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 ١

Q@N@òîàÜÈÛa@pbíŠë‡ÛaZ@ @

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

  : مجلة موصليات١/ ١

  : وقد ضمت المقاالت االتيةموصليات من مجلة )٣٩( العدد إصدار    تم 

  رئيس التحرير  كلمة موصليات ١/ ١/ ١

  أنور عبد العزيز  في تاريخ الموصل المعاصر) أبحاث موصلية( ٢/ ١/ ١

  مظفر بشير  الموت للحياة لغادة صديق رسول : الرواية الموصلية :  قرأت ٣/ ١/ ١

  عبد اهللا أمين أغا  الحصاد والبيادر ٤/ ١/ ١

  عبد الجبار محمد جرجيس   من المهن المنقرضة السقا ٥/ ١/ ١

 لمحمـد بـن احمـد      ) يتيمة الدرر في النزول وآيات السور     (كتاب   ٦/ ١/ ١
  الموصلي المعروف بشعلة           

  الدباغ محمد نزار. د.م

  هدى ياسين يوسف. د.م  ) تاريخ الزمان(ابن العبري وكتابه  ٧/ ١/ ١

  عبد الرزاق صالح محمود. م  ة متوارثة في مدينة الموصلالطب الشعبي مهنة عائلي ٨/ ١/ ١

  مرح مؤيد حسن. م  الصياغة في مدينة الموصل بين القديم والحديث ٩/ ١/ ١

  عبد اهللا محمد خضر  عيسى الدده ام عين سدده ١٠/ ١/ ١

 قراءة في كتاب الخير الكثير في الصالة والسالم علـى البـشير             ١١/ ١/ ١
  ر لآلثاري الموصليالنذي           

  عمر عبد الغفور القطان

 )دراسات في االلفـاظ والموروثـات الموصـلية       (عرض لكتاب    ١٢/ ١/ ١
   للدكتور حازم البكري الصديقي          

  محمود الحاج قاسم. د

  ذنون الطائي. د. أ  الفنان التشكيلي مخلد المختار يحلق في فينا ١٣/ ١/ ١

  -محـسن بـديع   –المدربين فـي الموصـل      قيصر الحكام وشيخ     ١٤/ ١/ ١
  عطاء دائم وتخصص في صناعة النجوم           

  رعد أحمد امين. د

    جوانب من انشطة المركز العلمية ١٥/ ١/ ١
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وحملت ) ٦٠( العدد   نشرة اضاءات موصلية    ٢/ ١

 الدينية فـي الموصـل      واألعيادالمناسبات  (عنوان  
  /١٩١٨حتى سنة العهد العثماني وأواخرمنذ 
  )عروبة جميل محمود.  د
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وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المـصادر العلميـة فـي العلـوم             ) ١٦( العدد   نشرة قراءات موصلية    ٣/ ١
  :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث
 طالل حسن : فتيان تأليفهيال يا رمانة مسرحيات لل  يونسةاحمد قتيب. د.م.أ ١/ ٣/ ١
م ١٩١٨- ١٩١٤والية الموصل أبان الحرب العالمية األولى        عروبة جميل محمود.د ٢/ ٣/ ١

  في أوضاعها االقتصادية واالجتماعية دراسة
  الموصل في القرن العـشرين     أعالمالمستدرك على موسوعة     محمد نزار الدباغ. د ٣/ ٣/ ١

 تأليف مثري العاني
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  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ٦( العدد )انشطتنا(نشرة   ٤/ ١

  
تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل اإلعالم                 ٥/ ١

ة عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث       ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيوني    . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبـسية               

تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛               

الرشيد، الموصلية، سـما    : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها    . تعددةعن طبيعة االقتصادية في جوانبها الم      فضال

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

R@OòîàÜÈÛa@tìzjÛa@ :  

  :٢٠١٢-٢٠١١ ضمن الخطة العلمية للمركز للعام الدراسي  البحث الثالث المركزوباحث       انجز

