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     برعاية األستاذ الدكتور أبي سعيد الديوه جي، رئيس جامعة الموصـل، عقـد مركـز دراسـات                 
 دراسة  - الموصل   المهن والحرف الشعبية القديمة في مدينة     (الموسومة  ) ٤٣(الموصل ندوته العلمية    

   بحثاً ٢١ وقد ألقي فيها  ٢٠١٢ نيسان ٩في ) تاريخية معرفية
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مهنـة   بحث الندوة االول وكـان بعنـوان         احمد قاسم الجمعة  . د.أ     وقد القى   
  الترخيم التراثية في الموصل

 
 : بحوثهم وهم كل من بإلقاء  في الندوةوقد اعقبه االساتذة المشاركون

  صيد الطيور عند اآلشوريين             ء جليل عيسىلقا. د. م .٢
السماك في ضوء النصوص المسمارية       شيماء علي النعيمي. د. م .٣

  والمنحوتات االثرية في بالد آشور

  
حرفة الخياطة في العـصر اآلشـوري         وصال فيصل حمادي. م. م .٤

  الحديث
  آشورصناعة الغزل والنسيج في بالد   حسنين حيدر عبد الواحد. م.م .٥
المهن والحرف في الحقـب االتابكيـة         يوسف جرجيس جبو. د.م.أ .٦

  المتأخرة دراسة في النتاج الحضاري
حرفة الغزل والنسيج في العهود القديمة        ازهار هاشم شيت. د.م.أ .٧
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  واالسالمية
حرفة الوراقة في الموصل منذ القـرن         مها سعيد حميد. د.م .٨

الرابع وحتى منتصف القـرن الـسابع       
  الهجري

صناعة التحف المعدنية في الموصل في        هدى ياسين يوسف. د.م .٩
  العهود االتابكية

وسن عبد المطلب   . م.م .١٠
  حسن

صناعة تكفيت المعـادن فـي مدينـة        
  الموصل خالل العصر العباسي

ــون .د.م.أ .١١ ــسون ذن مي
  العبايجي

مهنة العبـايجي فـي الموصـل منـذ         
  ٢٠منتصف ق

ــل . د. م .١٢ ــة جمي عروب
  محمود

ة في الموصـل فـي      التنظيمات الحرفي 
  اواخر العهد العثماني

  
مهنة الدباغـة فـي الموصـل خـالل           محمد نزار الدباغ. د. م .١٣

  العصور الحديثة
صناعة وتجارة النحاس في الموصـل        عامر بلو اسماعيل. م .١٤

  خالل القرن التاسع عشر

صناعة الفخار والتنانير الطينيـة فـي         الباحث علي عبد اهللا خضر .١٥
حرفـة  ( الحديثة   الموصل خالل العصور  

  )الكوازين
  السقّا من المهن المنقرضةالباحث عبدالجبارمحمد جرجيس .١٦
المهن والحرف المنقرضـة او اآليلـة         الباحث محمد توفيق الفخري .١٧

  لالنقراض في الموصل
ومدلول الفعل  ،  العدادة بين دال المنطوق     علي احمد محمد. د. م .١٨

قراءة في نصوص مختارة من المأثور      (
  )الموصلي

 مهنة عائلية متوارثـة     -الطب الشعبي   عبد الرزاق صالح محمود. م .١٩
   دراسة ميدانية-في مدينة الموصل

حرفة الصياغة قديماً وحديثاً في مدينة        مرح مؤيد حسن. م .٢٠
  الموصل
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الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع       هناء جاسم محمد. م .٢١
   دراسة ميدانية-الموصلي

@ @

l@N@òîàÜÈÛa@pbíŠë‡ÛaZ@ @

 المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بهـا نـشاط          إحدى) المجالت والنشرات (تعد الدوريات العلمية         

  : الباحثين في المركز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهر

†‡ÈÛa@Š‡–@@SVë@òîÜ–ìß@pbaŠ†@òÜª@åß@@oàšòîmüa@tìzjÛaZ@ @
 حمــدان رمــضان محمــد  . د.م.أ
  

تعايش السلمي في العراق بين الواقع والطمـوح        ال: 
  دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل

ــسبعاوي. م ــد الـ ــف حامـ  يوسـ
  

اآلثار االجتماعية إلرتفاع قيمة العقار في المناطق       : 
 دراسة نظرية في علم االجتماع الحضري      -الحضرية

