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   انجز المركز من خالل الباحثين وبمؤازرة الوحدات االدارية فيه، مجموعة مـن االنـشطة العلميـة           
والفعاليات المتعددة على صعيد انجاز البحوث العلمية، واصـدار الـدوريات والنـشريات والحلقـات               

تعريف بالصفات  النقاشية المتعددة، فضالً عن االدوار االعالمية والصحفية التي يساهم فيها مركزنا، لل           
والتالوين المتعددة لتاريخ وحضارة وفنون واداب مدينـة الموصـل ومورفولوجيتهـا، واسـهاماتها              

وفيما يلي اجماالً لتلـك  . الحضارية ومكانتها التراثية السامقة عبر التاريخ وفي مختلف الحقب الزمنية         
  :االنشطة المنجزة

 
 المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط البـاحثين فـي   إحدى) المجالت والنشرات(ة تعد الدوريات العلمي      

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

  : االتيةوقد ضمت البحوث) ٣٨( العدد ةموصليدراسات  مجلة ١/١

ــائي . د. أ ١/١/١ ــونس الط ــون ي   ذن
  

المنهج والرؤية في تـاريخ     : حمد علي داهش  االستاذ الدكتور م  
  المغرب العربي الحديث والمعاصر

ــى . د ١/١/٢ ــد يحيـ ــرم محمـ   اكـ
  

  خطــط خانــات الموصــل خــالل العهــد العثمــاني      
  

  نبهان حسون الـسعدون   . د.م. أ ١/١/٣
  

 -الرؤية المكانية في رواية السيف والكلمة لعماد الدين خليـل         
  -دراسة تحليلية

ــدى. د. م ١/١/٤ ــفه ــين يوس    ياس
  

 المظاهر الحضارية في الموصل من خالل رحلـة ابـن جبيـر           
  )م١٢١٧/هـ٦١٤ت(

  تنهيد عادل فاضل البيرقدار   . د. م ١/١/٥
  

عالقة تشكيل هوية األنا بالتوافق النفسي واالجتمـاعي لـدى          
  طلبة المرحلة الثانوية في مدينة الموصل

  عبد الرزاق صـالح محمـود      . م ١/١/٦
  

  -دراسة ميدانية-عمودي في مدينة الموصل  واقع السكن ال

  هناء جاسم محمد الـسبعاوي    . م ١/١/٧
  

  اآلثار المترتبة الستقالل الزوجة اقتصادياً على التنمية األسرية

  - دراسة ميدانية في مدينة الموصل- 
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وحملت عنوان  ) ٦٤( العدد   نشرة اضاءات موصلية   ١/٢

وقـاف فـي    المكتبات الوقفية في االسالم مكتبة اال     (
  .عمر عبد الغفور القطان للباحث )الموصل

  

. اإلنسانيةوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم          ) ٢٠( العدد   نشرة قراءات موصلية   ١/٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 عنوان المقال اسم الباحث

الموصــل ودورهــا فــي  العبايجيميسون ذنون .د.م. أ١/٣/١
  لغزو الصليبيالتصدي ل

ــه هدى ياسين يوسف. د ١/٣/٢ ــاريخ ( االزدي وكتاب ت
 )الموصل

االتجاهات اإلصالحية فـي     عروبة جميل محمود. د ١/٣/٣
الموصل في أواخر العهـد     
العثماني وحتى تأسـيس    
الحكم الـوطني  للـدكتور     

 ذنون الطائي 

  

االثار االجتماعية للطـالق      هناء جاسم السبعاوي. م ١/٣/٤
ة ميدانية لظـاهرة    دراس–

  الطالق في مدينة الموصل
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  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ١٠( العدد )انشطتنا( نشرة ١/٤

  
 تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل اإلعـالم                  ١/٥

ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياتـه والحـديث            . د. وقد قام أ  المرئية والمقروءة   
عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجـسمات جبـسية                

في فيهـا؛   تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج االجتماعي و الجهد الحر             
الرشيد، الموصـلية، سـما     : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها    . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      فضال

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

من مدينتي للحـديث    ذنون الطائي في برنامج نسمات      . د.في لقاء مباشر استضافت الفضائية الموصلية أ       ١/٥/١
   )١٦/٩/٢٠١٢(عن اهمية نهر دجلة في مدينة الموصل وذلك يوم 

