء وصف الحبيبة في مشاهد تحيل على الحاجة إليها بتوصيف أبعاد لها تشبع بها  

ا مع هاجس الرغبة في التواصل معها وتسميتها وتثبُّت مالمحها في  وجدان الشاعر حيث تبدت رؤاه لذاته
 روحه.

 
أ.م.د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد أســــتاذة في جامعة البصــــرة تخصــــص أدب عباســــي ونقد ثقافي، مركز دراســــات البصــــرة  1

 والخليج العربي، جامعة البصرة, العراق.
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أما القول باألنا وتوصيفها فهو المحور الذي تدور حوله رحى المعلقة بفضاءاتها, مترسما البوح     
بما يكتنزه داخله مع اَلخر والكون, فالمعلقة تسعى إلبراز ماينتاب الداخل وتقديره لذاته عبر لغة الشعر 
التي يمتلكها في غرض بالفخر, الذي استثمر اإلفصاح به عن قيم ومفاهيم وحاجات تحيل على التحرر  
من عقدته التي تضخمت من نظرة اَلخر للونه ولعبوديته, فجاء القول بوصف الحرب مع الفخر باألنا في  

لية التغني وال تسمن  معلقته نمطا يحيل على توكيد مايمتلكه األنا من فعل عظيم بغض النظر من مزايا شك 
    من جوع .
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 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

60 
 

 نموذًجا( اإلسالمى الخزف  )متحف بالمتاحف الفنى التذوق  إلستدامه كمصدر السريعة االستجابة رموز

 
 2أ.م.د هبة عبد المحسن ناجى     1أ.م.د محمد حامد السيد البذرة

 

 :الملخص

شهد القرن الحادى والعشرين العديد من التطورات التكنولوجيه السريعة والمتالحقة التى ألقت بظاللها 
على جميع مجاالت المعارف والعلوم والسيما مجاالت العلوم االجتماعية واإلنسانية ومنها مجال الفنون  

أحد األساليب التكنولوجية    QR Codeالتشكيلية وعلم المتاحف والمعارض. وتعتبر رموز االستجابه السريعه  
التى تم توظيفها فى اَلونه األخيرة فى أعمال الفن التشكيلى وفى المؤسسات التعليمية بوجه عام، وفى  
متاحف العلوم والفنون واَلثار بوجه خاص لتحقيق التفاعليه والتواصل اإليجابى مع الزوار، حيث يمكن  

فية وبجوار المقتنيات المعروضة واللوحات اإلرشادية والدعائية استخدام تلك الرموز فى مداخل القاعات المتح 
 QRوفى منافذ بيع الكتب والمطبوعات، ومن ثم يتجه هذا البحث إلى توظيف رموز االستجابه السريعة 

Code    لتحقيق استدامه وفاعلية التذوق الفنى لجمهور المتاحف، مع الكشف عن الخصائص الفنية والتقنية
ة الخزف التركى من مقتنيات متحف الخزف اإلسالمى بالقاهرة، وعرضها بأساليب  وجماليات مجموع 

مستحدثه قائمة على التطور التكنولوجى المميز للعصر الحالى، وذلك من أجل  تدعيم الخطة االستراتيجية  
متضمنه    ، بتحقيق أهداف التنمية المستدامه2022- 2017للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم لألعوام  

البعد الثقافى من خالل إجراء بحوث ودراسات حول التراث الفنى للشعوب، باإلضافة إلى إيجاد مداخل 
جديدة تساهم فى استدامه تجربة التذوق الفنى لجمهور المتاحف، مع إلقاء الضوء على مقتنيات متحف  

ية ومكانة خاصة  فى تاريخ  الخزف اإلسالمى بالقاهرة  وباألخص مجموعة الخزف التركى لما لها من أهم 
 فن الخزف اإلسالمى. 

 
، يشـــــغل وظيفة أســـــتاذ مســـــاعد بقســـــم التعبير المجســـــم تخصـــــص 2010دكتوراه الفلســـــفة في التربية الفنية جامعة حلوان   1

 .فيصل بالمملكة العربية السعوديةلتربية الفنية جامعة حلوان، عضو هيلة تدريس معار بجامعة الملك كلية ا -خزف
لية ك  -، تشــــــغل وظيفة أســــــتاذ مســــــاعد بقســــــم النقد والتذوق الفنى 2010دكتوراه الفلســــــفة في التربية الفنية جامعة حلوان   2

 .التربية الفنية جامعة حلوان
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وينقسم هيكل البحث إلى اإلطار النظرى ويتضمن دراسة ماهية رموز االستجابة السريعة  
واستخداماتها فى مجال التعليم والتثقيف والفنون، ومفهوم ومبادئ االستدامه وأساليب تطبيقها فى مجال  

ت مجموعة الخزف التركى من مقتنيات متحف الخزف اإلسالمى  التذوق الفنى بالمتاحف، مع دراسة جماليا
بما يشملها من خصائص فنية وتقنية. ثم اإلطار العملى ويتضمن تصميم وتنفيذ نموذج تطبيقى ألحد  
األعمال الخزفية التركية اإلسالمية لتحقيق أهداف استدامه تجربة التذوق الفنى لزائرى المتحف من خالل 

بما تتضمنه من خيارات لعرض البيانات   QR Codeوز اإلستجابة السريعة استخدام إمكانيات رم
 والمعلومات فى صورة ملفات نصية وأفالم فيديو وغيرها. 
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 المعاصرة المسرحية التجارب في للزي  الداللي التوظيف
 

 1خيون  سرى جاسم د.

 :الملخص

واضح تطلب تطور في انتاج  مشكلة البحث: شهد العالم المعاصر تطور اجتماعي فكري فلسفي 
المشهد المسرحي وكل عنصر دخل في صناعته , فظهرت التجارب والنظريات المسرحية التي تبنت لغات 
مختلفة في الصياغة المسرحية مواكبة للتطور الحاصل شمل االنتاج المسرحي بعمومه مرة من خالل  

التجريد المسرحي او تعرية المسرح من توظيف التكنولوجيا في انتاج الصور المشهدية واخرى تعمد لغة 
عناصر والتركيز على عنصر او لغة الدمج ما بين مفردات مختلفة زمانيا وفنيا .... في خضم هذا الطقس  
المسرحي المتصارع بتجارب فنية ال تخلو من التضاد والتناقض ونقاط التشابه احيانا وجد العاملين على  

ة لغة فنية بعناصر ومفردات جديدة مثل توظيف عناصر الديكور  سينوغرافيا العرض مساحة عريضة لصناع
من الوان و خامات وفق اشكال وتصاميم تحمل من االنسجام والتناقض الكثير لتبني مع حركات الممثلين  
وتتعدى الى التحكم باإلضاءة وتنوع طرق انتاج االلوان وكثافة االشعة وطولها وقوة انعكاساتها على  

دخل هنا الزي المسرحي كعامل مهم يعمل مع كل هذه العناصر على تشكيل الصورة  االكسسوار ... لي
المسرحية التي تحمل الكثير من الدالالت الجمالية وفق تشفيرات ترتبط بالموروث الجمعي للمتلقي كصور 

اثف  متناغمة ومنسجمة ينضم حلقاتها للوصول الى مفاهيم تنفرط مرة اخرى لتعدد المعاني والصور التي تتك
حول بؤرة معنى تدور حولها الصور , فالزي وتشكيالته البصرية المتولدة من بناء عناصره الداخلية والتي 
ترتبط بعناصر العرض االخرى لتشكيل المعاني والمفردات , يتم داخل العرض وفق الية معقدة تستحق  

اجل ان نقف على هذا  البحث تنوعت صياغتها بتنوع واختالف المدارس المعاصرة التي ظهرت , ومن 
التنوع وكيف عمل الزي كمنظومة داللية فيها , ولد هذا البحث والموسوم ))التوظيف الداللي للزي في 

 التجارب المسرحية المعاصرة(( .
 اهمية البحث: 

احثين في مجال التقنيات  يخدم البحث العاملين في مجال المسرح من التقنيين والفنيين والطلبة والب
 .المسرحية

   بحث:اهداف ال

 
 .بغداد/  الجميلة الفنون  معهد في، وتعمل الدكتوراه  شهادة، حاصلة على خيون  جاسم سرى . د 1
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يهدف البحث الى التعرف على عمل الزي كمنظومة داللية على اعتباره  احد عناصر العرض 
 المسرحي والتي تشترك في صناعة الصور المشهدية في التجارب المسرحية المعاصرة  

 :تحديد المصطلحات
: "مظهر خارجي ألوصاف اشياء معينة في نسق معين من العالقات التوظيف الداللي:  الوظيفة

 ..الخ "  , وظائف النقود , وظائف الدولة مثل وظيفة الحواس 
 والوظيفة " تفهم على انها فعل شخصية , تعرف من وجهة نظر اهميتها لمسيرة الفعل"  

 مها في ايصال المعنى"  الداللة " نظام معرفي يدرس العالمات ويقدم تفسيرات عن كيفية استخدا
اوهي" علم مكرس لدراسة انتاج المعنى في المجتمع وعليه فانه علم يهتم بعمليات تفسير المعنى  

 مع تلك التي لها عالقة باالتصال ,اي الوسائل التي يتم بواسطتها توليد المعاني واتمام تبادلها " 
 - التعريف االجرائي:

رحي على اتخاذ انساق داللية تستخدم ضمن دالالت العرض التوظيف الداللي : ))قدرة الزي المس
 لخلق شفرات اتصال مختلفة ((

 عرفها في اللغة عز الدين اسماعيل   -المعاصرة :
"هي مرحلة متحركة ال تقبل التثبيت , فما يكون معاصرا اليوم سيأتي عليه زمن يخرج من دائرة  

 المعاصرة , مكتفيا عندئذ بصفة الحديث"   
ا الخميري على انها " البحث المستمر عن البنيات الجديدة في الثقافة والمجتمع وبالتالي  كما عرفه

 يجب خلق انساق جمالية مغايرة لتعبر عن الحاجة الجمالية االنية لحركة المجتمع الذوقية " 
 التعريف االجرائي :  

البحث المستمر للزي في وباألسناد الى تعريف الخميري واالتفاق معه على ان المعاصرة هي )) 
العروض المسرحية عن انساق جمالية جديدة في الثقافة المجتمعية , لتعبر عن الحاجات االنية لتلك  

 المجتمعات (( .
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 فولكس   بيتر االمريكي للفنان الخزفية النصب
 

 2م. د. علية محسن الصياد           1أ.د. زينب كاظم البياتي

   :الملخص

ان لتقنيات التركيب والتشكيل في الخزف المعاصر اهمية كبيرة ، وذلك لخروجها عن المألوف 
واتخاذها من التأليف الشكلي وخصوصياته ما يعيد للشكل مكانته بين الفنون ، وان فن النصب الخزفية لم 

ما يتعلق بمسائل  تختلف عن مثيالتها البنائية على مستوى فنون التشكيل و الفن الخزفي على نحو خاص في
االبتكار والتأليف ، حيث يتسامى خاللها الشكل واظهاراته والتقنية على حد سواء. فالنصب الخزفية جاءت  
لتبث احدى االختراقات في هذا النوع من التشكيل الخزفي ،الذي يتخذ من الحجم والفضاء حدودا له . وفي 

ولكس(تحديدا، تأتي اهميته لغرض تقديم قراءة جديدة بحثنا هذا سوف نتناول النصب الخزفية للفنان )بيتر ف
  - بالتساؤل اَلتي :   -على مستوى الشكل والتقنية في مضمار الفنون المعاصرة. تترآى مشكلة البحث :

وفق هل استطاع الخزاف بيتر فولكس  من تمثيل تشكيالته الفنية للنصب الخزفية وتقنياته اظهارها على 
 .ررؤى التشكيل الفني المعاص 

اما اهمية البحث فتمثلت بمحاولة الباحثتين من تسليط الضوء على التشكيالت الفنية للنصب  
الخزفية للفنان بيتر فولكس وابداعاته التشكيلية والتقنية بعده رائدا مهما في الخزف االمريكي المعاصر اسهم  

ايضا في عملية تطوير بناء النصب  في انبثاق التعبيرية التجريدية في الخزف االمريكي المعاصر ، واسهم  
الخزفية على وفق اسلوب ابداعي متفرد وخاص ، كما تكمن اهمية البحث في تسليط الضوء دراسة بحثية  
لم يتناولها الباحثون سابقا. فيما يأتي هدف البحث من خالل التعرف على النصب الخزفية للفنان )بيتر  

( فيما تمثل الحدود 1990- 1980ريكا ، للحد الزماني)فولكس( ، ضمن حدود البحث المكانية لتشمل ام
 - الموضوعية )مجموعة النصب الخزفية(. ضمن محاور االطار النظري المحددة :

 الخزاف بيتر فولكس )المرجع واالسلوب( -المحور االول   -
 جمالية الفن الخزفي بين المعالجات التقنية واساليب العرض  -المحور الثاني   -
 الرؤية الفلسفية للنصب الخزفية والفضاء -لث  المحور الثا -

 
 .ون الجميلة قسم الفنون التشكيليةاستاذة في كلية الفن ،أ.د. زينب كاظم البياتي 1
  .ة في وزارة التربيةم.د. علية محسن الصياد استاذة اكاديمي 2
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جاءت نتائج البحث لتكشف فردية الخزاف واسلوبه القائم على صياغات تشكيلية جديدة ، يهدف  
الى الحرية واالنفتاح مع توظيف تقنيات لونية معتمة ناجمة عن خصائص اكاسيد لونية فضال عن تقنيات  

ن اشكال طبيعية بشرية وحيوانية تعبر عن نزعة الصراعات الوجودية  الحرق . تمثلت اعماله باستلهام البيلة م
 ، مبتعدا عن المسميات واالشكال الصريحة متجها نحو التجريد.
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 الدمى  مسرح  في  الضوئية  والمؤثرات اإلضاءة توظيف
 

 1أ.م.د.نذير عبد الغني محمد العزاوي 

 :الملخص

المكتبة العربية للبحوث التي تدور في فلك التقنيات المستخدمة أهمية البحث والحاجة إليه : تفتقر 
في مسرح الدمى ، واقتصرت على العالقة بين مسرح الدمى والطفل ، أو أثر مسرح الدمى على الطفل ، 
واستخدام مسرح الدمى في تقويم سلوك األطفال ، وأغفلت عروض مسرح الدمى، والوسائل والتقنيات  

سرح ، مما يجعل الحاجة إلى مثل هذه البحوث ملّحة، وذات أهمية بالغة ، لرفد المستخدمة في هذا الم
 فناني مسارح الدمى بدراسات تسبر غور هذه التقنيات ومن بينها اإلضاءة. 

هدف البحث: تسليط الضوء على جانب حيوي وفعال في نوع من أنواع مسرح الطفل وهو مسرح  
 والمؤثرات الضوئية. الدمى ، وهذا الجانب الفعال هو اإلضاءة 

اشتمل البحث على عدة مباحث: جاء المبحث األول عن دور الدمى الفاعل في تقويم سلوك      
األطفال، بينما تناول المبحث الثاني وظائف اإلضاءة والمؤثرات الضوئية في مسرح الدمى، أما المبحث 

ّلط المبحث الرابع الضوء على أهم  الثالث فقد تناول اإلضاءة كعنصر من عناصر التقنيات المسرحية، وسّ 
 االستخدامات الفنية لعنصر اإلضاءة في مسرح الدمى.  

