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 الملخص

عيناتها من بعض  بين ثالثة مجتمعات لشغاالت نحلة العسل والتي جمعتالجزيئية درست العالقة الوراثية             

في مختبر الوراثة  6302/  6/ 0الى  6309/ 6/ 03مناطق شمال ووسط وجنوب العراق للفترة الزمنية من 

الجزيئية التابع لكلية التربية للعلوم الصرف جامعة ديالى ، اذ أخذت شغاالت نحل العسل من هذه المناطق  لغرض 

عزل اذ  في العراق، عن التنوع الوراثي الجزيئي لنحلة العسلدراسة الجانب العملي في المجال الجزيئي  للكشف 

  COIألـدنا  من شغاالت نحل العسل بعد ذلك تم تضخيم قطعة من دنا المايتوكوندريا المعزول التي تتألف من ألجين 

 المتخصصة وبوجود زوج من البوادئ  Polymerase Chain Reactionباستخدام تقنية تفاعل البلمرة المتسلسل 

Specific Primers  ،  ثم جرى بعد ذلك دراسة التسلسل ألتتابعي لجزء من جين المايتوكوندرياCOI  ثم مقارنة

مع عينتي بنك الجينات التي تعود أحداها  COI العينة المحلية األكثر تكرارا في تسلسل القواعد النتروجينية  للجين 

اذ أظهرت النتائج   (Aالخاص بإفريقيا )ة األخرى للخط ،والعين (M) تطوري الخاص بغرب البحرالمتوسطللخط ال

أن هناك تنوعا وراثيا بسيطا بين عينات منطقتي الشمال و الوسط من جهة وعينات المنطقة الجنوبية من جهة أخرى 

 .من نوع الحذف واالستبدال  Point mutationsوهذا التنوع عبارة عن طفرات نقطية 

 المتخصصة البوادئ، تفاعل البلمرة المتسلسل ، نحلة العسل ،  CO1:  الكلمات المفتاحية

 

STUDY OF GENETIC DIVERSITY OF HONY BEES 

WORKERS FROM NORTH, CENTRAL AND SOUTH IRAQI 

USING SPECIFIC MOLECULAR   
Ammar Ahmed Sultan AL-Qeraqouly                                                  Sara thamer mohammed Al-hamadany        

 

ABSTRACT                                                                                                                     
In this study, the molecular genetic relationship among three populations of the Apis 

mellifera, Samples collected from some of the North , central and south of  Iraq, for the 

period from 30/9/2016 to 1/2/2017 in the Molecular Genetics Laboratory of the College 

of Education for  pure Sciences, University of Diyala. the purpose of taken these 

samples from these  areas  to study of the practical side the molecular fields It has been 

used the molecular biology methods for the detection of genetic diversity in the samples 

which  had  been collected , Then a piece of isolated mitochondrial DNA composed of 

COI was amplified  by using the Polymerase Chain Reaction  and with a pair of Specific 

Primers. and studied sequencing part of the COI gene. The most frequent local sample 

in the COI sequence was compared with the two gene bank samples, one of which 

belongs to the western Mediterranean evolutionary line (M) and the other sample of the 

(A). The results showed that there is a simple genetic diversity between the samples of 

the north and central regions  and the samples of the south region on the other hand and 

this diversity is a point mutations of the type of deletion and substitution.                        
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 المقدمة    

 Apis melliferaعرفت حشرة نحل العسل          

منذ العصور القديمة كأحد اهم الحشرات االجتماعية 

Social Insecta   فقد تميزت افراد طائفة نحل

العسل بالتعاون وتقسيم اعمال الطائفة فيما بينها اسوة 

ببقية الحشرات االجتماعية و  اهم هذه االعمال هو 

(، 4ئفة وتربيه الحضنة )البحث وتوفير الغذاء للطا

ذكر هللا تعالى  النحل في مواضع عديدة من القرآن 

، وبشكل  69و68 الكريم من سورة النحل  االيتين  

موجز ودقيق طباع النحل في المسكن والمأكل 

،وفوائد منتجاته من الناحية الطبية والتي توصل اليها 

 ( ، ويعد نحل9الباحثون  فيما                بعد، )