 بحثعنوان ال اسم الباحث
  مالمح من منهجيته وتجربته الشعرية/ غانم محمد الحفو . د.أ  ذنون يونس الطائي.د.أ ١/ ٢
  االربيليون وقالئد الجمان البن الشعار الموصلي يوسف جرجيس.د ٢/ ٢
عالقة علماء الموصل بنظامية بغداد فـي القـرنين الـسادس            ميسون ذنون العبايجي.د ٣/ ٢

  .والسابع الهجريين
  المسكوت عنه في قصص احمد جار اهللا القصيرة جداً  احمد قتيبة يونس.د ٤/ ٢
 ةقراءة في مـروا   : الشعبي في الرسمي بين التلقائية والتصنع        علي احمد محمد. د ٥/ ٢

  عمار احمد عبد الباقي
الوصية في الموصل خالل العهد العثماني في سجالت المحكمة          عروبة جميل محمود. د ٦/ ٢

  .الشرعية
دراسـة فـي سـيرته      (القاضي الموصلي ابو جعفر السمناني       مها سعيد حميد. د ٧/ ٢

  )ونشاطه العلمي
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  اهل الشام في الموصل واثرهم على النشاط العلمي فيها هدى ياسين يوسف. د ٨/ ٢
  باعشيقا في مدونات البلدانيين والمؤرخين محمد نزار الدباغ. د ٩/ ٢
 في الدولة العثمانية على االوضاع المحلية ١٩٠٩ثورة تداعيات  عامر بلواسماعيل. م ١٠/ ٢

  في الموصل
 دراسة سوسيو   –المنظور الديني لبعض طرائق العالج الشعبي        عبد الرزاق صالح. م ١١/ ٢

  انثروبولوجية
  دراسة ميدانية/ المدارس االهلية والحكومية في مسار التنمية هناء جاسم السبعاوي. م ١٢/ ٢
  اسهامات االنترنت في تنمية الثقافة التعليمية د حسنمرح مؤي. م ١٣/ ٢
S@OòîàÜÇ@tì¢@‹“ã@ÞìjÓZ@ @

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

االستاذ الدكتور غانم محمد الحفو مالمح من        ذنون يونس الطائي. د.أ ١/ ٣
 ية وتجربته الشعريةمنهجيته التاريخ

بول للنشر فـي مجلـة      مق(
 )دراسات موصلية

االستاذ الدكتور محمد علي داهش المـنهج        ذنون يونس الطائي. د.أ ٢/ ٣
والرؤية في تاريخ المغرب العربي الحديث      

 والمعاصر

بول للنشر فـي مجلـة      مق(
 )دراسات موصلية

@ @

T@OÑÛûß@Ša‡–g@@Z@ @

لشعبية في  األلعاب ا (كتاب   تم اصدار    ١/ ٤    
  .للباحث مثري العاني) الموصل

  

  

@ @

UOÉjİÛa@‡îÓ@pbÐÛûß@ :  

الموصل اضاءات تراثية   (      تم إرسال كتاب    
الـى  . للباحث عبد الوهاب النعيمي   ) وحضارية
  .االثير للطباعة والنشر لغرض طبعهدار ابن 

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @



 م٢٠١٢  حـزيـران/  هـ ١٤٣٣ رجب) ٧( العدد –أنشطتنا 
 

 ٦

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

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

  msc92.6te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  . د . نشر أ/ ١/ ٦

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقع ميـدل ايـست اون اليـن             . د .ر أ  نش / ٢/ ٦
online.com  

WOpa‹šba@@Z@ @

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

طالب دكتوراه في التاريخ الحديث ، قسم       ) عمار ظاهر مصلح  (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  ٧/١
  ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (كلية االداب واطروحته الموسومة / التاريخ

 
تاريخ (ت العليا في اختصاص في الدراسا) ثامر شاكر محمود(ذنون الطائي على الطالب . د.ويشرف أ ٧/٢

اسرة آل الفخري ودورها الثقافي في الموصل حتى        (كلية االداب في رسالته الموسومة      / قسم التاريخ ) حديث
 ).٢٠٠٠سنة 
العالقات التجارية بين   (ورسالتها الموسومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ٧/٣

 .كلية االداب/ سم التاريخ ق) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 
كلية التربية، ورسـالته    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   ٧/٤

