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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

Q@OQ@òÜª@òîÜ–ìß@pbaŠ†Z@ @

  : االتيةالبحوث وقد ضمت òîÜ–ìß@pbaŠ† من مجلة )٣٧( العدد إصدار    تم 

ــائي . د. أ ١/١/١ ــونس الطـ ــون يـ  ذنـ
  

 مالمح من منهجيتـه التاريخيـة       –غانم محمد الحفو    . د.أ
  وتجربته الشعرية

ــود   . د ١/١/٢ ــل محمـ ــة جميـ عروبـ
  

دير أموال األيتام في الموصـل مـن خـالل سـجالت            م
  المحكمة الشرعية في أواخر العهد العثماني

 مر بلــــو إســــماعيلعــــا. م ١/١/٣
  

   ١٩صناعة وتجارة النحاس في الموصل خالل القرن 

ــايجي . د ١/١/٤ ــون العبـ ــسون ذنـ  ميـ
  

ـ ٦٥٥ت  (ابن باطيش الموصـلي      وكتابـه  ) م١٢٥٧/هـ
  طبقات الفقهاء الشافعية 

ــسن  . م ١/١/٥ ــد حــ ــرح مؤيــ مــ
  

دراسـة  -مكتبية في مكتبات مدينة الموصـل       الخدمات ال 
  -مقارنة

ــرزا. م ١/١/٦ ــد ال ــود عب ــالح محم ق ص
  

 دراسة مقارنة   -مشكالت التدريسيين في جامعة الموصل      
   -بين الكليات العلمية واإلنسانية 

 حـــارث علـــي العبيـــدي  . م ١/١/٧
  

   -  دراسة أنثروبولوجية ألسواق الموصل -تغير السوق 
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 ٢

 العــدد òîÜ–ìß@paõbšaنــشرة  ١/٢

جماليـات الخـط    (وحملت عنوان   ) ٦١(

ــي فــي الموصــل  ــد هللا–العرب )  الحم

  .لمروة ذنون الطائي

  

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلميـة فـي العلـوم            ) ١٧( العدد   òîÜ–ìß@paõa‹Ó@@نشرة   ٣/ ١
  :وتضمنت البحوث االتية. االنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث

 مطارحات علي الـوردي    الطائي ذنون. د .أ
كتاب جديد للناقد العراقي    

 ن خضرسعد الدي

ــل  .د ــة جمي عروب
 محمود

ــالة    ــي رس ــراءة ف ق
ــومة ــستير الموس : الماج

ــي   ــة ف اإلدارة العثماني
ــل  -١٨٣٤(الموصــ

 )م١٨٧٩

 

عمر عبـد الغفـور     
 القطان

الرائد التربـوي فيـصل     
 )١٩٩٥-١٩٢٤(االرحيم 
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  .موصلوهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات ال) ٨(العدد  Ibänİ“ãaH نشرة ٤/ ١

 تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل اإلعـالم                 ٥/ ١
ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث           . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

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

الرشيد، الموصـلية،  : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها  .  االقتصادية في جوانبها المتعددة     الحياة عن طبيعة  فضال
  .شور، السومرية، الفرات، السالم، التركمانية وغيرهاسما الموصل، الجامعية، ا

  

ROòîàÜÇ@tì¢@‹“ã@ÞìjÓ@Z@ @
  :تم قبول نشر البحوث العلمية التالية في مجلة دراسات موصلية 

 جهة النشر اسم البحث اسم الباحث
 الدكتور محمد علي داهـش      األستاذ ذنون يونس الطائي. د.أ ٢/١

المنهج والرؤية في تاريخ المغـرب      
 ربي الحديث والمعاصرالع

مجلــة (مقبــول للنــشر فــي 
 )دراسات موصلية

واقع السكن العمودي فـي مدينـة         عبد الرزاق صالح محمود. م ٢/٢
  -دراسة ميدانية-الموصل

مجلــة (مقبــول للنــشر فــي 
  )دراسات موصلية

@ @

S@OÑÛûß@Ša‡–g@@Z@ @

òäí‡ß@@(كتـاب    تم اصدار    ٣/١

@@@òîqa‹m@paõbša@Ý–ì¾a

òíŠb›yë (  للباحث‡jÇ@@@lbçìÛa@

ïàîÈäÛa.  
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T@OpbíŠë‡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

  msc٩٢,٦te.netالطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  ذنون . د. نشر أ-١

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت علـى موقـع ميـدل ايـست اون اليـن               . د.نشر أ  -٢
online.com  

U@Opa‹šba@@Z@ @

يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خـارج اطـار العمـل البحثـي                    
 المحاضرات العلمية على طلبة المراحل االولية والعليـا فـي الكليـات         وبخاصة القاء 

  :واالقسام العلمية وكما يأتي

طالب دكتوراه  ) عمار ظاهر مصلح  (ذنون الطائي باالشراف على     . د.يقوم أ  ٥/١
العالقـات  (كلية االداب واطروحته الموسومة     / في التاريخ الحديث ، قسم التاريخ     

 ).١٩٨١-١٩٦٧المصرية التركية 
ورسـالتها  / طالبة ماجـستير تـاريخ حـديث        ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ٥/٢