من الحشرات ذات األهمية  A. melliferaالعسل 

االقتصادية في العملية اإلنتاجية للكثير من المحاصيل 

الزراعية ، الخضرية وأشجار الفاكهة ، فهو باإلضافة 

الى ما ينتجه من عسل ، حبوب لقاح ،غذاء ملكي 

،شمع ، بروبولس وسم الذي له اهميته دوائية 

مل لمجموعة وصناعية عالوة على توفير فرص ع

فهو يساهم وبشكل ) 5كبيرة من االيدي العاملة )

ملحوظ في زيادة نسبة تلقيح األزهار، وبهذا فقد تغير 

المفهوم السائد حول أهمية النحل كحشرة منتجة 

للعسل والمواد األخرى إلى حشرة ذات أهمية 

اقتصادية كبيرة في تحسين مستوى اإلنتاج الزراعي 

ئد نحل العسل فإنه يجب كما ونوعا وألهمية وفوا

تقديم اإلرشادات الالزمة لتوعية النحالين بالسبل 

( 7الكفيلة بمعالجة اآلفات والمشاكل التي تواجههم )

حيث ان تربية نحل العسل واكثار طوائفه من اهم 

فروع االستغالل الزراعي اذ يمكن اعتباره صناعة 

زراعية ال تحتاج الى رأس مال كبير وفي نفس 

( ويصنف 0ود على المربي باعظم الفوائد )الوقت يع

النحل الذي يعيش في تجمعات  اجتماعية ضمن  

. وتتميز  هذه Apinae. وتحت عائلة Apidaeعائلة 

العائلة  بوجود اجهزة جمع خاصة لحبوب اللقاح. 

وباالعتماد على المؤشرات المورفولوجية قسم  نحل 

ة العسل حول العالم إلى أربعة خطوط تطورية عام

evolutionary lineages   وهي الخطA  الخاص

 Oلغرب البحر المتوسط ،الخط  Mبإفريقيا، ، والخط 

لمنطقة شمال  Cالخاص بالمنطقة الشرقية والخط 

(.و              لم يبق تقسيم  هذه 06البحرالمتوسط )

الخطوط التطورية معتمداً على المؤشرات 

فقط، إذ تم إثبات هذه الخطوط وتقويم  المورفولوجية

الثغرات التي تركتها الدراسة المعتمدة على الصفات 

                   ( .                                                                                                                          03الشكلية بواسطة دراسات جزيئية في ما بعد)

وتتركز دراستنا الحالية على ساللة نحل          

لفهم  A.  mellifera  Iraqiالعسل العراقية 

المراحل  التطورية لهذه الساللة المحلية المهمة، 

ودراسة موقعها الوراثي والتطوري بين قريناتها من 

سالالت نحل العسل العالمية األخرى. لتحقيق ذلك في 

م إخذ شغاالت نحل العسل من مناطق هذه الدراسة  ت

مختلفة الطبيعة الجغرافية والمناخ حيث اخذت من 

الشمال والوسط والجنوب  واجريت دراسة  وراثية 

( COIاعتماد المنطقة  الجينية )جزيئية تضمنت  

 . mtDNAللحامض النووي المايتوكوندري 

ان الهدف من اجراء هذه الدراسة معرفة             

الحيوي لنحلة  العسل العراقية  ومن اي خط التنوع 

 تطوري منحدرة  من الخطوط التطورية االربعة  .                

