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 في اطـار تعميـق البحـث العلمـي          ٢٠١٢     لقد تنوعت أنشطة مركزنا العلمية خالل شهر كانون الثاني          

  :االكاديمي مشفوعاً باألنشطة الثقافية المتعددة للمركز وللسادة الباحثين فيه ونجملها بما يأتي

   :لراحل الشيخ علي الراويا استذكار -١

للراحـل   استذكاراً   مركز دراسات الموصل   رئيس جامعة الموصل اقام      ُأبي سعيد الديوه جي   . د.برعاية أ        
الساعة التاسـعة والنـصف صـباحاً       ،  ٥/١/٢٠١٢االديب والخطاط الشيخ علي الراوي يوم  الخميس الموافق          

  وعلى قاعة المنتدى العلمي األدبي 
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  : الدوريات العلمية -٢

احدى المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط الباحثين فـي           ) المجالت والنشرات (تعد الدوريات العلمية         
  : تهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهرالمركز لنشر بحوثهم ومقاال

 : وضمت تسعة بحوث وهي) ٣٥ ( العدد:مجلة دراسات موصلية ١/ ٢

  األستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة وجهوده في مجال التاريخ واآلثار اإلسالمية    :ذنون يونس الطائي. د. أ
 من خالل كتاب الكامل في التاريخ البن األثيـر         السلجوقيحكام الموصل في العصر        :ميسون ذنون العبايجي. د. م.ا

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(
  )م١٤-٩/ هـ ٨-٣القرن (طباع أهل الموصل في النصوص البلدانية    :محمد نزار الدباغ. د
  الجهمية وموقف حنابلة الموصل  منها حتى نهاية القرن الرابع الهجري   :مها سعيد حميد. د
خالل العصر اآلشوري الحديث    ) االتكيت الدبلوماسي (أصول لياقة العمل الدبلوماسي        :شعالن كامل اسماعيل. د

  )م . ق٦١٢-٩١١(
  )دراسة في المروي له(بنية الخطاب السردي في قصص أنور عبد العزيز    :علي احمد محمد. د
  )ة انثروبولوجيةدراس(الطب الشعبي مهنة عائلية متوارثة في مدينة الموصل   :عبد الرزاق صالح محمود. م
  حرفة الصياغة  قديما وحديثا في مدينة الموصل   :مرح مؤيد حسن. م
المناخ االجتماعي في الحياة المدرسية دراسة أنثروبولوجيـة فـي إحـدى مـدارس                 :حارث علي العبيدي. م

  الموصل
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اإلسهامات العلميـة   (وحملت عنوان   ) ٥٥( العدد   نشرة اضاءات موصلية   ٢ / ٢

محمد . بقلم د /ة لألستاذ الدكتور ذنون الطائي في مركز دراسات الموصل        واإلداري

جهود العلمية واالداريـة    من ال   بعضاً حيث تطرق الباحث الى   ). نزار حميد الدباغ  
ذنون الطائي على مدى عشرون عاماً منذ بـواكير         . د.والثقافية التي اضطلع بها أ    

ء على انجازاته البحثيـة     تأسيس مركز دراسات الموصل، فضالً عن تسليط الضو       
  .ومؤلفاته المتعددة

  

  
وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المـصادر العلميـة فـي العلـوم             ) ١١( العدد   نشرة قراءات موصلية   ٣ / ٢

  :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

 انور عبد العزيزللقاص ) أوراق العمر(مركز دراسات الموصل يصدر   :ذنون الطائي. د.أ

 التوسع العمراني لمدينة الموصل في القرن العشرين  :عامر بلو اسماعيل. م

العاشر والحادي  / الحياة الفكرية في الموصل في القرنين الرابع والخامس الهجريين          :مها سعيد حميد. د
 عشر الميالديين

 هـ٦٣١-٥٤١ين زنكي دولة االتابكة في الموصل بعد عماد الد  :هدى ياسين الدباغ. د
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 وهي نشرة شهرية تعنى بابراز االنشطة العلمية لمركز دراسـات الموصـل           ) ٢(  العدد )انشطتنا( نشرة   ٤ / ٢
  .وهي موضوع هذا العدد

 اإلعـالم تعمل ادارة المركز على التعريف بغايات واهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل                . ٣
ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث           . د. م أ المرئية والمقروءة وقد قا   

عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبـسية               
 ا؛الحرفي فيه  تحكي االمس القريب للموصل واهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج االجتماعي و الجهد            

الرشيد، الموصلية، سـما    : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها    .  فضالعن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة     
  .الموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفرات، السالم، التركمانية وغيرها