 
  

 
 جامعة الموصل. –، تدريسي في كلية الفنون الجميلة . نذير عبد الغني محمد العزاوي أ.م.د 1
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 محور القانون والسياسة والعالقات الدولية 
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 نموذجاً  المدينة  وثيقة  المدنية الدولة اسس
 

 1عبدهللا حنفش حمد رجب الشيحاوي 

 :الملخص

لقد نجح النبي محمد صلى هللا عليه  وعلى اله وسلم من خالل وثيقة المدينة ان يقيم دولة السالم 
على االسس الدستورية واالدارية حيث ارسى مبادئ حقوق االنسان  ومنح كل افراد المجتمع كافة الحقوق  

صه اذا ما علمنا ان المجتمع  والحريات والتي كان من اهمها احترام عقيدة االخرين وعدم االكراه في الدين خا
يثرب كان يتكون من طوائف مختلفة حيث كان المسلمون من المهاجرين من اهل مكة اضافه الى االنصار  
من قبيلتي االوس والخزرج من اهل يثرب واليهود بقبائلهم الثالثة المعروفة والمشركين  من اهل يثرب الذين  

مكونين قطاعًا اجتماعيًا على ارض المدينة التي رسم حدودها  لم يدخلوا في السالم  لقد اجتمع كل هؤالء 
 النبي صلى هللا عليه وسلم في هذه الوثيقة   

ان قيام هكذا كيان اجتماعي  تكون من اناس ينحدرون من اديان وقوميات واماكن جغرافية مختلفة  
امح المجتمعي طبق على  على تلك االرض في ذلك الوقت  يعد مثاال عمليا واضحًا للتعايش السلمي والتس

 ارض الواقع 
فما احوجنا اليوم الى مثل تلك الوثيقة التي اسست مجتمعًا تجسدت  فيه الوحدة الوطنية التي كان  

 اساسها الحوار مع االخر والتعايش السلمي دون التنازل او التفريط بالثوابت  
ولة المدنية فكان هذا البحث الذي ولهذا اثرُت ان اكتب عن وثيقة المدينة مبينًا من خاللها اسس الد 

 احتوى على تمهيد ومبحثين  
 المبحث االول : اسس ومبادئ الدولة المدنية  

 المبحث الثاني : وثيقة المدينة  انموذجًا للدولة المدنية
 

 
 

 

 
 . أصول الدين ـ جامعة االنبارتوراه عبدهللا حنفش حمد رجب الشيحاوي ـ دك 1
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 وضوابط  محدّدات  -فيها السياسية والمشاركة الغرب لبالد الهجرة
 

 1أ.م.د. منير هاشم خضير العبيدي

 :الملخص

من المالحظ تزايد أعداد الفارّين ) ُيسّمون خطًأ بالمهاجرين( من بلدانهم اإلسالمية إلى البالد 
األوربية طلبًا لألمان واالستقرار وفرص العمل التي افتقدوها في موطنهم األصلي نتيجة الحروب والفتن  

ًا في ساحة مسلمي أوروبا، بل تنامى  والتهجير القصري. ولم تعد قضّية المشاركة السياسّية شاغاًل هامشي
االهتمام بها أكثر من أّي وقت مضى وسط تجارب شّقت طريقها منذ زمٍن ومحاوالت واعدة. فذهبت في  
بحثي هذا إلى ضرورة المشاركة السياسية لهؤالء المقيمين في الغرب فذكرت أنَّ هناك في الغرب أكثر من 

ترشيح أشخاص للمجالس البلدية أو النيابية وكسب تعاطف  مليون مسلم يستطيعون فرض قضاياهم ، و   50
الكثير ولكن العزلة والفتاوى الخاطلة هي التي همشت المسلمين واألقلية المسلمة، ولم تجعل لهم وزنًا في  
الحياة الحزبية والسياسية، إذا أخذنا في االعتبار قيمة الصوت االنتخابي الواحد هناك، وختمت البحث  

ضوابط التي ينبغي أن تتوفر بالعملية السياسية برمتها وبالمشارك فيها، وقسّمتها إلى ضوابط  بالمحددات وال
  - أو المرأة  -شخصية وضوابط عامة. وذكرت بعض الضوابط الشخصية التي يمكن اشتراطها في الرجل

ن مواقع )أن يمثل القدوة الصالحة في كل موقع م -الذي يتقدم للمشاركة في العمل السياسي في الغرب:
العمل المناط به. ويتصف بالصدق والموضوعية. وأن يغلب على الظن إمكانية اإلصالح بمشاركته السياسية  
وأهميتها وفاعليتها(. ثّم أدرجت بعض الضوابط العامة التي يجب على جميع المشاركين في العملية السياسية  

انون واحترام استقالل السلطة القضائية و الحفاظ  االلتزام بها مثل:)السلمية والعلنية ونبذ العنف،وسيادة الق 
 على مبادئ المساواة والعدالة(.

 
 
 
 

 

 
 .كلية التربية للعلوم اإلنسانية/ جامعة كركوك، العراق، تدريسي في أ.م.د. منير هاشم خضير العبيدي 1
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 محليات بعض على بالطبيق السودان في المحلي الحكم اداء على المشاركة معيار تطبيق مدى
 السودان

 
 1ي لطفي طه محمد نور محمد علد. 

 الملخص

معيار المشاركة على اداء الحكم المحلي في السودان، تمثلت مشكلة الدراسة في  معرفة مدى تطبيق  
وهدفت الدراسة الي التعرف علي  أثر تطبيق معيار المشاركة على اداء الحكم المحلي في السودان، واتبع  
الباحث المنهج الوصفي التحليلي والقانوني  ومنهج دراسة الحالة، وتوصلت الدراسة الي عدد من النتائج  

مجالس محلية منتخبة على المستوى المحلي مما اثر سلبًا اداء الحكومات المحلية ، من اهما عدم وجود 
وأن اغلب اللجان الشعبية معينة على مستوى القرى وحتى المنتخبة منها تتحكم فيها جماعة عبر التكتالت  

نتخاب  والنفوذ السياسي مما اضغف من دورها تجاه المجتماعات المحلية، وكما اوصت الدراسة بضرورة ا
المجالس الشعبية المحلية لتوسيع دائرة المشاركة واشراك المواطنين في عملية اتخاذ القرارات المحلية 
واالطالع على سياسات وبرامج الحكومات المحلية ومناقشة الميزانيات عبر حضور االجتماعات المفتوحة  

 في المجالس.
 

  

 
 .ة، كلية، جامعة النيلين، الخرطومأستاذ مساعد بقسم العلوم السياسي، لطفي طه محمد نور محمد على 1
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 نموذجا  الجزائر ـ والمتابعة القمع بين االرهاب ظاهرة
 

 1علي بوكريطة د.

 :الملخص

عادا جديدة في صورها وأحجامها  بدأت الجريمة ببدء الحياة نفسها و تطورت معها , متخدت أب
من تطور هائل في حركة التصنيع   هي تتصل في بعدها إتصاال وثيقا بما يشهده العالموأسلوب إرتكابها و 

هي العوامل التي أضفت على الجريمة طابعا عابرا للحدود حتى واألموال و رية إنتقال األشخاص كذلك حو 
أصبحت الجريمة المنظمة بشتى صورها تشكل هاجسا يطارد جميع دول العالم بصفة مباشرة أو غير  

 مباشرة.     
ولعل أخطر ظاهرة إجرامية عرفها العالم في القرن األخير جرائم العنف و اإلرهاب التي إتسعت     

تها في اَلونة األخيرة حيث شهد مسرح األحداث الدولية العديد من النشاطات اإلرهابية التي تجاوزت دائر 
هو ما جعل هذه الجريمة ال  و  ،ول مكتسبة بذلك طابعا عالمياآثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدة د 

صالح الشعوب وأمن و سالم إنما هي جريمة ضد من و إستقرار األفراد و الدول، و تشكل فقط تهديد األم
 البشرية وحقوق و حريات األفراد األساسية .     

سعت   ،, و إرتباطها بغيرها من الجرائممع تصاعد هذه األعمال و إنتشارها في أرجاء العالم و    
عملية لمتابعتها و قمعها على المستوى الدولي و الداخلي , سواء من خالل الدول إلى إيجاد وسائل قانونية و 

دون إفالت مرتكبيها  الحيلولة  ذه الجرائم على المستوى الدولي و توحيد الجهود و إبرام إتفاقيات دولية لتحريم ه
وهو ما جسده سن الدول تشريعات عقابية تتناسب مع خطورة هذه األعمال من جهة وكذلك  ،من العقاب 

التدابير الالزمة لمكافحة اإلجرام   حرص الدول و المنظمات الدولية على إبرام إتفاقيات تلزم الدول بإتخاد 
 المنظم العابر لألوطان وخاصة ظاهرة االرهاب التي اصبحت اكثر  من مجرد تهديد .

  ، إجرامية تنتمي إلى ظاهرة العنف تبرز أهمية الموضوع من عدة زوايا األولى بإعتباره ظاهرةو   
الثالثة تتعلق بوجهة النظر القانونية فيما   الثانية هي العوامل التي تبرز ظاهرة اإلرهاب بجميع أشكاله , و

مستوى قانون اإلجراءات  يتعلق بمواجهة اإلرهاب سواء كان ذلك على مستوى قانون العقوبات , أو على 
 موقف األمم المتحدة منه . لتعاون الدولي لمواجهة اإلرهاب و والرابعة هي ا ،الجنائية

 
ــنة خامســـة دكتوراه  1 في القانون الدولي والعالقات الدولية  ، معيد بجامعة الجياللي بونعامة الجزائر كلية علي بوكريطة  سـ

 . م انسانية قسم االعالم واالتصالالعلو 
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دخل في عدة قطاعات قانونية مختلفة , وقد من خالل هذه المحاور يتضح أن الموضوع يو       
ث إرهابية أخلت باألمن  تجلت األهمية العملية لبحث هذا الموضوع على إثر ما اكتنف العالم من حواد 

لهذا فإن التصدي لــمعالجة هذا الـــــموضوع و  ،ى نحو آثار اإلنزعاج والقلقعل ،الداخلي واألمن الدولي معا
 ــرأة علمية مـــــــحمــودةينــــــطوي على جــــــــ

تابعة و قمع الجريمة اإلرهابية  لذلك سنحــاول في هذا البحث  التركيز على التجربة الجزائرية في مو   
الل النصوص التشريعية الداخلية واإلتفاقيات الدولية الثنائية  القضاء عليها كنموذج للدراسة وهــذا من خو 
 التي يحتك بها القاضي الجزائري . الجزائر في المجاالت  المتعددة األطراف التي صادقت عليهاو 

اإلرهابية بالجريمة   السؤال الذي سنتناوله بالتحليل في هذا البحث هو ما هي عالقة الجريمةو  
ما هي آليات متابعتها و قمعها في إطار التشريع الجزائري و كذلك اإلتفاقيات الدولية المصادق و   ،المنظمة
 عليها؟.
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 دوليال القانون  في حصاناته و  الدبلوماسية الحقيبة حامل
 

 1خالد عبدالقادر منصور التومي 

 :الملخص

 أهـميـة الدراسة : إن لموضوع هذه الدراسة أهمية علمية من ناحية، و عملية من ناحية أخرى : 
الدبلوماسية، و محاولة فهم مع األهمية العلمية:  تتضح من فحوى دراسة موضوع الحصانة لحامل الحقيبة  

فيما   إدراك كافة الجوانب التي تخصه في القانون الدولي، ثم إدراك دوره في توطيد العالقات الدبلوماسية
كذلك نقائص النصوص القانونية التي تشمله من حيث التطبيقات و اَلثار القانونية  بين الدول وعدم توترها، و 
 التي تؤثر على حصاناته. 

العملية:  تسمح لنا هذه الدراسة بتسليط الضوء على الممارسات الفعلية الواقعة من جانب  األهمية
حقيبة الدبلوماسية  التسهيالت الالزمة، حين تكون الص منح حرية االتصال الدبلوماسي و بعض الدول فيما يخ

 برفقة حاملها. 
 :أهــداف الدراسة

ية من واقع النصوص القانونية الدولية، و تهدف الدراسة لضبط مفهوم حامل الحقيبة الدبلوماس
اَلراء الفقهية؛ حتى يتسنى لنا معالجة موضوعنا المقترح للدراسة و إمكانية اإلحاطة بكل جوانبه، و بكل  
ما يطرحه من جزئيات؛ لمعرفة حدود الحصانة التي يتمتع بها حامل الحقيبة الدبلوماسية و المنصوص 

في ظل التطورات الحديثة التي عرفها عالم االتصاالت، و مدى إمكانية  عليه في القانون الدولي، و هذا 
الدولة المستقبلة و دولة العبور في المساس بحرمة حامل الحقيبة الدبلوماسية و مدى مشروعيتها، و تسليط  
الضوء على نطاق سريان الحصانات و االمتيازات الدبلوماسية بالنسبة لحملت الحقائب بمختلف أنواعهم  

حيث المكان و الزمان و المضمون، و معرفة ما إذا كانت هذه االمتيازات كافية ألداء المهمة المنوط  من 
 بها حامل الحقيبة الدبلوماسية أم ال. 

 
ملخص المداخلة : ُيعتبر حامل الحقيبة الدبلوماسية أحد وسائل االتصال التي يجوز استخدامها 

يصاحب الحقيبة الدبلوماسية حاماًل لها، بأن االتصال   في المراسالت الدبلوماسية، و في العادِة ما

 
مؤســــــســــــة ،  لوم الســــــياســــــية، العالقات الدوليةالعلوم اإلدارية، العأســــــتاذ مســــــاعد في خالد عبدالقادر منصــــــور التومي،   د. 1

 ليبيا. س، طرابل ،بحوث و الدراسات العلمية: المركز القومي للاالنتماء
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الدبلوماسي هو الوسيلة األساسية التي ُتمكن البعثة الدبلوماسية من أداء مهامها، كذلك القنصليات التي 
تتواجد في إقليم الدولة المعتمد لديها؛ إذ تقوم هذه الدراسة على عرض ثالثة مباحث أساسية؛ بمنهجية  

الدراسة؛ مع األخذ باالعتبار التحليل الخاص بوضعية حامل الحقيبة الدبلوماسية في   التأصيل لموضوع
القانون الدولي، و التي تسمح له بحرية االتصال عمومًا لكافة األغراض الرسمية في العمل الدبلوماسي مع 

 أية جهة كانت؛ حيث يتمثل إيضاحها في المباحث اَلتي سردها تباعًا : 
 هية الحصانة الدبلوماسية. المبحث األول : ما

 المبحث الثاني : األساس القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية. 
 المبحث الثالث : المركز القانوني لحامل الحقيبة الدبلوماسية. 
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 محور التاريخ والجغرافية وعلم اآلثار
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 الخمس  بمدينة–  آثريه دراسة –  سيلين لفيال األثري  الموقع
 

 1د. نصرالدين البشير العربي 

 :الملخص

عرفت ليبيا العديد من الحضارات المختلفة التي مرت بها عبر العصور الحجرية القديمة، أي الفترة  
ما قبل التاريخ، ومن هذه الحضارات كالرومانية والبيزنطية والوندالية، ثم الحضارة اإلسالمية، فالعابر بليبيا  
كالعابر عبر التاريخ يرى آثار األمم الغابرة، فهي بمثابة متحف للحضارات العالمية، لذلك يعتبر تراثنا  
بمثابة مرآة عاكسة للحضارات العالمية المتنوعة . تعتبر هذه الدراسة حول معالم فيال سيلين األثرية التي  

د المواضيع الجديرة باالهتمام، يمكن إدراجها تعود إلى الفترة الرومانية والفترة ما قبل الرومانية بليبيا أح
ضمن إطار البحث عن تاريخ الحضارات القديمة التي استقرت بليبيا ومعرفة عاداتها وتقاليدها والحياة  
اليومية التي كانوا يعيشونها بليبيا، من هنا كانت رغبتنا في اختيار هذا الموضوع بالدراسة األثرية لمنطقة  

يها فيال سيلين األثرية، والتي تعد من العوامل الرئيسية لتمركز االستيطان البشري  الخمس التي تتواجد ف
بمدينة الخمس، وانطالقًا من هذه الفكرة اخترنا هذا الموضوع كمحاولة لإلسهام في اعطاء صورة لهذا المعلم 

ثرية آخرى بمدينة  األثري المتميز وعمارته التاريخية ومفاهيمه االستراتيجية، وما يحيط بها من معالم أ
 الخمس.

