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 المستخلص
 

 الماجستٌر و لرسائلاكرام محمود داود العزاوي. االتجاهات الموضوعٌة 
اشراف ، أ.م منى  .لطب البٌطري . رسالة ماجستٌرلالدكتوراه اطارٌح 

محمد علً الشٌخ، أ.د.مظفر نافع الصائغ ،الجامعة المستنصرٌة، قسم 
 م.4002المعلومات والمكتبات ، 

 

التعرف عمى االتجاىات الموضوعية لمرسائل الجامعية تيدف الدراسة الى          
لممستويين  (2002-3991لممدة ) المنجزة من قبل الطب البيطري ، جامعة بغداد

االكاديميين )الماجستير والدكتوراه( لبيان توزيعاتيا الزمنية وحسب وحسب جنس 
عضا  لمرسائل وألالباحث والمستوى العممي والتعرف عمى االتجاىات الموضوعية 

الييئة التدريسية ، وايجاد انواع العالقات الموضوعية بين الطب البيطري والعموم 
، وبالنسب المئويةالوثائقي  –استخدمت الدراسة المنيج المسحي  االخرى .

 ( فروع عممية.8( باحثا" موزعا" عمى )103لمجتمع تألف من )
 -وخرجت الدراسة بعدد من النتائج اىميا:

ل الجامعية المنجزة من قبل كمية الطب البيطري في فروعيا بمغ عدد الرسائ -3
(، لممستويين 2002 -3991( رسالة عمى مدى )103العممية )

 األكاديميين )الماجستير والدكتوراه(.
الجراحة والتوليد حيث بمغ سبعة بمغ االتجاه الموضوعي اعمى نسبة لفرع  -2

التشريح تخصصا" دقيقا" بينما حقق فرع  (63و) تخصصات رئيسية
( تخصصات رئيسية 4حيث بمغ ) واالنسجة اقل نسبة بالتخصصات الدقيقة

   ( تخصص دقيق.31و)

 -وقد توصمت الدراسة الى جممة من التوصيات كان ابرزىا :      
توجيو الفروع العممية نحو اعادة النظر في اىمية الموضوعات الغالب  -3

منيا محدودة فضال"عن عمييا دراسة الجانب النظري والتي تكون االفادة 
 الموضوعات التي يكثر بيا جانب التكرار.



ضرورة اىتمام الفروع العممية بالتوجو العممي لممجتمع في الموضوعات  -2
 حموال" فعمية. التي تتطمب

دعوة الفروع العممية في الكميات المناظرة ، لالخذ بنظر االىتمام عمى  -1
ع بحثية وحل مشاكل تنشيط البحوث التطبيقية المتطمبة توظيف مشاري

قائمة فعال" في المراكز البحثية .بنا  عمى ايجاد صيغ التعاون بين 
 المؤسسات التعميمية والمراكز البحثية.

من الضروري اىتمام مراكز البحوث بأنشا  وحدات اتصال مباشر مع  -4
 البحثية االخرى ذات العالقة.المراكز 

 