  -مدينة الموصل أنموذجاً -
 حـــارث علـــي العبيـــدي  . م
  

لتفاعل االجتماعي فـي الحيـاة الجامعيـة        أنماط ا : 
 أنثروبولوجيـة فـي جامعـة       -دراسة اجتماعيـة    

  الموصل
ــسبعاوي . م ــم الـ ــاء جاسـ  هنـ
  

الحرف الشعبية من وجهة نظر المجتمع الموصلي       : 
   - دراسة ميدانية-

ــف . د. م ــين يوسـ ــدى ياسـ  هـ
  

 كتابـه    صـالح احمـد العلـي فـي         الدكتور منهج: 
  )محاضرات في تاريخ العرب(

 عروبـــة جميـــل محمـــود. د. م
  

مهور الزواج في مدينة الموصل في أواخر العهـد         : 
دراسة (العثماني من خالل سجالت المحكمة الشرعية       

  )وثائقية
ــونس . د.م.أ ــة يـ ــد قتيبـ  احمـ
  

داللة المهن والحـرف  فـي الحكايـة الـشعبية           : 
  .الموصلية

مار الشائكة للقاص أحمد    قراءة في األق  : فعل السرد :   علي احمد محمد العبيدي. د. م
  العبيدي
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Q@NpbîÜ–ìß@òÜª@ @

 وهو عدد خاص باستذكار العلمين الموصليين الـراحلين         من مجلة موصليات  ) ٣٨ (صدر العدد        

الكلمـات   وضم   محمود الجليلي اول رئيس لجامعة الموصل     . د.الشيخ والخطاط االديب علي الراوي وأ     

  :٩/٢/٢٠١٢ و٥/١اقيما في التي القيت في االستذكارين اللذين 

رئيس   كلمة موصليات
  التحرير

  ابي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة  في استذكار الشيخ علي الراوي. د.كلمة أ

  
  

  دراسات الموصل   مديرمركز- رئيس اللجنة التحضيرية -ذنون الطائي . د.كلمة أ

  
  لقرآن الكريم مديرة مركز ام القرى لتحفيظ ا-كلمة السيدة تيماء النجفي 

  احمد قاسم الجمعة. د.كلمة  أ
  عادل البكري. كلمة د
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   عميد كلية العلوم اإلسالمية-عبد اهللا الظاهر . كلمة د
  )تاريخ وفاة الشيخ علي الراوي (-األديب مظفر بشير

   كلية اآلداب-الدكتور عبدالستار فاضل النعيمي )/ في ذمة اهللا(شيخنا علي بن حامد الراوي 
  ة الشيخ خليل إبراهيم الشكرجيكلم

  قصيدة الشيخ ابراهيم المشهداني
   كلية الهندسة-عبد الرزاق الحمداني. كلمة  م

  )عن اسرة الشيخ علي الراوي(كلمة محمد علي الراوي 
  خ فاضل يونس البدرانيقصيدة الشي

  
  

  جليليمحمود ال. د.ستذكار أابي سعيد الديوه جي رئيس الجامعة في  ا. د.كلمة أ

  
  دراسات الموصل مركز   مدير-ضيرية  رئيس اللجنة التح-ذنون الطائي . د.كلمة أ
   كلية الطب-طاهر الدباغ  .د.كلمة أ
   كلية اآلثار-أحمد قاسم الجمعة.د.كلمة أ

   كلية االداب-هاشم يحيى المالح . د.كلمة أ 
   كلية الطب-سمير يحيى عثمان . كلمة د

   أمين أغاكلمة الباحث عبد اهللا
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  ..........................................................كلمة الباحث محمد توفيق الفخري
  ......................................... عن اسرة الجليلي-سنان عبد اهللا الجليلي . كلمة م
  
٢ .@ñ‹“ãòîÜ–ìß@paõbšaZ@ @
شرة اضاءات موصلي      من   )٥٨(العدد  صدر   آما وان     ةن  وحملت عن

ة الموصل         ( ى في جامع ة االول  –المشكالت الدراسية لطلبة المرحل
  .هناء جاسم محمد السبعاوي. ثة مللباح. )دراسة ميدانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
@ @

S@NòîÜ–ìß@paõa‹Ó@ñ‹“ã@@ @

وتضمنت . وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم االنسانية          ) ١٤( العدد  صدر  

