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  :الدوريات العلمية . أ
شرات   (تعد الدوريات العلمية          احثين في             إحدى ) المجالت والن شاط الب ا ن ى به ي يتجل ة الت ة الهام ذ العلمي  المناف

  : المرآز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهر
Q@NpbîÜ–ìß@òÜª@ @

  :المقاالت التاليةمن مجلة موصليات وضم ) ٣٧ (صدر العدد       
  رئيس التحرير  آلمة موصليات

  عبد الجبار محمد جرجيس    بدايات تشكيل المقاهي الشعبية في الموصل
  مظفر بشير    الكحل في الموروث الموصلي

  عبد اهللا امين آغا    المعجميون والمفهرسون الموصليون في المعارف االنسانية
عسكر راوندوز للطالب المفصولين م/من مذآرات الرائد الصحفي سعد الدين خضر

    ١٩٥٦ واحداث العراق بعد العدوان على مصر ١٩٥٧عام 
  سعد الدين خضر

  عادل البكري.د     العتاب صابون القلوب
  محمود الحاج قاسم.  د     الدآتور محمد جياد حمودي النعيمي..اطباء موصليون متميزون

  احمد قتيبة يونس. د  )الفنان الدآتور احمد المفرجي قراءة في لوحة(المسكوت عنه في اللوحة التشكيلية 
  قيس فاضل محمد. د    شاعرًا ومربيًا ومترجمًا..ميسر قاسم الخشاب

  محمد توفيق الفخري    المصادر النظيفة لتوفير وتوليد الطاقة
  رعد احمد امين الطائي. د  وقفة وفاء مع المربي الفاضل سالم اسماعيل العزيزة

  ميسون العبايجي. د    البي زآريا االزدي) ثي اهل الموصلطبقات محد(آتاب 
  مها سعيد حميد. د  اثر العالج بالمياه المعدنية من خالل المؤلفات الجغرافية لياقوت الحموي

  محمد نزار الدباغ.د  ألبي العباس بن الرومية) الرحلة النباتية(نبات العاقول في الموصل من خالل آتاب 
  هدى ياسين يوسف. د    الدين بن الصالح الشهرزوري الموصليالمحدث والفقيه تقي 

  علي عبد اهللا محمد. م    الفيل الذي غرق قبالة الموصل فكان نذير شؤم لصاحبه
      جوانب من انشطة المرآز العلمية
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رن ال       (وحملت عنوان   ) ٥٧( العدد    صدر ا في      تاسع عشر   الموصل والتجارة اإلقليمية في الق دور أورب ة ل مراجع

و اسماعيل    . للباحث م . )اقتصاد الشرق األوسط   اريخ                 (.عامر بل ة في الت ة المهم د البحث من البحوث التاريخي يع
ي           سلة من البحوث والكتب الت االقتصادي لوالية الموصل في القرن التاسع عشر، وهو عبارة عن بحث ضمن سل

  )ريخ الحديث سارة شيلز عن الموصل عن تلك الفترةآتبتها الباحثة البريطانية في التا
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سانية             ) ١٣( العدد  صدر   وم االن ة في العل راءات المصادر العلمي ى بق شرة شهرية تعن وتضمنت البحوث   . وهي ن
  :االتية

 عنوان المقال اسم الباحث
 ؤرخ لمدارس الموصل عبر تاريخهاي...  دور العلم في الموصل ذنون الطائي. د.أ
 )األرضصورة (ابن حوقل  دراسة تاريخية في آتابه  ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ
  دراسة سياسية حضارية-مدينة نصيبين في العصر العباسي  هدى ياسين يوسف.د
 ج قاسمتأليف الدآتور محمود الحا) طرائف وأحداث لبعض أطباء الموصل( علي احمد محمد العبيدي. د
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ى    ) ٤(  العدد)انشطتنا(نشرة  . ٤ شرة شهرية تعن إبراز وهي ن شطة  ب ة لمرآز دراسات الموصل    األن  وهي  . العلمي
   .موضوع هذا العدد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 المرئية اإلعالم المرآز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل وأهداف المرآز على التعريف بغايات إدارةتعمل  . ٥

اريخ                 . د.  أ والمقروءة وقد قام   ه والحديث عن ت شطة المرآز وفعاليات ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أن
سية تحكي االمس                     وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جب

عن طبيعة  فضال ؛الحرفي فيها  الجهد النسيج االجتماعي و، وابرز المهن والحرف وترابطوأهلهاالقريب للموصل  
ة منه      . االقتصادية في جوانبها المتعددة    يد، الموصلية، سما الموصل،       : امع عدة فضائيات تلفزيوني ة  الرش ، الجامعي

