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:
رئیس اللجنةعبد الرسول عبد جاسم. د.أ
ًاعضوسعید عبید عبد االمیر. د.م.أ
ًاعضوعبد الستار شاكر سلمان. د.م.أ
ًاعضوقرماولید حنا . د
ًاعضومحمد عبد الكریم عبد الوھاب. د
ًاعضومحمود شكر محمود. د
ًاعضوالسید حسین جواد المعمار

:
رئیس اللجنةعبد الرسول عبد جاسم       .د.أ
عضوًاعبدصاحب نجمالعبد.د.أ
عضوًامحسن عبد علي الفریجي       . د.أ
عضوًاعلي عبد محمد سعید            . د.ًا
عضوًاجمال ابراھیم الحیدري          . د.أ
عضوًامعارجصالح مھدي . د.أ
عضوًاعبد المنعم رحمة ابو طبیخ    . د.أ
عضوًا عبد الجبار محمود فتاح         . د.م.أ
عضوًاقصي عبود الجابري. د.م.أ
عضوًاعماد حسین الحسیني            . د.أ
عضوًا عزیز یوسف المطلبي           . د.أ
عضوًا ھاني محمد فھمي                . د.أ
عضوًا  سعید عبید عبد االمیر          . د.م.أ
عضوًامدحت كاظم القریشي          . د.م.أ
عضوًاقیس جمال الدین محمد       . د.م.ا

:
السیدة سھیر بشیر ابراھیم
 جباراآلنسة احالم
السید احمد رعد طالب



عشر
 /

التسجیل9.30-8.30لساعة ا
مرافتتاح المؤت10.00-9.30الساعة 
 الجمھوريالسالم
آیات من الذكر الحكیم
التحضیریھ الرسول عبد جاسم عمید الكلیھ ورئیس اللجنھ یلقیھا االستاذ الدكتور عبدكلمة اللجنة التحضیریة

للمؤتمر
االستاذ الدكتور حسین ابراھیم الشھرستانيالتعلیم العالي والبحث العلميوزیرمعاليكلمة
السید بھاء حسین االعرجي نائب رئیس مجلس الوزراء معاليكلمة

 /
25/4/2015السبت 
11.30–10.00الساعة 
الجامعة العراقیة/ كلیة االدارة واالقتصاد عمید /علي محمد سعید. د.أ:الجلسةرئیس 

كلیة المنصور الجامعة/ حاتم محمد صالح . د:مقرر الجلسة 
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 /
25/4/2015السبت 
1.30–12.00الساعة 

الجامعة المستنصریة/ عمید كلیة االدارة واالقتصاد / قصي الجابري. د.م.أ:رئیس الجلسة
نوار دھام. د.م.أ:مقرر الجلسة

 "تمعیة دور التشریعات المالیة في التنمیة المج"
جامعة تكریت/ كلیة القانون / احمد خلف حسین الدخیل . د.أ

كلیة المنصور الجامعة/ عبد الستار شاكر سلمان . د.م.أ
كلیة المنصور الجامعة/ علي غني عباس . د

 " المسؤولیة الشخصیة في القانون الجنائي الدولي"
كلیة الحكمة الجامعة/ عبد االمیر عبد الحسن . د

 " تأثیر انواع الفساد االداري على اخالقیات الوظیفة العامة"
كلیة االسراء الجامعة/ رائد فاضل جمیل الشیخلي . م.م

 "االداري باالستناد الى برامج التدریب المھنيالتدابیر الالزمة لالصالح"
كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة / حامد كریم الحدراوي. د.م.أ

كلیة االدارة واالقتصاد/ الجامعة المستنصریة/ ارادن حاتم العبیدي . د.م.أ
الجامعة العراقیة/ خالدیة مصطفى عطا . د

 " االستحقاق في اصالح االدارة العامة دراسة میدانیة في البیئة انعكاسات تبني المحاسبة على اساس
"العراقیة 
الجامعة العراقیة/كلیة االدارة واالقتصاد/قسم المحاسبة/ محمد حویش عالوي الشجیري . د.م.أ

 " تنمیة االقتصاد العراقي وامكانیات تنویعھ"
مدیریة تخطیط واسط/ وزارة التخطیط/ رائد رحیم شمخي . م.م

شعبة الدراسات والتخطیط/ مدیریة تخطیط واسط/ وزارة التخطیط/ وسن حمزة یوسف. م.م

 " امكانیة تطبیق الحكومة االلكترونیة)G2G (في بعض الدوائر الخدمیة بمحافظة نینوى"
كلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الموصل / رائد عبد القادر حامد الدباغ.م.أ

كلیة االدارة واالقتصاد/ عة الموصل جام/ الباحث فادي حسن حمادي 



 /
25/4/2015السبت 
12.00–1.30

الھیئة العراقیة للحاسوب والمعلوماتیة/ عماد حسین الحسیني. د.أ: رئیس الجلسة 
كلیة المنصور الجامعة/ لیث باقر سلمان. د:مقرر الجلسة 

Diagnosis by Analysis and Pictures
جامعة بغداد/ كلیة العلوم/ اسماء قاسم شریف. د.م.أ

 Dispersion Compensation Management by using Fiber Bragg Grating Component in Optical
Communication Systems

المستنصریةالجامعة/ كلیة االدارة واالقتصاد/ الحسین فاخرعبد .د

 Superiority of the use of (WIMAX) system on (Wi-Fi) system in the Iraqi
جامعة سامراء/ ریاض متعب محمود . م.أ

جامعة سامراء/ محمد حسن درویش . م
جامعة سامراء/ كاظم عبود عز. م.م

 A New Ciphering Algorithms for the 4th Generation Mobile System Based on ZUC Algorithm
الھندسیةالكلیة التقنیة/ ناطق عبد اهللا علي . م.أ

الكلیة التقنیة الھندسیة/ مجید الباحثة میس عفیف 
 Robust Digital Medical Image Watermarking Technique

كلیة المنصور الجامعة/ فیصل غازي بدیوي . د

كلیة بغداد للعلوم االقتصادیة الجامعة/ جلیل محمد عبد ال. م.م

 FPGA Implementation of Ternary Content Addressable Memory

الجامعة التكنولوجیة/ لیلى حاتم عبود . م.م

)قاعة صالح الدین(2.15–1.30الساعة 
التقاط صور تذكاریة
التكریم وتوزیع شھادات المشاركة
 میردیان ( فندق فلسطین الدولي / المطعم العالمي 2.30وجبة غداء في الساعة(



26/4/2015االحد 
11.00–9.30الساعة 

جامعة بغداد/ عمید كلیة االدارة واالقتصاد / محمود فتاحعبد الجبار.د.أ: رئیس الجلسة 
كلیة المنصور الجامعة/ العزاويناجي عبد المجیدایمان. د:مقرر الجلسة 

 " جریمة االحتیال بالسحر والشعوذة"
كلیة الحكمة الجامعة/ راسم مسیر جاسم الشمري . د

 " ھیكلیة االقتصاد العراقي بین ضرورات االصالح وتحدیات الھیمنة الریعیة"

كلیة المنصور الجامعة/ ن عجالن حسن یحس. د.م.أ

 " للمشرع العراقي في مواجھة جرائم الفساد السیاسة الجنائیة"
كلیة المنصور الجامعة/ نوار دھام مطر الزبیدي . د

 " دور التشریع الجنائي في مواجھة جرائم الخطف"
كلیة المنصور الجامعة/ حاتم محمد صالح . د
كلیة المنصور الجامعة/ ھاشم حمادي عیسى . م

 " تدقیق القوائم المالیة المعدلة"
كلیة المنصور الجامعة/ حیدر محمد حسن الحمامي . ق.م.م

 " نظریة المحفظة وتشكیل واختیار محافظ االسھم"
كلیة المنصور الجامعة/ مالك حسین الحافظ . م

 " اثر التنقیب عن المعلومات في تفعیل دور نظم المعلومات المحاسبیة"
كلیة المنصور الجامعة/ محمد قاسم شیرزا . م



)N(  Cisco) 3(مختبر 
26/4/2015االحد 

11.00–9.30الساعة 
كلیة المنصور الجامعة/ محمود شكر محمود .د: رئیس الجلسة 
كلیة المنصور الجامعة/ عماد الكوفي.د:مقرر الجلسة 

 Creep Analysis of Axially Loaded FRP Concrete Columns
كلیة المنصور الجامعة/ ھاني محمد فھمي . د.أ

الباحث احمد كریم

 The Effects of Virtual Reality In Education
كلیة المنصور الجامعة/ زینب محمد حسین . د