فالتسأول الرئيسي الذي يبقى مطروحًا هنا، يمكن معرفة الحقبة التاريخية التي ترجع إليها هذه الفيال  
األثرية؟ كما نتساءل عن انواع وأنماط بناء فيال سيلين بالمدينة ودورها المناط بها؟ هذا وسنحاول االجابة  

نا في انجازها عن القيام بزيارة ميدانية لتلك الفيال األثرية، كما قمنا  عليها من خالل هذه الدراسة والتي اعتمد 
بدراسة المعالم األثرية اَلخرى المتواجدة بمدينة الخمس، وقد واجهتنا صعوبات من أهمها قلة المصادر 

 والمراجع العلمية المتعلقة بتلك االثار. 
  

 
 ليبيا -جامعة المرقب استاذ في  1
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 المسمارية  النصوص ضوء في  القديم العراق في العمال

 

 1ستاذة هدى هادي علوش النداوي اال

 :الملخص

لقد ساهم المجتمع السومري والبابلي على حد سواء في بناء اقتصاد الدولة ، فالمزارعون والعاملون  
في المزارع والحقول من جانب والصناع واصحاب الحرف والمهارات والتجار من جانب اخر ، وقد شكلوا 

 قديم. قاعدة اساسية متينة لالقتصاد العراقي ال
ان توفر االيدي العاملة يعد احد العوامل االساسية في النهوض باقتصاد الدولة في العراق القديم   
. ال يعرف بالضبط متى بدأ نظام الرق في العراق القديم وتشير العالمات الصورية التي استخدمت للداللة 

منذ بداية استخدام العالمات   على العبد المملوك او االمة المملوكة الى ان الرق والعبودية كان معروفاً 
 الصورية وسيلة للتدوين في اواسط االلف الرابع قبل الميالد 

لقد اوردت النصوص المسمارية اعداد كبيرة من العمال منذ عصر فجر السالالت وحتى الفترات 
لنساء االحقة ،حيث اعتمد مالكو االراضي في العصور التاريخية المبكرة على اعداد كبيرة من الرجال وا

 وباعمار مختلفة لفالحة الحقول الزراعية وتصنيع المنتجات الزراعية والقيام بعدة اعمال اخرى  
يشتمل البحث دراسة عن انواع العمال في العراق القديم وصنوفهم واالجور التي كانت تعطى لهم 

 .كذلك المصادر واالساليب التي ادت الى جلب هؤالء العمال
  

 
 .راق، جامعة بغداد ـ كلية اَلداباالستاذة هدى هادي علوش النداوي، الع 1
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 الهجري  الثاني القرن  في  المحدثة المدن من )بغداد( السالم مدينة
 

 1أ. د. رفاه جاسم حمادي السامرائي 

 :الملخص

تعد مدينة بغداد من المدن الفريدة في تخطيطها وعمارتها , بناها الخليفة العباسي ابو جعفر 
ة السالم  ه(وهي من المدن المحدثة في القرن الثاني الهجري، ويمثل تخطيط مدين 158-136المنصور ) 

قمة ما وصل اليه تخطيط المدن في العالم العربي االسالمي .وكان لهذا التخطيط اثره في كتابات المؤرخين  
والجغرافيين العرب فضال عن الباحثين االجانب، اشاد هؤالء الكتاب الى المدينة من حيث تخطيطها وموقعها 

لتفاصيل الكثيرة في كتب التاريخ وكان ابرزهم  بين المدن السابقة وطبيعة التمدن التي ظهر فيها ,فنجد ا
,الخطيب البغدادي الذي الف ثالثة عشر مجلدا عن المدينة، وكان وراء بناء المدينة اسبابا كان في مقدمتها  
حركة الراوندية اللذين خرجوا على الخليفة المنصور وارادو قتله , وبعد هذه الحادثة فكر المنصور بالخروج  

ة وبناء مدينة محصنة ضد الخارجين وضد هجمات االعداء , وكان للمنصور دور كبير  من هاشمية الكوف
في اختيار موقع مدينته وذلك بعد سلسلة من التحريات الطوبوغرافية التي اجراها المنصور مع عدد من 

اسية  رجاله , وبعد االنتهاء من التحري وقع اختياره على موضع مدينة السالم لتكون عاصمة للخالفة العب 
  656قرابة خمسة قرون وثالثة عشر سنة حتى تم اسقاط الخالفة العباسية على ايدي المغول في سنة 

م، وعلى الرغم مما احاط به ضروف وعاديات الزمن بقيت مدينة السالم تنبض بالحياة من خالل  1258\ه
اول جوانب عديدة  رفدها الحضارة العربية االسالمية في شتى االختصاصات، ومن خالل البحث سوف نتن

 عن تخطيط المدينة وسوف يزود البحث بالمخططات االزمة والصور.
  

 
 . جامعة بغداد -دابكلية اال -تدريسية في قسم االثار ،كتورة رفاه جاسم حمادي السامرائياالستاذة الد 1
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 نموذجا  الضوئي مسحال تقنية  -المخطوطات خدمة في الحاسوبية التقنيات استعمال
 

 1الشيخ لكحلد. 

 :الملخص

المخطوطات، وقد يعالج الباحث في هذه المداخلة اشكالية استعمال التقنيات الحاسوبية في خدمة 
أخذ نموذجًا لهذه الدراسة تقنية المسح الضوئي؛ فسيعرض في هذه الورقة طرَق استخدام هذه التقنية، والبرامَج  
االليكترونية التي تتناسب مع هذه التقنية، وكذا امتيازات تلك البرامج في تحقيق المخطوطات؛ من حيث  

 ضافة ألنواع الماسحات الضوئية المتوفرة في السوق.تسهيل قراءتها وامكانية المقارنة بين ُنسخها، إ
كما أنه سيتكلم عن مدى انتشار استعمال هذه التقنية في بعض دور المخطوطات والمكتبات العامة  
والخاصة، وفي األخير سيعرض بعَض العيوب واألخطاء التي يقع فيها مستعملو هذه التقنية؛ عارضًا  

 العيوب ومحاولة التقليل من تلك األخطاء. تجربته المتواضعة في اصالح تلك 
وقد توصل الباحث في نهاية هذه الدراسة إلى أّن المسح الضوئي هو أفضل تقنية حديثة لنسخ  
المخطوطات والمحافظة عليها، كما أنه على الباحثين والمؤرخين أن يتعلموا مثل هذه التقنيات، وذلك لغرض 

 استعمالها في مشاريع أبحاثهم.
 

  

 
 .الجمهورية الجزائرية قسم التاريخ. -جامعة غرداية  تدريسي في األستاذ الشيخ لكحل 1
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 والتقليد  "التحديث بين السودانية التاريخية سةالمدر 
 

 1ميرغني صالح احمد عبد الحفيظد. 

 :الملخص

تنبع اهمية الورقة من محاولة رصدها لظاهرة الكتابة التاريخية في السودان ، والتي تتسم بنوع من  
عدم الوضوح الكلي للرؤية الشاملة المعرفة لها فهي في حين تتقمص المنهج الغربي في التاريخ باختالف  

لذي ادي إلى عجز في تفسير  مدارسة تتناول  قضايا لم تنل اهتمام االوربيين والحالة االوربية ؛ االمر ا
بعض الظواهر التاريخية. وفي حين آخر تغوص في التراث منكرة ومتجاوزة لمناهج التاريخ الحديث. ومن  
هذا االتجاه كانت اهمية الورقة .وتهدف الدراسة إلى معرفة اإلطار العام للمدرسة التاريخية السودانية  

الهدف أهداف اخرى تحاول ان تضع المدرسة التاريخية   وموقعها من التحديث والتقليد فهي تحمل مع هذا
السودانية امام اسللة على شاكلة. ماذا قدمت المدرسة التاريخية السودانية من جديد؟ وماذا طورت او 
ابتدعت؟ وما هي اإلشكاالت التي التاريخية التي فشلت في تأريخها . فليس الهدف هنا محاكمة المؤرخين  

 تناله مثل هذه الوريقة، إنما تهدف إلى معرفة موقعنا من التاريخ. السودانيين فذالك لن 
 وقد قسمت الورقة إلى مجموعة من العناوين الداخلية: 

 المدخل المنهجي  -
 المدرسة التاريخية السودانية مقدمة تاريخية  -
 المدرسة التاريخية الحديثة  -
 المدرسة التقليدية  -
 الصراع بين المدرستين  -
 خالصة ونتائج  -
 

  

 
 .جامعة البحر األحمر-سم التاريخق-د. ميرغني صالح احمد عبد الحفيظكلية التربية 1
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 التقانات باستخدام الفيضية دوريج لمروحة الجيومورفولوجية والمخاطر األرضي الغطاء تحليل
 الحديثة  الجغرافية

 
 
 
 

 3م.د. هيام فليح نعمان      2م أ.م. عامر محمود عبد الكري     1أ.م.د. محمد عبد الوهاب األسدي

 :الملخص

تركز الدراسات الجيومورفولوجية الحالية على جوانبها التطبيقية بسبب التطورات الهائلة التي حصلت  
في تقنياتها والمتمثلة بالتحليل اإلحصائي وتفسير المرئيات الفضائية وبناء قواعد البيانات والنماذج بتقنيات  

كاني وإدارة الموارد للتوصل إلى بناء  ( (. اذ تهدف أساسا إلى التنظيم المGISنظم المعلومات الجغرافية 
 النموذج المالئم في صنع القرار لتنفيذ الخطط التنموية .  

كما يعد إجراء حصر ومسح الموارد األرضية وطرق استثمارها وصيانتها من أحد المهام األساسية  
تتعرض لها   في التطبيقات الجيومورفولوجية .حيث إن هذه المهام تقود إلى الكشف عن المشكالت التي

المنطقة وإيجاد أفضل السبل في الوقاية منها، فضاًل عن التعرف على األراضي الواعدة والتي لم تستثمر  
من قبل اإلنسان .ان تحديد العالقة بين اإلنسان وبيلته سلبًا وايجابًا تحدد من خالل مراقبة وتقييم المظهر 

 األرضي للمنطقة والتي من خاللها بنيت هذه الدراسة .
تبرز أهمية التطبيقات الجيومورفولوجية في البيلات الحساسة ألنها تتميز بالوضوح وسهولة الكشف 
عن مسبباتها لوجود دالئل جيومورفولوجية وبيلية منها , تأثرها بالتشوهات البنيوية وانكشاف الصخور الهشة  

يرات في الغطاء األرضي على نطاق واسع وسيادة التطرف في العناصر المناخية ، وتقود الى حدوث تغ
واستخدامات األرض وفي التوزيع المكاني للمستقرات البشرية المتأثرة بعامل الجذب والطرد تبعًا للوضع  
المكاني . أن الهدف الرئيس من دراسة هذه المكونات هو إبراز القيمة المكانية لها ومعرفة اهم المحددات 

مة والقابلية األرضية والتي ستعد الحقًا ، وتتم هذه اإلجراءات والمؤهالت التي تقود الى وضع مستويات للمالئ

 
 العراق رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية كلية اَلداب جامعة البصرة،  ،أ.م.د. محمد عبد الوهاب األسدي  1

 ، جامعة البصرة، العراق.الكريم عبد محمود عامر. م. أ 2

 د.  هيام نعمان فليح، تخصصها جغرافية طبيعية، جيومورفولوجيا، بغداد، كلية المأمون الجامعة، لعراق.  3
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من خالل تصميم الخرائط الغرضية )الموضوعية( الجل بناء قاعدة معلومات مكانية للمنطقة لتكون عونًا  
لمتخذي القرار في تصميم خطط مستقبلية لعملية التنمية واألعمار المستديمة وتتضمن هذه المكونات تحليل  

 لتضرس، الوحدات األرضية، الترب، والنبات الطبيعي والموارد المائية.خصائص ا
في استخدام  Landsat 8وتم استخدام المعالجة الرقمية للبيانات الفضائية للقمر االمريكي 

Chang detection   للكشف عن تغير الغطاء االرضي , وبيانات االرتفاعات الرقمية , كما تم الكشف
مورفولوجية في المنطقة والتنبؤ بمستقبل تلك التنبؤات وكيفية التعامل مع في ظل  عن اهم المخاطر الجيو 
 .GISونظم المعلومات الجغرافية    RSتقنيتي التحسس النائي 
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 محور اإلقتصاد والمال والمحاسبة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

84 
 

 2017-2003 للمدة العراق في   البطالة مشكلة معالجة  في المالية السياسة فاعلية
 

 2م.د. اسراء سعيد صالح                                 1أ.م.د. عبير محمد جاسم 

 :الملخص

تعد السياسة المالية المرآة العاكسة لتدخل الحكومة في النشاط االقتصادي، وتهدف باألساس إلى  
االقتصادي ، وهي برنامج عمل  تحديد أولويات اإلنفاق الحكومي واثرها على مستويات التوظيف والنمو 

متفق عليه تقدر فيه النفقات العامة والموارد المالية لمدة زمنية محددة تلتزم الحكومة بتنفيذها، لذا فالموازنة 
 أداة مهمة جدًا لرقابة السلطة التشريعية على السلطة التنفيذية. 

در رئيس لتمويل الموازنة العامة تتسم السياسة المالية في العراق باالعتماد على ايرادات النفط كمص
بعد انتهاء العقوبات االقتصادية التي   2003،ولقد أسهمت الزيادة الكبيرة في االيرادات النفطية بعد عام 

كانت مفروضة على العراق وزيادة الصادرات النفطية ،في زيادة معدالت االنفاق العام بشكل كبير والسيما  
التخصيصات االستثمارية ، وبالتالي عدم قدرة السياسة االقتصادية  في التخصيصات التشغلية على حساب  

على بناء استثمارات اقتصادية حقيقية ،باالضافة الى تعظيم االجر الحقيقي )بسبب التحسن في قيمة الدينار  
العراقي واالستقرار النسبي في المستوى العام لألسعار (على حساب تدني االنتاجية , واصبح متوسط ذلك 

جر يفوق بكثير متوسط دخل الفرد من الناتج المحلي االجمالي , مما خلق زيادة في كل من االستهالك  اال
واالدخار ومع فقدان حلقة القدرة على تحويل هذا االدخار الى استثمارات محلية مرغوبة قادرة على توفير  

وباتجاه السلع االجنبية المستوردة   المتطلبات السلعية للسوق المحلية اتجهت الزيادة في االستهالك الى الخارج
, على حساب النشاط االقتصادي الوطني الذي اخذ يدخل في مرحلة الركود المستمر خصوصًا في القطاع  
الحقيقي غير النفطي  ذلك بفعل اغراق البالد بالسلع االستهالكية المستوردة على حساب ركود وبطالة 

ارسة سلوك منغمس في المضاربة والعيش على هوامش قطاع  القطاعات المنتجة وتحويل قوة العمل الى مم
 التجارة الخارجية االستهالكية .