  :التيةالبحوث ا

 عنوان المقال اسم الباحث
عرض كتاب امارة الموصل في      مها سعيد حميد. د

 ٥٢١-٤٨٩العصر السلجوقي   
 هـ

 سـعيد    لألستاذ تاريخ الموصل  هدى ياسين يوسف.د
 جيه الديو

ــال  مرح مؤيد حسن. م ــات األطف ــة -وفي  دراس
ميدانية تحليلية فـي محافظـة      

-١٩٩٠(نينوى للمـدة مـن      
١٩٩٩( 

 

األحياء المتخلفة فـي مدينـة       هناء جاسم محمد. م
 دراسة ميدانية فـي     -الموصل  

 -حي الرافدين 
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T@N@@ñ‹“ãIbänİ“ãcH@العلمية لمركز دراسات الموصـل     األنشطة بإبرازوهي نشرة شهرية تعنى     ) ٥( العدد . 

   .وهي موضوع هذا العدد

 
  
ل . ٥ ات  إدارةتعم ف بغاي ى التعري ز عل داف المرآ ز اوأه ائل    المرآ ع وس اءات م الل اللق ن خ ة م الملعلمي  اإلع

ه والحديث              . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ     ز وفعاليات شطة المرآ ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أن
سية                  ا يضمه من موضوعات ومجسمات جب شعبي بم راث ال عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف الت

اعي و    ، وابرز المهن والحرف وترابط    هاوأهلتحكي االمس القريب للموصل      د   النسيج االجتم ا     الجه  ؛الحرفي فيه
ة منه        . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      فضال ضائيات تلفزيوني الرشيد، الموصلية، سما      : امع عدة ف

  . الترآمانية وغيرها،السالم،  الفرات،السومرية، اشور، الجامعية الموصل،

حلقتـين قـوام    ) الموصل الحـضارة  ( اذاعة صوت الموصل في برنامج       ئي مع ذنون الطا . د. لقاء أ  .١

وقوام الساعة الثانية تحدث فيها     . الواحدة ساعة االولى تحدث فيها عن الحرف الشعبية في الموصل         

 عن المال عثمان الموصلي ودوره في الموسيقى العربية 

 كاملة للحديث عن اهمية الموروثات في       ذنون الطائي مع فضائية السالم وامتد لمدة ساعة       . د. لقاء أ  .٢

  .الموصل وجوانب من تاريخ وحضارة مدينة الموصل، فضالً عن ابرز المؤلفات التي صدرت

جرى الحديث مع فضائية السومرية عن اهمية االلتفات الى قصر محمد توفيق افندي الفخري والسعي  .٣

 . في مدينة الموصلالعادة ترميمه بوصفه احدى ابرز الشواهد العمارية التراثية

  .لقاء مع سما الموصل والحديث عن اهمية اقامة معرض الكتاب الدولي في مدينة الموصل .٤
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pMòîàÜÈÛa@tìzjÛa@Z@@óÜÇ@ÝàÈÛa@szjÛa@Œb−asÛbrÛa×‹¾a@ïrybi@ÝjÓ@åß@Z@ @

 عنوان البحث اسم الباحث
  ربته الشعريةمالمح من منهجيته وتج/ غانم محمد الحفو . د.أ ذنون يونس الطائي.د.أ .١
  االربيليون وقالئد الجمان البن الشعار الموصلي يوسف جرجيس.د .٢
  .عالقة علماء الموصل بنظامية بغداد في القرنين السادس والسابع الهجريين ميسون ذنون العبايجي.د .٣
  المسكوت عنه في قصص احمد جار اهللا القصيرة جداً احمد قتيبة يونس. د .٤
قراءة في مروات عمار احمد عبد      : ي الرسمي بين التلقائية والتصنع      الشعبي ف  علي احمد محمد. د .٥

