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ة خالل العام الدراسي والذي يعمل على هدي خطة         لمركز دراسات الموصل العديد من االنشطة العلمي        

علمية سنوية، تضم مرتكزات تلك االنشطة وتضم انجاز البحوث العلمية وعقد الحلقات النقاشـية والمـؤتمرات                

والندوات واصدار المؤلفات للكتّاب والباحثين من داخل الجامعة او خارجها، فضالً عن االصـدارات الدوريـة                

اضاءات موصـلية، قـراءات     : هي مجلة دراسات موصلية، ومجلة موصليات، ونشرات      للمجالت والنشرات، و  

التي تؤرشف جهود كل الباحثين والعاملين في المركز من النواحي العلمية،           ) أنشطتنا(موصلية، وانظمت اليهما    

المركز خالل  الى جانب المتابعات االدارية التي تصب جميعها في ابراز الجهود واالسهامات المتعددة لمنتسبي              

  .اشهر العام الدراسي

       وقد وجدنا من المفيد ارشفة تلك الجهود في نشرة شهرية تعنى بابراز انشطة مركز دراسات الموصـل                 

وبشكل شهري ومحورها مدينة الموصل في اطار البحثي العلمي واالكاديمي في النـواحي المتعـددة تاريخيـاً                 

  .واجتماعياً وادبياً وفنياً

   التوفيق والسؤددومن اهللا
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  )صالح احمد العلي وجهوده العلمية في تاريخ الحضارة العربية االسالمية. د.المؤرخ أ(

  ١٢/١٢/٢٠١١ في 

ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل تم عقد الندوة العلمية االربعون لمركز دراسات . د.برعاية أ       

، )صالح احمد العلي وجهوده العلمية في تاريخ الحضارة العربية االسـالمية          . د.المؤرخ أ (موصل الموسومة   ال

  : باحثاً وهم كل من١٥وقد اشترك فيها 

  

  عنوان البحث  اسم الباحث

مواقف وذكريات مع االسـتاذ العلـي ومالمـح          ...........................هاشم المالح. د.أ .١
  الحضاريمنظوره التاريخي و

صالح احمد العلي واسهاماته العلميـة    . د.المؤرخ أ  ..................عبد الواحد ذنون طه. د. أ .٢
  في تاريخ الحضارة العربية االسالمية

أعتذر، وأعترف بأفضالك، شهادة اكادبيـة عـن         .........................نجمان ياسين. د. أ .٣
  العالمة صالح العلي

  صالح احمد العلي. د.في مؤرخية أ  ...................يبمرتضى حسن النق. د.أ .٤
  صالح احمد العلي في ذكرى ومراجعات. د.أ ..........................عادل البكري. د.أ .٥
  صالح العلي. د.الصناعات والحرف عند أ  ...................ليث شاكر محمود. د. م.أ .٦
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صـالح  . د. الذكر لإلنسان عمر ثان مدونتي عن أ        ......................يوسف جرجيس. د.م.أ .٧

  ٢٠٠٣ – ١٩١٨أحمد العلي 
  صالح احمد العلي والمستشرقون. د.أ  ........ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د.م.أ .٨
صــالح احمــد العلــي . د.توجهــات المــؤرخ أ  .................ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ .٩

 الخـراج فـي     نحو الدراسات االقتصادية، كتـاب    
   انموذجاً–العهود االسالمية االولى 

نظـرة  / ٢٠٠٣-١٩٢٠صالح احمد العلي بك   . د.أ  ...................منهل العلي بك. د.م.أ .١٠
  في سيرته العلمية ومؤلفاته

  صالح احمد العلي.د.المؤرخ اآلثاري أ  ................الباحث عبد اهللا امين اغا .١١
صالح احمد العلي وجهوده العلمية في      . د.المؤرخ أ   ....................مها سعيد حميد. د. م .١٢

  دراسة خطط بغداد
  صالح احمد العلي. د.الدواوين في بعض كتابات أ  ..والباحث محمد توفيق الفخري محمد وليد. د. م

صالح احمد العلي ودراسته لمعـالم العـراق        . د.أ  .................محمد نزار الدباغ. د. م .١٣
  يةالعمران

صالح احمد العلي في كتابه محاضرات      . د.منهج أ   .................هدى ياسين يوسف. د.م .١٤
  في تاريخ العرب
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احدى المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط البـاحثين          ) المجالت والنشرات (     تعد الدوريات العلمية    

  : االتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهرفي المركز لنشر بحوثهم ومق