وفي هذه الورقة سنسلط الضوء على دور السياسة المالية في تعميق مشكلة البطالة في االقتصاد  
ين االختالل  العراقي من خالل تحليل ادوات السياسة المالية االنفاقية وااليرادية ومن ثم توضيح العالقة ماب

 في الجانب االنفاقي والذي انعكس سلبًاعلى تعميق مشكلة البطالة. 

 
 راق، الجامعة المستنصرية، تدريسية في كلية االدارة واالقتصاد. أ.م.د. عبير محمد جاسم، الع 1
 م.د. اسراء سعيد صالح، العراق، الجامعة المستنصرية، تدريسية في كلية االدارة واالقتصاد.  2
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 شرعية  مقاربة والمستهلك المنتج مصالح رعاية في ودورها الدولة، تدخل آلية

 
 1مصطفى داحسو د.

 :الملخص

القيمة المعرفية للموضوع، التي تظهر جليا في جهازه  المفاهيمي ذي الطابع اإلشكالي، ويبرز ذلك 
 من خالل تحليل ومناقشة العالئق الرابطة بين مفاهيم: "تدخل الدولة"، و"المصلحة"، و"المنتج" و"المستهلك"،  

إشكالية حدود تدخل الدولة كونه يتناول جزئية بحثية مهمة جدا في الفكر االقتصادي المعاصر، وهي 
وطبيعته في النشاط االقتصادي، هذه اإلشكالية القديمة، الجديدة التي عرفت نقاشا مستفيضا، خصوصا  

 م.  2008بعد االختالالت التي شهدها النظام الرأسمالي، والتي كان آخرها األزمة المالية لسنة 
تصور السليم لكثير من قضايا الفكر االقتصاد  استشرافه َلفاق علمية معرفية تزودنا بالنظر السديد وال

اإلسالمي المعاصر. خصوصا، ما يتعلق بالعالقة الديناميكية بين المنتج  والمستهلك، وما يرتبط  بها من  
اختيارات اقتصادية على مستوى سلوكيهما. وما يستلزمه ذلك من تدخل للدولة توجيها، وإرشادا، ووضعا  

الموضوع إلشكاالت ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية آنية معاشة، كإشكال  لسياسات اقتصادية، معالجة 
حماية المستهلك وما يحيط به من تحديات في ظل العولمة، واتجاه الدولة المعاصرة ـ خصوصا في الدول 
النامية ـ نحو الخصخصة والتخلي عن وظائفها االجتماعية، ـ السياق الفكري االقتصادي الحالي الذي يعرف 

 را في الرؤى الخاصة بتدخل الدولة، والتي تتراوح بين التغول واإلحجام. تطو 
محاولة استبيان التصور اإلسالمي لتدخل الدولة في االقتصاد من حيث طبيعته وخصائصه  

 وحدوده، من خالل تتبع بعض مواطن الموازنة بين مصالح المنتج والمستهلك في الشريعة اإلسالمية. 
 

  

 
 معة القاضي عياض، مراكش، المغرب.الفقه واألصول، جا في د. مصطفى داحسو، دكتوراه  1
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 تطبيقية  والمتوسطةدراسة الصغيرة للمشروعات  المالي الشمول دعم في المحاسبي النظام دور قياس
 

 1د.علياء عبد الحميد محمد واصل 

 :الملخص

، خلق فرص متوسطة في زيادة النمو االقتصادييساهم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة  وال
العمل ، وتحقيق االستقرار المالي ؛ ومن ثم يتزايد حاليا اهتمام وإقرار الدول المختلفة بأهمية الشمول المالي  
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، اال ان الحصول على خدمات مالية لهذه المشروعات يعد احد اهم  

تحقيق االستفادة من مزايا الشمول المالي التحديات التي تواجه العديد من دول العالم بما فيها مصر ل
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تمثل هذه المشروعات نسبة كبيرة من المشروعات في مصر .وتعد  
المعلومات االئتمانية التي يوفرها النظام المحاسبي احد اهم العوامل التي تساعد في زيادة االئتمان المصرفي 

ة الرسمية المتاحة لهذه المشروعات، بناء على ما سبق يهدف البحث الى  قياس  ، وغيره من الخدمات المالي
دور النظام المحاسبي في دعم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خالل قياس مجموعة  
من المؤشرات الخاصة بالشمول المالي مثل: النسبة الملوية من المشروعات التي تستخدم البنوك في تمويل  

ستثماراتها، نسبة االستثمارات الممولة من البنوك ، النسبة الملوية من الشركات التي لديها قروض/ خطوط  ا
ائتمان مصرفي، نسبة الشركات التي لديها حسابات جارية بالبنوك ، وذلك من خالل فحص التقارير المالية  

ليل البيانات ، واختبار فروض لتح  SPSSلعينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، واستخدام برنامج 
البحث، ومن ثم تتمثل األهمية االكاديمية للبحث في ابراز أهمية النظام المحاسبي في زيادة فرص 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على الخدمات المالية الرسمية؛ ومن ثم دعم الشمول المالي، 

طورات الدولية، والتوافق مع األهداف التنموية للدولة التي  أما األهمية العملية للبحث فتتمثل في مسايرة الت
 تولى رعاية ملموسة للشمول المالي.

 المحور األول: اإلطار العام للبحث 
 المحور الثاني: دور النظام المحاسبي في دعم الشمول المالي

 المحور الثالث: طبيعة النظام المحاسبي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 .ابع: الدراسة التطبيقيةالمحور الر 

 
 .مصر-أكتوبر 6جامعة -اد واالدارةد.علياء عبد الحميد محمد واصل ـ مدرس المحاسبة بكلية االقتص 1
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 العراق ـ ديالى محافظة  في اقتصادية دراسة الزراعي القطاع على واثاره اليالم التمويل
  

 1عباس عبد احمد التميمي 

 :الملخص

الى تنفيذ برنامج تمويل  للقطاع الزراعي اطلق عليه )المبادرة    2008بادرت الحكومة العراقية عام  
الزراعية ( وهو احد اساليب التمويل المالي المقنن لدعم مشاريع القطاع الزراعي والفالحين وتم تنفيذه عن  

واستمر التمويل حتى عام   طريق فروع المصرف الزراعي التعاوني في العراق بتقديم القروض للفالحين
. تضمن البحث دراسة برنامج المبادرة الزراعية في محافظة ديالى/ العراق على شكل مبحثين احتوى  2015

المبحث االول على هيكيلية  المبادرة الزراعية وابواب التمويل في صناديق القروض , اما المبحث الثاني 
ى بعض المحاصيل الزراعية ونسبة البطالة  في محافظة  تضمن دراسة اثار برنامج المبادرة الزراعية عل 

العراق , حيث تم تمويل الفالحين عن طريق المصرف الزراعي التعاوني بواسطة صناديق القروض    –ديالى  
صندوق دعم   -صندوق دعم المكننة و وسائل الري الحديثة    -التي شملت )صندوق دعم الثروة الحيوانية  

صندوق دعم بساتين النخيل(, اوضحت الدراسة ان  -م المشاريع الكبرى صندوق دع -صغار الفالحين 
( مشروع زراعي  7679عدد المشاريع الزراعية الجديدة المنفذة  من خالل برنامج المبادرة الزراعية بلغ ) 

تضمن شراء جرارات وحاصدات زراعية  ومشاريع الزراعة المحمية و انشاء مخازن التمور ومكابس التمور  
مزارع الدواجن ومناحل انتاج العسل وحقول تسمين الماشية وحفر االبار  وشراء منظومات الري  وانشاء

بالرش و انشاء مكاتب بيع المستلزمات الزراعية وعيادات لالطباء البيطريين , بينما بلغ عدد المشاريع التي  
زراعية وخدمة وتطوير    مشروع زراعي في محافظة ديالى تضمنت صيانة جرارات   1880تم اعادة تأهيلها ))

البساتين وتأهيل حقول الدواجن , ساهم برنامج المبادرة الزراعية بإحداث فرق بالكميات المنتجة من محصول  
طن(,كما ساعد على خفض نسبة  29026طن( ومحصول الشعير ) 364155الحنطة بزيادة قدرها ) 

(, حيث ادى هذا  2015 – 2008)  %( خالل فترة برنامج المبادرة الزراعية 8.04 -14.62البطالة )
البرنامج الى تنويع دخل الفالح وتقليل نسبة البطالة وتحسين المستوى المعاشي للفالحين وزيادة الغلة 
لمحاصيل الحنطة والشعير, وتمت التوصية بضرورة تشكيل لجنة عليا تعمل على متابعة تنفيذ المشاريع 

المبادرة الزراعية  صندوق قروض البحث العلمي الزراعي  وتسديد القروض كما تمت التوصية  بأن تخصص  

 
 كلية الزراعة .  –حميد التميمي ، تدريسي جامعة ديالى  عباس عبد احمد 1
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حيث يقوم  بدراسة المشكالت الزراعية و برامج تدريب الفالحين على االدارة المثلى لرأس المال المزرعي 
  بكفاءة. 
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  من عينة على ميدانية  دراسة الخارجي المراجع نظر  وجهة من المراجعة جودة على المؤثر العوامل
 السودان في المراجعة مكاتب

 
 1د . عبد الرحمن عادل خليل عثمان

 :الملخص

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف اهتمام العديد من مكاتب المراجعة بالعوامل المؤثرة على جودة  
المراجعة من وجهة نظر المراجع الخارجي، وما مدى تأثير العوامل المرتبطة بمكتب المراجعة على جودة 

نظر المراجع الخارجي، وكذلك مدى تأثير العوامل المرتبطة بالعميل على جودة المراجعة  المراجعة من وجهة  
من وجهة نظر المراجع الخارجي، هدفت الدراسة الي التعرف علي  مدى تأثير العوامل المؤثر على جودة 

يانات المراجعة من وجهة نظر المراجعة الخارجي، واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي ولجمع الب 
والمعلومات ووصف العالقة بين متغيرات البحث، وتوصلت الدراسة إلي أن التأهيل العلمي للمراجع الخارجي  
يؤثر إيجابا على جودة المراجعة و أن فعالية لجان المراجعة الداخلية يؤثر ايجابيا على جودة المراجعة،  

ايير المهنية للمراجعة من اجل تحقيق جودة  وقدمت الدراسة عدة توصيات منها التزام مكاتب المراجعة بالمع
المراجعة، واالهتمام بالتأهيل العلمي والمهني لفريق المراجعة وتحقيق الرقابة الداخلية الكافية لضمان جودة  

 المراجعة.
 

  

 
يا، جامعة العل، أســتاذ المحاســبة المســاعد، كلية الدراســات :  دكتوراه الفلســفة في المحاســبةعبد الرحمن عادل خليل عثمان 1

 .النيلين، الخرطوم
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  بحث والمعالجات الواقع العراقية للمصارف االئتمانية السياسة كفاءة على وأثرها القروض استرداد فشل
 والحكومية  الخاصة العراقية المصارف من عينة في تطبيقي

 
 1هيفاء عبداالمير محمد عليد. 

 :الملخص

تتنافس المصارف  في طرح القروض للعامة ،لذلك نبحث عن حلول لمشكلة قائمة في ظاهرة  
دراستها   متنامية لدى المصارف وعن فشلها والشكاوى والمشاكل الناشلة بينها وبين المقترضين و رغم 

للمخاطر وكفاءة سياستها االئتمانية مع مقومات الجدارة االئتمانية للمقترض من نزاهة  وسمعة جيدة توجد 
معوقات تحول بين استرداد االئتمان فأن المصارف تحصن نفسها بضمان موجودات او ضمانات تحصل  

ا لالئتمان لكن رغم هذا هناك  عليها كأن يكون كفيل او موجود عيني كعقار او حيازة بضاعة مقابل منحه 
فشل في استرداد اموالها رغم سعيها نحوه والتي هي ودائع مؤجله او قروض من مصارف اخرى لذلك تسعى 
الى بيع الضمانات في حالة فشلها في استرداد مبلغ االئتمان او التمسك  بالطرف اَلخر وهو الكفيل لكن  

ه المصرف لكن تحول بين النجاح والفشل النسبي وخصصت تبقى فشل التعثر االقراضي حالة قائمة يخطط ل
المصارف حساب لمواجهة مخاطر خسائر االئتمان)مخصص ديون مشكوك في تحصيلها(،لذلك هدف 
البحث الى وصف الواقع لعمليات منح االئتمان في المصارف العراقية واهم المسببات التي تؤدي الى فشل 

حسابات االئتمان ومخصص خسائر االئتمان وبيان اثره وعالقته    استرداد القروض وتحليل مقارنة ارصدة
في االئتمان الممنوح فاخترنا عينه من المصارف العراقية الخاصة  تمثلت في اربع مصارف تجارية واسالمية  

 .  2017الى   2013ومصرف حكومي  وتم تحليل ارصدتها للمدة من سنة 
 

  

 
 تدريسية في كلية بغداد للعلوم االقتصادية.  ،هيفاء عبداالمير محمد 1
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 الدولة  موارد  وتعزيز  الضريبي النظام إلصالح حديث توجه العراق في المبيعات ضريبة

 
 1أ. م. د. عباس مفرج فحل 

 :الملخص

أصبح للضرائب دورًا كبيرًا في نواحي الحياة المختلفة للدول سياسية كانت او اقتصادية او اجتماعية  
  وعلى وجه الخصوص اصبح لضريبة المبيعات اهمية بارزة على مستوى المالي واالقتصادي من توجيهه 
الوجه التي من شأنها التأثير على االقتصاد ككل ، وقد ازدادت اهمية هذه األثار بسبب ازدياد تدخل الدولة 
وتطور مفهوم المالية الحكومية والسياسية المالية العامة ، بحيث اصبحت لضريبة المبيعات شأنها عالميا  

نوني والفني وذلك جزء من التسابق بين  وبالتالي تناولتها الدول بشيء من االهتمام من حيث التنظيم القا
الدول نجد تطور أنظمتها الضريبية . وبالعودة الى االقتصاد العراقي نجد انه يتميز عن بقية اقتصاديات  
الدول النامية من حيث توافر مواردة الطبيعية والبشرية ، ويعتمد في تمويل ميزانيته على مورد واحد فقط 

لمقابل اليعتمد اال على نسبة قليلة من الضرائب بمختلف انواعها وبشكل اساسي  بالدرجة االولى النفط لكن با
ضريبتي الدخل و العقار لتبقى ضريبة المبيعات محصورة في زوايا ضيقة من النظام الضريبي العراقي رغم  

على السلع  ادراجها في قوانين الميزانية العامة للدولة علما انها هي احد الضرائب غير المباشرة التي تفرض  
والخدمات بمختلف انواعها فتدفع مرة واحدة عند عملية البيع النهائية للسلعة او تقديم الخدمة حيث تعتبر  
من الضرائب العينية والتي ال تراعي الظروف الشخصية للمكلف ، وان الضريبة العامة على المبيعات  

ى انواع محددة من السلع والخدمات تفرض ألحدى الصورتين فهي اما ان تفرض بصورة عينية خاصة أي عل
وتفرض بصورة عامة على جميع السلع والخدمات وذلك تبعا لسياسة الدولة الضريبية وبذلك لم بتحقق مبدأ 
العدالة في السياسة الضريبية العراقية بسبب االعتماد الكبير على ايرادات الضرائب غير المباشرة وانخفاض  

ي ان اصحاب الدخول المعدومة وهم ذوي ميل حدي لالستهالك اكبر العبء الضريبي للضرائب ، مما يعن
من ذوي الدخول المرتفعة يتحملون الجزء االكبر من الضرائب ، ولم يأخذ العراق بسياسة تشريعية واحدة 
متكاملة بشأن ضريبة المبيعات وانما تناولها بقرارات تشريعية باإلضافة الى النص عليها بنصوص قانونية  

ي قوانين الموازنة العامة االتحادية للدولة وعلى الرغم من تناول العراق لضريبة المبيعات بصورة  متفرقة ف
جزئية اال انه لم يبين كثير من الجوانب الفنية والقانونية الخاصة بطرق الطعن بها والجزاء المترتب على  

 
  ، العراق.ـ كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة االنبار أ. م. د. عباس مفرج فحل 1
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فين بدفعها ،لذلك من  مخالفة احكامها باإلضافة الى عدم النص على أي سماحات او اعفاءات المكل
الضروري النهوض  بمستوى الوعي الضريبي في العراق ، وذلك من خالل استغالل كافة وسائل االعالم  
, اضافة الى وضع مناهج من شأنها زيادة الوضع الضريبي على المستوى االكاديمي والشعبي وخصوصا  

و بجزء يسير من توفير فرص العمل في مجال ضريبة المبيعات من اجل تعزيز اإليرادات الذي يساهم ول
وايضا من ضروري قيام السلطة التشريعية في العراق بتشريع قانون متكامل يتضمن كافة احكام الضريبة  
العامة للمبيعات وذلك لتحقيق األهداف االقتصادية واالجتماعية المرجوة منها وعدم االعتماد على نصوص 

امة للدولة بإضافة الى الحاجة إلقرار السماحات الضريبية واالعفاءات قانونية متناثرة بين احكام الموازنة الع
منها بالنسبة للمكلفين بدفع ضريبة المبيعات وذلك على غرار ما سار علية التشريعات المالية المقارنة  

 .الخاصة بضريبة المبيعات 
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 2017- 1990  التركي الصناعي النمو في  المالية المتغيرات بعض أثر
 

 1فاطمة ابراهيم خلف ابراهيم الجبوري د. 