  الباقي
  .الوصية في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمة الشرعية عروبة جميل محمود. د .٦
  )دراسة في سيرته ونشاطه العلمي(القاضي الموصلي ابو جعفر السمناني  مها سعيد حميد. د .٧
  ل الشام في الموصل واثرهم على النشاط العلمي فيهااه هدى ياسين يوسف. د .٨
  باعشيقا في مدونات البلدانيين والمؤرخين محمد نزار الدباغ. د .٩
   في الدولة العثمانية على االوضاع المحلية في الموصل١٩٠٩تداعيات ثورة  عامر بلواسماعيل. م .١٠
   دراسة سوسيو انثروبولوجية–المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي  عبد الرزاق صالح. م .١١
  دراسة ميدانية/ المدارس االهلية والحكومية في مسار التنمية هناء جاسم السبعاوي. م .١٢
  اسهامات االنترنت في تنمية الثقافة التعليمية مرح مؤيد حسن. م .١٣

@ @

t@Nòî’bÔã@pbÔÜyZ@ @

ل العهد العثماني في سجالت مدير اموال االيتام في الموصل خال/ عروبة جميل محمود. القت الباحثة د -١
  ١١/٤/٢٠١٢/ المحكمة الشرعية

  

  
  
  
/  المسكوت عنه في قصص احمد جار اهللا القصيرة جداً/ احمد قتيبة يونس. د. م. القى الباحث أ-٢
٢٥/٤/٢٠١٢  
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x@NòîàÜÇ@tì¢@‹“ã@ÞìjÓZ @ @
  :تم قبول نشر البحوث العلمية التالية في مجلة دراسات موصلية 

 جهة النشر اسم البحث اسم الباحث

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

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

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

 المعاصرالحديث و

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

@ @

@NÑÛûß@Ša‡–g@Z@ @

  .لمؤلفه طالل حسن)  خمس مسرحيات للفتيان-هيال يا رمانة(اصدر آتاب تم . ١

  
  
  
  
  
  
  
  

…@Noããüa@óÜÇ@×‹¾a@ÉÓìß@óÜÇ@pübÔß@‹“ãpbíŠë‡Ûaë@Z@ @

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

  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  
†@Npa‹šba@Z@ @

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

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

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

 ).٢٠٠٠حتى سنة 
اريخ حديث       ) رشا ميسر إبراهيم  (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

 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (الموسومة 
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ى  .٥ ود صالح(وعل ثم محم اريخ) هي سم الت اريخ الحديث، ق ي الت ا/ طالب ماجستير ف ة االداب، ورس لته آلي
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

ون              ) استاذ مساعد (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      ) سمدر(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
 .٢٠١٢-٢٠١١م الدراسي حقوق االنسان والديموقراطية للعا

ˆ@NŠbÈßë@paë‡ã@Šì›yZ@ @

في كلية  ) غياب الشحة واالستدامة وتغير المناخ    : الموارد المائية  (ندوة  ذنون الطائي   . د.حضور أ  .١
 .)٤/٤/٢٠١٢(قسم هندسة الموارد المائية في / الهندسة 

 االساسـية تحـت   لكلية التربية) الوطني االول(المؤتمر العلمي الخامس    ذنون الطائي   . د.حضور أ  .٢
 ).١٢/٤/٢٠١٢-١١(للفترة ) تفعيل التعليم االساسي مدخل الى جودة التعليم(شعار 

 في كلية الـصيدلة فـي       )كنز الحياة المخفي  .. الخاليا الجذعية    (ندوة  ذنون الطائي   . د.حضور أ  .٣
)١٢/٤/٢٠١٢.( 

الجهود العلميـة   (لموسومة   العلمية التاسعة لكلية العلوم االسالمية ا      ندوةالذنون الطائي   . د.حضور أ  .٤
 ).١٧/٤/٢٠١٢(في ) لمحدثي الموصل

 العلمية الحادية عشر لكلية الحقوق والتي اقامها فرع القانون العام           ندوةالذنون الطائي   . د.حضور أ  .٥
 ).١٨/٤/٢٠١٢(في ) دجلة والفرات انموذجاً/ النظام القانوني لالنهار الدولية(تحت عنوان 

الجيوتكنيك (قسم الهندسة المدنية بعنوان     /  العلمية في كلية الهندسة    دوةنالذنون الطائي   . د.حضور أ  .٦
 )١٩/٤/٢٠١٢(في ) والمشاكل الهندسية البنية مدينة الموصل

 وقـد   ١٩/٤/٢٠١٢ العلمية الخامسة لكلية التربية االساسية فـي         ندوةالذنون الطائي   . د.حضور أ  .٧
 .نون يونس االطرقجيذ. د.خصصت هذا الشهر لالختفاء باالكاديمي والشاعر أ