 Clustering of Spatial Data using Partical Swarm Optimization Algorithm

كلیة المنصور الجامعة/ مصطفى صباح مصطفى . م
كلیة المنصور الجامعة/ مي كامل مھدي . م.م

 3D Anaglyph Video Manipulation for Secret Data Hiding Based on NIA
كلیة المنصور الجامعة/ سعد حمید عبد . م

كلیة المنصور الجامعة/ مصطفى صباح مصطفى . م

 Thermal Analysis of Chimneys by Finite Element
كلیة المنصور الجامعة/ بشار فیصل عبد الكریم . م.م



 /
26/4/2015االحد 

11.00–9.30الساعة 
)ع(جامعة االمام جعفر الصادق / صادق رحمة.د.أ: رئیس الجلسة 
كلیة المنصور الجامعة/ مروة عالء. م.م:مقرر الجلسة 

 The principle regulating a translational act
كلیة المنصور الجامعة/ عزیز یوسف المطلبي . د.أ

 Poetry Translating Gains Are More than Losses
قسم اللغة االنكلیزیة/ جامعة بغداد / كلیة التربیة للبنات / انعام نجم جابر . م.أ

 Literary Translation and Natural Language in Film Subtitling
اربیل/ جامعة جھان / اسماعیل عبد الوھاب اسماعیل . م.م

 Equivalence in Translation with Reference to Prepositions
الجامعة المستنصریة/ صالح مھدي یوسف . م

11.00–11.30

اميتالبیان الخ
التقاط صور تذكاریة
التكریم وتوزیع شھادات المشاركة



ك
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آلیات وأجراءات تجاوز األزمة االقتصادیة في العراق

عبد الرسول عبد جاسم. د.أ
عمید كلیة المنصور الجامعة

المستخلص 
:عالجت النظریة االقتصادیة مسألة استغالل الموارد االقتصادیة عن طریق نموذجین مختلفین 

.االول ویقضي بتخصیص الموارد من خالل الملكیة الفردیة لوسائل االنتاج والمعتمد على االسواق التنافسیة واالسعار النسبیة 

.النتاج ضمن توجھات مركزیة لألنشطة االقتصادیة في حین یعتمد النموذج الثاني على الملكیة العامة لوسائل ا

اما مسألة توصیف النظام االقتصادي في العراق وبعد جملة من التجارب عبر تاریخھ االقتصادي فلم یتعد كونھ دولة ریعیة مركزیة تتجھ 

مما ادى الى فصل اقتصاد السوق ... نحو اقتصاد السوق اال ان الدولة من جانبھا تسیطر على مضمون الثروة والناتج المحلي االجمالي 

الحر وقطاع االعمال عن النشاط العام والحكومي وبالتالي تاكید دور الحكومة االقتصادي على تطبیق الرقابة واالشراف على النشاط 

التنمیة االقتصادیة االقتصادي العام الى جانب تقدیم بعض السلع االساسیة وترك نشاط القطاع الخاص لیؤدي دوره منفردآ للنھوض بأعباء

وھو مایفسر طغیان النفقات التشغیلیة ذات الطابع ... االمر الذي جعل الطابع االستھالكي ھو الغالب على الطابع االنتاجي  ... 

ة مما جعل النشاط الخاص شدید الصلة بالنشاط االستھالكي للحكوم... االستھالكي الحكومي الممول من قبل الموارد النفطیة الریعیة 

والحصول على االرباح السریعة دون الدخول في مجاالت تنمیة االستثمار االنتاجي وأضحى القطاع الخاص یعتاش على النشاط 

الحكومي الریعي دون تحقیق قیم انتاجیة استثماریة لكونھا ناتجة عن نشاطات مباشرة غیر منتجة والیفوتنا ان نشیر والحالة ھذه الى 

نتج عنھا نمط ... من موروث االقتصاد السیاسي للحرب والحصار على مدى اكثر من ثالثة عشر عامآ معاناة االقتصاد العراقي

استھالكي لتلبیة متطلبات الحرب او الحصار ھذا فضآل عن ارتباط الوضع االقتصادي في حینھ بسلوك الموازنة العامة التي تحولت ھي 

.الكي یصاحبھ تدھور القدرات االقتصادیة االخرى الى نمط استھالكي حربي ومن ثم الى نمط استھ

كل ذلك یتطلب ضرورة اصالح السیاسة االقتصادیة في العراق وبما یضمن تحقیق الشراكة مابین نشاط الدولة االقتصادي وقطاع 

ق قیم انتاجیة او وبلورة انماط جدیدة للسلوك المؤسسي من خالل اعادة ھیكلة االنشطة االقتصادیة وصوآل الى تحقی... االعمال الخاص 

.استثماریة لھا القدرة على تحقیق التنمیة المستدامة 

من خالل دراسة وتحلیل ... وتأسیسآ على ذلك تناولت الدراسة وضع األلیات واألجراءات الكفیلة لتجاوز االزمة في الوقت الحاضر 

:المحاور اآلتیة 

.ي واالستثماري الموازنة العامة للدولة والتوازن مابین االنفاق الجار*  

.ادارة السیاسة المالیة والنقدیة *  

.النظام المصرفي في العراق وآلیات تطویره *  

.تعزیز دور القطاع الخاص المحلي واالجنبي *  

.تعزیز مجاالت التعاون الدولي * 
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. لذاتي كفاءة وفاعلیة الفحص الضریبى من منظور متطلبات وشروط  ومزایا نظام التقدیر ا
دراسة تطبیقیة علي نظام التقدیر الذاتي في السودان

أحمد الضى عبداهللا عثمان. أالھادي آدم محمد إبراھیم.د.أ
السودان-جامعة النیلین السودان–جامعة النیلین 

المستخلص
رھا أحد متطلبات نظام التقدیر الذاتي الذي  یتطلب تغییر ھدفت الدراسة إلیتسلیط الضوء علي كفاءة و فعالیة الفحص الضریبي بإعتبا

جذرى لدى كل من اإلدارة الضریبیة والمكلفین على حد سواء حتى یحقق النظام  أھدافھاألساسیة المتمثلة في زیادة كفاءة و فعالیة الفحص 

.خالل عملیات الفحص الضریبيالضریبي وكفاءة الفاحصین،وزیادة اإلیرادات الضریبیة وتحقیق العدالة الضریبیة من 

دراسة تطبیقیة لعّینة من المصارف العراقیة - الشیخوخة التنظیمیة العالقة بین القیادة الشاملة و
الخاصة في المنطقة الوسطى

حـامد عـادل عباس النصراوي. م.م
جامعة الكوفة-كلیة التربیة 

لیث علي یوسف الحكیم. د.م.أ
جامعة الكوفة-كلیة اإلدارة واإلقتصاد 

المستخلص
یھدف ھذا البحث إلى التعرف عن طبیعة العالقة بین القیادة الشاملة والشیخوخة التنظیمیة في المصارف العراقیة الخاصة ، وتتحدد 

، )خة التنظیمیةالقیادة الشاملة والشیخو(أھمیة البحث الحالي في ندرة الدراسات التي حاولت تحدید ومعرفة طبیعة العالقة بین متغیرات 

كذلك محاولتھ معالجة مشكلة واقعیة تؤثّر بصورة مباشرة على القطاع المصرفي الخاص بالعراق، و باإلعتماد على العینة الطبقیة 

إستبانة على موظفي المصارف العراقیة الخاصة في المنطقة الوسطى وتحدیدًا في خمٍس من المحافظات ھي ) 213(العشوائیة، تم توزیع 

إستبانة، أما الصالحة للتحلیل ) 166(، وكان عدد االستبانات المسترجعة )ف األشرف وكربالء المقدسة وبابل والقادسیة والمثنىالنج(

، إضافة AMOS v20، وتم تحلیلھا بوساطة البرنامج اإلحصائي المتقدم %)75(إستبانة وبمعدل إستجابة ) 159(اإلحصائي فكانت 

، وأظھرت النتائج النظریة وجود فجوة معرفیة لتفسیر طبیعة العالقة بین متغیرات القیادة الشاملة SPSS v20إلى البرنامج اإلحصائي 

.والشیخوخة التنظیمیة في المنظمات بشكٍل عام وفي المصارف الخاصة بشكل خاص 

تحلیل نظري: السیاسات العامة االكادیمیة الى صالحیات رئیس الجامعةأیلولة

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ر علك حافظعبد الناص.د.م.أ
كلیة العلوم السیاسیة/ جامعة بغداد / فرح ضیاء مبارك  .د.م.أ