  . الترآمانية وغيرها،السالم،  الفرات،السومرية، اشور
اء أ .١ ضائية . د .لق ع ف ون الطائي م اذن ة الموروث ة للحديث عن اهمي اعة آامل دة س د لم سالم وامت ي ال ت ف

  .الموصل وجوانب من تاريخ وحضارة مدينة الموصل، فضًال عن ابرز المؤلفات التي صدرت
سعي                         .٢ دي الفخري وال ق افن د توفي ى قصر محم ات ال ة االلتف جرى الحديث مع فضائية السومرية عن اهمي

 .العادة ترميمه بوصفه احدى ابرز الشواهد العمارية التراثية في مدينة الموصل
  .لموصل والحديث عن اهمية اقامة معرض الكتاب الدولي في مدينة الموصللقاء مع سما ا .٣

  
  : من قبل باحثي المرآزانجاز البحث الثانيتم  : البحوث العلمية-ب

 عنوان البحث اسم الباحث
ش، . د.أ  الطائي يونسذنون.د.أ .١ ي داه د عل ديث    محم ي والح رب العرب اريخ المغ ي ت ة ف نهج والرؤي  الم

  والمعاصر
  الحرف والمهن في الموصل ابان عهود الدولة االتابكية المتأخرة جرجيسيوسف .د .٢
  دور قبيلة االزد السياسي في الموصل  العبايجيميسون ذنون.د .٣
  .توظيف المهن الشعبية في رواية يوم غابت الشمس لغانم خليل  يونساحمد قتيبة. د .٤
قراءة في نصوص مختارة من المأثور (بين دال المنطوق، ومدلول الفعل : الندابة علي احمد محمد. د .٥

  )الشعبي الموصلي
مدير اموال االيتام في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمة  عروبة جميل محمود. د .٦

  الشرعية
  دراسة تاريخية) هـ٦٥٦-٣٠٠(الوعظ في الموصل خالل الفترة  مها سعيد حميد. د .٧
  )بن جبير(موصل من خالل رحلة المظاهر الحضارية في ال هدى ياسين يوسف. د .٨
  مصائر آتب االقاليم والبلدان التي ذآرها ابن النديم محمد نزار الدباغ. د .٩
المكننة والتقنيات الزراعية في الموصل منذ اواخر القرن التاسع عشر حتى عام  اسماعيلعامر بلو. م .١٠

١٩٢١  
   دراسة وظيفية-السواس مهنة شعبية موصلية عبد الرزاق صالح. م .١١
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  دراسة ميدانية/ المهن والحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي  هناء جاسم السبعاوي. م .١٢
   دراسة ميدانية-سلوك االبناء وتصرفاتهم االسرية مرح مؤيد حسن. م .١٣
  :حلقات نقاشية. ت

ي      .١ ماعيل ف و إس امر بل ث ع ى الباح ه  ١٤/٣/٢٠١٢وألق ص بحث  ملخ
وم  ات الزراع (الموس ة والَتقان رن     المكنن ر الق ذ أواخ ل من ي الموص ة ف ي

ة           ) ١٩٢١التاسع عشر حتى عام      ات الزراعي م الَتقان اول الباحث أه وقد تن
ك       ان تل ي إب ال الزراع ي المج ة الموصل ف ي مدين دة ف ت معتم ي آان الت

 .الحقبة الزمنية
  
  
  
  
  

اريخ  .٢ دآتورة هدى ياسين يوسف بت ة ال دمت الباحث  ملخص ٢٨/٣/٢٠١٢وق
ر          المظا(بحثها الموسوم    ن جبي ) هر الحضارية في الموصل من خالل رحلة اب

ة الموصل من                 وهدف البحث إلى التعرف على المظاهر الحضارية في مدين
اعي         ديني واالجتم خالل زيارة الرحالة ابن جبير لها والتعرف على الجانب ال

ة اب     يرة الرحال ن س سير ع شيء ي ف ب ع التعري ي م صادي والعمران ن واالقت
  . إلى المشرقجبير وخط سير رحلته

  
  
  
  

  
   :قبول نشر بحوث علمية. ث

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

و مالمح          ذنون يونس الطائي. د. أ د الحف االستاذ الدآتور غانم محم
 من منهجيته التاريخية وتجربته الشعرية

ة   ( ي مجل شر ف ول للن مقب
 )سات موصلية درا

نهج        ذنون يونس الطائي. د.أ االستاذ الدآتور محمد علي داهش الم
ي    رب العرب اريخ المغ ي ت ة ف والرؤي

