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 في اطار تعميق البحث العلمـي االكـاديمي         ٢٠١٢ شباط     لقد تنوعت أنشطة مركزنا العلمية خالل شهر        

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

   :)اول رئيس لجامعة الموصل(محمود الجليلي . د.ألراحل ااستذكار  -١

  

للراحـل   استذكاراً   مركز دراسات الموصل  بي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل اقام         ُأ. د.برعاية أ        
الـساعة التاسـعة    ،  ٩/٢/٢٠١٢ يوم  الخمـيس الموافـق        )اول رئيس لجامعة الموصل   (محمود الجليلي   . د.أ

  والنصف صباحاً وعلى قاعة المنتدى العلمي األدبي 

  

  :المشاركون

  جامعة الموصلرئيس : ابي سعيد الديوه جي.د.أ .١
 مدير مركز دراسات الموصل: ذنون الطائي.د.أ .٢

 طاهر الدباغ. د.أ .٣

 احمد قاسم الجمعة. د.أ .٤

 هاشم المالح. د.أ .٥

 سمير يحيى عثمان. د .٦

 الباحث عبد اهللا امين آغا .٧

 الباحث محمد توفيق الفخري .٨

  سنان عبد اهللا الجليلي. م .٩
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  : الدوريات العلمية -٢

احدى المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط الباحثين فـي           ) لمجالت والنشرات ا(تعد الدوريات العلمية         
  : المركز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهر

بقلم  /)  مقاربة تاريخية-االدريسي وبالد الموصل (وحملت عنوان ) ٥٦( العدد نشرة اضاءات موصلية ١ / ٢

  ).  يوسفهدى ياسين. د
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وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المـصادر العلميـة فـي العلـوم             ) ١٢( العدد   نشرة قراءات موصلية   ٣ / ٢
  :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

  دراسة تاريخية- ١٩٨١-١٨٩٣أحمد الصوفي  .....عروبة جميل محمود. د

 سيرة ومسيرة... الموصل المعاصرونخطاطو ........محمد نزار الدباغ. د

  فن التصـوير عند السريان  في التاريخ الوسيط  ....احمد قتيبة يونس. د. م.أ
مخطوط أنجيل  (أيقونات القراءات اإلنجيلية المقدسة للسنة الطقسية السريانية        

 يوسف ألطوني .األب لويس القصاب  ود: تأليف) م١٢٢٠بغديدا المصور 

دراسـة  -اآلثار االجتماعية والنفسية لتأخر سن الزواج لـدى الموظفـات            لح محمودعبد الرزاق صا. م
 ميدانية في جامعة الموصل

  
 وهي نشرة شهرية تعنى بابراز االنشطة العلمية لمركز دراسـات الموصـل           ) ٣(  العدد )انشطتنا( نشرة   ٤ / ٢

  .وهي موضوع هذا العدد
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 اإلعـالم هداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل          تعمل ادارة المركز على التعريف بغايات وا      . ٣
ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث           . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

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

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

عائلة ال الطالب في الموصل ودورهـم       ذنون الطائي مع فضائية الموصلية وجرى الحديث عن         . د.اء أ لق ١/ ٣
  .في التجارة عبر العصور الحديثة

قاء مع فضائية الجامعية والحديث عن اهمية متحف التراث الشعبي في المركز وما يتضمنه مـن             ل تسجيل   ٢/ ٣
  .ة االقتصادية واالجتماعية القديمة في مدينة الموصلوطبيعة الحيا. موضوعات تراثية للحرف واالصناف

الخطـة العلميـة    ضـمن    مركز دراسات الموصل     ي باحث  من قبل  انجاز البحث الثاني  تم  :  البحوث العلمية  -٤

  :للمركز

 عنوان البحث اسم الباحث

حـديث  محمد علي داهش، المنهج والرؤية في تاريخ المغرب العربي وال         . 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 :ميسون ذنون العبايجي.د  -
  .توظيف المهن الشعبية في رواية يوم غابت الشمس لغانم خليل :احمد قتيبة يونس. د  -
قراءة في نصوص مختارة من (ال المنطوق، ومدلول الفعل بين د: الندابة :علي احمد محمد. د  -