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي/ جھاز االشراف والتقویم العلمي–معاون مدیر قسم تقویم االداء/ حسین ولید حسین . م.م

المستخلص
تقدیم تحلیل نظري لطبیعة العالقة بین المؤسسات االكادیمیة وبینھا ، من خالل التعرف على مفھوم السیاسة یھدف البحث الحالي الى 

العامة والتي تعمل على توضیح طبیعة العالقة والتاثیر بین كافة مؤسسات الدولة واھم مكونات البیئة التي تعمل ضمنھا باالضافة الى 
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التي تأثر على نظم مجتمعیة ومؤسسیة رئیسیة تلعب الثقافة دورًا في التأثیر المأسسة الجدیدة التعرف على فكرة ادارة المؤسسة بالیات

فیھا خاصة على التنظیم والممارسات اإلداریة ، ومن اھم المنائج المعتمدة في ذلك وھو منھج تخطیط للعمل اذ یطوره صانعو القرار في 

بھدف تحقیق اھداف محددة في اطار المصلحة الوطنیة في اطار ما یعرف بایلولة الدولة تجاه الدول او الوحدات الدولیة االخرى 

.السیاسات العامة 

2011-91النمو االقتصادي في االقتصاد العراقي للمدة على الصادرات أثر

بغداد/ الكلیة التقنیة االداریة / ھیثم عبد القادر الجنابي.د.م.أ

المستخلص

تصادیة من اجل تسریع معدالت النمو االقتصادي ، یتطلب التوجھ نحو القطاع الصناعي كقطاع مؤھل ان تنویع القاعدة االق

لالسھام بفاعلیة في عملیة التنویع ورفع مساھمة صادرات القطاع الصناعي من اجل ایجاد مصادر اخرى تساھم في زیادة الدخل المحلي 

.تج المحلي االجمالي وزیادة اھمیة الصادرات السلعیة غیر النفطیة في النا

والنمو االقتصادي في العراق خالل المدة غیر النفطیة والسلعیة النفطیة ویھتم البحث بدراسة العالقة بین الصادرات بشقیھا السلعیة 

دوات بأستخدام اGDPوالتعرف على درجة تأثیر الصادرات على النمو االقتصادي المتمثل بالناتج المحلي االجمالي 2011–91

.التحلیل القیاسي 

بالقیمGDPالعالقة نسبة كبیرة من التغیرات في  وتفسر تلكGDPوأشارت النتائج الى عالقة معنویة قویة بین الصادرات النفطیة و 

ادیة من ضرورة اعادة ھیكلة للقطاعات االقتصادیة في العراق لكي تستطیع ان تحقق مكاسب اقتص، اما اھم التوصیات  فتخص الحقیقیة

.الموارد االقتصادیة قبل نضوبھا واستثمارھا في تطویر القطاعات السلعیة غیر النفطیة خاصة الصناعة والزراعة 

.النمو االقتصادي حصة الفرد من الناتج المحلي االجمالي،، الصادرات النفطیة ، غیر النفطیة الصادرات السلعیة :الكلمات المفتاحیة 

- رف التجاریة و مشاریع تمویل المشاریع الصغیرة من أجل التنمیة المستدامةالعالقة بین المصا
دراسة حالة في العراق

أربیل–جامعة جیھان / مازن مروان ماردیني.م.مأربیل–جامعة جیھان / ثابت حسان ثابت.م.م

المستخلص 
ى محددات العالقة مابین المصارف التجاریة و مؤسسات تمویل المشاریع الصغیرة ودورھا في التنمیة تھدف ھذه الدراسة الى التعرف عل

إذ تبدأ الدراسة بخلفیة نظریة للمفھوم الشامل لتمویل المشاریع الصغیرة ووسائل تطبیقھ في السوق العراقي ، المستدامة في العراق 

. بالتنسیق مع المصارف التجاریة العراقیة 
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مد الباحثان في ھذه الدراسة على المنھج الوصفي بإستخدام أھم المراجع األكادیمیة و المھنیة و المواقع اإللكترونیة الرصینة في إعت

مع النظر بشكل متوازي الى توجھات ، المقارنة ما بین فوائد العالقة بین المصارف التجاریة و مؤسسات تمویل المشاریع الصغیرة 

. التنمیة المستدامة الحكومة العراقیة في

إن اھم النتائج التي توصل الیھا الباحثان في ھذه الدراسة ھو حقیقة ان ھذه العالقة یمكن ان تحدث تغییرًا إیجابیًا حقیقیًا في حیاة 

و من ناحیة ، وكذلك من خالل السماح لھم بتطویر مشاریعھم بشكل عام ، المستفیدین من خالل المساھمة في زیادة دخل األسر و األفراد 

أخرى فإن المصارف التجاریة ستبتكر أسالیب تحوطیة من الخاطر الخاصة بالتمویل عن طریق تنویع طریق إستثمار االموال و إبتكار 

.باإلضافة الى تقدیم صورة جیدة للمسئولیة اإلجتماعیة للمصارف التجاریة العراقیة ، أنواع إئتمانیة جدیدة 

دراسة میدانیة في البیئة -الستحقاق الشامل في اصالح االدارة العامةإنعكاسات تبني محاسبة ا
العراقیة

كلیة االدارة واالقتصاد-الجامعة العراقیة / محمد حویش عالوي الشجیري .د.م.أ
المستخلص

خالل تبني المحاسبة یستھدف البحث الحالي دراسة وتحلیل حاجة ومتطلبات اصالح النظام المحاسبي الحكومي في العراق ومبرراتھ من 

، وانعكاسات ذلك في اوجھ اصالح ) IPSASS(القائمة على اساس االستحقاق الشامل في ضوء المعاییر المحاسبیة الدولیة للقطاع العام 

ات الشفافیة االدارة العامة للدولة واھمیتھا في مواجھة االزمات التي تواجھ تلك االدارة في مجال الفساد المالي واالداري ومتطلبات تطبیق

.وتنفیذ الیات المسائلة العامة الناجحة ورفع جودة الخدمات العامة 

ة وفي ھذا السیاق فقد تم تبني منھج الدراسة الوصفیة القائمة على التحلیل الكمي االحصائي للبیانات التي تم جمعھا من خالل استبانة معد

وزیعھا على عینة من المدراء المالیین العاملین في الوحدات الحكومیة الرئیسة وفق متطلبات المتغیرات والعالقات المدروسة ، والتي تم ت

.ومدراء الھیئات الرقابیة في دیوان الرقابة المالیة 

وتوصل البحث الحالي الى عدد من االستنتاجات المھمة كان من ابرزھا الحاجة الى اصالح النظام المحاسبي في العراق في ظل توفر 

مستوى الذي یتیح امكانیة االستفادة من انعكاساتھ الكبیرة في المساھمة في اصالح وتطویر قدرات االدارة العامة في اداء االمكانیات بال

لذا أوصى البحث بأھمیة البدء بوضع خطط االصالح وتھیئة االمكانیات الالزمة والبدء . دورھا المالي وتفعیل الرقابة على ذلك الدور

.افظة بعینھا للتمھید للتطبیق الشاملبالتطبیق في وزارة او مح

ھیكلیة االقتصاد العراقي بین ضرورات االصالح وتحدیات الھیمنة الریعیة

كلیة المنصور الجامعة/ حسین عجالن حسن.د.م.أ

المستخلص 
ج طبیعة النظام وتحدید نتائ2003ینطلق البحث مراجعة تحلیلیة عن طبیعة االقتصاد العراقي وتطور ھیكلتھ ما بعد الفترة 

الى الخصائص ..لیتوصل الباحث  من خالل تحلیلھ للمؤشرات والبیانات الكمیة ... االقتصادي الذي ظھرت مالمحھ مابعد ھذه الفترة 

رد العامة للظاھرة الریعیة في االقتصاد العراقي التي افضت الى ان تكون مكونات الموازنات المالیة للدولة تعتمد بنسبة كبیرة على المو

وبما ان ھذا المورد عرضھ للمتغیرات االقتصادیة  والسیاسیة المفاجئة والسریعة لذلك ستركز احد محاور البحث على ...النفطي 

.    االستراتیجیة المقترحة للتنویع واالصالح الھیكلي في االقتصاد العراقي في ظل انھیار اسعار النفط وانخفاض االیرادات النفطیة
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دراسة استطالعیة الراء -مة لالصالح االداري  باالستناد الى برامج التدریب المھني التدابیر الالز
عینة من اساتذة جامعة الكوفة

كلیة / الجامعة المستنصریة /ارادن حاتم العبیدي. د.م.اكلیة االدارة واالقتصاد/ جامعة الكوفة / حامد كریم الحدراوي . د.م.ا