القـراء فـي     القرآنية لجمعيـة     األمسيةذنون الطائي مع فضائية الموصلية وجرى الحديث عن         . د. لقاء أ  ١/ ٣
  .نينوى

قاء مع فضائية الجامعية والحديث عن اهمية متحف التراث الشعبي في المركز وما يتضمنه من               ل تسجيل   ٢ / ٣
  .وطبيعة الحياة االقتصادية واالجتماعية القديمة في مدينة الموصل. موضوعات تراثية للحرف واالصناف

  

  : على انجاز البحث الثاني في الخطة العلمية للمركزيعكف باحثوا مركز دراسات الموصل:  البحوث العلمية-٤

 عنوان البحث اسم الباحث

محمد علي داهش، المنهج والرؤية في تاريخ المغرب العربي والحـديث           . د.أ :ذنون يونس الطائي.د.أ  -
  والمعاصر

  الحرف والمهن في الموصل ابان عهود الدولة االتابكية المتأخرة :يوسف جرجيس.د  -
  دور قبيلة االزد السياسي في الموصل :ن العبايجيميسون ذنو.د  -
  .توظيف المهن الشعبية في رواية يوم غابت الشمس لغانم خليل :احمد قتيبة يونس. د  -
قراءة في نصوص مختارة من (بين دال المنطوق، ومدلول الفعل : الندابة :علي احمد محمد. د  -

  )المأثور الشعبي الموصلي
 اموال االيتام في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمة مدير :عروبة جميل محمود. د  -

  الشرعية
  دراسة تاريخية) هـ٦٥٦-٣٠٠(الوعظ في الموصل خالل الفترة  :مها سعيد حميد. د  -
  )بن جبير(المظاهر الحضارية في الموصل من خالل رحلة  :هدى ياسين يوسف. د  -
  لبلدان التي ذكرها ابن النديممصائر كتب االقاليم وا :محمد نزار الدباغ. د  -
المكننة والتقنيات الزراعية في الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى  :عامر بلواسماعيل. م  -

  ١٩٢١عام 
   دراسة وظيفية-السواس مهنة شعبية موصلية :عبد الرزاق صالح. م  -
  دراسة ميدانية/ صلي المهن والحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع المو :هناء جاسم السبعاوي. م  -
   دراسة ميدانية-سلوك االبناء وتصرفاتهم االسرية :مرح مؤيد حسن. م  -
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 :حلقات نقاشية. ٥

طباع اهل الموصـل فـي النـصوص        ( لمناقشة البحث الموسوم     ٤/١/٢٠١٢ تم عقد الحلقة النقاشية في       ١/ ٥
المدينة واخالقهم وتأثير المناخ والموقع     وتحدث فيها عن طباع اهل      . للباحث الدكتور محمد نزار حميد    ) البلدانية

الجغرافي على امزجتهم وصفاتهم فضالً عن اهم عادات الزيارة الهل الموصل والممارسات االجتماعية والدينية              
  .لسكان المدينة

  
  :تم نشر البحوث العلمية التالية في مجلة دراسات موصلية: نشر البحوث العلمية. ٦

 لنشرجهة ا اسم البحث اسم الباحث

االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة وجهـوده       -  :ذنون يونس الطائي. د.أ 
  .في مجال التاريخ واالثار االسالمية

 

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢ 

حكام الموصل في العصر السلجوقي من خالل        :ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ 
كتاب الكامـل فـي التـاريخ البـن االثيـر           

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

 

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢ 

الجهمية وموقف حنابلة الموصل منهـا حتـى         :مها سعيد حميد. د 
  نهاية القرن الرابع هـ

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢  

طباع أهل الموصل في النـصوص البلدانيـة          :محمد نزار الدباغ. د 

  )م١٤-٩/ هـ ٨-٣القرن (

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢  
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بنية الخطاب السردي في قصص أنور عبـد          :علي احمد محمد. د 

  )دراسة في المروي له(العزيز 

  

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢  

الطب الشعبي مهنة عائلية متوارثة في مدينـة          :عبد الرزاق صالح محمود.م 

  )دراسة انثروبولوجية(لموصلا

 

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢  

حرفة الصياغة  قـديما وحـديثا فـي مدينـة         :مرح مؤيد حسن. م 

  الموصل

  
  

مجلة دراسات موصـلية    
كانون الثاني  ) ٣٥(عدد  
٢٠١٢  
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وصف لخزائن كتب ادباء الموصل في القرن         محمد نزار الدباغ. د 