 المواد وطرائق العمل 

 03في الفترة الزمنية من تم أجراء هذا البحث        

مختبرات  في 6302/  6/  0الى   6309/ 6/

الوراثية الجزيئية التابعة لكلية التربية للعلوم الصرف 

جامعة ديالى ، تم الحصول على شغاالت نحل العسل 

من  عدد من المناحل العائدة لمنطقة الشمال 

حد االخضر(   -رانيا( ،الوسط )ديالى  -)السليمانية 

عينة  30 البصرة( من العراق وبواقع  -و)الجنوب 

( احداثيات 0يوضح الجدول ) من كل منطقة اد

ومعدالت درجات الحرارة والرطوبة واالمطار خالل 

/  03/ 5الى  6309/ 6/ 03فترة جمع العينات من 

لمناطق الدراسة وتجفيف العينات بتعريضها    6302

للهواء تم ارسال  العينات الى متحف التأريخ الطبيعي 

لغرض التشخيص حيث اثبت التشخيص ان العينات 

  A. melliferaموعة هي نحل العسل الغربي  المج

وهو المطلوب  دراسته  بعدها تم  استخالص الدنا 

المايتوكونديري  من من منطقة الصدر للعينات 

 Genomic DNA Miniالمجموعة باستعمال  

Kit Tissue (Tissue)  Protocol  وتم التأكد من

 6-0.8نقاوة الدنا المستخلص التي تتراوح بين 

ر باستخدام جهاز قياس نوعية الحامض النووي نانومت

spectrophotometer  693عند الطولين الموجيين 

وبعدها تم االحتفاظ بالدنا  نانوميتر 683 –

  الثالجة في  -c ᵒ63المستخلص بدرجة حرارة  

freezer  دراسة التنوع الوراثي لحين استعمالها في

الجزيئي عن طريق تضخيم جين من دنا 

وعمل تسلسل  COI ندري وهو المايتوكو

نيوكلوتيدي لهذه الجينات ومطابقتها مع بنك الجينات 

    لمعرفة الخط التطوري لساللة النحل العراقية
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 ( احداثيات ومعدالت  درجات الحرارة و الرطوبة وكمية االمطار خالل فترة جمع العينات 1جدول )

Table (1)  the coordinates and rates of temperature, humidity and rainy during the 

sampling period  

اسم المنطقة و 

 االحداثيات 

معدل درجة 

 الحرارة 

معدل 

 الرطوبة 

 معدل كمية 

شمال العراق 

45  )السليمانية(
o 

18' 38" E   

34
o
 34 55 " N     

   

 

33.6C°- 6  

.83  

 40 -33% -0.0cm3.8  

 وسط العراق )ديالى(

44
o
 38' 37" E  

N   "44' 41 
o

33 

-34.8C°8..3    9.- 83  % -0.0cm3.1 

جنوب العراق   

 )البصرة(

47°  49' 9" E   

29' 39" N   30°  

-37.6C°71.4  99 - 87% 0.0cm – 3.3 

 

 – Bioneerمن قبل شركة  استخدم في هذا البحث بادئ واحد متخصص  للجين  تم تصميم تسلسالته النيوكليوتيدية

Korea  ( 6وكما موضح في الجدول ) 

 

 ( البادئ المستخدم في البحث9جدول )

The Primer Sequences used in the search Table (2)  

Band 

size 

Primer Sequences Primer   

Name 

NO 

000bp0 F- 5"-GATTACTTCCTC CCTCATTA-3" 

R- 5"-AATCTGGATAGTCTGAATAA-3 " 

 

COI 

Gene      

 

 

لخليط الكلي من اوتم اعداد خليط التفاعل اد يتكون 

 Acc power  من µL 5مل يتكون من 63

PCR PrmiX و ،µL 6  من البادئ االمامي

من  µL 6، و   µL 03 والبادئ الخلفي بتركيز

مل من عينة  5الماء المقطر منزوع االيونات   و

الدنا وبعد ذالك تم وضع خليط التفاعل لكل عينة في 

وبرمجته على وفق البرنامج   PCRجهاز ال  

 (0الموضح في الجدول )
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 ( 17وآخرون )  Ozdilاستناد الى. COI لـ  Specific – PCR (  ظروف تفاعل8جدول )

Table (3) Specific - PCR reaction conditions for COI   

% بعدها تم تصوير 1بعد االنتهاء وقت  التفاعل ضمن البرنامج تم ترحيل كل عينة على هالم االكاروز بتركيز  

 هالم االكاروز للكشف عن الحزم  وتحديد  الوزن الجزيئي للجين المرحل 

Time Temperature Step NO 

4 min 94 c Initial Denaturation 1 

1 min 94 c Denaturtion 2 

1 min 55 c Primer Annealing 3 

2 min 72 c Primer Extension 4 

15min 72 c Final Extension  5 

 35 No, of cycles ( 2- 4)  

 

 ،N،M)             مع عينات المناطق الثالث KJ396189.1معادلة توضح نسبة التطابق بين عينة بنك الجينات  

(S 

 

Equation showing the congruence ratio between the gene bank sample KJ396189.1 

and the samples of the three regions (N, M, S) 

 

 =  Nو KJ396189.1نسبة التطابق بين 
 عدد القواعد المتطابقة بين             و  

المجموع الكلي للقواعد
     *133 

 

          
   

   
 

 

\\ 

 والمناقشةالنتائج 

 

والتي جمعت من شمال العراق  A. mellifera(  نواتج الدنا المعزول من شغاالت نحل العسل 1صورة )

 ووسطه وجنوبه.