 :الملخص

للسياسة المالية مكانة مهمة بين السياسات االقتصادية. وتتلخص بالسياسة النقدية واالئتمانية وسعر  
الصرف وغيرها بسبب مسؤوليتها عن تحقيق االهداف التي يسعى اليها االقتصاد الوطني. وتوظف ادواتها 

إلحداث تغييرات اقتصادية واجتماعية. يؤدي النمو الصناعي دورا مهما في اإلقتصادات  المتعددة وتكييفها  
كافة. حيث ان هذا القطاع يعتبر من القطاعات الهامة التي تساهم مساهمة فعالة في الناتج المحلي  

من  االجمالي ،ومن هنا فأن دعم القطاع الصناعي واالرتقاء بمستوى الصناعات الموجودة يجب ان يكون 
االهداف االساسية ألية سياسة تنموية شاملة السيما وان هذا القطاع له وزن نسبي كبير في القطاعات  
االقتصادية. تعد االيرادات الصناعية وهي ايرادات تحصل عليها الدولة من القطاع الصناعي حيث تجد  

ما المجاالت الضخمة الدولة نفسها مضطرة في كثير من االحيان الى ان تدخل المجال الصناعي والسي
التي ال يستطيع القطاع الخاص خوضها بمفرده ودون مشاركة الدولة اضافة الى ذلك خصوصية بعض 
المجاالت التي ال تسمح الدولة بتدخل القطاع الخاص فيها يأتي ذلك من منطلق ان الدولة لها شخصية  

حقيق العوامل الالزمة لتغطية نفقات  اعتبارية ممكن من خاللها ممارسة االستثمار في المجال الصناعي وت
. ان تقوم الجهة المسؤولة عن االيرادات العامة بتخصيص جزء من تلك االيرادات لتنفيذ مشاريع تشغيل  

 العاطلين عن العمل وتوفير فرص عمل اضافية.
  

 
 دكتوراه قسم اقتصاد ـ كلية االدارة واالقتصاد ـ جامعة الموصل، العراق. ،د. فاطمة ابراهيم خلف ابراهيم الجبوري  1
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  يةميدان دراسة المصرفية الخدمات تكلفة تخفيض في وأثرها التكاليف لمحاسبة المعاصرة االتجاهات
 السودانية  المصارف على

 
 2د . حسن عوض حسن خالد                        1أ.د. الهادي ادم محمد ابراهيم

  
 :الملخص

تمثلت مشكلة الدراسة في ضعف اهتمام العديد من المصارف السودانية بانظمة التكاليف الحديثة  
االداء المالي للمصارف عالوة على اهمال  في تحديد وتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية، ومماقد يؤثر على  

االعتماد على االتجاهات المعاصرة مثل التكلفة المستهدفة ونظام التكلفة على اساس النشاط في تحديد 
وتخفيض تكلفة الخدمات المصرفية، هدفت الدراسة الي التعرف علي  أثر نظامي التكلفة المستهدفة والتكلفة  

فة الخدمات المصرفية، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي،  على اساس النشاط في تخفيض تكل
وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة ذات داللة احصائية بين االتجاهات المعاصرة لمحاسبة التكاليف )نظام  
التكلفة المستهدفة و نظام التكلفة على اساس النشاط( و تحديد تخفض تكلفة الخدمات المصرفية في 

انية، وكما ختمت الدراسة بعدة توصيات منها، على المصارف السودانية ان تهتم بانظمة  المصارف السود 
التكاليف المعاصرة )نظام التكلفة المستهدفة و نظام التكلفة على اساس النشاط(  لما لها من اثر فعال في  

 تحديد خفض تكلفة الخدمات المصرفية.
 

  

 
 ة.اكاديمي كلية العلوم االدارية –جامعة ام درمان االسالمية  –الهادي محمد آبراهيم: دكتوراه الفلسفة في المحاسبة  1
  .العليا، جامعة الزعيم األزهري ات دكتوراه الفلسفة في المحاسبة، كلية الدراس، حسن عوض حسن خالد 2
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 تطبيقية"   تحليلية دراسة المالية التقارير جودة زيادة  في ودورها الداخلية للمراجعة المعاصرة االتجاهات
 

 1د . محمد المهدي األمير 

 :الملخص

تمثلت مشكلة الدراسة في مدى امكانية وضع المؤشرات المقايس الالزمة لالجراءات العمل بما 
الداخلية بهدف زيادة جودة التقارير يساعد ادارة المراجعة الداخلية على تقييم االتجاهات المعاصرة للمراجعة  

المالية، هدفت الدراسة الي توضيح العالقة بين الدور الحوكمي وادارة المخاطر للمراجعة الداخلية في زيادة  
جودة التقارير المالية، واتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة الي وجود عالقة ذات 

ت المعاصرة للمراجعة الداخلية )حوكمة الشركات و ادارة المخاطر( وزيادة داللة احصائية بين االتجاها
جودة التقارير المالية في المصارف السودانية، وكما ختمت الدراسة بعدة توصيات منها، اصدار مجموعة 

 من القوانين والتشريعات تلزم جميع المصارف بتطبيق االتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية.
 

  

 
 أستاذ المحاسبة المساعد ، كلية العلوم االدارية، جامعة أم درمان االسالمية، السودان. ، مدمحمد المهدي االمير اح 1
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 محور اللغة االنجليزية وآدابها 
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Reading Ecofeminist An  Major Selected Tennyson's Lord Alfred, of
Poems 

 
Instructor. Khalid Qais Abd , M. A.                 Sarmad Majeed Midhin          

University of Anbar/ Iraq                                  University of Anbar/ Iraq 

College of Education for Humanitied               College of Arts 

Abstract : 

Much have been written about the reality of women in the Victorian poetry, focusing on the 

many circumstances that result in their misery and despair, but, more recently, there are so 

scarce studies that tackle the portrait of women in the Victorian poetry from an ecofeminist 

perspective. Ecofeminism can be defined as an activist movement that highlights the relation 

between women and nature. Thus, it shed light on such issues as the relation between women 

and nature so as to identify that relation from environmental perspectives. This paper aims at 

identifying the image of women and nature from male viewpoint in the Victorian era. It also 

aims at elucidating the concept of ecofeminism in selected major poems of one of the pillars 

of the early Victorian poets, Alfred, Lord Tennyson.  It deals with the relation between nature 

and women to reveal their true reality at that era and find whether their main dreary sources of 

sorrow are related to environmental concerns or not. One of the noteworthy conclusions is that 

Tennyson has been appreciated as a true Victorian voice because he takes up the relation 

between woman’s crises in the Victorian society and the many environmental factors from 

which those crises were resulted. He had succeeded to convey an actual image of the Victorian 

era throughout his poetry. In this works, woman’s life is viewed as detached from her milieu 

because of the conflict between science and religion on one hand, and drastic change of the 

Victorian England from rural to urban on the other. 

Keywords: Ecofeminism, nature, human, non-human, gender, oppression and Woman in 

Tennyson’s poetry. 
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 Selected in Metaphor Conceptual of Perspectives Theoretical
Advertisements 

 

Assist. Instructor : Rasha Tareq Awad Al-Zubaidi1 

Abstract: 

The metaphor is customarily seen as a symbol of discourse characteristic of language. This 

study aims to investigate the work of conceptual metaphor (CM) in advertisements within the 

field of discourse analysis. It tackles the nature, a manifestation of metaphor in advertisements. 

In addition, it takes into account the relation between CM and both related and conceptual 

metaphor theory. It also deals with the types of conceptual metaphor within conceptual 

domains. It hypothesized that there are many types of conceptual metaphor, and both CM 

theory combined with related theory, is integral, to CM. In the discourse analysis of this 

research, conceptual theory and relevance theory were used as a model of analysis. The aim of 

this research is to answer the questions, what is the main metaphor component and how it’s 

work? typically a debatable issue. 

 

  

 
1 Assist. Instructor : Rasha Tareq Awad Al-Zubaidi, English Dept. /College of Arts / Al-Mustansiriyah University, 

, Baghdad –Iraq 
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 Effectiveness ; Level Tertiary of Classes EFL Sudanese At Authenticity
Challenges and 

 

Dr. Ahazeej Abdellateef Abdelkareem Ali1 

Abstract: 

Writing in English is a skill that is required in all professions. Students lack motivation and 

teachers face difficulties in finding effective materials to teach this skill. These problems could 

be solved through the use of authentic materials. This study aims to approve the effectiveness 

of using different types of authentic materials to improve EFL writing for the work place at 

university level. To achieve this goal, a study was conducted with 103 EFL students of 

marketing- third year at the Faculty of Business Studies at Sudan University of Science and 

Technology. The researcher gave the students a pretest then divided them equally into two 

groups one experimental and the other is control. The students of the experimental group were 

taught writing for work place with different types of authentic materials and authentic tasks 

while the students of the control one were not. After seven weeks the researcher and also by 

means of test; found out significant differences between the performance of students before 

and after the treatment which show the improvements of the level of the experimental group. 

This revealed the effectiveness of using authentic materials in enhancing writing for work 

place. It also approved that different authentic materials and authentic tasks could be used to 

improve the writing skill. Materials should be updated regularly to motivate learners and 

achieve good results. The interview which was conducted with 12 teachers who teach ESP at 

three different Sudanese universities at Khartoum State also showed the importance of using 

authentic materials to teach writing for the work place which will solve the problem that is 

caused by unaffordable, expensive textbooks. Teachers also believe that using such materials, 

motivate students and connect them to real world of language usage which creates sense of 

purpose for learning. The interview also proved that the absence of using authentic materials 

at tertiary level is due to the lack of training on how to use them among teachers. The above 

 
1 Assistant Professor at University of Khartoum, Administration of University Requirements  (AUR), Department 

of English Language. Sudan.  
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mentioned results have verified the hypotheses of the study. So, the study recommends the use 

of authentic materials to teach writing for the workplace which is very effective and provides 

training for the teachers on how to use them.  
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 Old Hemingway's Ernest in Extermination Life and Displacement Cultural
Brill Miss Mansfield's Katherine and Bridge the at Man 

 

      Asst. Prof. Aseel Hatif Jassam1            Asst. Prof. Hadeel Hatif Jassam2 

Abstract: 

Literally, displacement is a word that refers to one's physical transition from one place to 

another either voluntarily or involuntarily. Usually, the movement of an individual or a group 

of individuals from the original place to a periphery, where they come to suffer from 

psychological illnesses, is made by force. It is in that periphery that they happen to feel that 

they are displaced, marginalized, deserted, banished, disoriented, alienated, imprisoned, and 

above all and terminally defeated. The research will focus on the emotional impact that 

dislocation and disjunction have on the protagonists of Ernest Hemingway's Old Man at the 

Bridge and Katherine Mansfield's Miss Brill. Feeling Lost and disconnected, both fatalistic 

protagonists retreat, symbolically putting an end to their life. 

The aim of this research paper is to present what is meant of cultural displacement. It also sheds 

light on the psychological impact on the protagonists of both Hemingway's Old Man at the 

Bridge and Mansfield's Miss Brill. Moreover, it touches on the historical and autobiographical 

soundings of such kind of displacement in the sense that it will unfold the horrifying effects of 

war and colonization that both Hemingway and Mansfield had experienced respectively. 

Hemingway's the old man and Mansfield's Miss Brill feel that they are out of their place, suffer 

from excessive loneliness and alienation, and ultimately come to lose, symbolically speaking, 

any desire to live. The ending of these two short stories is heartbreaking, with both defeated 

protagonists shunning their sordid world where they find themselves in and accepting their 

fate. 

 

 
1  Asst. Prof. ASEEL HATIF JASSAM ALSALMANI A university teacher & Coordinator of Dept. of English 

Language & Literature at College of Arts / AL-Mustansiriyah University. 

2 Asst. Prof. Hadeel Hatif Jassam English Department, College of Education for Humanities, Diyala University   
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 IN STRUGGLE CLASS WERED:DISEMPO THE AND EMPOWERED THE
WORK LITERARY MALAYSIAN TWO 

 

ISMAIL KH. SALIH1 

Abstract: 

This paper intends to highlight the difference between violation of law by the empowered class 

members and the disempowered class members in terms of the consequences to the society. 

The study focuses on the concepts of exploitation and abuse. This study will utilize two 

Malaysian short stories, “Ballerina in pink” and “Sinful Saints”. Ballerina in Pink demonstrates 

corruption of an empowered class member who protects a drug trafficker from the law and the 

traumatic results of this corruption on society. “Sinful saints” demonstrates situation-enforced 

crimes committed by the disempowered class members and the severe judgment by law. In 

other words, the two texts juxtapose the act of greed and the act of need. “Ballerina in Pink” 

reveals that the more corrupted police officers work in offices, the more drug traffickers walk 

in the streets. Moreover, the story demonstrates that exploitation of law by the empowered 

class members brings disastrous consequences to society. “Sinful Saints” reveals that working 

class members are more vulnerable to the judgment of law in spite of their relatively minor 

violation of law. 

 

  

 
1 Ismail Khalaf Salih Al-Mashhadani, Iraq - Anbar – Falluja. 
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 Youth Iraqi on Banks Private and Sites Networking Social of Effecting An
City Sulaymaniyah in University American in 

 

 

 

 

Maad M. Mijwil1                            Haifa A. Mohammed2                         Aaya Adil Hasan3 

Abstract: 

The intensive use of social networking sites (SNS) is a phenomenon that is widespread 

throughout the world, with immense effects on human interaction, as well as ongoing changes 

in technology and changing user preferences. The main attraction of SNS is to form or 

strengthen networks with other people, to provide information itself or to receive from others. 

From a health policy perspective, the use of SNS is credited with the greatest addictive potential 

among all Internet activities, alongside digital games (online gaming) and the use of gambling. 