  )المأثور الشعبي الموصلي
مدير اموال االيتام في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمة  :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  : يوسفهدى ياسين. د  -
  مصائر كتب االقاليم والبلدان التي ذكرها ابن النديم :محمد نزار الدباغ. د  -
المكننة والتقنيات الزراعية في الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى  :عامر بلواسماعيل. م  -

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

 بحثهـا الموسـوم      ملخص ١/٢/٢٠١٢وقدمت الدكتورة مها سعيد حميد بتاريخ        ٥/١
تناول ) -دراسة في سيرته ونشاطه الشعري    –زير الموصلي مؤيد الدين الطغرائي    الو(

البحث شخصية الطغرائي الذي استطاع أن يجمع بين األدب والعلم والـسياسة وفـي              
  .مجال الشعر الذي اشتهر به وعلم الكيمياء

  
  
  
سلوك األبنـاء وتـصرفاتهم   (حثها الموسوم  ملخص ب١٥/٢/٢٠١٢ وألقت الباحثة مرح مؤيد حسن بتاريخ  ٥/٢

  .لغرض الوقوف على سلوكيات األبناء ومعالجتها عن طريق التنشئة االجتماعية) - دراسة ميدانية–األسرية 
  
  
  
  
  
  
  

 ملخص بحثـه    ٢٩/٢/٢٠١٢وقدم الباحث عبد الرزاق صالح محمود بتاريخ         ٥/٣
تطرق الباحـث   ) ميدانية دراسة   - مهنة عائلية متوارث   –الطب الشعبي   (الموسوم  

إلى العوائل المعروفة في مجال ممارستها للعالج الشعبي على المستوى المحلـي            
للمدينة، وقد استخدم الباحث المنهج االنثروبولوجي واعتمد المقابلـة والمخبـرين           

   .كأدوات للحصول على بيانات البحث
  
  
  :قبول نشر بحوث علمية. ٧

  :لية في مجلة دراسات موصلية تم قبول نشر البحوث العلمية التا
 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 االستاذ الدكتور محمد علي داهش المنهج      :ذنون يونس الطائي. د.أ
والرؤية في تـاريخ المغـرب العربـي        

 الحديث والمعاصر

مقبول للنشر في مجلـة     (
 )دراسات موصلية 
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  :ارسال كتاب. ٨

للكاتب طالل حسن الى دار ابن االثير للطباعـة         ) هيال يا رمانة  (   تم ارسال كتاب خمس مسرحيات للفتيان          
  . من اجل نشرهوالنشر

  

  : إصدار مؤلف. ٩

دراسات في االلفاظ والموروثات    تم اصدار كتاب    . ١
حـازم  ، للباحـث الـدكتور       القسم الثاني  –الموصلية  

  .البكري الصديقي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشر مقاالت على موقع المركز على االنترنت والدوريات. ١٠

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

  msc92.6te.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  

صالح احمـد   . د.مركز دراسات الموصل يحتضن المؤرخ أ     (نزار الدباغ مقالة بعنوان     محمد  .  نشر د  ٩/٣

  .، اربيل٣/١/٢٠١٢، الثالثاء ٩ ، السنة ٤٢٥، مجلة االفق الجديد، العدد  )العلي في ندوة علمية

-Middle-eastعلـى موقـع ميـدل ايـست اون اليـن            ذنون العبـايجي   ميسون.   نشر مقالة د    ٩/٤
online.com  
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  : لمحاضراتا. ١٠

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

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

في الدراسات العليا فـي اختـصاص       ) ثامر شاكر محمود  (ذنون الطائي على الطالب     . د.ويشرف أ  ٢/ ١٠
خري ودورهـا الثقـافي فـي       اسرة آل الف  (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/ قسم التاريخ ) / بين العراق وتركيا

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

كلية االداب، ورسالته / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ  ) هيثم محمود صالح  (وعلى   ٥/ ١٠
 ).عكاساتها على العهد الجمهوري وان١٩٥٨ 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