واالقتصادكلیة االدارة/ الجامعة العراقیة /خالدیة مصطفى عطا.داالدارة واالقتصاد

المستخلص
یكاد یتفق الجمیع على ان المشكلة االساسیة التي تعاني منھا اغلب المؤسسات ، ھي ضعف في التنظیم االداري وعدم مواكبة التقدم 

االخرى ، ومن ھنا بات االصالح االداري امرا حتمیا وضرویا العالمي في ھذا المجال ، والذي یتولد عنھا عدد غیر قلیل من المشكالت

.یحتاج الى مجموعة من التدابیر واالجراءات ، ولعل موضوع التدریب المھني یعد من بین اھم ھذه التدابیر

الداري في ومن ھنا جاء ھذا البحث كمحاولة بحثیة من اجل التعرف على اسالیب التدریب المھنیة المالئمة لتحقیق االصالح ا
المؤسسات الحكومیة ، من وجھة نظر اكادیمیة ، حیث تم توزیع استمارة استبیان على عینة عشوائیة من االساتذة الجامعیین من ذوي 
العالقة بموضوع البحث  ، ومن ثم تحلیلھا وبناء انموذج افتراضي مقترح لالصالح االداري ، واختبار صالحیتھ باستخدام النمذجة 

، ثم اختبار العالقات بین المتغیرات باستخدام برنامج الرزمة االحصائیة ) SEM) (Structural Equation Model(الھیكلیة 
ان االصالح االداري یتحقق بشكل : ، ومن ھنا توصل البحث الى عدد من االستنتاجات اھمھا ) SPSS V.18(للعلوم االجتماعیة 

.لرفع كفاءة العاملین من الناحیة المھنیة والسلوكیة فاعل من خالل وضع البرامج التدریبیة المدروسة 

في بعض الدوائر الخدمیة بمحافظة نینوىG2Gامكانیة تطبیق الحكومة االلكترونیة 

اإلدارة واالقتصاد    كلیة / جامعة الموصل/فادي حسن حمادي السالمالباحثكلیة اإلدارة واالقتصاد    / جامعة الموصل/ م  رائد عبد القادر حامد الدباغ.أ

المستخلص
أساسًا العتماد تطبیقات الحكومة االلكترونیة بمستویاتھا المختلفة عمومًا، ومستوى الحكومة ICTتعد تقانة المعلومات واالتصاالت

برید نینوى الذي تناولھ البحث الحالي خصوصًا، إذ تم اختیار كل من مدیریة اتصاالت وG2G)حكومة-إلى - حكومة (االلكترونیة 

ومدیریة توزیع كھرباء نینوى كمیدان للتطبیقوذلك من خالل دراسة حالة المنظمات وفق منھج علمي تضمن امكانیة تطبیقالحكومة 

وتمثلت مشكلة الدراسة في أن نشاط المنظمات المبحوثة یتضمن استخدام جزئي لتقانة المعلومات واالتصاالت،فضًال .G2Gااللكترونیة 

: لموقع الكتروني تفاعلي، إذ حاولت الدراسة اإلجابة على التساؤل اآلتيعن افتقارھا 

لغرض تسھیل إجراءات تنفیذ المشاریع في المنظمات المبحوثة ورفع G2Gھل یمكن تطبیق مشروع الحكومة االلكترونیة نوع 

مستویات التنسیق فیما بینھا؟

دراسة استخدام قائمة الفحص، وذلكلقیاس مدى توافر متطلبات تطبیق تضمن اإلطار المیداني لل: ولإلجابة على التساؤل البحثي

بلغ المتوسط العام لمجاالت توافر :ومن أبرز االستنتاجات التي توصلت إلیھا الدراسة.G2Gمشروع الحكومة االلكترونیة 

یة جیدة لتطبیق مشروع ، مما یشیر إلى تمتع المنظمات المبحوثة بإمكان%)53,86(درجة وبواقع)73,1(بمعدل G2Gمتطلبات

بین المنظمات G2Gوقدمتالدراسةمجموعةمنالتوصیاتأھمھااعتماد مشروع الحكومة االلكترونیة نوع .G2Gالحكومة االلكترونیة 

.الخدمیة لغرض تمكین إدارة المنظماتالخدمیة المبحوثة من االستمرار في ممارسة أنشطتھا بنجاحوضمان عدم تضارب مشاریعھا
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"حالة تطبیقیة في سوق العراق لالوارق المالیة"حفظة وتشكیل وأختیار محافظ االسھمنظریة الم
كلیة المنصور الجامعة/ مالك حسین الحافظ. م

المستخلص
تناول الكتاب نظریات االستثمار التي استھدفت عملیة تعظیم العائد المتوقع منھ ومن ابسط قواعد االستثمار الناجحة الیوم ھو 

في مجموعة من االصول المشكلة والمختارة بشكل علمي مدروس تحت ما یطلق علیھ علمیا بنظریة التنویع االستثمار 

Diversification Theory ال تضع (لتخفیض حجم تلك المخاطر التي تتعرض لھا االستثمارات الفردیة او في اصل مالي واحد

Portfolio Theoryتحت عنوان نظریة المحفظة 1952عام Markowitzوالتي اكتشفھا العالم االقتصادي ) بیضك في سلة واحدة 

والتي اعتبرت نقلة Jensen , Turner , Sharpوما اضافوا لھا العدید من الباحثین من ابعاد اغنت ھذا الموضوع العلمي كامثال 

ستثماریة في االصول والمحافظ االستثماریة نوعیة او بمثابة ثورة فكریة ابداعیة في مجال االستثمار لمساھمتھا في قیاس المخاطر اال

باستخدام االدوات الكمیة في القیاس لالنحراف المعیاري ومعامل االرتباط وقیاس االوزان النسبیة التي ارتكزت علیھا ھذه النظریة في 

ة وقد اتخذ الباحث سوق العراق تحدید تلك العوائد والمخاطر المتغیران االساسیان لتشكیل واختیار محافظ االسھم ذات المخاطر العالی

.لالوراق المالیة میدان لتطبیق ھذه النظریة في تشكیل واختیار محفظة االسھم

تدقیق القوائم المالیة المعدلة

كلیة المنصور الجامعة/ حیدر محمد حسن الحمامي.ق.م.م

المستخلص
اد الحسابات والقوائم المالیة  الختامیة بأنھ یخفض احتماالت التالعب یتمیز التدقیق النھائي الذي یتم بعد انتھاء السنة المالیة واعد

د وتعدیل البیانات واالرقام التي یتم تدقیقھا حیث ان جمیع الحسابات تكون قد تم تصویرھا واقفالھا وعلیھ فأن تدقیق القوائم المالیة بع

.وضوعیتھا تجاه المستفیدین من الفترة المالیة القادمةتغییرھا أمرًا جدًا ضروري كي ال تؤدي الى فقد القرارات االداریة م

ویھدف ھذا البحث الى دراسة القوائم المالیة المعدلة باالحداث والتغیرات التي تكون ذات تأثیر على القوائم المالیة وبالتالي 

. تحدید االجراءات التدقیقیة الواجب اثباتھا عن مثل ھذه الحاالت

فرضیة مفادھا ان اتخاذ االجراءات التدقیقیة الالزمة والمناسبة للقوائم المالیة المعدلة یؤدي الى وعلیھ فأن البحث مبني على

. اظھارھا بالصورة الحقیقیة العادلة والتي یستعان بھا في عملیة اتخاذ القرارات من قبل االدارة 



- 8 -

تنمیة االقتصاد العراقي وإمكانیات تنویعھ

م وسن حمزة یوسف.مم رائد رحیم شمخي.م
مدیریة تخطیط واسط/ دائرة التنمیة االقلیمیة والمحلیة / وزارة التخطیط 

المستخلص
شھدت اقتصادات بلدان العالم المتطورة تغیرات متسارعة تركزت نحو التحرر االقتصادي وحریة انتقال السلع والعناصر االنتاجیة 

لة القیود الكمیة والنوعیة امام حركة السلع والخدمات ،أما اقتصادات البلدان النامیة فأشرت ظھور مأزق وتفعیل الیات السوق الحرة وازا

ھذه التنمیة بفعل اختالل التوازن الخارجي والداخلي القتصاداتھا واستفحال ازمة الدیون الخارجیة لدیھا وانقطاع اسباب الوفرة المالیة ادت

موضوع (نمائي الشامل الذي یرتكز على التعامل مع كافة الموارد واالمكانات العادة بناء االقتصاد العراقي االمور الى مراجعة التخطیط اال