مركـز االشـغال    / المعرض السنوي الذي اقامه قسم االعداد والتدريب        ذنون الطائي   . د.حضور أ  .٨
-١٧(اليدوية التابع للمديرية العامة لتربية نينوى وعلى قاعة معهد الفنون الجميلـة للفتـرة مـن                 

١٩/٤/٢٠١٢.( 

لقسم اللغة العربيـة    ) لسانيات العربية ال(المؤتمر العلمي الدولي السادس     ذنون الطائي   . د.حضور أ  .٩
 .وعلى قاعة االستاذ الدكتور محمود الجليلي) ٢٢/٤/٢٠١٢(في . في كلية التربية

 جامعـة   –المؤتمر الوطني االول المشترك بين كلية الفنـون الجميلـة           ذنون الطائي   . د.حضور أ  .١٠
فـي  ) لمجتمع الحـضاري  الفن واجهة ا  ( جامعة بغداد تحت شعار      –الموصل وكلية الفنون الجميلة     

٢٤/٤/٢٠١٢. 

قسم علوم القرآن والتربيـة     /  العلمية السابعة لكلية التربية للبنات       ندوةالذنون الطائي   . د.حضور أ  .١١
 ).٢٦/٤/٢٠١٢(في ) المعالجات الشرعية للعقود المصرفية: (االسالمية والموسومة

  
  
  
  
  



 م٢٠١٢نيسان  /  هـ ١٤٣٣جمادي االول ) ٥( العدد –أنشطتنا 
 

 ١٢

Œ@NòîàÜÇ@paë‡ã@Z@ @

التـي  ) الجهود العلمية لمحدثي الموصل   (شارك التدريسيون ادناه في ندوة            
  : بالبحوث التالية١٧/٤/٢٠١٢اقامتها كلية العلوم االسالمية في 

طبقات محدثي اهل الموصل البـن      / ميسون ذنون العبايجي  . د.م.أ .١
 .زكريا االزدي من خالل كتاب تاريخ بغداد للخطيب البغدادي

  

  

  

  

-٥٧٧(  الصالح الشهرزوري الموصـلي    المحدث والفقيه تقي الدين بن    / هدى ياسين يوسف  . د .٢
 ).م١٢٤٥-١١٨١/هـ٦٤٣

  

  

  

 
 ).م١٢٢٥/هـ٦٢٢(ابن باز الموصلي محدثاً /  محمد نزار الدباغ. د .٣

  

 
 .هـ٣علم الحديث في الموصل في القرن / مها سعيد حميد. د .٤

  
  
  
  
‘@NÊbànua@Šì›yZ@ @

 ١/٤/٢٠١٢اضيات في   ورشة عمل في كلية علوم الحاسوب والري      ميسون ذنون العبايجي    . دحضور     .١
 . حول ما انجزت الكلية بخصوص التقييم الذاتي والتوثيق االلكتروني

المكتبة المركزيـة   اجتماعاً في   مسؤول المكتبة االفتراضية في المركز      / محمد نزار الدباغ    . حضور د  .٢
  .)١١/٤/٢٠١٢(في 

ء الجامعي في الجامعة    ميسون ذنون العبايجي اجتماعاً لمسؤولي شعب ضمان الجودة واالدا        . حضور د  .٣
  .)١٩/٤/٢٠١٢( يوم  وفق معايير اتحاد الجامعات العربية التقييم الذاتيالتقرير النهائي لملفلمناقشة 
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•@NícÐ†bZ@ @

رئيس قسم الدراسات االدبية والتوثيق الى بغداد لحضور اجتمـاع          / استاذ مساعد / احمد قتيبة يونس    .  ايفاد د  -

في هيئة البحث العلمي في مقر وزارة التعلـيم العـالي           ) لجنة التخصصات االنسانية  (لجان التخصصات العلمية    

  ).١٨/٤/٢٠١٢(والبحث العلمي في 

رئيس قسم الدراسات التاريخية واالجتماعيـة الـى جامعـة          / استاذ مساعد / ميسون ذنون العبايجي    .  ايفاد د  -

طبقات : ( ببحثها الموسوم    ٣٠/٤/٢٠١٢-٢٩ترة  تكريت للمشاركة في المؤتمر العلمي السادس لكلية االداب للف        