ذنون الطائي لفضائية بغداد عن اهمية التراث الشعبي في مدينة الموصل وسبل توثيقه وذلـك           . د.تحدث أ  ١/٥/٢
  ).١٦/٩/٢٠١٢(يوم 

للحـديث عـن    ) ٣٠/٩/٢٠١٢( يوم    نينوى –ذنون الطائي في قناة العراقية الفضائية       . د.تمت استضافة أ   ١/٥/٣
  .اهمية متحف التراث الشعبي

وذلك للحـديث عـن الـدور       ) ٧/١٠/٢٠١٢(ذنون الطائي يوم    . د.أجرت الفضائية الموصلية لقاءاً مع أ      ١/٥/٤
  .العلمي للدكتور بهنام ابو الصوف المؤرخ واالثاري المعروف
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 قصر توفيق أفنـدي الفخـري   –من تاريخ وآثار قصور مدينة الموصل     -  ذنون الطائي. د.أ ٢/١

  نموذجاً

/ هــ   ٦٣٠ت(الطبعات األوربية لكتاب الكامل في التاريخ ألبن األثير         -  ميسون ذنون العباجي. د ٢/٢
  يليةدراسة تحل) م١٢٣٢

  التعليمية في مسرحيات موفق الطائي-  احمد قتيبة يونس . د ٢/٣
 )هيال يارمانة(االستلهام الفني للثقافة الشعبية قراءة في مسرحيات -  علي احمد محمد. د ٢/٤

  للقاص طالل حسن
  المختار ودوره االجتماعي في الموصل أواخر العهد العثماني-  عروبة جميل محمود. د ٢/٥
-الشاعر السري الرفاء الموصلي من خالل كتاب يتيمة الدهر للثعالبي -  ها سعيد حميد م. د ٢/٦

  -دراسة تحليلية
  )م١٢٢٥/هـ٦٢٢ت (ابن باز الموصلي محدثاً - محمد نزار حميد . د ٢/٧
دراسة –معجم األدباء لياقوت الحموي وتراجم شخصيات موصلية -  هدى ياسين يوسف. د ٢/٨

  -تحليلية مقارنة
العاشر / الرابع للهجرة (الحياة االجتماعية في الموصل في القرن -  حنان عبد الخالق علي. د ٢/٩

  )للميالد
  ١٩زراعة وتجارة وتصنيع القطن في الموصل في ق-  عامر بلو إسماعيل .  م٢/١٠
–اإلنعكاسات االجتماعية لمرض السرطان على عوائل المصابين به-  عبد الرزاق صالح محمود.  م٢/١١

  -راسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصلد
  - دراسة ميدانية –ظاهرة الطالق في مدينة الموصل -  هناء جاسم محمد.  م٢/١٢
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ظاهرة انتشار األلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وآثارها على -  مرح مؤيد حسن.  م٢/١٣
  التنمية البشرية

 

 
يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نـشر المقـاالت والبحـوث               

العلمية الخاصة بالتعريف بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصـل خـالل تاريخهـا             
   .الطويل في حقبه المتعددة

ذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكترونـي للمركـز            . د. نشر أ  ٣/١
msc٩٢,٦te.net  

ذنون الطائي عدد من المقاالت على موقـع ميـدل ايـست اون             . د. نشر أ  ٣/٢
  Middle-east-online.comالين

 
يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خارج اطار العمل البحثـي وبخاصـة القـاء المحاضـرات                 

  :ات واالقسام العلمية وكما يأتيالعلمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكلي

طالب دكتوراه في التاريخ الحديث ، قـسم  ) عمار ظاهر مصلح(ذنون الطائي باالشراف على   . د.يقوم أ  ٤/١
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (كلية االداب واطروحته الموسومة / التاريخ

العالقات التجارية بـين  (ورسالتها الموسومة / طالبة ماجستير تاريخ حديث ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ٤/٢
 .كلية االداب/ قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 

كلية التربيـة، ورسـالته   / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ  ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   ٤/٣
 ).١٨٥١-١٧٥٠ي موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثمان(الموسومة 

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

مرحلة االولى في   احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبة ال       . د. م. ويقوم أ  ٤/٥
 .كلية الفنون الجميلة

 

 

 

 

 
 يقيم المركز دورات التعلـيم المـستمر ومنهـا          ٢٠١٢-٢٠١٢ضمن انشطة المركز العلمية للسنة الدراسية            