بشكل جذري تساھم فیھ جمیع القطاعات االقتصادیة والخدمیة وخاصة الغیر نفطیة أخذین بنظر االعتبار الواقع المحلي واالقلیمي ) البحث

النھوض باالقتصاد العراقي من خالل صیاغة برامج عمل مالئمة وشاملة ھدفھا تنویع الھیكل والدولي الذي یحیط بالعراق ومحاوالت

.االقتصادي وتحلیل فاعلیة الیاتھ وامكاناتھ الذاتیة ولمجمل قطاعاتھ المختلفة
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مستخل
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دور التشریعات المالیة في التنمیة المجتمعیة

كلیة المنصور الجامعة/عبد الستار شاكر سلمان.د.م.أكلیة القانون/ جامعة تكریت /احمد خلف حسین الدخیل.د.أ
كلیة المنصور الجامعة/علي غني عباس.د

المستخلص

، یعد القانون بصورة عامة والتشریع بصورة خاصة وعلى وجھ الخصوص التشریعات المالیة المرأة التي تعكس وضع المجتمع 

لیس ھذا فحسب بل ان ھذه التشریعات تشكل بحق الوسیلة الفعالة للنھوض ، واالداة التي تعمل على حل مشكالتھ وتلبیة احتیاجاتھ العامة 

. اسمى المستویات وبالتحدید العمل على تنمیة المجتمع بالمجتمع والرقي بھ الى 

فال شك في الدور الذي یمكن ان تلعبھ القوانین المالیة كقانون الموازنة العامة وقوانین الضرائب والرسوم واالیرادات االخرى وكذلك 

ستوى الجانب البشري والتنمیة البشریة او على قوانین الرواتب وملحقاتھا وباقي النفقات العامة االخرى في تنمیة المجتمع سواء على م

فالحیاة في الدولة تتوقف مالم یصدر قانون الموازنة العامة الذي الیشكل عصب ، مستوى الجانب المادي والتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة 

للمجتمع خارطة طریقھ نحو التنمیة المنشودة الحیاة في المجتمع فحسب وانما االداة المالیة والسیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة التي ترسم

فاذا ما احسن وضع أطر ھذه الخارطة وتفاصیلھا موضع التطبیق انعكس ذلك بدوره على كافة نواحي الحیاة في المجتمع فاصابھا النمو ، 

.والرخاء والفضیلة 

جریمة االحتیال بالسحر والشعوذة

ة الجامعةكلیة الحكم/ راسم مسیر جاسم الشمري. د.م.أ

المستخلص 
ان لموضوع جریمة االحتیال بالسحر والشعوذة في المجتمع بشكل عام ولیس حصرًا على الواقع القانوني ونظرًا التساع 
ممارسة السحر والشعوذة، ولخلو التشریع من نص صریح بتجریم افعال الذین یقومون بأعمال السحر وخاصة للحصول على المال 

( ه متخذین اسماء وعناویین مختلفة مسخرین بعض االحیان وسائل االعالم المرئیة والمسموعة فمنھم من یسمي نفســھ واتساعھ ونمو
وغیرھا من عناوین ، فبثوا في اوساط الناس سواء منھم المتعلم او الجاھل الساذج الخراب والدمار ) الساحر ( او ) المنجم ( او ) العراف 

ع بل وصل ذلك بأثارة الى الحكام والرؤساء واخذوا یتدخلون في مصیر البالد وسیاستھا الداخلیة والخارجیة، في الفرد واالسرة والمجتم
ھذا باالضافة الى ان الكثیر من فقدوا راحة القلب وطمأنینة النفس بلجوؤھم الى السحرة والمشعوذین لحل مشاكلھم فكانو كالمستجیر من 

ف الفقھاء والمشرعین بنظرتھم الفعال ھؤالء فمنھم من وصفھا بجرائم تشرد ، واآلخر اعتبرھا وفي ھذا الشأن اختل. الرمضاء بالنار
جریمة خاصة ضمن قانون التوسط ، بینما االخر عدھا جریمة احتیال اذا مورست اكثر من مرة ، وعدھا اخر جرائم احتیال اذا مورست 

.تنظیم والرقابة لذلك یتطلب االمر معالجتھا تشریعا على سبیل االحتراف، ھذه االمور تشكل صعوبة في التكیف وال
.التطور التاریخي والشریعي لجریمة االحتیال بالسحر : مبحث اول : لذا قسمنا البحث الى مبحثین 

.عن السحر والشعوذة ووسائلھا : مبحث ثاني 
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المسؤولیة الشخصیة في القانون الجنائي الدولي
كلیة الحكمة الجامعة/ اھیمعبداألمیر عبدالحسن إبر.د

المستخلص
- الدولة -یحتل الفرد مكانة مھمة في ظل القانون الدولي اإلنساني ، إذ تحولت  المسؤولیة الجنائیة الدولیة من الشخص االعتباري 

.الذي كان یلزمھا بالتعویض حسب ،إلى الشخص الطبیعي 

.ؤولیة الجنائیة الدولیة عن جمیع تصرفاتھ إن أدت إلى وقوع جرائم حرب وقد أدى ھذا التحول إلى تحمیل الشخص الطبیعي المس

.ویكتسب تحدید المسؤولیة أھمیة أكبر عندما یتم توجیھھا إلى رؤوساء الدول والقادة العسكریین الذین لھم سلطة إدارة آلة الحرب

مجتمع الدولي الرامي إلى وضع حد للجرائم عن ویترتب على المسؤولیة الجنائیة الدولیة تنفیذ نصوص عقابیة تتفق مع ھدف ال

.طریق إیقاع عقوبات رادعة ضد كل من یقدم على ارتكاب ھذه الجرائم 

وتعد المسؤولیة الجنائیة العمود الفقري ألي نظام نظام القانوني ، وھي القادرة على تفعیل النظام وتحویلھ من مجرد قواعد نظریة 

.إلى التزامات قانونیة

ھذا الدور المنوط بالمسؤولیة القیام بھ محدد في التشریعات الوطنیة المختلفة ، إال أن ھذا الدور بدأ یكتسب بعد أكثر أھمیة وإذا كان 

وخصوصیة في مجال القانون الدولي اإلنساني الذي ینظم العالقة بین أطراف القتال ، ویرسي دعائم التعاون اإلنساني من أجل تحقیق 

مم ، ویتمثل دورالمسؤولیة الجنائیة الدولیة في القانون الدولي اإلنساني في إطا ھذه العالقةر بین المقاتلین  في مصالح مشتركة بین األ

.المنازعات المسلحة بین الدول أو بین الدول وجماعات مسلحة ، ومنع ارتكاب جرائم قد تحدث خاللھا

ولي اإلنساني خاصة مع اتساع نذر إندالع بین الدول  أو بین الدول وتعد المسؤولیة الجنائیة الدولیة من أھم موضوعات القانون الد

.وجماعات مسلحة داخل الدول نفسھا أو ما یقع خارجھا

إن كل ذلك قد دفع المجتمع الدولي إلى االھتمام بتنظیما لعالقات الدولیة  وتطبیق اإلتفاقیات في نطاق القانون الدولي اإلنساني 

رب خالل نشوب النزاعات المسلحة، األمر الذي ینتج معھ تحدید المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة  وایقاع واحترام أعراف وقوانین الح

.العقوبات الرادعة بحق  من یرتكب فعًال یخالف فیھ القوانین الدولیة

قواعده القانونیة وتحمیلھم كفالة اترام مرؤوسیھم  ل) السیاسیین والعسكریین ( وقد عھد  القانون الدولي اإلنساني إلى القادة 

المسؤولیة عن تدریب التابعین لھم وإفھامھم مضشمونھا ، بل وأن على القادة اتخاذ التدابیر الضروریة  التي تمنع المرؤوسین من ارتكاب 

.انتھاكات تمس قواعد القانون الدولي اإلنساني ، ومعاقبتھم  في حالة قیامھم بذلك

ئیة عند خرقھم للقانون الدولي اإلنساني سواء عن طریق إصدار األوامر أو عن طریق اإلھمال والقادة لھم حدود مسؤولیة جنا

.والتقصیر أو طریق عدم منع مرؤوسیھم من ارتكاب أفعال ضارة بحق الغیر بمعرفة منھم 

اعات المسلحة ، وأن إخالل وفي ذلك ، یقع على عاتق القادة بموجب القانون الدولي اإلنساني واجب كفالة احترام قواعد خالل النز

القادة بھذا الواجب یحملھم المسؤولیة القانونیةبسبب اإلھمال أو اإلغفال بسبب ما یقع على عاتق القادة واجب التحرك اإلیجابي لمنع 