بالقاء محاضرات في قسم الفيزياء في كلية التربية في مادة ) مدرس(مها سعيد حميد . تقوم الباحثة د ٨/ ١٠
  .٢٠١٢-٢٠١١حقوق االنسان والديموقراطية للعام الدراسي 

 

  :شكر وتقدير. ١١

ابي سعيد الديوه بمنح السادة اعضاء اللجنة التحضيرية للندوة االربعون التي . د.قام السيد رئيس الجامعة أ    
صالح احمد العلي وجهوده العلمية في تاريخ الحضارة العربية . د.المؤرخ أ(اقامها مركز دراسات الموصل 

  :وهم كل من. ١٢/١٢/٢٠١١في ) االسالمية
@ @

  رئيساً  / لطائياالستاذ الدكتور ذنون ا .١
  عضواً / الدكتور ميسون ذنون العبايجي .٢
  عضواً / مرح مؤيد حسن. م .٣
  عضواً / السيدة سمر ايوب عبد اهللا .٤
  عضواً / السيد صهيب محمود خضر .٥
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  :ندو ة علميةحضور . ١٢

. ةقسم الهندسة المدني  / مدير المركز الندوة العلمية التي اقامتها كلية الهندسة         / ذنون الطائي   . د.حضر أ  •
  . على قاعة دجلة٢٨/٢/٢٠١٢في 

  :حضور احتفالية. ١٣

مدير المركز االحتفالية التي اقامتها كلية الفنون الجميلة بمناسـبة المولـد            / ذنون الطائي   . د.حضور أ  •
 .١٣/٢/٢٠١٢على قاعة المنتدى العلمي االدبي في . النبوي الشريف

الموصلية بتقديم خدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن         تقوم المكتبة   :  انشطة المكتبة الموصلية في المركز     -١٤
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

 ٥ الجرائد

 ٦ الملفات القديمة

  ١٣  اهداء كتب

 

  :الكتب المهداة الى المكتبة الموصلية. ١٥

  جهة االهداء  اسم الكتاب  اسم المؤلف  ت

  ابي سعيد الديوه جي. د.أ  شعر الجاحظ  سعيد الديوه جي   .١

الرمز في الـشعر العربـي قبـل          مؤيد صالح اليوزبكي   .٢

  ماالسال

  اهداء المؤلف

دراسات في االدب العربـي قبـل         مؤيد صالح اليوزبكي   .٣

  االسالم

 اهداء المؤلف
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البطولة في الشعر العربـي قبـل         مؤيد صالح اليوزبكي   .٤

  االسالم

 اهداء المؤلف

 اهداء المؤلف  الفرس والمرايا  مؤيد صالح اليوزبكي   .٥

 اهداء المؤلف  مرثية البن الوجد  نور وليد عبد   .٦

 اهداء المؤلف  مملكة الحضر العربية  حمود اسماعيل العبيديشاكر م   .٧

الوجوه الدخيلة في كتب الوجـوه        عبد الجبار فتحي زيدان   .٨

  نموذجاً)الذكر(والنظائر لفظ 

 اهداء المؤلف

 اهداء المؤلف  شعر/ همس الروح  مؤيد الجميلي   .٩

 اهداء المؤلف  شعر/ محاوالت بال التئام   مؤيد الجميلي.١٠

 اهداء المؤلف  حكايات سنو  وزهير الخير.١١

 اهداء المؤلف حكاية العجوز والقاضي والحرامي  زهير الخيرو.١٢

 اهداء المؤلف  حكاية الخنفساء  زهير الخيرو.١٣

  : أنشطة أخرى-١٦

استقبال زوار متحف التراث الشعبي يوميـاً، بمـا          -١
يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء على الصفات   

 مدينة الموصل عبر حقبهـا      المتعددة للتراث الشعبي في   
  .التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في        -٢
تخصص التاريخ الحديث والتاريخ اإلسـالمي واألدب       

  .العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

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

المساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية       -٤
والمعارض الفنية التي تقيمها الكليات واألقسام العلميـة        

  .في الجامعة
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