 الحديث والمعاصر

ة   ( ي مجل شر ف ول للن مقب
 )دراسات موصلية 

  
  : إصدار مؤلف. ج
امي و           : ابو العتيق (تم اصدار آتاب    . ١ شعبي الموصلي الع شعر ال مجموعة من ال

  . سعد سعيد الديوه جي الفصيح للباحث
  
  
  
  
  



 م٢٠١٢اذار  /  هـ ١٤٣٣ربيع الثاني ) ٤( العدد –أنشطتنا 
 

 ٥

  : والدورياتنشر مقاالت على موقع المرآز على االنترنت. ح
يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالتعريف بتاريخ                

  .راث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددةوحضارة وت
  msc92.6te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمرآز  . د.أنشر  -١
شر أ-٢ ن         . د. ن ست اون الي دل اي ع مي ى موق االت عل ن المق دد م ائي ع ون الط -Middle-eastذن

online.com  
دل     ) خطاطوا الموصل المعاصرون سيرة ومسيرة    (مقالة بعنوان   محمد نزار الدباغ    .  نشر د  -٣ ع مي على موق

  Middle-east-online.comايست اون الين
دد                   . ذنون الطائي مقالة عن د    . د. نشر أ  -٤ ة الع رة مدين دة ذاآ  ٩حنا خياط اول وزير صحة عراقي في جري

  .١٨/١/٢٠١٢في 
  : المحاضرات. خ

ة               يقوم االساتذة في المرآز بأنش          اء المحاضرات العلمي طة علمية اخرى خارج اطار العمل البحثي وبخاصة الق
  :على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام العلمية وآما يأتي

ار ظاهر مصلح     (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  .١ سم          ) عم اريخ الحديث ، ق وراه في الت طالب دآت
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية الترآية (ته الموسومة آلية االداب واطروح/ التاريخ

ا في اختصاص           ) ثامر شاآر محمود  (ذنون الطائي على الطالب     . د.ويشرف أ  .٢ اريخ  (في الدراسات العلي ت
الته الموسومة        / قسم التاريخ ) حديث افي في الموصل           (آلية االداب في رس ا الثق اسرة آل الفخري ودوره

 ).٢٠٠٠حتى سنة 
اريخ حديث       ) سر إبراهيم رشا مي (وعلى   .٣ التها الموسومة   / طالبة ماجستير ت ين    (ورس ة ب ات التجاري العالق

 .آلية االداب/ قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وترآيا 
دي     (وعلى   .٤ الم مهي اريخ             ) غازي س سم الت اريخ الحديث، ق الته      / طالب ماجستير في الت ة، ورس ة التربي آلي

 ).١٨٥١-١٧٥٠العشائر العراقية خالل العهد العثماني موقف القوى المحلية من (الموسومة 
ى  .٥ ود صالح(وعل ثم محم اريخ) هي سم الت اريخ الحديث، ق ي الت الته / طالب ماجستير ف ة االداب، ورس آلي

 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 
ون              ) ستاذ مساعد ا(احمد قتيبة يونس    . يقوم الباحث د   .٦ ة الفن ة في آلي ة الفني بإلقاء محاضرات في قسم التربي

 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . الجميلة
وم الحاسوب      ) مدرس(محمد نزار الدباغ  . يقوم الباحث د   .٧ سم عل اة وق وم الحي بالقاء محاضرات في قسم عل

 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . في مادة حقوق االنسان والديموقراطية. في آلية التربية
ة د    .٨ د       . تقوم الباحث ا سعيد حمي ادة                ) مدرس (مه ة في م ة التربي اء في آلي سم الفيزي اء محاضرات في ق بالق

 .٢٠١٢-٢٠١١حقوق االنسان والديموقراطية للعام الدراسي 
  :حضور ندوات ومعارض. د

 .٢٠/٣/٢٠١٢يوم الثالثاء ) اصالة وابداع.. القراءات الموصلية(ذنون الطائي ندوة . د.حضور أ .١
ضور أ .٢ دوة   . د.ح ائي ن ون الط ية  (ذن شآت الهندس ة –المن شاآل والمعالج يس  )  الم وم الخم ي

٢٢/٣/٢٠١٢. 
 . تأليف واخراج بيات مرعي).الجان والمجنون(ذنون الطائي افتتاح مسرحية . د.حضور أ .٣
 .للمصمم الشاب سعد الطيبذنون الطائي افتتاح المعرض االول في فن الجرافيك . د.حضور أ .٤
راقيين                . د.ور أ حض .٥ شكيليين الع ة الت ه جمعي ذي اقامت ذنون الطائي المعرض السابع للفنون التشكيلية ال