The use of SNS offers specific and clearly distinguishable stimuli from traditional media, but 

can be done through different media and for different purposes. The purpose of this paper is to 

analyse the effect of SNS and also private banks on Iraqi youth in Sulaymaniyah governorate 

in Iraq as well as the results of experimental studies conducted between students and also 

employees of the American University of Iraq Sulaimani (AUIS). This paper also present the 

tools used by companies for promotion in SNS according to different parameters and also show 

the advantage and disadvantages of SNS. 

 

 

 

 
1 Maad M. Mijwil received B.Sc. degree in software Engineering from Software Engineering Department at 

Baghdad College of Economics Sciences University, Iraq. 

2 Haifa A. Mohammed Assistant Lecturer at Baghdad College of Economics Sciences University.  

3 Aaya Adil Hasan, Assistant Lecturer at Baghdad College of Economics Sciences University.  
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 Alice in character kate's of healing spiritual of means a as Ecofeminism
heart" your open to time the is "Now novel walker's 

 

Assist lecturer. Ahmed Ghazi Mohaisen1 

Abstract: 

This paper shows the impact of the Ecofeminism as a way to Spiritual caring and being well 

from the current issues, in Kate’s society, Ecofeminism based on the theory that the 

mistreatment of women and the repression of nature are ultimately related. Within ecofeminist 

literature, Ecofeminism is   the idea that feminism and environmentalism are intrinsically 

linked, and Alice Walker used this concept within her novel." Now is the time to open your 

heart" Applying this to Kate's personality, the research examines the interaction between 

human beings and the non-human and natural universe and the essence of the relationship 

between human beings and the environment. Walker utilized Ecofeminism as a form of 

spiritual healing force, and as a cure for Kate's personality, to liberate her from all anxious 

thoughts and hardships in her life, and to promote a bond between people and nature away from 

challenges in their world.  

 

  

 
1 Assist lecturer. Ahmed Ghazi Mohaisen, Master of English literature, University of anbar –college of Education 

for humanities- department of English. 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

105 
 

Essays Learners’ EFL Iraqi in Modality of Perspective Halliday’s 
 

Assist. Instr.  Rasheed1 

Abstract: 

The present study attempts to search the function of modality in the Iraqi learners’ essays at 

the college level from the perspective of discourse analysis. It aims to identify the ability of 

Iraqi learners to use the types of modality for the end of achieving a high level of persuasion 

and, hence, characterizing Iraqi learners’ peculiar communicative style. To achieve this 

objective, the study adopts Halliday’s (1985/1994) modal of SFG (Systemic Functional 

Grammar) to render a statistic of modality types, whereby thirty essays are chosen randomly 

as data of this study, English Department, College of Education for Humanities, University of 

Anbar, 2018-2019. The finding of the study reveals that since the subject under analysis is 

argumentative, students are free to use the types of modality and, hence, the types of modality 

are vital to help students express their opinions in persuasive way. This refers to the vital 

communicative value of modality types. 

 

 

  

 
1 Assist. Instr. Awham Rasheed, Master of English Language, Department of English College of Education for 

Humanities, University of Anbar  
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 of design interior Successful in impact its and model happiness PERMA
restaurants Jordanian 
 

2Mona M. Al Ansari                  1F. Hussein  Dr. Mayyadah 

 

Abstract: 

PERMA Model is a theory created by Martin Seligman in the field of psychology and 

developed to be a positive theory serves other fields since that it stands on five basic elements 

that fits on interior design; these are Positive Emotion, P, Engagement. E, Positive 

Relationships R, Meaning M, Accomplishment A. the previous elements are applying the 

concept of happiness in life which considers a key sort of social and sustainable development, 

even though there are no reliable programs to create happiness in line with the interior design 

restaurants as a case study . 

This paper aimed to find out the link between PERMA Model and the interior design of 

restaurants as a sort of happiness to determine if the descriptions of happiness presented by the 

most successful restaurants in Amman would fit with this model gaud lines in a way that help 

designer to use this model as a process to create happiness within the restaurant in Amman. the 

sample of this study was four Jordanian famous restaurants [vivid, Haretna, Boho house, and 

Jameda] studied based on the Descriptive analytical method, follows a qualitative & 

quantitative approach, the data related to these samples was collected through published 

resources, colored photos and site visits. Open-ended interviews and surveys with random 44 

sample response to the questioner, 20.5% meal and 79.5% female in the age around 17-46 

years. The researcher also used Google Questioners, these questions was divide in to two 

factors: Tangible & Intangible. In addition to using Nikon D7100 camera for taking site photos  . 

 
1 Dr. Mayyadah Fahmi Hussein, Faculty member, Assistant Professor of Interior design at department of interior 

design/ Faculty of Architecture and design/ university of Petra/ Amman/ Jordan. 
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The results in vivid showed the highest results [p] 80%, but in Boho house and Jameda 

restaurant showed the lowest in [A] 35%. All in all, the conclusion shows that people were 

extremely happy with the PERMA model decisions in all of these restaurants. 

Literature and Physics uantumQ through Harmony Cosmic: An 
Study interdisciplinary 

 

Azhar Suhail Atiyyah 

Abstract: 

Arts and sciences have existed side by side for centuries, despite that there have been few cases 

in recent academic history in which literary scholars and scientists worked together, having an 

impact on each other’s studies and getting advantages from their different ideas and 

approaches. Art and Science have to work side by side to interweave the mental creations that 

are produced by the mind. This study looks at the beneficial results that may come from a 

discourse between the two cultures for promoting a better understanding of the significance of 

interdisciplinarity. The study deals with quantum theory to represent the sciences and 

Shakespearean play to represent the arts. Thus, the first part of this work explains interrelations, 

symmetries and theories without using mathematical formulae to make them much easier to a 

wider audience. In the next part, the study presents the relation between quantum physics and 

literary studies with an analysis of Shakespeare’s Hamlet in the light of the quantum theory    

    Literature can be used as a measure to a better understanding of quantum theory whereas 

this theory also can help us discover and understand new meaning in the literary works. This 

confirms that no discipline takes precedence over the other and that fill the communicational 

gaps between them to gather various approaches. Consequently, their diversified viewpoints 

will have useful results for the two cultures, revealing up a new vision of ideas and theories. 

The final claim is that like physicists who seek getting a unified theory, critics at the same time, 

traveling through time back to the past seeking to get an entry points to the literary works 

through interdisciplinarity approach rather than monodisciplinary that frame minds and lead to 

deal with texts from one side.  
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 SHARQ AT FORCES DRIVING THEIR AND CHANGES COVER LAND
 SENSING REMOTE TESTING STATE: KHARTOUM – LOCALITY ALNEEL

DATA 
 

Dr. Sumaya Mohamed Awad Elseed Hassan1 

Abstract: 

The extension of bare lands at the expense of productive land has been a repeated phenomenon 

in different places on the earth’s surface and there are many evidences which indicate human 

misuse of land in addition to natural factors that accelerating this phenomenon. The main 

objective of this paper is to detect land cover changes at Sharq Alneel Locality, Khartoum State 

in 20 years (1995 - 2015), and to show the driving forces behind them. The paper used remote 

sensing technique, which considered as one of the most important recent means that facilitates 

efficient decision making for resources management, as baseline tool to detect land cover 

changes. This technique has been supported by qualitative interviews. Tow satellite imageries 

were used in this paper which is Thematic Mapper (land sat 5, TM 1995) and Operation Land 

Image (land sat 8, OLI 2015) which are digitally processed using ERDAS IMAGINE 10.2 

software to classify land cover types of the study area. To detect the land cover changes the 

images were classified into four classes: natural vegetation, bare lands, agricultural lands and 

residential areas using supervised classification method to identify the changes in the years 

(1995-2015). The analysis of the satellite imageries showed the transformation of natural 

vegetation cover to bare lands. The findings showed that natural vegetation cover decreased 

from 5156 km2 in 1995 to 2710 km2 in 2015, while bare lands increased from 2744 km2 in 

1995 to 4454 km2 in 2015. All other types of land cover of the study area were increased at the 

expense of the natural vegetation cover. These changes indicate to the acceleration of land 

degradation as a normal consequence of human misuse and climatic factors In addition to 

absence of ongoing monitoring and assessments of natural pastures and desert creeping by the 

specialized authorities which ultimately led to different impacts in the study area. The 

 
1 Assistant professor in geography, University of Khartoum 
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envisaged changes in the study area are very profound and demand rigorous scientific 

verification. Therefore, it is recommended that a multi – professional team to be assigned to 

carry out further comprehensive research to limit the progress of these changes.  

Keywords:  land cover, driving forces, Sharq Alneel Locality, remote sensing 
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 Miller's of Reading Close A topia:Dys Futuristic and Technoculture
Human Conditionally 

 

Mohammed Ali Husain Alassafy 

Abstract :  

The study tries to probe postmodernism, as a philosophical and critical approach, and one of 

its trends which is Technoculture, as a life style in postindustrial age. The study explores the 

tendency of the man to create and represent things even human beings in the era where 

everything is seen a consumable in machine-driven life. This paper shows some philosopher's 

definitions and theories of postmodernism and technoculture, like Jean Baudrillard who thinks 

that people live in a hyperreal life. This paper has a close reading of Conditionally Human by 

Walter M. Miller which is set in post-war time and how technology has changed the life. The 

study explores how science fiction as a literary genre has depicted the human life after world 

wars. It portrays how individuals lost the trust in technological development through the themes 

of apocalyptic, catastrophic and anti-utopian. The inauspicious reality of overpopulation and 

mass destruction which are probable after the world wars. The study shows how science fiction 

has shifted from portraying the amazements of technology to the undesirable outcomes of the 

excessive dependency on it. The over reliance on machines means that the man is subjugated 

and destroyable by technology. 
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 EU on Speech Cameron’s avidD in Expressions Deictic of Use The
)2016( Referendum 

 

Asst. Prof. Hussein H. Mayuuf1                  Haider Mohammed Hameed2 

Abstract :  

This study deals with deixis. Deixis /daᵼksᵼs/ is a Greek word referring to 'pointing at'. Words 

are deictic if their semantic meaning is static but their denotational meaning is dependent on 

the time, place, and the speaker in certain situation, as in 'I'll put this here' or 'what's that?’ 

These sentences are better understood when the context in which they are spoken is known 

because the references for this, here and that are unknown when out of context. 

The present study attempts to detect the use of the personal, temporal and spatial deictic 

expressions as used in David Cameron’s Speech on the EU referendum on May 9 2016 . 

The study attempts to find out what is meant by deixis? what is the main function of deictic 

expressions? what type of deixis does David Cameron use in his speech? 

Section one covers the introduction, the aims of the study, the hypotheses, the procedure and 

the limits. Section two encompasses a theoretical background and clarifying the concept of 

deixis, its types: personal deixis, spatial deixis and temporal deixis. Section Three covers data 

analysis. Section Four includes the arrived at conclusions. The study ends with a list of 

bibliography. 

 

 
 
 
 

 
1 Asst. Prof. Hussein H. Mayuuf, Ph.D. University of Babylon /College of Education for Human Sciences 

Department of English. 

2 Haider Mohammed Hameed/ University of Babylon /College of Education for Human Sciences  ـــــ Department 

of English  



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

112 
 

 STEM-N AND STEM UCSI LOCAL AMONG SWITCHING-CODE
SHARING KNOWLEDGE DURING UNDERGRADUATES 

 
2Minder Kaur Parthaman Singh               1Adeela Abu Bakar 

Abstracts 

In the Malaysian education system, a formal setting of English language learning takes place 

in a content-based classroom (CBC). Until recently, there are lack of studies in Malaysia which 

researched the effects of code-switching (CS) behaviour towards the students knowledge 

sharing (KS) with their peers. The aim of this study is to investigate the frequency, reasons and 

effect that CS, from English Language to Bahasa Melayu, has among local STEM and N-

STEM undergraduates towards KS in a content-based classroom. The study implies a mixed-

method research design with questionnaire and interviews as the instruments. The quantitative 

data is analysed using SPSS in simple frequencies and percentages whereas qualitative data 

involves organizing the data into themes, followed by analysis. Findings found that N-STEM 

undergraduates code-switch more as compared to STEM undergraduates. In addition, both the 

STEM and N-STEM undergraduates agree that CS acts as a catalyst towards KS in a content-

based classroom. However, they also acknowledge that excess use of CS can be a hindrance 

towards KS. The findings of the study can benefit STEM and N-STEM undergraduates, 

education policy makers, language teachers, university educators and students with significant 

insights of the role of CS towards KS in a content-based classroom. Some of the 

recommendations that can be applied for future studies are that the number of participants can 

be increased, an observation to be included for the data collection. 

Keywords: Code-switching, Content-based classroom, Content and Language Integrated 

Learning (CLIL), Knowledge sharing, STEM and N-STEM undergraduates. 
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CROSS CULTURAL COLLABORATIVE ONLINE LEARNING PLATFORM: 
PROSPECTS AND PROBLEMS 

 
Gift Chidi-Onwuta 

Michael Okpara University, Nigeria 

Abstracts 

Online collaborative learning is increasingly dominating educational landscape in Nigeria and 

the world at large where it serves as an accessible and effective pedagogic tool for professional 

development. With the rise in teachers' population and involvement in online learning, 

participants must ensure that diverse cultural nuances and expressions are better managed. This 

study explores instructors' and learners' perspectives on accessing emergent skills through cross 

cultural collaborative learning platforms. It discusses relevant challenges inherent in 

exchanging teaching experiences and skills via cross cultural learning platforms. Adopting a 

collaborative online learning theory, the study analyzes forty (40) interviews, questionnaires 

and online communications. Results show (1) pedagogic strategies that enhance cross cultural 

learning, namely, team identity and role playing, establishing norms for group members, 

respecting cultural differences, (2) problems of online learning platforms, namely, the use of 

unclear diction/code, inability to share same vision, disrespect. The study suggests the need for 

mutual trust and training on best practices that promote cross cultural collaborative learning. 

Keywords: Cross culture, Collaborative learning, Collaborative online learning. 
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 REGULATOR INDONESIA: ACEH, IN EMISSIONS CARBON HOUSEHOLDS
PERSPECTIVE 

 

Doddy Setiawan1                   Widyana Verawaty Siregar2                   Arnawan Hasibuan3 

Khairawati4                                                                                             Wahyu Widarjo5 

Abstracts 

Global warming become an important topic in recent years, since the significant effect of global 

warming to the environment conditions. Indonesia as one of the emerging markets have 

contribute to the carbon emission with the growth rate of 2.23%/years. Indonesia. Indonesia 

also one of the country in the top ten of carbon emissions in the world. Therefore, Indonesia 

needs to reduce the carbon emissions. One of important element to reduce or control carbon 

emissions is the role of government. It is expected that government have active role to educate 

people regarding the important of lower carbon emissions to environment condition. The 

current study focus on the carbon emission from household in Aceh. Thus, current study using 

qualitative methods to investigate the role of government to reduce carbon emissions. The 

informant of the study are the important figures in the Office of Environment in Banda Aceh. 

The result of the interview shows that the Office of Environment as the regulator might not 

provide sufficient information to the people regarding the important of carbon emissions from 

the households. Mostly Office of Environment focus on the carbon emission from the vehicle 

and industry. Therefore, Office of Environment provide less attention on the carbon emissions 

from the households. Therefore, it is important for Office of Environment to spend attention to 

the carbon emissions from the household. The current study suggest that the Office of 

Environment pay attention to carbon emissions from the households and provide relevant 

information to the public. 