  الرابع الهجري

مجلة ابحاث كلية التربية    
عدد خـاص   (االساسية  

بأبحاث المؤتمر العلمـي    
  ٢٠١١ -)السنوي الرابع

جهود شعراء الموصل في دعم صالح الـدين          مها سعيد حميد. د 

  األيوبي

مجلة ابحاث كلية التربية    
عدد خـاص   (االساسية  

بأبحاث المؤتمر العلمـي    
  ٢٠١١ -)السنوي الرابع

  

  :قبول نشر بحوث علمية. ٧

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

o االستاذ الدكتور غانم محمد الحفو مالمح       :ذنون يونس الطائي. د.أ
 من منهجيته التاريخية وتجربته الشعرية

مقبول للنشر في مجلـة     (
 )دراسات موصلية 

o تاذ الدكتور محمد علي داهش المنهج     االس :ذنون يونس الطائي. د.أ
والرؤية في تـاريخ المغـرب العربـي        

 الحديث والمعاصر

مقبول للنشر في مجلـة     (
 )دراسات موصلية 

  : إصدار مؤلف. ٨

  . تم اصدار كتاب طرائف واحداث لبعض اطباء الموصل، للباحث الدكتور محمود الحاج قاسم١/ ٨ 
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  :النترنت والدورياتنشر مقاالت على موقع المركز على ا. ٩

يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلمية الخاصـة بـالتعريف                 
  .بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددة

  msc٩٢,٦te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  . د. نشر أ١/ ٩

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقـع ميـدل ايـست اون اليـن              . د. نشر أ  ٢/ ٩
online.com  

على موقـع   ) خطاطوا الموصل المعاصرون سيرة ومسيرة    (محمد نزار الدباغ مقالة بعنوان      .  نشر د  ٩/٣

  Middle-east-online.comميدل ايست اون الين

حنا خياط اول وزير صحة عراقي في جريدة ذاكرة مدينة العدد           . ئي مقالة عن د   ذنون الطا . د. نشر أ  ٩/٤

  .١٨/١/٢٠١٢ في ٩

  : المحاضرات. ١٠

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

طالب دكتوراه في التاريخ الحـديث ،       ) عمار ظاهر مصلح  (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  ١/ ١٠
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (كلية االداب واطروحته الموسومة / قسم التاريخ

اسات العليا فـي اختـصاص      في الدر ) ثامر شاكر محمود  (ذنون الطائي على الطالب     . د.ويشرف أ  ٢/ ١٠
اسرة آل الفخري ودورهـا الثقـافي فـي         (كلية االداب في رسالته الموسومة      / قسم التاريخ ) تاريخ حديث (

 ).٢٠٠٠الموصل حتى سنة 

العالقات التجاريـة   (ورسالتها الموسومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ١٠/٣
 .كلية االداب/ اريخ قسم الت) / بين العراق وتركيا

كلية التربية، ورسالته / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ) غازي سالم مهيدي (وعلى   ٤/ ١٠
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (الموسومة 

كلية االداب، ورسالته / ، قسم التاريخطالب ماجستير في التاريخ الحديث  ) هيثم محمود صالح  (وعلى   ٥/ ١٠
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

بإلقاء محاضرات في قسم التربية الفنية في كليـة         ) استاذ مساعد (احمد قتيبة يونس    . يقوم الباحث د   ٦/ ١٠
 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . الفنون الجميلة

بالقاء محاضرات في قسم علوم الحيـاة وقـسم علـوم    ) مدرس(محمد نزار الدباغ  . يقوم الباحث د   ٧/ ١٠
 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . في مادة حقوق االنسان والديموقراطية. الحاسوب في كلية التربية
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ية التربية في مادة بالقاء محاضرات في قسم الفيزياء في كل) مدرس(مها سعيد حميد . تقوم الباحثة د ٨/ ١٠
 .٢٠١٢-٢٠١١حقوق االنسان والديموقراطية للعام الدراسي 

  :حضور اجتماع. ١١

ذنون الطائي االجتماع لجنة اختيار االستاذ االول في الجامعة وفـي يـوم العلـم التخـاذ                 . د.حضور أ  ١١/١
  .االجراءات واالطالع على االستمارات الخاصة باالساتذة المرشحين

/ مسؤول المكتبة االفتراضية في المركز ورشة عمل في قاعة حمورابي         / محمد نزار الدباغ    . حضور د  ١١/٢
  .١٠/١/٢٠١٢المكتبة المركزية في 

  :منصب اداري. ١٢

استاذ مساعد في مركزنا والمنسب حالياً الى كلية التربية في الحمدانية على            / يوسف جرجيس   . حصول د       
  .الحمدانية/ لتربية منصب رئيس قسم التاريخ في كلية ا