/ قسم التاريخ   ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العالقات التجارية بين العراق وتركيا      (الموسومة  
 .كلية االداب

كلية التربية، ورسـالته    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   ٥/٣
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (ة الموسوم

كلية االداب، ورسـالته    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) هيثم محمود صالح  (وعلى   ٥/٤
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

V@OòîÓa‹ÈÛa@òîàÜÈÛa@òîšaÏüa@òjnØ¾aZ@ @

٦/١ cN†NïöbİÛa@æìãˆ:   
-The characteristics of architecture of the traditional houses in mosul-city 
analytical study  
 

٦/٢ c@Nâ@N†Nãìí@òjînÓ@‡¼a  
  البعد الفني في معالجة المعنى في التراث النقدي. ١
  
  
  
  
  
  
  

٦/٣ cNâN†Næìîßï°bjÈÛa@æìãˆ@  
- Madrasa and University in the Middle Ages 
-La Correspondance de �iyā ad-Dîn ibn al-Athīr: Liste de 
lettres et textes de diplômes 
- Taxation in Islām. Vol. II. Qudāma b. Ja'far's Kitāb al-kharāj, 
Part Seven, and Excerpts fromAbū Yūsuf's Kitāb al-kharāj by 
A. Ben ShemeshReview 
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٦/٤ †N‡à«@‡¼a@ïÜÇ  
توبة (رواية  : ئة الروائية العربية لغة وسردا    توظيف التراث في تشكيل البي     -

   لمها الفيصل نموذجا) وسليى
  
  
  
  
  

٦/٥ †N@Ýî»@òië‹Ç  
THE ADMINSTRATION OF' MIIATARY JUSTICE AT THE 
UNITED) STATES DISCIPLINARY BAR-RACKS, FORT 
IEAVENWORTH, KANSAS 
 
 
 
 

  
٦/٦ †@NÎbi‡Ûa@Šaã@‡à«  
  خطاب الهوية الرحالت العربية و-
  الرحلة بين النص القراني والنص الصوفي-
   مفهوم االسلوب عند ابن سينا-
 

 
 

  
  
٦/٧ †@NÎbi‡Ûa@Ñìí@µbí@ô‡ç.  

  التاريخ عبر المخططات–دمشق -
  -المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث واشهر ما صنف فيه 

 وذجاالمدرسة النورية الكبرى نم–لتعليم في عصر نور الدين زنكي ا-
  
  
  
  
  

٦/٨ †@N‡î¼@‡îÈ@bèß  

   - نية في العقالشد ربنة انظري
Alnwazl Alfkhiah and Humanities: “Science History” as 

Example علم التاريخ مثاالً'النوازل الفقهية والعلوم اإلنسانية   
  
@ @
@ @
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٦/٩ âN@‡à«@ábu@õbäç  
لقيم البيروقراطية والقيم االجتماعية في دولة االمارات العربية        اجام بين   االنس -

  المتحدة 
  
  
  
  
  
٦/١٠ âN@b–@ÖaŒ‹Ûa@‡jÇ  

   وسائل االتصال ونظرية الثقافة-اه نظري مقترح اهمية الثقافة في السوق اتج-
  
  
  
  
  
  
  

٦/١١ âN@ÝîÇba@ìÜi@‹ßbÇ  
 -Legitimacy structures in the ottoman state the reign of abdul 
hamid || (١٩٠٩-١٨٧٦) 

  
  
  
  

 
٦/١٢ âN@‡íûß@‹ß   

 - CORRELATIONS BETWEEN CAPITAL MARKET 
DEVELOPMENT AND ECONOMICGROWTH: THE CASE OF 
ROMANIA  

  
  
  
  

@ @
WO@ò“Óbäß@òä§@Z@ @

تاريخ (في الدراسات العليا في اختصاص      ) ثامر شاكر محمود  (ذنون الطائي على الطالب     . د. أ فاشر      
اسرة آل الفخري ودورها الثقافي فـي الموصـل         (كلية االداب في رسالته الموسومة      /  قسم التاريخ ) حديث

  .٢/٧/٢٠١٢ التي تمت مناقشتها في ).٢٠٠٠حتى سنة 

@ @

@ @

@ @

@ @

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

 ١٥ الرسائل
 ١٢ االطاريح
 ٦٥ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة

 

@ @

@ @

Y@Oô‹‚c@òİ“ãc@Z@ @

 بمـا   يومياً. وار متحف التراث الشعبي   استقبال ز  ٩/١
يضمه من مجسمات جبسية، تـسلط الـضوء علـى          
الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصـل        

يثة والمهن والحرف التراثية    عبر حقبها التاريخية الحد   
  .المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليـا       ٩/٢
في تخصص التاريخ الحـديث والتـاريخ اإلسـالمي         
واألدب العربي واألدب الـشعبي مـن قبـل بـاحثي           

  .المركز

نشر المقاالت والدراسات التاريخية واالجتماعية      ٩/٣
  .ثقافيةواألدبية في الصحف والمجالت ال

المساهمة في حـضور المـؤتمرات والنـدوات         ٩/٤
العلمية والمعارض الفنية التي تقيمها الكليات واألقسام       

  .العلمية في الجامعة
  