 :من مجلة موصليات وضم المقاالت التالية) ٣٦(صدر العدد الجديد : مجلة موصليات .١
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  وقفة أخرى مع عثمان الموصلي   ..............................عادل البكري.د.أ

  المدينة سفرة الى الغزالنيمن ذاكرة   ...............................أنور عبد العزيز

  سمات العمارة الموصلية في البيت الموصلي  .....................عبد الجبار محمد جرجيس

ألعاب األطفال وأغانيها  في الموصـل منتـصف القـرن             ...........................علي أحمد العبيدي. د

  العشرين

  طرائق العالج الشعبي في مدينة الموصل  ...................عبد الرزاق صالح محمود. م

احتفاالت الموصل الشعبية بالمولد النبوي     ... تقاليد شعبية     ..........................فاضل محمد عبد اهللا

  الشريف

والية الموصل في كتـاب جغرافيـة الممالـك العثمانيـة             .......................محمود الحاج قاسم .  د

  سنة١٠٠ل المصورة المطبوع قب

جغرافيـة  (  والية الموصل في كتاب       -تعقيبات على مقال      ............................محمد نزار الدباغ.د

 -المطبوع قبـل مائـة سـنة    ) الممالك العثمانية المصورة 

  محمود الحاج قاسم.ترجمة د

  ئل الخطاطات الموصلياتمن أوا...فريال فاضل العمري  ..........................عبد الرزاق الحمداني

صفحة من حياته   ) ١٩٦٨ – ١٨٨٦(علي جودت األيوبي        .............................خالد أحمد الجوال

  السياسية

   على الضفة اليمنى لنهر دجلة مقترح انشاء كورنيش للموصل  ...........................محمد توفيق الفخري

وصية اإلمام المعافى بن عمران الموصلي  للخليفة العباسي   .......................عمر عبد الغفور القطان

  هارون الرشيد

  وقفة وفاء مع رائد السلة الموصلية الالعب موفق احمد  ......................رعد احمد امين الطائي. د

  فواصل فتى الفتَيان  ...................................مظفر بشير

  المبدع طالل حسن رائد قصص االطفال في العراق  .............................لطائيذنون ا. د.أ

  قصيدة لصبغة اهللا ابن المتولي ام صبغة اهللا الحيدري؟  .........................علي عبد اهللا محمود 
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 وحملـت عنـوان     )٥٤( العـدد    نشرة اضاءات موصـلية   . ٢
 . )مها سعيد حميد  . د/ يالوصف البلداني للموصل عند االزد    (
ركز البحث على النصوص التي دونها المؤرخ ابـو زكريـا           (

ـ ٣٣٤ت(يزيد بن محمد المعروف باالزدي       فـي  ) م٩٤٥/هـ
التي تتعلق بـذكر جغرافيـة مدينـة        ). تاريخ الموصل (كتابه  

الموصل أي ما احدثته الطبيعة على جغرافية المدينة واثره على     
   .)الواقع السكاني والسياسي

       اذ كانت مشاهدات االزدي لبعض المشاهد الجغرافية 
 بوصفه شاهداً على عصره، توضح وجهة نظره للموصل

  .ومدى فهمه لتاريخ الموصل
  
  

  

  

  

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلميـة فـي العلـوم             ) ١٠(  العدد   نشرة قراءات موصلية   . ٣

 :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

  عنوان المقال  الباحثاسم 

  الوجيز الموسوعي في تاريخ أهل الموصل  .............علي احمد محمد. د

  الموصل في كتابات الرحالة في العهد العثماني  .........عروبة جميل محمود. د

 دراسة ميدانيـة   محلة خزرج أنموذجا   التنظيم االجتماعي للمحلة الموصلية     .............مرح مؤيد حسن. م

  تحليلية 

دراسة ميدانية في  التغير القيمي لدى الشباب في ضوء الحصار االقتصادي  ............هناء جاسم محمد. م

  مدينة الموصل
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تعمل ادارة المركز على التعريف بغايات واهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل االعـالم                 . ٤

الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عـن أنـشطة المركـز وفعالياتـه            ذنون  . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات              

جبسية تحكي االمس القريب للموصل واهلها، وابرز المهن والحرف وطبيعة النسيج االجتمـاعي والحرفـي               

  . الرشيد، الموصلية، سما الموصل: فزيونية منهامع عدة فضائيات تل. فيها

) لنعش كمـا كنـا    (ذنون الطائي في استديوهات فضائية سما الموصل في برنامج          . د. حيث تمت استضافة أ    -

  .مدته ساعة، تم التطرق فيه الى الوحدة والعمل الجمعي البناء الموصل في العصور التاريخية المختلفة

ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل، تحدث فيه عن اهمية          . د. لقاءاً مع أ    اجرت الفضائية التركمانية   -

قلعة باشطابيا وضرورة االهتمام بها واعادة تأهيلها كونها تمثل صرحاً حضارياً وتاريخياً يفخـر بـه ابنـاء                  

  .الموصل والعراق عامة

brÛbqZòîàÜÈÛa@tìzjÛa@Z@ 

  عنوان البحث  اسم الباحث

  احمد قاسم الجمعة وجهوده في مجال التاريخ واالثار االسالمية. د.أ  .........طائيذنون يونس ال. د.أ .١
  صالح احمد العلي. الذكر لالنسان عمر ثان تجربة مع د  .........يوسف جرجيس جبو. د .٢
  )الفقهاء(ابن باطيش الموصلي وكتابه طبقات الشافعية  .........ميسون ذنون العباجي. د .٣
  داللة المهن والحرف في الحكاية الشعبية الموصلية  ............ احمد قتيبة يونس. د .٤
  للقاص احمد العبيدي) االقمار الشائكة(قراءة في : فعل السرد  .............علي احمد محمد. د .٥
مهور الزواج في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمـة             .........عروبة جميل محمود. د .٦

  الشرعية
دراسة في سـيرته ونـشاطه      (الوزير الموصلي مؤيد الدين الطغرائي        ..............يد حميد مها سع. د .٧
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  )الشعري
  مصائر كتب االقاليم والبلدان التي ذكرها ابن النديم  ............محمد نزار حميد . د .٨
  صناعة وتجارة النحاس في الموصل في العهد العثماني  ..........عامر بلو إسماعيل . م .٩
   دراسة انثروبولوجية–" مهنة عائلية متوارثة"الطب الشعبي   ....عبد الرزاق صالح محمود. م .١٠
/ االثار المترتبة الستقالل المرأة اقتصادياً على التنمية والحياة االسرية            .............هناء جاسم محمد. م .١١

  دراسة ميدانية
   في مدينة الموصلحرفة الصياغة قديماً وحديثاً  .............مرح مؤيد حسن. م .١٢
  منهج صالح احمد العلي في محاضرات من تاريخ المغرب العربي  ...........هدى ياسين يوسف. د .١٣
@ @

bÈiaŠZ@¨aòî’bÔã@pbÔÜZ@ @

 لمناقـشة البحـث     ٧/١٢/٢٠١١ تم عقد الحلقة النقاشية في       -١

للقاص احمـد   ) االقمار الشائكة (قراءة في   : فعل السرد (الموسوم  

  .الدكتور علي احمد محمدللباحث ) العبيدي

  
  
  

 لمناقشة البحث   ٢١/٢١/٢٠١١ تم عقد الحلقة النقاشية في       -٢

ابن باطيش الموصـلي وكتابـه طبقـات الـشافعية          (الموسوم  

   .للباحثة الدكتورة ميسون ذنون العبايجي) )الفقهاء(

@ @

@ @

@ @

bßb‚Z@‹“ã@ÞìjÓòîàÜÇ@tì¢@Z@ @

  :راسات موصلية تم قبول نشر البحوث العلمية التالية في مجلة د
  جهة النشر  اسم البحث  اسم الباحث

االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعـة      -  ........ذنون يونس الطائي. د.أ .١
وجهوده في مجال التـاريخ واالثـار       

  .االسالمية
  

مقبول للنشر في مجلة    
دراسات موصلية عدد   

ــانون االول ) ٣٥( كـ
٢٠١١  
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الدكتور غانم محمـد الحفـو      االستاذ   ........ذنون يونس الطائي. د.أ. ٢
ــة  ــه التاريخي مالمــح مــن منهجيت

  وتجربته الشعرية

مقبول للنشر في مجلة    (
  )دراسات موصلية 

االستاذ الدكتور محمد علـي داهـش        ........ذنون يونس الطائي. د.أ .٢
المنهج والرؤية في تـاريخ المغـرب     

  العربي الحديث والمعاصر

مقبول للنشر في مجلة    (
  )دراسات موصلية 

ميسون ذنـون عبـدالرزاق     . د .٥
  ......................العبايجي

حكام الموصل في العصر السلجوقي     
من خالل كتاب الكامل في التـاريخ       

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(البن االثير 

مقبول للنشر في مجلة    
دراسات موصلية عدد   

ــانون االول ) ٣٥( كـ
٢٠١١  

ة الموصل منها   الجهمية وموقف حنابل    ..............مها سعيد حميد. د .٦
  حتى نهاية القرن الرابع هـ

