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QM@òîàÜÈÛa@pbíŠë‡Ûa@Z@ @

 إحدى) المجالت والنشرات (تعد الدوريات العلمية         
المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط الباحثين في         
المركز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص       

  : وقد صدر خالل هذا الشهر

وحملـت  ) ٥٩( العدد   نشرة اضاءات موصلية   -١/١
حرف المنقرضة او اآليلة لالنقراض    المهن وال (عنوان  

  . محمد توفيق الفخريثللباح. )في مدينة الموصل
  
  
  
  
  
  
  
  

وهي نشرة  ) ١٥( العدد   نشرة قراءات موصلية   -٢ /١
شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية فـي العلـوم         

  :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

راق المؤرخ الراحل سعيد    من أو  ذنون الطائي. د.أ
 الديوه جي

عروبة جميـل   .د
 محمود

 الموصـل   اإلدارة العثمانية فـي   
العهد العثماني  ) ١٩٠٨-١٨٧٩(

ــزار . د ــد ن محم
 الدباغ

حكايات وطرائف موصلية قديمة 
لألستاذ الدكتور دريد عبد القادر     

 نوري

عبــد الــرزاق . م
 صالح محمود

خصائص المجتمع الموصلي من    
راء الوافدين المقيمين فيه    خالل آ 

 دراسة ميدانيـة فـي مدينـة        -
 -الموصل 
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  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ٦( العدد )انشطتنا(نشرة  -١/٣

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل اإلعـالم                  -٢
ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث           . د. رئية والمقروءة وقد قام أ    الم

عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبـسية               
عي و الجهد الحرفي فيها؛     تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج االجتما          

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

 .في جزئين د مع االبداعموع موصلية في برنامج فضائية الالذنون الطائي مع . د. لقاء أ -١/ ٢

  
 
ومنارة الجـامع النـوري     ) باشطابيا(قلعة الموصل    اهمية    حول صالح الدين  مع فضائية    لقاء اخر و-٢/ ٢
 ).الحدباء(

SMòîàÜÈÛa@tìzjÛa@ : ضمن الخطةالعلميةللمركز على انجاز البحث الثالث المركزوباحثيعكف :  

 عنوان البحث اسم الباحث
  مالمح من منهجيته وتجربته الشعرية/ غانم محمد الحفو . د.أ لطائيذنون يونس ا.د.أ -١ /٣
  االربيليون وقالئد الجمان البن الشعار الموصلي يوسف جرجيس .د -٢ /٣
عالقة علماء الموصل بنظامية بغداد في القرنين السادس والـسابع           ميسون ذنون العبايجي.د -٣ /٣

  .الهجريين
  كوت عنه في قصص احمد جار اهللا القصيرة جداًالمس احمد قتيبة يونس. د -٤ /٣
 عمار  ةقراءة في مروا  : الشعبي في الرسمي بين التلقائية والتصنع        علي احمد محمد. د -٥ /٣

  احمد عبد الباقي
الوصية في الموصل خالل العهد العثماني في سـجالت المحكمـة            عروبة جميل محمود. د -٦ /٣

  .الشرعية
دراسة في سيرته ونـشاطه     (القاضي الموصلي ابو جعفر السمناني       مها سعيد حميد. د -٧ /٣

  )العلمي
  اهل الشام في الموصل واثرهم على النشاط العلمي فيها هدى ياسين يوسف. د -٨ /٣
  باعشيقا في مدونات البلدانيين والمؤرخين محمد نزار الدباغ. د -٩ /٣
دولة العثمانية على االوضاع المحليـة       في ال  ١٩٠٩تداعيات ثورة    عامر بلواسماعيل. م -١٠ /٣

  في الموصل
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 دراسـة سوسـيو     –المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي        عبد الرزاق صالح. م -١١ /٣
  انثروبولوجية

  دراسة ميدانية/ المدارس االهلية والحكومية في مسار التنمية هناء جاسم السبعاوي. م -١٢ /٣
  ت االنترنت في تنمية الثقافة التعليميةاسهاما مرح مؤيد حسن. م -١٣ /٣