مون باحترام تلك انتھاك قواعد القانون الدولي اإلنساني على ید مرؤوسیھم ، وھذا ال یعنیإعفاء المرؤوسین من مسؤولیتھم ،بل أنھم ملز

.القواعد كأفراد للمسؤولیة الشخصیة  عما یرتكبوه من أفعال تندرج ضمن الجرائم الورادة في النظام األساسي للمحكمة الجنائیة الدولیة

وامر وناقشنا فیھ تقریر المسؤولیة الجنائیة الدولیة لألفراد بناء على أ: ومبحثین األولةھذا وقد وزعنا ھیكلیة البحث على مقدم

.صادرة عن الرؤوساء 

بحثنا في آلیات تنفیذ المسؤولیة الجنائیة الدولیة من خالل اإلتفاقیات الدولیة وعن طریق القضاء الوطني أو : وفي المبحث الثاني 

.القضاء الجنائي الدولي باعتبار والیة األخیر تكمیلیة  أي ال تنعقد لھ الوالیة القضائیة ابتداًء

.أھم األفكار التي تضمنھا البحث وما تم التوصل الیة من استنتاجاتاشتملت علىمة وانتھى البحث بخات
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السیاسة الجنائیة للمشرع العراقي في مواجھة جرائم الفساد
كلیة المنصور الجامعة/نوار دھام مطر الزبیدي.  د

المستخلص 
سھا على الصعید المحلي والدولي، باعتبارھا باتت تشكل معوقًا مما الشك فیھ ان ظاھرة الفساد اصبحت من القضایا التي تفرض نف

.اساسیًا للتنمیة المجتمعیة في مختلف مجاالتھا
واذا كانت الجریمة بالمفھوم التقلیدي ترتكب عادة من الفقراء او المحرومین افرادًا او مجموعات خارجة عن القانون ، فان الواقع الیوم

الى ان الجریمة یمكن ان ُترتكب من اشخاص ذوي سلطة او من المحسوبین علیھا او من النخب وفي ظل عصر العولمة ، یشیر 
المتحكمة سیاسیا او اقتصادیا ، االمر الذي عّد معھ الفساد  إجرامًا للسلطة حیثما تم تسخیر مواقع سلطة القرار او اجھزة الدولة 

.في خدمة المصلحة العامة والمجتمع بنحو أّعم ومؤسساتھا لتحقیق منافع شخصیة بدیًال عن دورھا االساسي 
-:لھذا نجد ان البنك الدولي قد ركز في مفھوم السیاسة الجنائیة والحكم الرشید على االفكار االساسیة التالیة 

.تساوي المواطنین امام القانون دون محاباة : االولى
.ایجاد فرص متساویة في االستفادة من الخدمات العامة : الثانیة
.ضرورة مساءلة من تم اختیارھم للحكم بأسم الشعب عن اخفاقاتھم: الثالثة

وبالنظر ألھمیة الموضوع وكونھ اصبح قضیة دولیة عابرًة للحدود ، فان ذلك استدعى واقتضى وضع ستراتیجیات وسیاسات فعالة 
.والعالج او التخفیف من اثاره الى حد بعیدلمساعدة الدول والحكومات لمواجھة ھذا النوع من االجرام  كمحاولة منھا للوقایة

ومن ھنا اصبح لزامًا علینا طرح اشكالیة البحث ، لبیان مدى فعالیة ونجاعة السیاسیة الجنائیة التي انتھجھا المشرع العراقي في مواجھة
رأت على ھذه االنماط االجرامیة ھذا النوع من االجرام ؟ وھل اصبح قانون العقوبات قاصرا عن المواجھة في ظل المتغیرات التي ط

.ذات الصلة بالفساد 

فدور التشریع الجنائي في مواجھة جرائم الخط

كلیة /ھاشم حمادي عیسى.مكلیة المنصور الجامعة/حاتم محمد صالح . د
المنصور الجامعة

المستخلص

 ،

، ، مجتمعنا

، ، ، المجتمع

.ار والتطور في مجاالت الحیاة كافةاألزدھ

 ، ،

 ، .

.ووضع الحلول الناجعة للحد منھا، ة للوقوف على مدى فاعلیتھا في مواجھة ھذه الجرائمالجنائی
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تأثیر انواع الفساد االداري على اخالقیات الوظیفة العامة دراسة تطبیقیة في المصرف الوطني 
االسالمي

كلیة االسراء الجامعة/ رائد فاضل جمیل الشیخلي. م.م

المستخلص 
سم استراتیجیة واضحة وشاملة لالصالح االداري في العراق ینبغي الوقوف على انواع الفساد االداري وتأثیراتھا على بھدف ر

، ) الواقع واآلثار ( منھجیة البحث ، الفساد االداري ( اخالقیات الوظیفة العامة لذا فأن البحث یشتمل على خمس مباحث رئیسة ھي 
على اخالقیات الوظیفة العامة ، دراسة حالة تطبیقیة في المصرف الوطني االسالمي واخیرًا مبحث مؤشرات انعكاسات الفساد االداري

اذ یعد الفساد االداري معضلة و آفة اداریة بوجھ االصالح االداري في معظم الدول وبخاصة الدول النامیة وتحدیدًا ) النتائج والتوصیات 
.اسات على الجانب النظري وھي تتحدث عن الفساد االداري واسبابھ ونتائجھ في القطاع العام والخاص وقد ركزت اغلب الدر

ان التحالیل الجاد لظاھرة الفساد االداري یظھر تأثیراتھ وانعكاساتھ على المجتمع وسعادتھ وعلى الحیاة االقتصادیة وعلى 
ء السیاسي واالقتصادي للدول فقد برزت حاجة فعلیة لدراسة اخالقیات الوظیفة العامة ونظرًا للتأثیر الكبیر لغیاب اخالق العمل على االدا

ھذا الموضوع وتأثیراتھ على اخالقیات الوظیفة العامة مع المعالجات العملیة واجراء دراسة تطبیقیة في المصرف الوطني االسالمیعالوة 
نشاطات الجھاز الحكومي ودراسة فجوة االداء على ان واحدة من العناصر المھمة الداعیة الى التناغم مع االصالح االداري ھو مراجعة

وعدم توافر الطاقة المؤسسیة مما یؤدي الى تشخیص حالة وھي ان فقدان االخالق العامة ھو احد االسباب الرئیسیة في ظھور حالة فجوة 
.االداء مما یؤدي بالنتیجة الى زیادة كلفة الخدمات وانعدام العدالة وشیوع الظلم بین افراد المجتمع

ان اھمیة تفعیل اخالقیات العمل وكیفیة زرعھا لدى العاملین في القطاع العام والخاص وفي ضمائرھم تبع من انھ بدونھا سینشا 
جھاز اداري غیر فاعل وغیر متجاوب مع حاجات الناس بل انھ سیشكل ثقًال اداریًا على اداء الحكومة ولم یقتصر الفساد االداري على 

قط بل وصل الى قطاعات اخرى مثل الریاضة والمؤسسات الشبابیة مما یستوجب دراسة الموضوع بعنایة والخروج الجوانب المالیة ف
.بأطر ونتائج واقعیة لمعالجة الظاھرة بھدف الوصول الى الحالة االمثل في االصالح االداري واهللا ولي التوفیق 



- 14 -



- 15 -

The Principles Regulating  Translational Acts

Prof.Dr.Aziz Yousif

Abstract
Texts try to achieve a kind of a balance between new, evoked and inferable entities. The

fusion of these elements by the producer of the translated text allows us as readers to infer the
producer’s communicative intention. One of the principles that regulates the balance already
mentioned is effectiveness. Through it, the producer of the translated text achieves maximum
transmission of relevant content or fulfils his/her communicative endeavor. Another regulating
principle is efficiency through which we achieve things in the most economical manner. It also,
in a sense, entails less processing effort. The principle of relevance which governs ellipsis and
redundancy means that the translator, as a producer of a text, has to pay attention only to
relevant information. Quality as a regulating principle requires that one’s production must be
supported by evidence. Quantity, an operative principle, pragmatically demands that one’s
contribution be as informative as possible. Other operative principles regulating translation are
the strategy of the SL and/or the TL and the avoidance of a literal production.

This paper intends to explore these regulating principles of the translated text and to show
that they are quite important in producing a translation of substance.

