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التشكيل المعماري لمدينة الموصل خالل العهد (وحملت عنوان ) ٦٢( العدد نشرة اضاءات موصلية .١
  .علي احمد محمد العبيدي. د للباحث )– قراءة سيميائية –) المواضع الدالة( ألجليلي

  

. اإلنـسانية ر العلمية في العلوم     وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصاد     ) ١٨( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 عنوان المقال اسم الباحث

شرح الشيخ الفقيه األصولي احمد بن محمد أغا الديوه جي على منظومة ابن الـشحنة                الطائي ذنون. د .أ
 في البالغة

ــون .د. م. أ ــسون ذنـ  ميـ
 العبايجي

 السالمحورية عبد . اقليم الموصل في العصر االموي لـ د

أنموذجـا للفهرسـة وتـصنيف       -كتاب بيبلوغرافيا الموصل في الدوريات العراقيـة       عمر عبد الغفور القطان
 المعارف

  

  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ٨( العدد )انشطتنا(نشرة . ٤

لعلمية من خالل اللقاءات مـع وسـائل اإلعـالم          تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز ا        . ٥
ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياتـه والحـديث            . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

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

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

 
 

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

ــونس  . د.أ ــون ي ذن
 الطائي

 الدكتور محمد علي داهش المنهج والرؤيـة        األستاذ
 في تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر

مقبول للنشر في مجلة دراسات     (
 )موصلية

ح عبد الرزاق صـال   . م
  محمود

دراسـة  -واقع السكن العمودي في مدينة الموصل      
  -ميدانية 

مقبول للنشر في مجلة دراسات     (
  )موصلية

 
يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلميـة الخاصـة بـالتعريف                  

  . وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددةبتاريخ وحضارة

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

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

 



 م٢٠١٢آب /  ھـ ١٤٣٣شوال ) ٩( العدد –شطتنا أن
 

 ٢

 
قوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخـرى خـارج اطـار العمـل البحثـي             ي     

وبخاصة القاء المحاضرات العلمية على طلبة المراحل االولية والعليـا فـي الكليـات              
  :واالقسام العلمية وكما يأتي

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

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

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

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

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

 

  ذنون الطائي.د.أ -١
-mosul in 1909 

  احمد قتيبة يونس.د. م. أ -٢
    الدراما الشعري والتجريب         

  
  
  

  
  ميسون ذنون العبايجي.د.م. أ-٣

-Saladin and the Fall of the Kingdom of Jerusalem by Stanley 
Lane-Poole 
- The Architecture of Saladin and the Influence of the Crusades 
(A. D. ١٢٥٠-١١٧١) 

- The Arabic Sources for the Life of Saladin 
  علي احمد محمد.د -٤

حكایاتوحكایاتوحكایاتروایةقصاصاللیللرفیقشامي  

 

 

 



 م٢٠١٢آب /  ھـ ١٤٣٣شوال ) ٩( العدد –شطتنا أن
 

 ٣

  هناء جاسم محمد. م-٥
   مرتكزات اصولية في فهم طبيعة الوقف التنموية واالستثمارية     

  
  
  
   صالحعبد الرزاق .م -٦

       علم االجتماع السياسي في مقاربة ابستمولوجية عربية
  
  
  
  
  عامر بلو اسماعيل. م-٧

- The youmg turk revolution 
  
  
  

  محمد نزار الدباغ. د-٨
-My Experience with Writing  

   في قراءة االرض-     
   ادب الرحالت االمريكي النحو االخر-     

  
  

  عروبة جميل.د -٩
THE ADMINSTRATION OF' MIIATARY JUSTICE AT THE 
UNITED) STATES DISCIPLINARY BAR-RACKS, FORT 
IEAVENWORTH, KANSAS 
Öğretmen Adaylarının Sosyal Bilgiler Eğitiminde Filmlerden 
Yararlanılmasına İlişkin Görüşleri  
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  مرح مؤيد .م -١٠
  

- Problem of innovative development in the conditions of raw 
sector prevalence in economy  

  
  
  
  

  .هدى ياسين يوسف الدباغ.  د-١١
قضايا تربوية ومصطلحية في مقدمة ابن خلدون اللغة ،األدب ،التاريخ -  

  عندما تبوح النقود بأسرار التاريخ-

 -  رحلة قبائل المغول من التمزق الى التوحد
  
  
  

  مها سعيد حميد. د-١٢
   البريد في العصر النبوي -      

 

 

 

 

 :    تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسين من التدريسيين
لمصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل فـي حقبهـا   وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من ا       

 :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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 يوميـاً . اث الشعبي وار متحف التر  استقبال ز  - ١
بما يضمه من مجسمات جبسية، تـسلط الـضوء         
على الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينـة        
الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثـة والمهـن        

  .والحرف التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبـة الدراسـات        - ٢
العليا في تخصص التـاريخ الحـديث والتـاريخ         

ألدب العربي واألدب الشعبي من قبل      اإلسالمي وا 
  .باحثي المركز

ــة   - ٣ ــات التاريخي ــاالت والدراس ــشر المق ن
واالجتماعية واألدبية فـي الـصحف والمجـالت     

  .الثقافية

المساهمة في حضور المؤتمرات والنـدوات       - ٤
العلمية والمعارض الفنية التـي تقيمهـا الكليـات         

  .واألقسام العلمية في الجامعة

 

 

 