مقبول للنشر في مجلة    
دراسات موصلية عدد   

ــانون االول ) ٣٥( كـ
٢٠١١  

  

b†bZ@‹“ã@Ûa@knØZ@óäjmÝ–ì¾a@pbaŠ†@×‹ß@òîÛbnÛa@pbÐÛû¾a@bç‹“ã@Ýua@åß@Z@ @

  .للراحل عبد الغني المالح، شرح وتعليق سعد سعيد الديوه جي) ابو العتيق( كتاب -١

  .للقاص طالل حسن) خمس مسرحيات للفتيان( كتاب -٢

  .للباحث بالوي فتحي حمودي) صفحات من تاريخ ريف الموصل( كتاب -٣
bÈibZ@Ša‡–gÐÛûß@pb@Z@ @

التحفة الالمعة مـن مـؤرخي الجامعـة         تم اصدار كتاب     .١

  .لالستاذ الدكتور ذنون الطائي

  

  

  

  

  .ندس عبد الرزاق الحمدانيتم اصدار كتاب خطاطوا الموصل المعاصرون للمه. ٢

@ @
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bäßbqZïàÜÇ@áíìÔm@Z@ @

  :ذنون الطائي من اجل تقويمها علمياً وبيان مدى صالحيتها للنشر. د.احيلت الكتب التالية الى أ  

  .تأليف بالوي فتحي حمودي) صفحات من تاريخ ريف الموصل( كتاب -١

  . سعيد الديوه جيللراحل عبد الغني المالح، شرح وتعليق سعد) ابو العتيق( كتاب -٢

  .كما احيل الكتاب الثاني للدكتور علي احمد محمد من اجل تقويمه لغوياً  
bÈbmZ@‹“ã@¾aoããüa@óÜÇ@×‹¾a@ÉÓìß@óÜÇ@pübÔZ@ @

يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلمية الخاصـة بـالتعريف                 
وقد نشر االستاذ الدكتور ذنون . لموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددةبتاريخ وحضارة وتراث مدينة ا

  msc٩٢,٦te.netالطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  

a‹’bÇZpa‹šba@@Z@ @

يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خارج اطار العمل البحثي وبخاصـة القـاء المحاضـرات                      
 :لمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام العلمية وكما يأتيالع

ذنون الطائي بالقاء المحاضـرات     . د.يقوم أ  .١

في مـادة   ) التخصصية(على طلبة الدراسات العليا     

االستشراق وأثره على الفكر العربي المعاصر لطلبة       

  .قسم التاريخ/ الماجستير في كلية االداب

  

فـي مـادة    ) التخصـصية (لمحاضرات على طلبة الدراسات العليـا       القاء ا  .٢

قـسم  / اقتصاديات الجزيرة والخليج العربي لطلبة الـدكتوراه فـي كليـة اآلداب           

  .التاريخ

اسـتاذ  (احمد قتيبة يـونس     . يقوم الباحث د   .٣

بإلقاء محاضرات في قسم التربية الفنيـة       ) مساعد

-٢٠١١للعام الدراسـي    . في كلية الفنون الجميلة   

٢٠١٢.  
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) مدرس(محمد نزار الدباغ    . يقوم الباحث د   .٤

بالقاء محاضرات في قسم علوم الحياة وقسم علوم        

في مادة حقوق االنسان    . الحاسوب في كلية التربية   

  .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . والديموقراطية

  

) مـدرس (مها سعيد حميد    . تقوم الباحثة د   .٥

لية التربية  بالقاء محاضرات في قسم الفيزياء في ك      

في مادة حقـوق االنـسان والديموقراطيـة للعـام          

   .٢٠١٢-٢٠١١الدراسي 

  

 :االشراف على طلبة الدراسات العليا

كلية االداب واطروحته   / طالب دكتوراه في التاريخ الحديث ، قسم التاريخ       ) عمار ظاهر مصلح  (وعلى   .١
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (الموسومة 

تـاريخ  ( في الدراسات العليا في اختصاص  )ثامر شاكر محمود   (طالبذنون الطائي على ال   . د.يشرف أ  .٢
اسرة آل الفخري ودورها الثقافي في الموصل       ( كلية االداب في رسالته الموسومة       / قسم التاريخ  )حديث

 .)٢٠٠٠حتى سنة 

القات التجارية بين   الع(ورسالتها الموسومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) إبراهيمرشا ميسر   ( علىو .٣
 .كلية االداب/ قسم التاريخ / ) ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 

كلية التربية، ورسـالته    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   .٤
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (الموسومة 