Keywords: Households, Carbon emissions, Regulator, Environment. 
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 day)ğ(bu üründe bitkisel önemli ilinde kerkük Irak’ın ığlışba tırmaşAra   

fonksiyonu. arz 
 

Dawood Fahad Abullah1 

 

Özet: 

Bu araştırmanın kapsamında ırak’ın kerkük ilinde önemli bitkisel buğday ürünü arz 

fonksiyonu analiz edilmiştir.  

Araştırmanın temel amacı, üretim yetersizliği yaşanan ve büyük ölçüde ithal edilen, 

Kerkük’te yetiştirilen önemli ürün olan buğday arz fonksiyonlarını Nerlov Modeli 

çerçevesinde tahmin etmektir. Nerlov Modeli, arz üzerinde etkili olan faktörleri ve bunların 

gecikmeli etkilerini ortaya koyan, yaygın olarak bilinen bir modeldir. Ürün için arz 

fonksiyonları belirlenerek, arz üzerinde etkili olan önemli faktörlerin neler olduğunu ortaya 

koymak, kısa ve uzun dönem esnekliklerini belirlemek, arzın belirlenen faktörlere tepkilerinin 

ölçülmek de araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmada 1994-2015 arası dönem çalışma 

dönemi olarak seçilmiştir. 

           Araştırma yöntemi, Araştırmada yararlanılacak Nerlov Modeli iktisatta faktörlerin 

gecikmeli etkilerini de içeren dinamik modellerdendir. Model açıklayıcı değişkenlerin şimdiki 

değerleri ile birlikte, gecikmeli değerlerini ve bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerini de 

içerir. Bu tür modellere “ardışık bağlanımlı modeller” denir. Araştırmada, incelenen ürün ekim 

alanları arzı temsilen bağımlı değişken olarak alınmıştır. Açıklayıcı değişkenler olarak şimdiki 

fiyat, fiyatın gecikmeli değerleri ile birlikte, açıklanan değişkenin gecikmeli değeri de yer 

alınmaktadır. Açıklanan (bağımlı) değişkenin bir veya daha fazla gecikmeli değerini içermesi 

modelin dinamik olmasını sağlamaktadır. 

           Kerkük ilinde ekim alan, üretim ve verimin incelenmesi yapılmıştır. Ayrıca, kerkük'teki 

(buğday) ekim alanı, üretim, verim ve ürün fiyatı için yıllık büyüme oranları ve heterojenliği 

indeksi hesaplenmiştir. 

          Analizde küçük kareler yöntemi (least squares method) kullanılmıştır. Ekim alan (AT) 

bağımlı bir faktör olarak tanımlandığı durumlarda, bağımsız faktörler (beklenen fiyatı, önceki 

 
1 Dawood Fahad Abullah. Bölüm, Türkiye,  Çukurova Üniversitesinda Doktora Öğrencisi. 
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yılın fiyatı, önceki yılın alanı, önceki yılın verimi, fiyat riskliği, verim riskliği, dummy variable 

ve zamandır).  

 Analizde sonuçlarından, Klien testinin (klien–test) bağımsız faktörleri arasındaki lineer 

'nin karekökü, bağımsız faktörler arasındaki2korelasyon probleminin bulunmaması, R 

 

Kısmi korelasyon katsayılarından daha büyüktür. Ayrıca, (h) 'nin testindan rastgele hataları 

arasında öz-korelasyon problemi (Autocorrelation) olmadığı tespit edildi. Ayrıca bu 

araştırmada bazı önemli önerileri, Bu ürünün alım fiyatları artırılması ve küresel fiyatlar ile 

eşitleştirilmesi gerekir. Çiftçilere son teknolojilerin ve modern tarımsal yöntemlerini sağlamak 

için kerkük ilinde tarımsal yayımın rolünü aktivleştirmesi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

117 
 

 ملخصات االبحاث

 8 ........................................................................... التعبير القرآني في ايات الشفاء ـ دراسة في البنية والداللة

 9 ........................................................ إصالح الفرد والمجتمع من منظور القرآن الكريم والُسنَةُ النبوية الشريفة

 10 ........................................................... تصنيف السنة النبوية وتمييزها وأثر ذلك على أحكام االتباع والتأسي

 12 ........................................................................ عات المدنية المعاصرةأصول الفقه ودوره في ضبط المجتم

 13 ............................................................................................... دراسة فقهية –توقيعات الخلفاء والوالة 

 15 ........................................................................................ طقوسهم –وصاياهم  –عبّاد الشيطان نشأتهم 

 16 ........................................................ مقصد الشريعة اإلسالمية في حفظ المالالمعامالت الربوية وأثرها على 

 18 .................................................................................... قلة الناجين في القرآن الكريم ـ دراسة موضوعية 

 20 ................................................................................................................ التفسير البياني لُسوَرة طه

 21 ............................................................ عقدي لألبناء من خالل الشريعة اإلسالمية مقومات البناء الروحي وال

 22 ...........................................................................................................الهجرة وجدلية الديني والمدني

 23 ....................................................... ظاهرة االنطالق الفيزياوية في القرآن الكريم دراسة في اإلعجاز القرآني

 25 ............................................................................ عرض وتحليل -اشكالية المنهج في قراءة النص الديني

 28 ............................................................................. اتخاذ القرار وعالقته بقلق التفاوض لدى طلبة الجامعة

 29 ........... درمان وعالقته ببعض المتغيرات االخرى.القدرة اللفظية لدى الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية بمحلية ام 

 30 ...................................... م1994استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ وفق مبادئ عمل الدماغ عند كيم وكين 

 32 .... لإلمام الحارث بن أبي عبد هللا المحاسبي قراءة جديدة لتعزيز منظومة النزاهة في ضوء االراء التربوية والنفسية

 34 ........................................................................ جرائـم القـذف والسب ِعبــر الفيــس بــوك ـ دراسة مقارنة

سوسيولوجية تحليلية في المجتمع العراقي، دراسة األمن االنساني والتحديات التي تواجه ديناميات التنمية االجتماعية

 ................................................................................................................................................. 36 

 38 ................. لبعض المهارات االساسية بكرة القدم للطالب أثر استراتيجية المتشابهات في تطوير فن االداء المهارى

المرحلة الثالثة في  تعليم المدمج في تحسين التفكير المنظومي والتحصيل في مادة االختبارات والقياس لدى طلبةاثر ال

 40 ...................................................................................................................... كلية التربية الرياضية

 41 ...................................................... األسرة والمجتمع على دافعية التعلم لدى األبناء من المنظور الشرعيأثر 

 42 ............................. ء "دراسة ميدانية" بهدف تحسين اإلدا اثر التحسين والتطوير المستمر في الجامعات العراقية

 arcوفق نظام  دراسة ميدانية في تقييم كفاءة خدمات التعليم االبتدائي ودوره في التنمية الريفية في ناحية اليوسفية

map GIS.................................................................................................................................. 43 

 45 ........................................ اتجاهات أساتذة جامعة ميسان نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية في العملية التعليمية

 47 ........................................................................................ شعرية التشكيل السردي في القصص العباسي

 48 ............................................................................................. المرجعيات اللسانية لتحليل الخطاب األدبي

 50 .....................................................افية المضمرةالرموز التراثية في قصيدة النثر دراسة في جدل االنساق الثق

 52 ................................................................................................ اآلخر في رواية المحاكمة لليلى العثمان

 54 ........................................................................ بالغة االتساق في الكلمة القرآنية ـ مشاهد القيامة أنموذجا  

 55 .............................. الوحدة الصوتية والفونيم أنموذجا   إشكالية ترجمة المصطلح الصوتي في الدراسات العربية ـ



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

118 
 

 56 ..................................................................................... ياتها في النص الشعرياالسلوبية الصوتية وتجل

 57 ................................................................................. معلقة عنترة : قراءة في هواجس الذات ومتوالياتها

ا( رموز االستجابة السريعة كمصدر إلستدامه التذوق الفنى بالمتاحف  60 .................. )متحف الخزف اإلسالمى نموذج 

 62 ........................................................................... التوظيف الداللي للزي في التجارب المسرحية المعاصرة

 64 ......................................................................................... النصب الخزفية للفنان االمريكي بيتر فولكس

 66 ............................................................................. توظيف اإلضاءة والمؤثرات الضوئية في مسرح الدمى

 68 ............................................................................................ اسس الدولة المدنية وثيقة المدينة نموذجا  

 69 ................................................................ محدّدات وضوابط -الهجرة لبالد الغرب والمشاركة السياسية فيها

 70 .................. بالطبيق على بعض محليات السودان مدى تطبيق معيار المشاركة على اداء الحكم المحلي في السودان

 71 .............................................................................. ظاهرة االرهاب بين القمع والمتابعة ـ الجزائر نموذجا

 73 .......................................................................... ية و حصاناته في القانون الدوليحامل الحقيبة الدبلوماس

 76 ........................................................................بمدينة الخمس –دراسة آثريه  –الموقع األثري لفيال سيلين 

 77 ............................................................................ العمال في العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية

 78 ................................................................ مدينة السالم )بغداد( من المدن المحدثة في القرن الثاني الهجري

 79 ........................................... تقنية المسح الضوئي نموذجا -استعمال التقنيات الحاسوبية في خدمة المخطوطات

 80 ................................................................................ ن "التحديث والتقليدالمدرسة التاريخية السودانية بي

 81 .... الجغرافية الحديثة لمروحة دوريج الفيضية باستخدام التقانات تحليل الغطاء األرضي والمخاطر الجيومورفولوجية

 84 ........................................... 2017-2003فاعلية السياسة المالية في معالجة مشكلة البطالة  في العراق للمدة 

 85 ............................................... والمستهلك مقاربة شرعية آلية تدخل الدولة، ودورها في رعاية مصالح المنتج

 86 ................... قياس دور النظام المحاسبي في دعم الشمول المالي للمشروعات الصغيرة والمتوسطةدراسة تطبيقية

 87 .................................... ل المالي واثاره على القطاع الزراعي دراسة اقتصادية في محافظة ديالى ـ العراقالتموي

دراسة ميدانية على عينة من مكاتب المراجعة في   المراجع الخارجيالعوامل المؤثر على جودة المراجعة من وجهة نظر 

 89 .......................................................................................................................................السودان

الواقع والمعالجات بحث تطبيقي في  االئتمانية للمصارف العراقيةفشل استرداد القروض وأثرها على كفاءة السياسة 

 90 ..................................................................................... عينة من المصارف العراقية الخاصة والحكومية

 91 .................................... وتعزيز موارد الدولة ه حديث إلصالح النظام الضريبي ضريبة المبيعات في العراق توج

 93 ........................................................... 2017-1990أثر بعض المتغيرات المالية في النمو الصناعي التركي 

دراسة ميدانية على المصارف  االتجاهات المعاصرة لمحاسبة التكاليف وأثرها في تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية

 94 ..................................................................................................................................... السودانية

 95 ............... دراسة تحليلية تطبيقية" االتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودورها في زيادة جودة التقارير المالية

 

Index of Abstracts 

An Ecofeminist Reading of Alfred, Lord Tennyson's Selected Major Poems.................. 97 

Theoretical Perspectives of Conceptual Metaphor in Selected Advertisements .............. 98 



 

 

 

 IMCoSH 2019وم اإلنسانية واالجتماعية: لالمؤتمر الدولي األول: االتجاهات الحديثة في الع
International multidisciplinary conference on social science and humanities:2019 (IMCoSH)  

119 
 

Authenticity At Sudanese EFL Classes of Tertiary Level ; Effectiveness and Challenges

.................................................................................................................................................. 99 

Cultural Displacement and Life Extermination in Ernest Hemingway's Old Man at the 

Bridge and Katherine Mansfield's Miss Brill .................................................................... 101 

THE EMPOWERED AND THE DISEMPOWERED: CLASS STRUGGLE IN TWO 

MALAYSIAN LITERARY WORK ................................................................................... 102 

An Effecting of Social Networking Sites and Private Banks on Iraqi Youth in American 

University in Sulaymaniyah City ........................................................................................ 103 

Ecofeminism as a means of spiritual healing of kate's character in Alice walker's novel 

"Now is the time to open your heart" ................................................................................ 104 

Halliday’s Perspective of Modality in Iraqi EFL Learners’ Essays................................ 105 

PERMA happiness model and its impact in Successful interior design of Jordanian 

restaurants ............................................................................................................................ 106 

Cosmic Harmony through Quantum Physics and Literature: An interdisciplinary Study

................................................................................................................................................ 107 

LAND COVER CHANGES AND THEIR DRIVING FORCES AT SHARQ ALNEEL 

LOCALITY – KHARTOUM STATE: TESTING REMOTE SENSING DATA .......... 108 

Technoculture and Futuristic Dystopia: A Close Reading of Miller's Conditionally 

Human ................................................................................................................................... 110 

CODE-SWITCHING AMONG LOCAL UCSI STEM AND N-STEM 

UNDERGRADUATES DURING KNOWLEDGE SHARING ....................................... 112 

CROSS CULTURAL COLLABORATIVE ONLINE LEARNING PLATFORM: 

PROSPECTS AND PROBLEMS ....................................................................................... 113 

HOUSEHOLDS CARBON EMISSIONS IN ACEH, INDONESIA: REGULATOR 

PERSPECTIVE.................................................................................................................... 114 

Araştırma başlığı Irak’ın kerkük ilinde önemli bitkisel üründe (buğday) arz 

fonksiyonu. ............................................................................................................................ 115 



 
 
 
 

 
 

 
https://icsai.org/imcosh imcosh2019@gmail.com 

WhatsApp: +9647700763716 

 

http://schwlar.com 
 

 املؤمتر ادلويل الأول 

 الاجتاهات احلديثة 

 يف العلوم الإنسانية والاجامتعية 

IMCoSH 2019 
 

 صباحا    10.00برانمج الافتتاح الساعة: 

 
 افتتاح املؤمتر بآ ي من اذلكر احلكمي ـ القارئ ادلكتور عيل محد عيل.  -1

 لكمة رئيس املؤمتر ادلكتور الكر اوزجيل  -2

 Prof.Dr.Mehmet CANBULATجامعة اكدنزي ادلكتور   - لكمة معيد لكية الرتبية   -3

 فيديو تعريفي ملراحل الاعداد والتحضري لفعاليات املؤمتر.  -4

 منظمة العلوم والابتاكرات املالزيية ادلكتور فازيداه فارايه عيل لكمة رئيس   -5

 لكمة مؤسسة ابحثون حول العامل )سكولر( للبحوث وادلراسات د مراد العبدهللا.  -6

حمارضة امللحق الثقايف يف تركيا سابقا  رئيس جامعة الأنبار ورئيس جامعة الفلوجة سابقا    -7

اين حول: )العلوم الانسانية والاجامتعية واشاكلية  سعادة الاس تاذ ادلكتور محمد عفان امحلد 

 .املسؤلية والواقع( 
 

 

https://icsai.org/imcosh
mailto:imcosh2019@gmail.com
http://schwlar.com/


 
 
 
 

 
 

 
https://icsai.org/imcosh imcosh2019@gmail.com 

WhatsApp: +9647700763716 

 

http://schwlar.com 
 

 

 جدول جلسات املؤمتر 
 م   8/11/2019اليوم الأول  

 أأجللسسات الصباحية 

 أأجللسة أألول 
 م( 11:15ص _    11:30( ) 1أألقاعة رمق ) 

 حمور أألعلوم ادلينية 

 رئيس اجللسة 
 11:30أأ.م.د. عيىس أأمحد الفاليح  

 12:30        أأ.م.د. قامس اكمل محمد 

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 العراق 11:30 التعبير القرآني في ايات الشفاء  قاسم كامل محمدأ.م.د. 