  ).محدثي اهل الموصل ألبي زكريا االزدي من خالل المصادر التاريخية

™@Nòí‹í‡Ôm@pa†bè’Z @ @
من (ذنون الطائي على شهادة تقديرية لمشاركته في ندوة كلية التربية الرياضية الموسومة             . د.حصول أ  .١

 ).٥/٤/٢٠١٢(في ) اء جيل جديداجل رياضة مدرسية زاهرة واعدة تساهم في بن

 
ذنون الطائي على شهادة تقديرية لمشاركته في اعمال المؤتمر العلمي الوطني االول بـين              . د.حصول أ  .٢

 .٢٥/٤/٢٠١٢-٢٤للفترة . جامعة بغداد/  جامعة الموصل وكلية الفنون الجميلة /كلية الفنون الجميلة

المهن والحرف الشعبية   (يرية لمشاركتها في ندوة     ميسون ذنون العبايجي على شهادة تقد     . د.م.حصول أ  .٣

  ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–القديمة في مدينة الموصل 

المهن والحرف الـشعبية    (عروبة جميل محمود على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة          . د. حصول م  .٤

  ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–القديمة في مدينة الموصل 

المهن والحرف الشعبية القديمة    (مها سعيد حميد على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة          . د. حصول م  .٥

  ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–في مدينة الموصل 

المهـن والحـرف الـشعبية      (هدى ياسين يوسف على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة          . د.حصول م  .٦

  ).٩/٤/٢٠١٢(في ) دراسة تاريخية معرفية –القديمة في مدينة الموصل 
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المهن والحرف الشعبية القديمة (محمد نزار الدباغ على شهادة تقديرية لمشاركته في ندوة . د. حصول م .٧

 ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–في مدينة الموصل 

 

 على شهادة تقديرية لمشاركته فـي       علي احمد محمد العبيدي   . د. حصول م  .٨

 دراسـة تاريخيـة     –المهن والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصـل         (ندوة  

 ).٩/٤/٢٠١٢(في ) معرفية

  

  

  

عامر بلو اسماعيل على شهادة تقديرية لمشاركته فـي نـدوة           . حصول م  .٩

)  دراسة تاريخية معرفية   –المهن والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصل        (

 ).٩/٤/٢٠١٢(في 

  

لح محمود على شهادة تقديرية لمشاركته في ندوة        عبد الرزاق صا  . حصول م  .١٠

في )  دراسة تاريخية معرفية   –المهن والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصل        (

)٩/٤/٢٠١٢.(  

المهـن  (مرح مؤيد حسن على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة          . حصول م  .١١

 دراسـة   –والحرف الشعبية القديمة في مدينـة الموصـل         

 ).٩/٤/٢٠١٢( في )تاريخية معرفية

المهـن  (هناء جاسم محمد على شهادة تقديرية لمشاركتها في نـدوة           . حصول م  .١٢

 دراسـة   –والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصـل        

  ).٩/٤/٢٠١٢(في ) تاريخية معرفية

  

  

  

  

 

ثي الجهود العلمية لمحد(ميسون ذنون العبايجي على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة . د .م .حصول أ .١٣

 .١٧/٤/٢٠١٢التي اقامتها كلية العلوم االسالمية في ) الموصل
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الجهـود العلميـة لمحـدثي      (هدى ياسين يوسف على شهادة تقديرية لمشاركتها في نـدوة           . حصول د  .١٤

 .١٧/٤/٢٠١٢التي اقامتها كلية العلوم االسالمية في ) الموصل

 
) الجهود العلمية لمحدثي الموصل   (ي ندوة   محمد نزار الدباغ على شهادة تقديرية لمشاركته ف       . حصول د  .١٥

 .١٧/٤/٢٠١٢التي اقامتها كلية العلوم االسالمية في 

) الجهود العلمية لمحدثي الموصـل    (مها سعيد حميد على شهادة تقديرية لمشاركتها في ندوة          . حصول د  .١٦

 .١٧/٤/٢٠١٢التي اقامتها كلية العلوم االسالمية في 

المهـن  (على شهادة تقديرية لمشاركتها فـي نـدوة         ) مدير. م(ن  حصول االنسة بشرى عبد الكريم ذنو      .١٧

  ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصل 

المهـن  (على شهادة تقديرية لمـشاركتها فـي نـدوة          ) مترجم اقدم (حصول السيدة ديرا ميساك ايسف       .١٨