@ @

TMòî’bÔã@pbÔÜy@Z@@ @

  :تم إقامة الحلقات النقاشية التالية

، ملخص ٩/٥/٢٠١٢ بتاريخالدكتور علي أحمد محمد القى -١ /٤
قراءة في مراوي عمار "الشعبي مخَلّقاً في الرسمي ( بحثه الموسوم

   ")أحمد عبد الباقي 
  
  
  
  
  
  

  
قاضي  (ملخص بحثها الموسوم رة مها سعيد حميدالدكتو  والقت-٢ /٤

في  )"دراسة في سيرته"ونشاطه العلمي الموصل أبو جعفر السمناني
 تضمن سيرة هذا القاضي والمناصب التي شغلها،  والذي.٢٣/٥/٢٠١٢

  .وبعضاً من آرائه الكالمية
@ @
@ @
@ @
@ @

UM@òîÓa‹ÈÛa@òîàÜÈÛa@òîšaÏüa@òjnØ¾aZ@ @

دخول على المكتبة االفتراضية العلمية العراقية واالستفادة من المصادر  المركز بالقام الباحثون في

  : ومنها البحوث االتيةاالجنبية المتاحة من اجل توظيفها في البحوث العلمية

  مدير مركز دراسات الموصل/ذنون الطائي.د.أ -٥/١

1. History and historiography in Jalili Mosul  
2. Mosul in 1909  
3. Power and knowledge in Jalili Mosul  
4. France's Middle Eastern Ambitions, the Sykes-Picot Negotiations, and the Oil 
Fields of Mosul, 1915-1918  
5. Mosuli sketches of Ottoman history  
6. History and historiography in Jalili Mosulz  

  ميسون ذنون العبايجي .د.م.أ - ٥/٢
1. Modern Trends in Islam  
2. Islam and the West 
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3. The Arab Conquests in Central Asia  
4. The Arab Civilization.  
5.  Turkistan down to the Mongol Invasion  
6. Ibn Battúta, Travels in Asia and Africa, 1325- 
7. A Baghdad Chronicle by Reuben  
8.  A Bibliography of Persia  
9. The Damascus Chronicle of the Crusades 
10. The Achievement of Saladin  

 
  محمد نزار الدباغ.د -٥/٣

1.  Al-fihrist li Ibn al-Nadim  
2 . The Arabic Literature on Alchemy According to an-Nadim (A.D. 987). A 
Translation of the Tenth Discourse of "The Book of the Catalogue" (al-Fihrist) 
with Introduction and Commentary  
3. The Fihrist of al-Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture  
4. How to Write a Manuscript  
5. Manuscript Transcription by Crowd sourcing: Transcribe Bentham  
6. Enhancement of Old Manuscript Images  

   الرحالت الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي في القرنين الرابع والخامس الهجريين . ٧

  مها سعيد حميد .د -٥/٤

   مصطلح الحديث وأشهر ما صنف فيه .١

   الظاهرة المصطلحية في تاريخ النقد عند العرب.٢

  في مدينة دمشق في القرنين الرابع والخامس الهجريينالفقه .٣

  هدى ياسين يوسف.د -٥/٥

   التاريخ عبر المخططات–دمشق .١

  المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث وأشهر ما صنف فيه.٢

  التعليم في عصر نور الدين زنكي.٣

  قضايا تربوية ومصطلحية في مقدمة ابن خلدون.٤

  اللغة واالدب والتاريخ.٥

  عندما تبوح النقود بأسرار التاريخ.٦

  رحلة قبائل المغول من التمزق الى التوحد.٧

  مرح مؤيد حسن.م -٥/٦

ظتطبيقات التعليم اإللكتروني في تقييم أداء طالب حلقات التحفي. ١  

2.CORRELATIONS BETWEEN CAPITAL MARKET DEVELPMENT AND 
ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF ROMANIA 
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  هناء جاسم محمد .م - ٥/٧
  دراسة ميدانية: تأثير التنمية االقتصادية على تغيير قيم األفراد . ١