  

Figure (1) DNA products isolated from A. mellifera collected from north, 

central and south Iraq .                                                                                     

 

N1 , N2 , N3:   North                                                                             

M1,  M2 , M3:   Medial                                                                            

S3     S2             S1   M3           N1        N2        N3          M1       M2     
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المايتوكوندريا لشغاالت نحل                                  DNA من  COI( ناتج تضخيم الجين 9صورة )

 التي  جمعت من شمال العراق ووسطه وجنوبه   .mellifera Aالعسل 

 

Figure (2)  product of the amplification of the COI gene from the mtDNA of 

A. melifera collected from north, central and south of  Iraq                                 

  

L : Ladder DNA 100 – 2000bp 

N1 , N2: Samples of A.mellifera from North region of Iraq 

M1 , M2  : Samples of  A.mellifera  from Medill region of Iraq 

S1 , S2: Samples of  A.mellifera  from South region of Iraq 
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 .A( مقارنة النسب المئوية لحدوث كل من طفرة الحذف واالستبدال لنحلة العسل                 العراقية 4جدول )

mellifera  لمناطق شمال ووسط وجنوب العراق مع عينتين من بنك الجينات وهماA.mellifera mellifera 

isolate و A. mellifera intermissa 

Table (4) Comparison of the percentages of the deletion and substitution  of the A. 

mellifera for north, central  and south of Iraq with two genes from the gene bank 

A.mellifera mellifera isolate and A. mellifera intermissa                     

 عدد الطفرات نوع الطفرة اسم المنطقة
المجموع   

الكلي لكل 

 تسلسل

النسبة المئوية 

 لحدوث كل طفرة

KJ396189.1 
  2 حذف

600 

  0.33% 

 % 6 37 استبدال

KM458618.2 
  2 حذف

600 

0.33 % 

 % 1 7 استبدال

N 
  24 حذف

600 

 4% 

 % 27 162 استبدال

M 
  1 حذف

600 

 0.16  % 

 % 2  15 استبدال

S 
  122 حذف

600 

 20 % 

 %7    10 استبدال
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القواعد النتروجينية بين المجتمعات السكانية لنحلة العسل  مع عينتين من بنك الجينات   لقطعة من ألدنا المايتوكوندري   Alignmentمقارنة تسلسل( 8صورة )

 A. mellifera intermissa و A. mellifera mellifera isolateوهما  CO1للجين

Figure (3) Comparison of the Alignment Sequence of Nitrogen bases among the A. mellifera Communities with Two 

Species of the Gene Bank for a Segment of the mt DNA of COI  A. mellifera mellifera isolate  وA. mellifera intermissa 

    

  N   A.melliferaنحلة العسل من شمال العراق          M   A.melliferaنحلة العسل من وسط العراق        S   A.melliferaنحلة العسل من جنوب العراق 
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من  DNA( نتائج عزل الدنا 0تبين الصورة )         

والتي جمعت من  A. melliferaشغالة نحل العسل 

اذا  شمال العراق ووسطه وجنوبه ، بنقاوة عالية نسبيا ،

تراوحت نقاوة الدنا المعزول من العينات الشمال والوسط 

نانومتر وهذه النقاوة هي  2الى  1.8والجنوب من 

، PCRل أنزيم البلمرة المتسلسل المطلوبة في تفاع

وتشابه هذه الطريقة باستخالص الدنا  وفق الطريقة  التي 

اذ استخدم في دراسته الطرق الجزيئية   (0استخدمها )