 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (الموسومة 
كلية االداب، ورسـالته    / يث، قسم التاريخ  طالب ماجستير في التاريخ الحد    ) هيثم محمود صالح  (وعلى   ٧/٥

 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 
  

بإلقاء محاضرات فـي قـسم      ) استاذ مساعد (احمد قتيبة يونس    . يقوم الباحث د   ٧/٦

  .٢٠١٢-٢٠١١للعام الدراسي . التربية الفنية في كلية الفنون الجميلة
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بالقاء محاضرات في قسم علوم الحياة      ) مدرس(محمد نزار الدباغ    . يقوم الباحث د   ٧/٨

للعـام  . في مادة حقوق االنسان والديموقراطيـة     . وقسم علوم الحاسوب في كلية التربية     

  .٢٠١٢-٢٠١١الدراسي 

 
  

  

بالقاء محاضـرات فـي قـسم       ) مدرس(مها سعيد حميد    . تقوم الباحثة د   ٧/٩

زياء في كلية التربية في مادة حقوق االنسان والديموقراطية للعام الدراسي           الفي

٢٠١٢-٢٠١١.  

  

  

  

X@O@òîÓa‹ÈÛa@òîàÜÈÛa@òîšaÏüa@òjnØ¾aZ@ @

  مدير مركز دراسات الموصل / ذنون الطائي .د .أ/  ١/ ٨
8\1\1 History and historiography in Jalili Mosul  
8\1\2 Mosul in 1909  
8\1\3 Power and knowledge in Jalili Mosul  
8\1\4 France's Middle Eastern Ambitions, the Sykes-Picot Negotiations, and the 
Oil Fields of Mosul, 1915-1918  
8\1\5 Mosuli sketches of Ottoman history  
8\1\6 History and historiography in Jalili Mosulz  

  ميسون ذنون العبايجي .د.م.أ/  ٢/ ٨
8\2\1 Modern Trends in Islam  
8\2\2 Islam and the West 
8\2\3 The Arab Conquests in Central Asia  
8\2\4 The Arab Civilisation.  
8\2\5 Turkestan down to the Mongol Invasion  
8\2\6 Ibn Battúta, Travels in Asia and Africa, 1325- 
8\2\7 A Baghdad Chronicle by Reuben  
8\2\8 A Bibliography of Persia  
8\2\9 The Damascus Chronicle of the Crusades 
8\2\10 The Achievement of Saladin  
8\2\11 Studies in Islamic History and  
8\2\12 The Life of Saladin from the Works of 'Imād ad-Dīn and Bahā' ad-Dīn by Hamilton 
Gibb;Imād ad-Dīn; Bahā ad-Dīn; Saladin Studies in the History of the Near  
9\2\13 From Saladin to the Mongols: The Ayyubids of Damascus, 1193-1260  
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 ٨

 احمد قتيبة يونس.د.م.أ/ ٣/ ٨

   ريبي والتجرا الشعمرادال. ٣/١/ ٨

    ة األدب في ذاكرة الجسدذاكر .٢/ ٣/ ٨

  علي احمد محمد. د/  ٤/ ٨

1.folklore 

  
  

  عروبة جميل  .د/ ٥/ ٨

8\5\1.a general view of resources of the Turkish history 

8\5\2. . Turk edebiyatindas seliman meler 

8\5\3. Bequest Expectations: Evidence from the 1989Survey 
of Consumer Finances 

    الموسوعة الحرة/  في ويكابيديا –مادة وصية . ٤/ ٥/ ٨
  
  

  

  محمد نزار الدباغ .د/ ٦/ ٨

8\6\1.  Al-fihrist li Ibn al-Nadim  
8\6\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  
8\6\3. The Fihrist of al-Nadim: A Tenth-Century Survey of Muslim Culture  
8\6\4. How to Write a Manuscript  
8\6\5. Manuscript Transcription by Crowd sourcing: Transcribe Bentham  
8\6\6. Enhancement of Old Manuscript Images  
 ٨/ ٧/٦   الرحالت الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي في القرنين الرابع والخامس الهجريين 
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  مها سعيد حميد  .د/ ٧/ ٨