كلية االداب، ورسـالته    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) حمود صالح هيثم م (وعلى   .٥
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

‹“Ç@ð†byZ@Ûa@pa†bè“Ûaòí‹í‡ÔnZ@ @

ابي سعيد  . د.السيد رئيس الجامعة أ    من   مشاركةمدير مركز دراسات الموصل شهادة      / ذنون الطائي . د. منح أ  -
-٢١الديوه جي لحضوره افتتاح اعمال المؤتمر العلمي الرابع لكلية علـوم الحاسـوب والرياضـيات للفتـرة                  

٢٢/١٢/٢٠١١.  
@ @



 م٢٠١١آانون االول /  هـ ١٤٣٣محرم ) ١( العدد –أنشطتنا 

 ١٢

bqïã‹“Ç@ZÊbànua@Šì›y@Z@ @

ان ميسون ذنون العبايجي اجتماعاً في ديو.  حضور مسؤولة لجنة ضمان الجودة واالداء الجامعي في المركز د-
 من اجل مناقشة التقييمات الخاصة بالتدريس ومتابعة عملية التقيـيم الـذاتي فـي               ١٥/١٢/٢٠١١الرئاسة في   

  .الجامعة
sÛbq‹“Ç@ZïàÜÇ@kÔÛ@|äß@Z@ @

الباحثة في المركز   / هدى ياسين يوسف    .    منحت د 

بعد حصولها على شهادة الدكتوراه في       )مدرس(لقب  

   .التاريخ االسالمي

@ @

@ @

@ @

ÉiaŠ‹“Ç@Z¾a@×‹¾a@ñ‰mbþ@òîàÜÈÛa@pb×Šb“Z @ @

ابي سعيد الديوه جي في حفل ختام . د.أ ذنون الطائي السيد رئيس الجامعة. د. مثّل أ- ١

مهرجان الشعر الشعبي الذي اقامته جامعة الموصل بمناسبة احتفاالت الجامعة بيوم الجالء، 

لمهرجان وذلك في حيث وزع الشهادات التقديرية على الشعراء الشباب المشاركين في ا

٢٥/١٢/٢٠١١.  

بورشة فنية نظمها قسم التربية الفنية ) استاذ مساعد(احمد قتيبة يونس .  شارك د-٢

- ١٤بتاريخ ) قراءة النص البصري(جامعة الموصل بعنوان / في كلية الفنون الجميلة

قراءة في "المسكوت عنه في اللوحة التشكيلية (وقدم محاضرة بعنوان . ١٥/١١/٢٠١١

  ").ال الدكتور أحمد المفرجيأعم

بمسابقة شعرية لدرع اإلبداع التي ) مدرس( شارك الدكتور علي أحمد محمد ألعبيدي -٣

أقامها إتحاد طلبة وشباب نينوى بالتعاون مع منتدى مجرن عزيز التابع لإلتحاد العام 

وحدة ( بصفة عضو لجنة التحكيم عن - فرع نينوى–لألدباء الشعبيين في العراق 

 ، وكانت المسابقة على مرحلتين، األولى يوم الخميس الموافق)موضوعال

، وتنافس في المسابقة ٢٥/١٢/٢٠١١، والثانية يوم األحد الموافق ١٥/١٢/٢٠١١

  .عشرون شاعراً من شعراء محافظة نينوى

@ @

@ @
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ßb‚‹“Ç@Z×‹¾a@À@òîÜ–ì¾a@òjnØ¾a@òİ“ãa@Z   

تها للباحثين والدارسين من التدريسيين وطلبة الدراسـات العليـا،          تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدما            

عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل في حقبها التاريخيـة المختلفـة                 

  :وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

 ٦٠ عدد االعارات

 ١٠ الدوريات

 ١٥ الرسائل

 ١٢ االطاريح

 ٦٥ الكتب

 ٣ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة

‹“Ç@ÉibZô‹‚c@òİ“ãc@Z@ @

استقبال زوار متحف التراث الـشعبي يوميـاً، بمـا           -١
يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء على الصفات        
المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبهـا         

  .التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

رات العلمية لطلبة الدراسات العليا فـي       تقديم االستشا  -٢
تخصص التاريخ الحديث والتـاريخ اإلسـالمي واألدب        

  .العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

نشر المقاالت والدراسات التاريخيـة واالجتماعيـة        -٣
  .واألدبية في الصحف والمجالت الثقافية

المساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلميـة        -٤
رض الفنية التي تقيمها الكليات واألقسام العلمية في        والمعا
 .الجامعة

 