للكشف عن التنوع الوراثي الجيني في ذبابة الدودة 

اذ   Chrysomya bezzianaالحلزونية للعالم القديم  

 الحشرة من ذكور واناث DNAعزل ألـ قام 

 ( نحححاتج تضحححخيم الجحححين  6) توضحححح الصحححورة          

CO1 مححن DNA المايتوكونححدريا لشححغاالت نحححل العسححل

mellifera A.   التححي جمعححت مححن بعححض منححاطق شححمال

العراق ووسطه وجنوبه ، وقحد اظهحرت نتحائج التحليحل ان 

الحححوزن الجزيئحححي للححححزم الناتجحححة محححن عمليحححة الترحيحححل 

    COIن المايتوكونحححدريا الكهربحححائي لنحححاتج تضحححخيم جحححي

 bp 1000 هححو A. melliferaلشححغاالت نحححل العسححل 

زوجححححا قاعححححديا ، ويتفححححق نححححاتج الترحيححححل مححححع عححححدد مححححن 

الدراسات العالمية التحي أجريحت فحي نفحس المجحال ولحنفس 

 .A جحححين دنحححا المايتوكونحححدريا الشحححغالة نححححل العسحححل 

melliferaالـCO1 ومنها الدراسة التحي أجراهحا البراقحي 

( الحححذي قحححام بدراسحححة ثحححالث مواقحححع محححن الحححـ 2وآخحححرون )

DNA   حيث كان احد الجينات التي درسها هحو جحين دنحا

وأسححتخدام تقنيححة تفاعححل البلمححرة  CO1المايتوكونححدريا  الححـ

المتسلسحححل ،اذ كانحححت النتحححائج التحححي توصحححلت اليهحححا هحححذه 

الدراسحة ان الجحين الموجحود فحي دنحا المايتوكونحدريا  لهحذه 

الحذي يعحود لمنطقحة    Cد الى الخط التطوريالحشرة  يعو

شمال البحر المتوسحط ومحن الدراسحات االخحرى هحي التحي 

( فحححي المملكحححة العربيحححة 8وآخحححرون ) Alattalقحححام بهحححا 

السعودية  إذ قام بإسحتخدام تقنيحة تفاعحل البلمحرة المتسلسحل 

 mtمحن  COII-COIو إجحراء تسلسحل تتحابعي للمنطقحة 

DNA  نتائج  تحليحل التسلسحل إن  لنحلة العسل إذ أظهرت

  Oجميححع النسححخ المتنوعححة تنتمححي  الححى الخححط التطححوري 

 وأيضححا  تتفححق هححذه الدراسححة مححع الدراسححة  التححي قححام بهححا

Bouga (  فحححي اليونحححان جزيحححرة كريحححت  6) وآخحححرون

التححي تتضححمن  RFLP-PCR وأيضححاً اسححتخدم تقنيححة ال

  Sau3A I  Ssp I  Dra I   وجحود إنزيمحات قاطعحة 

Hinc II  EcoR I Pst I Alu I   عند تضخيم جين من

(  إذ كحان COIوهحو ) PCRدنا المايتوكونحدريا بواسحطة 

 على التوالي .1028bp  و 964bp  ناتج التضخيم 

( مقارنة التسلسل 0بينما توضح الصورة )            

دنا الموجودة في COI التتابعي للمنطقة الجينية 

لشغالة نحل العسل العراقية   mt DNAالمايتوكوندريا  

مع عينتين من بنك الجينات ، اذ بلغ طول التسلسل 

التتابعي المميز والواضح لهذا الجين في هذه الدراسة 

وبتتبع عينة بنك الجينات زوجا قاعديا 600bp حوالي 

KJ396189.1   نالحظ  600الى الموقع   1من الموقع

من طفرتي طفرة تتكون  39ان عدد الطفرات الكلي هو 

استبدال اما عينة بنك الجينات  37حذف 

KM458618.2  فان العدد الكلي للطفرات الحاصلة فيها

  طفرات استبدال 7طفرات تتكون من طفرتي حذف و  9

هو  فان عدد  : A.mellifera  N  اما عينة الشمال 

    Mاما عينة الوسط   089الطفرات الكلي هو 

A.mellifera  وعينة الجنوب   16فهو    

A.mellifera  S       طفرة  إن  النتائج التي  006هو

توصلت إليها هذه الدراسة في مجال دراسة التسلسل 

لشغالة نحل  في دنا  المايتوكوندريا  COIالتتابعي للجين 

العسل تتفق بشكل كبير جدا مع ما جاء في الدراسة التي 

التي تم من خالل ( و00) وآخرون Ilyasovقام بها 
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نتائجها تسجيل العديد من التسلسالت الجديدة العائدة لهذه 