 تركيا  11:40 ... إصالح الفرد والمجتمع من منظور القرآن د. أحمد حميد أغلو 

 العراق 11:50 الناجين في القرآن الكريمقلة  طالب هادي الحج  د.

 المغرب 12:00 ... أصول الفقه ودوره في ضبط المجتمعات محمد مزياند. 

 دقيقة  20اسئلة ومناقشة الباحثين 

 العراق 12:30 ... على مقصد المعامالت الربوية وأثرها  محمد أحمد مطر د.

 العراق 12:40 ... وتمييزهاتصنيف السنة النبوية  د.عيسى أحمد محل

 العراق 12:50 التفسير البياني لُسوَرة طه  د. زهرة علي عباس علوان

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 إستراحة الغداء

https://icsai.org/imcosh
mailto:imcosh2019@gmail.com
http://schwlar.com/


 
 
 
 

 
 

 
https://icsai.org/imcosh imcosh2019@gmail.com 

WhatsApp: +9647700763716 

 

http://schwlar.com 
 

 م 2019/  11/  8اليوم الاول   

 )اجللسات الصباحية( 

 اجللسة الاول 
 ( 1:00  – م  11:30( )  2القاعة رمق ) 

 

 العلوم النفس ية والإجامتعية حمور 
 11:30  كفاح حيىي صاحل العسكري رئيس اجللسة: أأ.د.  

 12:15    ملياء ايسني زغري   أأ.د. 

  

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 لمياء ياسين زغير  أ.د.
 علي موسى د.

 التفاوض لدى طلبة الجامعة اتخاذ القرار وعالقته بقلق 
 

 العراق 11:30

 تونس 
بمحلية ام    القدرة اللفظية لدى الطلبة والطالبات بالمرحلة الثانوية امير بالل دفع هللا الزبير د.

 درمان وعالقته ببعض المتغيرات االخرى. 
 السودان 11:40

مبادئ عمل الدماغ  استراتيجيات التعلم المستند إلى الدماغ وفق  عبد الرحمن تلي د.

 م 1994عند كيم وكين  

 الجزائر 11:50

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 كفاح يحيى صالح العسكري أ.د.
 عمر مجيد عبد صالح أ.م.د.

ي ضوء االراء  التربوية  قراءة جديدة لتعزيز منظومة النزاهة ف
 لإلمام الحارث بن أبي عبد هللا المحاسبي  والنفسية 

 العراق 12:15

 عمار عباس الحسيني د.
 بان سيف الدين محمود 

 العراق 12:25 جرائـم القـذف والسب ِعبــر الفيــس بــوك ـ دراسة مقارنة 

 العراق
 م.م. حسن حمد عبد 

 
  اجه ديناميات التنمية االجتماعيةاألمن االنساني والتحديات التي تو

 تحليلية ، دراسة سوسيولوجية  في المجتمع العراقي
 العراق 12:35

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 إستراحة الغداء
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 م 2019/  11/  8اليوم الاول  

 )اجللسات الصباحية( 

 اجللسة الاول 

 م( 1.15  - م  11.30)    ( 3) القاعة رمق  

 حمور املناجه الرتبوية وطرائق التدريس 

 العلوم الرايضية والبدنية 

 11:30د. وليد محمود صاحل القرةغويل    رئيس اجللسة: 

 12:15        ا.م.د زايد سامل عبد القراين 

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 ا.م.د زياد سالم عبد القراني 
 حسن عدنان عاشور م.م. 

 االداء المهارى أثر استراتيجية المتشابهات في تطوير فن 
 لبعض المهارات  االساسية بكرة القدم للطالب 

 العراق 11:30

أثر األسرة والمجتمع على دافعية التعلم لدى األبناء من   غازي فيصل محمد السامرائي د.
 ي المنظور الشرع

 العراق 11:40

 اثر التحسين والتطوير المستمر في الجامعات العراقية  ماهر علي احمد  م.م. 
 بهدف تحسين اإلداء "دراسة ميدانية" 

 العراق 11:50

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

د. وليد محمود صالح   . م
 القرةغولي 

  دراسة ميدانية في تقييم كفاءة خدمات التعليم االبتدائي
ودوره في التنمية الريفية في ناحية اليوسفية وفق نظام  

arc map GIS 

 العراق 12:15

اتجاهات أساتذة جامعة ميسان نحو توظيف التكنولوجيا   رشا عبد الحسين المحمداوي د. 
 الرقمية في العملية التعليمية 

 العراق 12:25

 الجامعات العراقية اثر التحسين والتطوير المستمر في  ماهر علي احمد  م.م. 
 دف تحسين اإلداء "دراسة ميدانية" به

 العراق 12:35

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 إستراحة الغداء
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 م 2019/  11/  8اليوم الاول  

 )اجللسات املسائية( 

 اجللسة الثانية 

 ( 4:00  - 2:30)   ( 1القاعة رمق ) 

 حمور العلوم ادلينية 

 2:30لسة: د.خادل سعدون محمد    اجل رئيس 

 3:15د. فتح الرمحن احلاج عبد هللا   

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 العراق 2:30 التفسير البياني لُسوَرة طه  عماد جمال أحمد الجبوري  د.
 السودان 2:40 الهجرة وجدلية الديني والمدني د. فتح الرحمن الحاج عبد هللا
 العراق 2:50 ظاهرة االنطالق الفيزياوية في القرآن الكريم  د فردوس هاشم أحمد العلوي 

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 د.عيسى أحمد محل 
 إيناس عبد الرزاق على 

 العراق 3:15 دراسة فقهية  –توقيعات الخلفاء والوالة 

 العراق 3:25 قراءة النص الديني اشكالية المنهج في  د. نور مهدي كاظم الساعدي 
 العراق 3:35 طقوسهم  – وصاياهم  – عبّاد الشيطان نشأتهم  خالد سعدون محمد د.

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 دقائق 10استراحة الشاي والقهوة 
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 م 2019/  11/  8اليوم الاول  

 )اجللسات املسائية( 

 اجللسة الثانية 

 ( 4:30  - 2:30)   ( 2القاعة رمق ) 

 اللغة العربية والأدب والنقد حمور  

 2:30  د.محمد خضري فياض رئيس اجللسة:  

 3:15د. اراكن حسني مطري  

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي 

 د.محمد خضير فياض 
 د. عمار غانم محمد 

 السودان 2:30 القيامة أنموذجا  بالغة االتساق في الكلمة القرآنية ـ مشاهد 

 العراق
 ـ في الدراسات العربية  الصوتي المصطلح ترجمة   إشكالية د. مراد العبد هللا 

 الوحدة الصوتية والفونيم أنموذجا  
 العراق 2:40

 العراق 2:50 اآلخر في رواية المحاكمة لليلى العثمان  د. إشراق سامي 
 م. د. ستار عايد العتابي 

 كريم العمري م. رياض 
 الرموز التراثية في قصيدة النثر 

 دراسة في جدل االنساق الثقافية المضمرة 
 العراق 3:00

 دقيقة  20اسئلة ومناقشة الباحثين 

 العراق 3:30 معلقة عنترة : قراءة في هواجس الذات ومتوالياتها  د. مريم عبدالنبي عبدالمجيد 
  3:40 االسلوبية الصوتية وتجلياتها في النص الشعري  اركان حسين مطير غياض  د.

 العراق 3:50 المرجعيات اللسانية لتحليل الخطاب األدبي  .د عامر عبد محسن السعد 
 العراق 4:00 شعرية التشكيل السردي في القصص العباسي  هالة فتحي كاظم السعد  د.

 دقيقة  20اسئلة ومناقشة الباحثين 

 دقائق 10 استراحة الشاي والقهوة
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 م 2019/  11/  8اليوم الاول  

 )اجللسات املسائية( 

 اجللسة الثانية 

 ( 4:00  - 2:30)  ( 3القاعة رمق ) 

 حمور الفنون امجليل 

 أأ.د. زينب اكظم البيات رئيس اجللسة:  

 د.نذير عبد الغين محمد العزاوي 

 

 

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -التدريسياسم 

 د محمد حامد السيد البذرة 
 د هبة عبد المحسن ناجى 

رموز االستجابة السريعة كمصدر إلستدامه التذوق الفنى  
ا(  بالمتاحف  )متحف الخزف اإلسالمى نموذج 

 العراق 2:30

 العراق 2:40 ةالمسرحية المعاصر لزي في التجارب التوظيف الداللي ل خيون  سرى جاسم  د.
 أ.د. زينب كاظم البياتي 
 د. علية محسن الصياد 

 العراق 2:50 النصب الخزفية للفنان االمريكي بيتر فولكس 

 العراق 3:00 توظيف اإلضاءة والمؤثرات الضوئية في مسرح الدمى د.نذير عبد الغني محمد العزاوي 

 دقيقة  20اسئلة ومناقشة الباحثين 

 دقائق 10استراحة الشاي والقهوة 
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 م 2019/  11/    8اليوم الأول  

 )اجللسات املسائية( 

 اجللسة الثالثة 

 م( 5:25  – م  4:10)    ( 1) القاعة رمق  

 حمور القانون وعلوم الس ياسة 

 9:00أأ.م.د.خادل عبدالقادر منصور التويم  رئيس اجللسة:  

 4:55  أأ.م.د. منري هامش خضري العبيدي  

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 العراق 4:10 اسس الدولة المدنية وثيقة المدينة نموذجا   عبدهللا حنفش حمد رجب د.
محدّدات   - الهجرة لبالد الغرب والمشاركة السياسية فيها د. منير هاشم خضير العبيدي أ.م.

 وضوابط 
 العراق 4:20

المشاركة على اداء الحكم المحلي في  مدى تطبيق معيار  ي لطفي طه محمد نور محمد علد. 
 بالطبيق على بعض محليات السودان   السودان

 السودان 4:30

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

خالد عبدالقادر منصور  أ.م.د.
 التومي 

 ليبيا  4:55 حامل الحقيبة الدبلوماسية و حصاناته في القانون الدولي 

 الجزائر 5:05 القمع والمتابعة ـ الجزائر نموذجا ظاهرة االرهاب بين  علي بوكريطة د.

 دقيقة  10اسئلة ومناقشة الباحثين 
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 م 2019/  11/  8اليوم الأول:  

 )اجللسات املسائية( 

 اجللسة الثالثة 

 م( 4:45 – م 3:40)    ( 3) القاعة رمق  

 واجلغرافية وعمل ال اثر حمور التارخي  

 

 د. الش يخ لكحل  رئيس اجللسة:  

 أأ.د. رفاه جامس حامدي السامرائ 

 

 البلد الساعة عنوان البحث البلد -اسم التدريسي

 د. نصرالدين البشير العربي 
 

 ليبيا  3:40 بمدينة الخمس–دراسة آثريه  –الموقع األثري لفيال سيلين  

 
 العراق 3:50 العراق القديم في ضوء النصوص المسمارية العمال في  هدى هادي علوش م.م. 

د. رفاه جاسم حمادي  أ.
 السامرائي 

مدينة السالم )بغداد( من المدن المحدثة في القرن الثاني  
 الهجري

 العراق 4:00

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

 محمد عبد الوهاب األسدي د.
 هيام فليح نعمان د.

 الكريم عامر محمود عبد .م.أ

 تحليل الغطاء األرضي والمخاطر الجيومورفولوجية 
لمروحة دوريج الفيضية  باستخدام التقانات الجغرافية  

 الحديثة 

 العراق 4:15

تقنية   - استعمال التقنيات الحاسوبية في خدمة المخطوطات  الشيخ لكحل د. 
 المسح الضوئي نموذجا 

 الجزائر 4:25

 دقيقة  10اسئلة ومناقشة الباحثين 
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 م 2019/  11/    9اليوم الثاين  

 )اجللسات الصباحية( 

 اجللسة الرابعة 

 م( 10:15 – م 9:00)    ( 1) القاعة رمق  

 حمور الإقتصاد واملال واحملاس بة 

 د. مصطفى داحسو   أأ رئيس اجللسة:  

 د.علياء عبد امحليد محمد 

 

 البلد الساعة عنوان البحث اسم التدريسي 

 أ.م.د. عبير محمد جاسم
 اسراء سعيد صالح م.د. 

فاعلية السياسة المالية في معالجة مشكلة البطالة  في  
 العراق

 العراق 9:00

آلية تدخل الدولة، ودورها في رعاية مصالح المنتج   مصطفى داحسو  د.
 مقاربة شرعية ك والمستهل

 المغرب 9:10

  الشمول المالي قياس دور النظام المحاسبي في دعم  د.علياء عبد الحميد محمد واصل
 دراسة تطبيقية  للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 مصر 9:20

 التمويل المالي واثاره على القطاع الزراعي  مي التمي عباس عبد احمد 
 العراق  ـدراسة اقتصادية في محافظة ديالى 

 العراق 9:30

 دقيقة  20اسئلة ومناقشة الباحثين 

 دقائق 15استراحة الشاي والقهوة 
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 م 2019/  11/  9اليوم الثاين 

 )اجللسات الصباحية( 

 اجللسة الثالثة 

 11:50  - 10:15( ) 2القاعة)رمق  

 حمور الإقتصاد واملال واحملاس بة 

 4:15أأ.د. جامل هامش ذويب       رئيس اجللسة: 

 د. عباس مفرج حفل 

 البلد الساعة عنوان البحث اسم التدريسي 

القروض وأثرها على كفاءة السياسة  فشل استرداد  هيفاء عبداالمير محمد عليد. 
 االئتمانية للمصارف العراقية

الواقع والمعالجات بحث تطبيقي في عينة من المصارف  
 العراقية الخاصة والحكومية 

 العراق 10:15

  ا فياالتجاهات المعاصرة للمراجعة الداخلية ودوره أحمد  د . محمد المهدي األمير 
 دراسة تحليلية تطبيقية   المالية زيادة جودة التقارير 

 العراق 10:25

أثر بعض المتغيرات المالية في النمو الصناعي التركي   الجبوري  د. فاطمة ابراهيم خلف 

1990-2017 

 العراق 10:35

 دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين 

ضريبة المبيعات في العراق توجه حديث إلصالح النظام   د. عباس مفرج فحل 
 الضريبي وتعزيز موارد الدولة 

 السودان 11:00

 د. الهادي ادم محمد ابراهيم 
 حسن عوض حسن خالد . د 

االتجاهات المعاصرة لمحاسبة التكاليف وأثرها في  
 تخفيض تكلفة الخدمات المصرفية 

 دراسة ميدانية على المصارف السودانية 

 السودان 11:10

   دقيقة  15اسئلة ومناقشة الباحثين  

   دقائق 15استراحة الشاي والقهوة  
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ـ ورشة علمية يقدهما ادلكتور خادل عبد القادر التويم حول التحكمي العلمي املاهية ، الكيفية،  1

 دقيقة.  30الوقت احملدد     12:00الأخالقيات، الامنذج.   الفوائد، الأهداف، الضوابط، املعايري، 

 

ـ حمارض حول )أأثر ادلراسات التارخيية يف تعزيز الوحدة الوطنية والتقارب بني الشعوب( أأ.د.  2

 دقيقة.  30الوقت احملدد     12:30جامل هامش ذويب معيد لكية ال داب ـ جامعة الانبار.  

 

 1:00ـ اسرتاحة الغداء الساعة:  3

 

 2:30تام املؤمتر وتوزيع شهادات املشاركة. الساعة:  ـ خ 4

 

 في الختام نأمل أن نكون قد وفقنا في ادارة وانجاح هذا

 المحف ل العلمي الدولي

 متمنين التوفيق والنجاح للجميع
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