  :لجنة اختيار االستاذ االول. ١٣

ذنون الطائي في لجنة اختيار االستاذ االول في الجامعة باالختصاصات العلميـة واالنـسانية،              . د.اختيار أ      
  .٤/١/٢٠١٢ في ٩/١٣/٢٢٥وفيما اذا كان االستاذ لديه مدرسة بحثية، وذلك باالمر الجامعي المرقم 

  

  :دورات. ١٤

ابي سعيد الديوه جي في افتتاح الدورة الصحفية المقامـة          . د.ذنون الطائي، السيد رئيس الجامعة أ     .د. د.مثل أ    
وشـارك   .٢٠١٢شباط  ٢- كانون الثاني  ٢٨دراسات الموصل بالتعاون مع جريدة المرصاد للفترة من        في مركز 

  .محاضرات٩والقيت فيها .  صحفيا٦٧فيها 
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تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن           :  في المركز   انشطة المكتبة الموصلية   .١٥
التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل               

 :في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

 ٦٠ عدد االعارات

 ١٠ الدوريات

 ١٥ الرسائل

 ١٢ االطاريح

 ٦٥ الكتب

 ٣ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة

  ١١  اهداء كتب

  :اصدارات وصلت الى مكتبة مركزنا. ١٦

  جهة اإلهداء  المؤِلف  اسم الكتاب

 ابي سعيد الديوه جي. د.أ  سعيد الديوه جي  الفتوة في االسالم
مقدمة في ) م١٠٣١-١٠٠٩/هـ٤٢٢-٣٩٩(الفتنة االندلسية 

  ظهور دويالت ملوك الطوائف
  عبد الوهاب الدباغ. د عبد الوهاب الدباغ. د

  عبد الوهاب الدباغ. د عبد الوهاب الدباغ. د  ريش الديك
ممتاز محمد حسن   نينوى انموذجاً–تاريخ الكهرباء 

  عمر اغا
ممتاز محمد حسن عمر 

  اغا
از محمد حسن ممت  )ال شويخ ال عمر اغا(اعالم موصليون 

  عمر اغا
ممتاز محمد حسن عمر 

  اغا
عبد الجبار فتحي . د  اعجاز القرآن الكريم

  زيدان
عبد الجبار فتحي . د

  زيدان
عبد الجبار فتحي . د  من مزاعم النحاة

 زيدان

عبد الجبار فتحي . د
 زيدان

  فارس السردار  فارس السردار  ضوء على حافة عتمة
  بهنام عطا اهللا. د  بهنام عطا اهللا. د  ي الخرائط الموضوعةمشكالت ادراك الرموز الحجمية ف
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  بشيرمظفر محمد سعيد الجليلي     األناشيد الموصلية للمدارس العربية    
   بشيرمظفر وجيه زين العابدين      العناية بالشيوخ                        

  بشيرمظفر مي الدبوني   عامر سا  )  مسرحية( متى استعبدتم الناس
  بشيرمظفر احمد محمد المختار     )                 شعر( أناشيد الحرمان

  بشيرمظفر محمد سعيد الجليلي     نظرات في مشاريع مجلس اإلعمار    
  بشيرفر مظمحمد سعيد الجليلي     من صميم الواقع                      
  بشيرمظفر عامر سامي الدبوني     المؤسسة العامة للمحاماة              

  بشيرمظفر عبد المنعم الغالمي      الملك الراشد جاللة الملك المغفور له عبد العزيز آل سعود
احمد محمد حمادي و   مالمح الشخصية العربية في في الشعر العراقي

  ميذياب النعي
  محمد نزار الدباغ.د

عبد الملك عبد   الوقف وأثره في التنمية
   الرحمن السعدي    

  محمد نزار الدباغ    .د
  

علي عبد اهللا محمد عبد المنعم الغالمي      الضحايا الثالث
  خضر

  : أنشطة أخرى.١٧

 جبسية، تسلط الضوء على الصفات       يومياً، بما يضمه من مجسمات      استقبال زوار متحف التراث الشعبي     ١٧/١
  .المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة     ١٧/٢
الدراسات العليا في تخصص التـاريخ      
الحديث والتـاريخ اإلسـالمي واألدب      

قبل باحثي  من    العربي واألدب الشعبي  
  .المركز

ــاالت والدراســات  ١٧/٣ ــشر المق ن
التاريخية واالجتماعية واألدبيـة فـي      

  .الصحف والمجالت الثقافية

ــي حــضور    ا١٧/٤ ــساهمة ف لم
المــؤتمرات والنــدوات العلميــة   
والمعارض الفنية التي تقيمها الكليـات      

  .واألقسام العلمية في الجامعة
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