 .فرع نينوى على قاعة فسيفساء في معهد الفنون الجميلة للبنين
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  : االولمعرض الكتاب الدولي. ذ
ذي                  . د.ساهم أ  وى وال دولي االول في نين اب ال وى      ذنون الطائي بعشرة مؤلفات في معرض الكت ه محافظة نين اقامت
  .لي الموص على قاعة نقابة المهندسين ف٢٠١٢اذار ) ٢٨ - ٢٠(للفترة 

  
  :حضور اجتماع. ر
ورابي            / محمد نزار الدباغ    . د حضور   - ة  / مسؤول المكتبة االفتراضية في المرآز ورشة عمل في قاعة حم المكتب

  .٤/٣/٢٠١٢المرآزية في 

  
شة              ميسون ذنون العبايجي اجت   .  حضور د  - ة لمناق ماعًا لمسؤولي شعب ضمان الجودة واالداء الجامعي في الجامع

  .في قاعة الخوارزمي، في آلية هندسة االلكترونيات. ٧/٣/٢٠١٢المرحلة الثانية من عملية التقييم الذاتي يوم 
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  :دورات. ز
دريب الجامعي ل          دورة سالمة اللغة العربية      -١ رة من     في مرآز تطوير طرائق التدريس والت  ٢٠/٣/٢٠١٢-١٨لفت

  ))مدير. م(و االنسة بشرى عبد الكريم ذنون ) مترجم اقدم(السيدة ميادة سعيد محمد : (وتم ترشيح الموظفتين 
 ٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥ للفترة من  في آلية علوم الحاسوب والرياضيات،)Word 2007( دورة معالجة النصوص -٢

  :وتم ترشيح التدريسيين التالية اسماؤهم ادناه
 .ميسون ذنون العبايجي. د .١
 .علي احمد محمد. د .٢
 .عروبة جميل محمود. د .٣
  .مها سعيد حميد. د .٤
 .محمد نزار الدباغ. د .٥
 .هدى ياسين يوسف. د .٦

 .هناء جاسم محمد. م .٧
  .مرح مؤيد حسن. م .٨

  
  
  
  :شهادات تقديرية. س

ز  . حصول د شاعر الراحل مجرن عزي دى ال ة من منت هادة تقديري ى ش د عل د محم ي احم ام عل اد الع ابع لالتح الت
  .) نينوى للشعر الشعبيإبداعدرع (تحكيم بلجنة اللألدباء الشعبيين لمساهمته 

  
  
  
  
  
  
  
ز    -ش ي المرآ لية ف ة الموص شطة المكتب ن        :  ان ين م احثين والدارس دماتها للب ديم خ لية بتق ة الموص وم المكتب تق

ة الموصل           التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصا            ائق عن مدين دوريات والوث در وال
 :في حقبها التاريخية المختلفة وآانت االعارات فيها خالل الشهر آما يأتي

 ٦٠ عدد االعارات
 ١٠ الدوريات
 ١٥ الرسائل
 ١٢ االطاريح
 ٦٥ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة
  ٤  اهداء آتب

  



 م٢٠١٢اذار  /  هـ ١٤٣٣ربيع الثاني ) ٤( العدد –أنشطتنا 
 

 ٨

  تب المهداة الى المكتبة الموصليةالك. ص

  
  االهداء  المؤلف  العنوان

  مرآز الدراسات االقليمية  سعد سعيد الديوه جي  فلسطين دراسات ومقاالت في التاريخ والتراث .١
  اهداء المؤلف  طورهان المفتي  شعر/ نصيف الشمس  .٢
  اهداء المؤلف  ادمون السو  شيرو ملكثا اثر وأسطورة .٣
  اهداء المؤلف  ادمون السو  مار قرداخ الشهيد .٤

  
  :رى أنشطة أخ-ض
شعبي  -١ راث ال ف الت تقبال زوار متح ا . اس ًا، بم يومي

صفات               ى ال ضوء عل سلط ال سية، ت يضمه من مجسمات جب
ا     ر حقبه ة الموصل عب ي مدين شعبي ف راث ال ددة للت المتع

  .التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة
ي  -٢ ا ف ة الدراسات العلي ة لطلب شارات العلمي ديم االست تق

اري  صص الت المي واألدب    تخ اريخ اإلس ديث والت خ الح
  .العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المرآز

ة       -٣ ة واالجتماعي ات التاريخي االت والدراس شر المق ن
  .واألدبية في الصحف والمجالت الثقافية

ة     -٤ دوات العلمي ؤتمرات والن ضور الم ي ح ساهمة ف الم
ة ف           سام العلمي ي والمعارض الفنية التي تقيمها الكليات واألق

  .الجامعة
 

 