  واإلسالميةالزكاة في البيئة  والتنمية . ٢

  عروبة جميل  .د -٥/٨

1.a general view of resources of the Turkish history 
2. . Turk edebiyatindas seliman meler 
3. Bequest Expectations: Evidence from the 1989Survey of Consumer 
Finances 

الموسوعة الحرة /  في ويكابيديا –مادة وصية .٤  

  عبد الرزاق صالح محمود  .م -٥/٩

1.the important of knowledge of the patient's cultural background in the practice 
of psychiatry. 

  عامر بلو اسماعيل .م -٥/١٠

1.the economic climate of the young turk revolution in 1908 

  
  علي احمد محمد .د -٥/١١

1.folklore 

  احمد قتيبة يونس .د .م .أ -٥/١٢

   ريبي والتجرا الشعمرادال. ١

    ذاكرة األدب في ذاكرة الجسد. ٢

@ @

VM@ÑÛûß@Ša‡–g@@Z@ @

صفحات مـن تـاريخ     ( تم اصدار كتاب     -١ /٦  
لمؤلفه بـالوي فتحـي حمـودي       ) ريف الموصل 

  .الحمدوني
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WM@@@@ÉjİÛa@‡îÓ@pbÐÛûß :       للطباعـة والنـشر     األثير الى دار ابن     إرسالهاتبنى المركز نشر المؤلفات التالية وتم 
  : طبعهالغرض

  .للباحث عبد الوهاب النعيمي) الموصل اضاءات تراثية وحضارية( كتاب  -١ /٧

  . العانييللباحث مثر)  الشعبية في الموصلاأللعاب( كتاب -٢ /٧

XMpbíŠë‡Ûaë@oããüa@óÜÇ@×‹¾a@ÉÓìß@óÜÇ@pübÔß@‹“ã@Z@ @

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

  msc92.6te.net  ذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز. د.نشر أ -١/ ٨

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقع ميـدل ايـست اون اليـن             . د. نشر أ  -٢ /٨
online.com  

YMpa‹šba@@Z@ @

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 الحديث ،      ) عمار ظاهر مصلح  (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  -١/ ٩
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (كلية االداب واطروحته الموسومة / قسم التاريخ

 في اختـصاص    في الدراسات العليا  ) ثامر شاكر محمود  (ذنون الطائي على الطالب     . د.ويشرف أ  -٢/ ٩
اسرة آل الفخري ودورها الثقافي فـي       (كلية االداب في رسالته الموسومة      / قسم التاريخ ) تاريخ حديث (

 ).٢٠٠٠الموصل حتى سنة 

العالقات التجارية  (ورسالتها الموسومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   -٣/ ٩
 . كلية االداب/قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠بين العراق وتركيا 

كليـة التربيـة،    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قـسم التـاريخ        ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   -٤/ ٩
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (ورسالته الموسومة 

ـ / طالب ماجستير في التاريخ الحـديث، قـسم التـاريخ         ) هيثم محمود صالح  (وعلى   -٥/ ٩ ة االداب،  كلي
 وانعكاسـاتها علـى العهـد    ١٩٥٨ تمـوز  ١٤االصول االجتماعية لقادة ثـورة   (ورسالته الموسومة   

 ).الجمهوري

بإلقاء محاضرات في قسم التربية الفنية في كليـة         ) استاذ مساعد (احمد قتيبة يونس    . يقوم الباحث د   -٦/ ٩
 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . الفنون الجميلة

بالقاء محاضرات في قسم علوم الحياة وقـسم علـوم          ) مدرس(ار الدباغ   محمد نز . يقوم الباحث د   -٧/ ٩
 .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . في مادة حقوق االنسان والديموقراطية. الحاسوب في كلية التربية

بالقاء محاضرات في قسم الفيزياء في كلية التربيـة فـي           ) مدرس(مها سعيد حميد    . تقوم الباحثة د   -٨/ ٩
 .٢٠١٢-٢٠١١يموقراطية للعام الدراسي مادة حقوق االنسان والد