ً في بنك الجينات ومنها العينات التي  الحشرة عالميا

استخدمت للمقارنة مع عينات هذه الدراسة وهما العينتان 

و    KJ396189.1اللتان تحمالن التسلسل 

KM458618.2  ، فضالً عن أن  الباحثين  قد توصلوا

ً بين في تلك الدراسة الى أن  هناك  ً وجينيا ً وراثيا تنوعا

الة نحل غالمجتمعات السكانية المنفصلة جغرافيا لش

ومن الدراسات المشابهة التي أُجريت على العسل 

للدنا المايتوكوندري و هي   COI-COIIالمنطقة الجينية 

ذ كان الهدف من دراسته ( إ15) Rahimiالتي قام بها 

في جنوب  هو معرفة التنوع الوراثي لسكان نحل العسل 

مقاطعات   6 إيران إذ جمعت شغاالت نحل العسل  لـ 

بوجود اإلنزيمات   PCR-RFLPمختلفة واستخدم تقنية 

تبين أن  نحل العسل في جنوب ايران  Dra lالقاطعة  

 .Cينتمي الى الخط التطوري  

ية لحدوث ئوالنسبة الم ان (4لجدول )ويبين ا         

% 3.00طفرات الحذف لعينة بنك الجينات االولى 

% اما عينة بنك الجينات الثانية 9وطفرات االستبدال 

% 0%اما االستبدال 3.00فبلغت عدد طفرات الحذف 

% 4،وبلغت عدد الطفرات في عينة  الشمال الحذف 

وسط % ، وكانت عدد الطفرات عينة ال62واالستبدال 

% واخيرا فعدد طفرات 6% اما االستبدال 3.09الحذف 

وبحساب % 2%واالستبدال 63عينة الجنوب الحذف 

نسبة التطابق بين عينة بنك الجينات االولى 

KJ396189.1 مع عينات المناطق الثالث             

(N،M، (S وجد ان عينة الوسط هي االكثر تطابق مع

    .                         90%عينة بنك الجينات اذ كانت نسبة التطابق بينهما 

وربما يرجع ذلك الى استقرار الظروف البيئية            

في مناطق الوسط مقارنة مع مناطق الشمال والجنوب 

من ما تقدم وجد ان نحلة العسل العراقية منحدرة من و

  A  ،M  ،O  Ilyasovاربعة خطوط  تطورية وهي 

 وOzdil حسب ما ذكر C ( و00وآخرون )

ILhan(00)   واستنتج  ذلك من خالل عمليات المقارنة

 لتسلسالت من دنا المايتوكوندريا  لعينات النحل 

A.mellifera  مع عينات من بنك الجينات  العائدة لثالث

وايضا     COIمجتمعات سكانية مختلفة  للـ جين 

اظهرت النتائج ان الوزن الجزيئي للحزم الناتجة من 

عملية الترحيل الكهربائي لناتج تضخيم جين 

 1000هو  لشغاالت نحل العسل  COI المايتوكوندريا،

bp  ،ولوحظ وجود وهذا يدل على انها تعود لنوع واحد

تنوع وراثي جزيئي على شكل طفرات نقطية من نوع 

الحذف واالستبدال ما بين المجتمعات السكانية الثالث 

لشغالة نحل العسل عند تضخيم جين دنا المايتوكوندريا 

COI  بواسطة جهاز الـPCR   ومن ثم عمل تسلسل

  COI نيوكليوتيدي للجين  

 

 المصادر  

. تربية النحل  6330. مصطفى محمد. ابو ليلة ، سعيد 1

،االدارة المركزية    لالرشاد  266. تربية ارشادية  رقم 

الزراعي ،مركز البحوث الزراعية ، وزارة الزراعة 

 واستصالح االراضي ، جمهورية مصر   العربية .

محمد علي  وكارنوي ، ليونيل والبراقي ،  . البراقي9

ة العسل السورية . التحليل الوراثي لنحل 2009. خالد

Apis mellifera Syriaca  ودراسة تنوعها الحيوي

باستخدام معلمات جزيئية متخصصة ، المؤتمر السادس 

 . 0-6للنحالين العرب ، السعودية ، 

 

دراسة العالقة  .2016 .حسين محمد بريسم،  . التميمي8

الوراثية الجزيئية والكمية بين ثالثة مجتمعات سكانية لذبابة 

الحلزونية للعالم القديم ,رسالة ماجستير ، كلية التربية  الدودة

 163-1.  ص:  للعلوم الصرفة /جامعة ديالى ،العراق
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