Poetry Translating: Gains are more than Losses

Asst.Prof. Inam Najim Jaber
Baghdad University / College of Education for Women

Abstract
Despite its volume and its vital importance for different nations with different cultures  in

the world, poetry, including song texts, already translated is only 0.5 of the percentage of
literature already translated which by itself is very low (%5) (Newmark: 2004).
This is due to more than one reason particularly the nature of literature in general and poetry in
particular being a literary genre on its own. What makes poetry translating the most difficult
among other literary genres is that its meaning, which is, in the main, connotative, is contained
in certain forms. The translator’s task would be to produce an equivalent poetic text and not a
prose-like version that lacks the economy of images which is idiosyncratic of the poetic style.
Thus, not any translator can translate poetry. A poetry translator is required to be not only
knowledgeable enough but also as creative as the poet him/ herself. Generally, Poets-
translators are at the top of the list of those who produced successful translations of poetry as
shown in this paper.
Much of the discussions by theorists and translators have been governed by a possible loss in

translating poetry overlooking the gains which are in the interest of poets. When translated, the
poems can fly beyond the borders where they have been written instead of dying.
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Described by Gentzler (2005) as highly subjective and ad hoc, the activity of translating poetry
is not expected to obey formal rules that linguists try to work out. The alternative comes from
Barnstone (1999) “There are no fast rules; the translator has to feel it.”

Equivalence in Translation with Reference to Prepositions
Asst.Lec. Salah Mehdi Yousif

Al-Mustansiriya University

Abstract
Our Prophet Muhammad "may peace be upon Him" says "Otlubul -9ilma walaw bissiin".

Not only does He show His great belief and interest in science, He also perpetuates the
necessity of communication between the world's nations regardless of the natural and human-
made barriers that may separate one nation from another. Languages are different and so are
people, but this does not prevent them from communication since there is the science of
Translation.

Translation is the process through which most difficulties can be got over as will be
explained later. One of the essential aspects in translation is looking for equivalent forms in both
languages, i.e. Source Language SL and Target Language TL", but this is not always possible
even within two dialects of the same language.

Due to the importance of Equivalence as being the essence of translation, the present
research has tackled this notion and its importance, types and applications. Standard English
and modern standard Arabic have been chosen to be the two languages under study. To show
the application of equivalence and difficulties faced in translating a certain structure from or into
Arabic, prepositions, as a thorny part of speech, has been selected. This research attempts to
show the difficulties and problems that may arise in translating prepositions. Examples of both
languages have been employed here to diagnose difficulties and an attempt is made to remedy
them.

Literary Translation and Natural Language in Film Subtitling
Assit .Lec. Ismail Abdulwahhab Ismail

Cihan University – Erbil

Abstract
Films or movies are reflections of cultural and social norms. They depict situations in

source language visually as well as linguistically. This study suggests a literary method of
translation, because it gives the target text a sense of naturality. The audience needs a
transcoding of spoken words into written words in a way keeps the effect of the spoken words of
the source language.
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Literary translation doesn’t mean using strange or unfamiliar terms. Actually, the aims of
using such kind of translation is to use a style that sounds natural to the audience's own
language.

The study tries to establish a model for film subtitling helps the interpreters to have a
guideline in the process of interpreting the different scenes in the movie.

The research evaluates the quality of two translations of the same film (converted into
audio script). The first translation is a literal, while the second one is a literary transcoding.

The researcher applied the revised model of House’s (1977) Covert and Overt
Translation.

The results of the study show that the literary translation is the most powerful means to
translate movies and films where the audience feel more comfortable when they hear or read
such subtitling as it sounds natural and appropriate to their culture and society.
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CREEP ANALYSIS OF AXIALLY LOADED FRP CONCRETE
COLUMNS

Prof.Dr. Hani M. Fahmi                                    Ahmed Kareem Jawad
Al-Mansour UniversityCollege Al-Nahrain

University/ College of Engineering

Abstract
Fiber reinforced polymer (FRP) has been used as confinement and as external

reinforcement for concrete columns in two different applications: concrete-filled FRP tubes
(CFFT) and fiber-wrapped concrete columns (FWCC). Creep in concrete is a complex
phenomenon in which many parameters are involved. In this material, not only intrinsic
properties can affect the creep behavior but also external effects such as temperature and
humidity. In this investigation, a three-dimensional finite element model has been used to
analyze concrete-filled FRP tubes and fiber-wrapped concrete columns under sustained axial
load utilizing ANSYS software. Twenty-node viscoelastic elements have been used to model the
concrete, while the FRP tubes are modeled using twenty-node isoparametric solid elements and
fiber-wrap is modeled using eight-node isoparametric shell elements, both are connected by
eight-node isoparametric interface element. The numerical integration has been carried out
using 27 Gauss points for the viscoelastic and solid elements and 8 Gauss points for the shell
and interface elements. Creep analysis of concrete is carried out on four concrete-filled FRP
tube columns and two fiber-wrapped concrete columns. The numerical results using ACI creep
model for all the columns considered were in good agreement with available experimental data.
Also, parametric studies have been carried out to investigate the effects of concrete
compressive strength, tube wall thickness, number of fiber-wraps, column diameter, ultimate
creep coefficient and type of FRP on the creep behavior of these columns. Comparison
between the long-term finite element and experimental results for both CFFT and FWCC
columns showed good agreement with a maximum difference of total strain between the two
results of 5.5% which confirms the accuracy and validity of the models and materials
constitutive relations and the method used. The result show that a stress transfer in the (CFFT)
column occurs between the FRP and the concrete, leading to 22% stress reduction in the
concrete and a stress increase in the FRP of 25% after 200 days of sustained loading.
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A New Ciphering Algorithms for the 4th Generation Mobile
System Based on ZUC Algorithm

Assit. Prof. Dr. Natiq A. Ali        Mays Afif
Technical College of Management

Abstract
Due to extremely high demand of mobile phones among people, over the years there has

been a great demand for the support of various applications and security services. This means
that we must provide the necessary protection to communicate via mobile phone networks,
because most people are transferring important information via mobile phone networks. One of
the mobile systems is the Long Term Evolution (LTE) which is one of the Fourth Generation (4th

G) cellular networks. The LTE is used a stream cipher which is called ZUC. In this paper, two
modified version of ZUC ciphering algorithms named A_ZUC_1 and A_ZUC_2 are proposed to
decreased the encryption time and to reduced the complexity of the ZUC algorithm. The
MATLAB software ver. 2013a is used in this work for the proposed algorithms. The results
showed that the proposed algorithms are outperformed the ZUC algorithm in terms of the
ciphering time.
Keywords: 4G security, LTE, Stream Cipher, ZUC algorithm , Confidentiality algorithm

Dispersion Compensation Management by Using Fiber Bragg Grating
Component in Optical Communication Systems.

Ph.D. (Lecturer) ABD ULHUSSEIN FAKHER AL-KABBE

Al - Mustansiriya University-College of Administration & Economics

Abstract
Dispersion causes signal distortion that ultimately limits the bandwidth and usable length

of the fiber cable. Therefore dispersion compensation management (DCM) becomes an
essential part to study in optical communication for better transmission by avoiding excessive
temporal broadening of the pulse or the distortion of signals.

Strong dispersive broadening of modulated signal can occur in cases with higher bitrates.
Without dispersion compensation, each signal would be broadened so much that it would
strongly overlap with a number of neighbored symbols

In this paper we can use the Fiber Bragg Grating (FBG) component for Dispersion
compensation. This component allows design of apodized and chirped fiber gratings that are
able to provide dispersion compensation in optical system by creating of an apodised linear
chirped grating allows us to create a time delay between different spectral components of the
signal.

Because of this different velocity of propagation of different spectral components, the pulse
spreads. If we create fiber grating with period linearly reducing along the grating, because the
higher frequencies will reflect after longer propagation in the grating a time delay between lower
and higher frequency components. Therefore propagating and reflecting our pulse will allow to
compensate the dispersion broadening of our pulse.

OptiSystem Program which allows the design, analysis and simulation of optical communication systems.
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Dispersion Compensation Management by using Fiber Bragg Grating component in
optical communication systems.

Ph.D. ( Lecturer ) ABD ULHUSSEIN FAKHER AL-KABBE
Al - Mustansiriya University.

Abstract
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Superiority the use of Wimax System on Wi-Fi System in the Iraqi
Topographic

R.M.Mahmod     M.H.Darwish    A.K.Abod

. Samra University- College of Eng

Abstract
The high prevalence of the Internet service in Iraq has led to the emergence of a tight and

crowded towers Wi-Fi (Wireless Fidelity)  services in residential neighborhoods because of the
limited extent of coverage of this system, and this leads to increased cost of subscribers service
due to the multiplicity of mediators, as this system is limited only to cover the fixed places.