QPMŠbÈßë@paë‡ã@Šì›y@Z@ @

قـسم هندسـة    / التي اقامتها كلية هندسة االلكترونيـات        ة العلمي الندوةذنون الطائي   . د.حضور أ   -١/ ١٠
 .٩/٥/٢٠١٢االتصاالت في 

 ).٩/٥/٢٠١٢(في قسم االحصاء والمعلوماتية / في كلية علوم الحاسوب والرياضيات ندوة و  -٢/ ١٠

 .١٤/٥/٢٠١٢رجان السنوي العاشر لكلية الفنون الجميلة في المه و  -٣/ ١٠

 .)١٥/٥/٢٠١٢( في فرع االدوية/ الصيدلة في كلية التداخالت الدوائية ندوة  و  -٤/ ١٠
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 وعلى قاعة المنتدى العلمـي      ).١٧/٥/٢٠١٢-١٦( لكلية الحقوق في     المؤتمر السنوي الخامس   و  -٥/ ١٠
 .االدبي

 )٢٢/٥/٢٠١٢(الهندسة المدنية في قسم /  العلمية في كلية الهندسةندوةال و  -٦/ ١٠

 . ٢٢/٥/٢٠١٢في العلوم السياسية  لكلية الثامنة العلمية ندوةالو  -٧/ ١٠

 .٢١/٥/٢٠١٢الندوة العلمية الخامسة لكلية طب نينوى في  و  -٨/ ١٠

 .٢١/٥/٢٠١٢كلية التربية االساسية في / الندوة العلمية االولى لقسم التاريخ  و  -٩/ ١٠

QQMòîàÜÇ@paë‡ã@Z   

مشكلة االراضي في العراق منذ العصور االسـالمية وحتـى          (في ندوة    من تدريسيي مركزنا           شارك نخبة     
 فـي    قـسم التـاريخ    –التربيـة االساسـية     التي اقامتها كلية    ) ١٩٥٨تشريع قانون االصالح الزراعي عام      

  : بالبحوث التالية٢١/٥/٢٠١٢

ايجي  . د. م -١ /١١ ون العب سون ذن ي ا   / مي شكلة اراض ة م ام معالج راق احك لع
ي يوسف            ) السواد(الزراعية   بعد الفتح االسالمي آما وردت في آتاب الخراج ألب

 ) م٨٠٩/ هـ١٨٢ت(
  
  
  

مشكلة االراضي في الموصل استقراء لنص من شهادة         / محمد نزار الدباغ    . د -٢ /١١
  .انموذجًاابن حوقل ) م١٠/هـ٤(نية في القرن بلدا
  
  
  
  

د. د -٣ /١١ عيد حمي ا س ات /  مه ا المجاع بابها ونتائجه ل اس ي الموص ـ٥٨٠-٢٠٠(ف -٨١٥/ ه
 )م١١٨٤

QRM@@òí‹í‡Ôm@pa†bè’Z@ @

لحضوره فعاليات المؤتمر العلمي االول الـذي عقدتـه         ذنون الطائي على شهادة تقديرية      . د.حصول أ  -١ /١٢
 .١٩/٥/٢٠١٢-١٨كلية طب نينوى للفترة 

الدورة التي اقامتها كلية علوم      لمشاركتها في    ميسون ذنون العبايجي على شهادة تقديرية     . د.م.حصول أ  -٢ /١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(الحاسوب والرياضيات 

الدورة التي اقامتها كلية علـوم      عروبة جميل محمود على شهادة تقديرية لمشاركتها في         . د. حصول م  -٣ /١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(الحاسوب والرياضيات 

الدورة التـي اقامتهـا كليـة علـوم        مها سعيد حميد على شهادة تقديرية لمشاركتها في         . د. حصول م  -٤ /١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(الحاسوب والرياضيات 