 ).٩/٤/٢٠١٢(في )  دراسة تاريخية معرفية–والحرف الشعبية القديمة في مدينة الموصل 

 في المؤتمر العلمي الـسادس لكليـة        تهالمشاركميسون ذنون العبايجي على شهادة تقديرية       . حصول د  .١٩

طبقات محدثي اهل الموصل ألبي زكريا االزدي مـن         : ( ببحثها الموسوم    ٣٠/٤/٢٠١٢-٢٩االداب للفترة   

  ).خالل المصادر التاريخية

  
  
M@@nØ¾a@òİ“ãa@@@@@×‹¾a@À@òîÜ–ì¾a@òj :                   سيين احثين والدارسين من التدري ديم خدماتها للب ة الموصلية بتق وم المكتب تق

ا                            ة الموصل في حقبه ائق عن مدين دوريات والوث وفير عدد من المصادر وال وطلبة الدراسات العليا، عن طريق ت
 :التاريخية المختلفة وآانت االعارات فيها خالل الشهر آما يأتي

 ٦٠ عاراتعدد اال
 ١٠ الدوريات
 ١٥ الرسائل
 ١٢ االطاريح
 ٦٥ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة
  ١٧  اهداء كتب
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Â@NØÛaòîÜ–ì¾a@òjnØ¾a@¶a@ña‡è¾a@kn@ @

  
lbnØÛa@áa@ @ÑÛû¾a@ @õa‡çüa@òèu@ @

شاكر محمود اسماعيل     مملكة الحضر العربية .١
  العبيدي

  اهداء المؤلف

ب الوجوه والنظائر لفـظ     الوجوه الدخيلة في كت    .٢
  انموذجاً) الذكر(

  اهداء المؤلف  عبد الجبار فتحي زيدان

  اهداء المؤلف  مؤيد الجميلي  شعر/ همس الروح .٣
  اهداء المؤلف  زهير الخيرو  حكايات سنو .٤
  اهداء المؤلف  زهير الخيرو  حكاية العجوز والقاضي والحرامي .٥
  اهداء المؤلف  زهير الخيرو  حكاية الخنفساء .٦
  اهداء المؤلف  مظفر بشير   البديعألوانيخ الشعري لون من التار .٧
  اهداء المؤلف  مظفر بشير  في السالمة اللغوية .٨
  اهداء المؤلف  ميسر بشير  الحسن البصري .٩
  اهداء المؤلف ميسر بشير  رجال خالدون .١٠
  اهداء المؤلف ميسر بشير  تجارب حياة: البصائر .١١
 والمباني العربية في الموصل على ضوء اآلثار .١٢

  النقد الحديث
  اهداء المؤلف  قصي حسين ال فرج

المكتبات العامة الموصلية منذ القـرن الثـامن         .١٣
  عشر وحتى القرن العشرين

  اهداء المؤلف  قصي حسين ال فرج

الصراع العربي االسـرائيلي فـي الـسياسة         .١٤
دراسـة  ) ١٩٧٩-١٩٧٣(الخارجية االمريكية   

  تاريخية سياسية

مركــز الدراســات  
  االقليمية

  لدراسات االقليميةمركز ا

  اهداء المؤلف  سعد الدين خضر  )كتاب الضد(مطارحات علي الوردي  .١٥
عالقات تركيا االقليمية في عهد حكومة حزب        .١٦

  ٢٠١١-٢٠٠٢العدالة والتنمية 
مركــز الدراســات  

  االقليمية
  مركز الدراسات االقليمية

  اهداء المؤلف  مؤيد الجميلي  شعر/ نهر الشفاء .١٧
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@Ã@Mô‹‚c@òİ“ãc@Z@ @

شعبي     -١ راث ال ف الت تقبال زوار متح ا  . اس ًا، بم يومي
صفات            ى ال يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء عل
ا  ر حقبه ة الموصل عب ي مدين شعبي ف راث ال ددة للت المتع

  .التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

ا في            -٢ تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العلي
اريخ الح صص الت المي واألدب تخ اريخ اإلس ديث والت

  .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 ي حضور الم ساهمة ف الم
ة  سام العلمي ات واألق ا الكلي ي تقيمه ة الت ارض الفني والمع

  .امعةفي الج

 