In this  research are  compared  effective  in  terms  of  coverage  area ( fixed  and  mobile
),  speed downloading data and other matters covered by  the  our  search , this  system  is
WiMAX: (Worldwide Interoperability for Microwave Access)

The  WiMAX  technology  is  well  suited for cities characterized by  the construction of a
horizontal and a lack of  natural  heights  or  artificial (very  high vertical buildings), this  fully
applies to  the Iraqi topographical, where will lead to lower overall costs due to the reduction of
the towers and equipment to a very small percentage example, the Baghdad city will need no
more than three towers for full coverage , in other  hand  technical  specifications,  lower  cost to
subscribers  due  to  shorten  the  preparation of mediators , reduced substations located in
abundance in residential.

Research will explain in a manner direct comparison between the two systems include the
strengths and weaknesses of both, and how their behavior according to the topography of Iraqi
cities.

THERMAL ANALYSIS OF CHIMNEYS BY FINITE ELEMENT

Bashar Faisal Abdul Kareem
Al-Mansour University College

Abstract
The study is concerned with effect of thermal stresses on chimneys, where the thermal

loads considerate are based on actual field measurements of temperature variation in Al-Dora
chimney- Baghdad.

These temperature variations are divided into two parts:
1- Uniform heating.
2- Temperature gradient across the thickness of chimney shell due to flue gases.
Thermal analyses were carried out using ACI-307-08 equations, and STAAD.Pro-V8i using
(3D – plate element).

Comparison studies in thermal analyses were made on four chimneys similar in
dimensions, but different in materials, (Reinforced Concrete, Steel, Stainless Steel, and
Aluminum). It was found that the metal chimneys give higher results in radial and vertical
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displacements, while higher results in the bending moments and membrane stresses were
found in the reinforced Concrete chimney.

Thermal analyses were carried out to study the effect of chimney shell thickness. It was
found that the reactions at the base of the chimney are proportional to the thickness of the shell,
but the radial and vertical displacements are inversely proportional with the thickness of the
shell, While the effect of changing thickness on the bending moments and membrane stresses
was found to be small which indicates that increasing the thickness of shell chimney doesn’t
lead to smaller thermal stresses.

Thermal analyses of the effect of removing the lining of chimney were made, taken in
consideration the changing on mechanical properties of chimney material under high
temperature. It was also found that removing the chimney lining leads to increasing the thermal
stresses with a Probability of chimney fire and failure of chimney.

Finally, it was found that the Uniform heating component is more effective on the bending
moments, membrane stresses and vertical displacements, while the rotations were not affected
much by thermal loads. Winter time is found to be more critical since it gives higher
temperatures gradient.

The Effects of Virtual Reality in Education

Zainab M. Hussain
Al-Mansour University College

Abstract
Virtual reality (VR) has been successful used in real-estate, urban planning and video

games etc. This paper presents the effect of using the virtual reality technique to improve the
education. A model based on Virtual Reality technology may be applied as a complement to
three-dimensional (3D) modelling with application to construction planning, was proposed which
allows the visualization of different stages of the construction and the interaction with the
construction activities. The results show that the virtual reality interactive environment can
increase the autonomy of students and enhance students’ interest in learning.

Self-Diagnosis by Analysis and Pictures
Assit. Prof. Dr.Asmaa Qasim Shareef

Baghdad University / College of Science
Abstract

Personality is a total physical and mental traits inherited or acquired, which are
affected by customs and traditions through dealing in social life and her values are formed in the
beginning of growing up primarily influenced by parents, and the personality of the individual
mix of motivations, habits and tendencies, emotions and opinions, beliefs, ideas and



- 24 -

preparations, abilities and feelings and emotions and personality, the basic principle in personal
is to be balanced, but if the person subjected to any kind of pressure malfunction occurred in
one of these components and this is known disorder personal that yields to a wide range of
personal patterns makes it difficult to find an explanation for some of the actions which are
resorting to personal analysis to be evaluated and measurement features to development
strengths and take advantage of opportunities and overcome weaknesses and counter threats.

In this paper the design and implementation of the program for personal analysis through
the analysis (SWOT) and analysis with pictures. Analysis of personal quadrilateral is:
"Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats" were by answering the organized stored
tables of questions, questions to determine the internal and the external environment. the
personal analysis by images was organized into tables contain images to analyze the sensory
side and pictures to analyze the social aspect and images symbolizing the two sides and that
through these images will be used to program a personal analysis. Visual Basic was used under
"Microsoft visual studio 2010" "database in Access " to implement the program, which is easily
linked to the database Access to be integrated developed environment allows programming
graphical user interface and software script.

Robust digital image watermarking technique

Dr .Faisal  G. Abdiwi                              Mohammed Abed  Al-jaleel
Al.mansour   university college

Baghdad college for economic science

Abstract
Watermark can help in determine whether the original image has been substantially

altered or tampered.  In digital image, watermarking submit a methodology to guarantee the
security, authenticity and management of digital  images through storage and distribution by
embedding watermark into the digital image. When it is needed to check the  image it extracts
the watermark from watermarked digital image, if the extracted watermark is complete this
means there is nothing wrong with  image. Otherwise, the  image might be unauthenticated or it
is changed illegally. The watermark is Electronics image with size less than the original image.
Name. In this paper a robust digital image watermarking algorithm using multi-layer ANN is
proposed. The original image first is divided into some of 8*8 blocks and there are different
embedding parameters are determined by neural networks classification according  to different
features of every block. The  experimental results show that the proposed algorithm achieves a
good tradeoff between the robustness and imperceptibility .
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FPGA Implementation of Ternary Content Addressable Memory

Layla Hattim Abood
University of Technology , Control and System Engineering Dept.

Abstract

Ternary Content Addressable Memories (TCAM) are the memories that search the data
depend on the content stored in them. They are higher level than Content Addressable Memory
(CAM) because they are search unknown value also i.e. ternary states, the ternary states is
ternary-valued logic or multi-valued logic, in CAM we refer to memory that is addressable by
binary data while in TCAM means that the data may contain “don‟t care” bits besides logic zero
and logic one values. TCAM is used in network routers, ATM switch systems ,data
compression. This paper presents FPGA design and simulation to test a TCAM cell for its
search operation using VHDL language with ISE9.2i program and implemented on FPGA Altera
DE2 kit.

3D anaglyph video manipulation for secret data hiding based on
NIA

Lecturer Saad hameed abid, Lecturer Mustafa Sabah Mustafa
AL-Mansour University College

Abstract
Many data hiding methods and techniques were introduced in the literature, most of them

by well recognized researchers that have undisputable impact on the scientific society, yet the
focus was on using a general algorithm that apply the same parameters and guidelines each
and every time on different data. Sometimes it yields good results in term of robustness of
imperceptibility but many times it is a sacrifice of one to the favor of the other. A Nature-inspired
algorithms (NIAs) recently gained a significant amount of attention, regarding problem solving of
complex problems in the field of optimization where an actual solution is hard to obtain due to
vast number of parameters. In this paper an attempt is intended to enforce a certain NIA
algorithm with goals of maximization of robustness, capacity and imperceptibility and
minimization of distortion measured by some signal distortion detection parameters.
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Clustering of Spatial Data using Particle Swarm Optimization
Algorithm

Lecturer Mustafa Sabah Mustafa Assit.Lecturer May Kamil
Mahdi

Al-Mansour University College,
Abstract

Data mining, which is refers to as Knowledge Discovery in Databases (KDD), means a
process of nontrivial exaction of implicit, previously useful and unknown information such as
knowledge rules, descriptions, regularities, and major trends from large databases. Data mining
is evolved in a multidisciplinary field, including database technology, machine learning, artificial
intelligence, neural network, information retrieval, and so on. In principle data mining should be
applicable to the different kind of data and databases used in many different applications,
including relational databases, transactional databases, data warehouses, object-oriented
databases, and special application-oriented databases such as spatial databases, temporal
databases, multimedia databases, and time-series databases.

Spatial data mining, also called spatial mining, is data mining as applied to the spatial
data or spatial databases. Spatial data are the data that have spatial or location component,
and they show the information, which is more complex than classical data. A spatial database
stores spatial data represents by spatial data types and spatial relationships among data.

Spatial data mining encompasses various tasks. These include spatial classification,
spatial association rule mining, spatial clustering, characteristic rules, discriminant rules, trend
detection. In this paper a GIS clustering algorithm using Particle Swarm Optimization (PSO) with
improved fitness functions will be proposed. The PSO clustering algorithm can be used to find
centroids of a user specified number of clusters.