الدورة التي اقامتها كليـة علـوم       هدى ياسين يوسف على شهادة تقديرية لمشاركتها في         . د.حصول م  -٥/ ١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(اسوب والرياضيات الح
الدورة التي اقامتهـا كليـة علـوم        محمد نزار الدباغ على شهادة تقديرية لمشاركته في         . د. حصول م  -٦ /١٢

  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(الحاسوب والرياضيات 
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الدورة التي اقامتها كلية علوم الحاسوب رية لمشاركتها في مرح مؤيد حسن على شهادة تقدي. حصول م -٧ /١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(والرياضيات 

الدورة التـي اقامتهـا كليـة علـوم         هناء جاسم محمد على شهادة تقديرية لمشاركتها في         . حصول م  -٨ /١٢
  .٢٩/٣/٢٠١٢-٢٥للفترة ) Microsoft Word2007(الحاسوب والرياضيات 

مشكلة االراضي فـي    (ندوة    في ميسون ذنون العبايجي على شهادة تقديرية لمشاركتها      . د.م.حصول أ  -٩ /١٢
التي اقامتها كليـة التربيـة      ) ١٩٥٨العراق منذ العصور االسالمية وحتى تشريع قانون االصالح الزراعي عام           

 .٢١/٥/٢٠١٢ قسم التاريخ في –االساسية 
مـشكلة االراضـي فـي      (ندوة   فيين يوسف على شهادة تقديرية لمشاركتها       هدى ياس . د.حصول م  -١٠ /١٢

التي اقامتها كليـة التربيـة      ) ١٩٥٨العراق منذ العصور االسالمية وحتى تشريع قانون االصالح الزراعي عام           
 .٢١/٥/٢٠١٢ قسم التاريخ في –االساسية 

مشكلة االراضي في العراق    (ندوة   فيه  محمد نزار الدباغ على شهادة تقديرية لمشاركت      . د. حصول م  -١٢/١١
 –التي اقامتها كلية التربية االساسية ) ١٩٥٨منذ العصور االسالمية وحتى تشريع قانون االصالح الزراعي عام 

 .٢١/٥/٢٠١٢قسم التاريخ في 

QS@M@†bÐíaZ@ @

 لحـضور   حافظة بابل مرئيس قسم الدراسات االدبية والتوثيق الى       / استاذ مساعد / احمد قتيبة يونس    .  ايفاد د  -
  ).١٦/٥/٢٠١٢(في جامعة بابل في ) لجنة التخصصات االنسانية(اجتماع لجان التخصصات العلمية 

QTMòîàÜÇ@ñŠë†@Z@ @

دائرة البحث والتطوير لحضور الدورة     / حمد قتيبة يونس الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي          . تم ايفاد د   -
لى الواجهات الجديدة لموقع المجالت العلميـة واالكاديميـة العراقيـة فـي     التدريبية الخاصة بادخال البيانات ع    

١٧/٥/٢٠١٢.  

QUM@@@@@@×‹¾a@À@òîÜ–ì¾a@òjnØ¾a@òİ“ãa@ :            تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خـدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن
عن مدينة الموصل   التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق             

 :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

  
@ @

@ @
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QV@Mô‹‚c@òİ“ãc@Z@ @

اســتقبال زوار متحــف التــراث  -١/ ١٦
ما يضمه مـن مجـسمات      يومياً ب . الشعبي

جبسية، تسلط الضوء على الصفات المتعددة      
للتراث الشعبي في مدينة الموصـل عبـر        
حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحـرف      

  .التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبـة      -٢/ ١٦
الدراسات العليا فـي تخـصص التـاريخ        
الحديث والتاريخ اإلسالمي واألدب العربي     

  .واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

ــات   -٣/ ١٦ ــاالت والدراس ــشر المق ن
التاريخية واالجتماعية واألدبية في الصحف     

  .والمجالت الثقافية

المساهمة في حضور المؤتمرات     -٤/ ١٦
والندوات العلمية والمعارض الفنيـة التـي       
  .تقيمها الكليات واألقسام العلمية في الجامعة

 