   مصطلح الحديث وأشهر ما صنف فيه .٨/٧/١

  الظاهرة المصطلحية في تاريخ النقد عند العرب .٢/ ٧/ ٨

  في مدينة دمشق في القرنين الرابع والخامس الهجريينالفقه . ٣/ ٧/ ٨

  هدى ياسين يوسف .د/ ٨/ ٨

   التاريخ عبر المخططات–دمشق  .١/ ٨/ ٨

المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث وأشهر ما صنف  .٢/ ٨/ ٨

  فيه

  التعليم في عصر نور الدين زنكي .٣/ ٨/ ٨

  قضايا تربوية ومصطلحية في مقدمة ابن خلدون .٤/ ٨/ ٨

  اللغة واالدب والتاريخ .٥/ ٨/ ٨

  عندما تبوح النقود بأسرار التاريخ .٦/ ٨/ ٨

   الى التوحدرحلة قبائل المغول من التمزق .٧/ ٨/ ٨

  مرح مؤيد حسن .م/ ٩/ ٨ 

  

  تطبيقات التعليم اإللكتروني في تقييم أداء طالب حلقات التحفيظ .١/ ٨/٩

8\9\2.CORRELATIONS BETWEEN CAPITAL MARKET 

DEVELPMENT AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF 

ROMANIA 

  
  
  هناء جاسم محمد . م /١٠/ ٨

  دراسة ميدانية: صادية على تغيير قيم األفراد تأثير التنمية االقت .١٠/١/ ٨

  اإلسالميةالزكاة في البيئة والتنمية  .٨/١٠/٢
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 ١٠

  عبد الرزاق صالح محمود .  م/١١/ ٨

8\11\1.the important of knowledge of the patient's cultural 

background in the practice of psychiatry.  

 

  

  

  

  لعامر بلو اسماعي.  م/١٢/ ٨

8\12\1.the economic climate of the young turk revolution in 

1908 
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
@ @
YO@ò“Óbäß@òä§@Z@ @

ضمن لجنة مناقشة رسالة الماجـستير فـي   ميسون ذنون العبايجي    . د شاركت -

فـي كليـة   . ١١/٦/٢٠١٢في ) نورا ابراهيم توفيق(التاريخ االسالمي للطالبة  

  .قسم التاريخ/ اآلداب 

  

@ @

@ @

QP@Oüa@oããZ@ @

  الكلية
عدد 

  المحطات

عدد 

الحاسبات 

  المستخدمة

أعداد 

  المستخدمين
  عدد ساعات االستخدام

خالل الدوام   المجموع  التدريسيين      

 الصباحي

  المجموع
عدد 

  المشرفين

مركز 

دراسات 

  الموصل

  ١   ساعات٥   ساعات٥  ١٣  ١٣  ٧  ٧

@ @
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  .٤/٦/٢٠١٢اسحات الزجاج في تم اصالح تبريد سيارة المركز وم     

QR@O@@@@@×‹¾a@À@òîÜ–ì¾a@òjnØ¾a@òİ“ãa :            تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خـدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن

التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل               

 :العارات فيها خالل الشهر كما يأتيفي حقبها التاريخية المختلفة وكانت ا

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

 ٥ الملفات القديمة
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 بما يضمه من مجسمات جبسية، تـسلط الـضوء علـى            يومياً. وار متحف التراث الشعبي     استقبال ز / ١/ ١٣
ددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهـن والحـرف التراثيـة                الصفات المتع 

  .المعروفة

تقديم االستـشارات العلميـة     / ٢/ ١٣
لطلبة الدراسات العليا فـي تخـصص       
التاريخ الحديث والتـاريخ اإلسـالمي      
واألدب العربي واألدب الشعبي مـن      

  .قبل باحثي المركز

ت والدراسـات   نشر المقـاال  / ٣/ ١٣
التاريخية واالجتماعية واألدبيـة فـي      

  .الصحف والمجالت الثقافية

ــضور  / ٤/ ١٣ ــي ح ــساهمة ف الم
ــة    ــدوات العلمي ــؤتمرات والن الم
والمعارض الفنية التي تقيمها الكليـات      

 .واألقسام العلمية في الجامعة