  :وقد شارك فيها مجموعة من تدريسيي الجامعة والمركز وهم) كيفية التعامل مع النص التاريخي(

  الكلیة والقسم  لقب العلميال  االسم
  مركز دراسات الموصل  استاذ مساعد  میسون ذنون العبایجي. د ٥/١
  مركز دراسات الموصل  مدرس  محمد نزار الدباغ. د ٥/٢
  مركز دراسات الموصل  مدرس  ھدى یاسین یوسف. د ٥/٣
  مركز دراسات الموصل    مدرس  مھا سعید حمید. د ٥/٤
  مركز دراسات الموصل    درسم  حنان عبد الخالق علي. د ٥/٥
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  مركز دراسات الموصل    مدرس  عروبة جمیل محمود. د ٥/٦
  مركز دراسات الموصل    مدرس  التدریسي عامر بلو اسماعیل ٥/٧
  قسم االثار/ كلیة االثار  مدرس  عادل عارف فتحي. د ٥/٨
قسم النقوش واللغات / كلیة االثار  مدرس  خالد علي خطاب. م ٥/٩

  العراقیة القدیمة
قسم النقوش واللغات / كلیة االثار  مدرس مساعد  التدریسي حسنین حیدر عبد الواحد ٥/١٠

  العراقیة القدیمة
  كلیة التربیة للبنات  استاذ مساعد  احمد حسین الساداني. د ٥/١١
  لبناتكلیة التربیة ل  استاذ مساعد  محمد ذنون یونس. د ٥/١٢
  كلیة التربیة للبنات  مدرس  الحان عبد اهللا محمد. د ٥/١٣
  كلیة التربیة االساسیة  مدرس  سعد عمر محمد امین. د ٥/١٤
  كلیة العلوم السیاسیة  مالحظ. م  السید زید رافع سلطان ٥/١٥
  كلیة العلوم السیاسیة  مالحظ. م  السید عمر خطاب حسین ٥/١٦
  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات  مترجم. م  فیقالسید عالء الدین عباس ر ٥/١٧
  كلیة علوم الحاسوب والریاضیات  مدرس مساعد  التدریسي احمد علي عبد الرحمن ٥/١٨
  الحمدانیة/ كلیة التربیة   مدرس مساعد  التدریسیة سھا طارق خلیل ٥/١٩
  عماریةقسم الھندسة الم/ كلیة الھندسة  استاذ مساعد  التدریسیة شذى یعقوب الشیخ ٥/٢٠
  قسم الھندسة المعماریة/ كلیة الھندسة  مدرس  التدریسیة اصداء عبد الحمید التحافي ٥/٢١
  قسم الھندسة المعماریة/كلیة الھندسة   مدرس  التدریسیة نسمة معن محمد ثابت ٥/٢٢
  

 

هل الموصل لنـشر الخيـر والثقافـة للعـام          لجمعية ا ) اقرأ(ذنون الطائي حفل انطالق حملة      . د. حضور أ  ٦/١
  ).٧/١٠/٢٠١٢(الدراسي الجديد على قاعة المركز الطالبي في جامعة الموصل يوم 

ذنون الطائي المؤتمر العلمي الدولي االول الـذي عقدتـه كليـة الزراعـة والغابـات يـوم                  . د. حضور أ  ٦/٢
)٢٤/٩/٢٠١٢.(  

التي اقامتها كلية الفنون    ) قيق النصوص وتحقيق المخطوطات   دراسة وتح ( شارك التدريسيون أدناه في دورة       ٦/٣
 : وهم كل من٤/١٠/٢٠١٢-٢الجميلة للفترة من 

   .ميسون ذنون العبايجي. د.م. أ٦/٣/١

  .مها سعيد حميد. د ٦/٣/٢

  .محمد نزار الدباغ. د ٦/٣/٣

  هدى ياسين يوسف. د ٦/٣/٤

  

حقـوق  (كما شارك التدريسيون التالية اسـماؤهم فـي دورة           ٦/٤
التي اقامتها كلية العلـوم     ) االنسان في ظل الواقع الدولي المعاصر     

 ) :١٤/١٠/٢٠١٢-٧(السياسية للفترة من 
  .عبد الرزاق صالح محمود. م ٦/٤/١

   .هناء جاسم محمد. م ٦/٤/٢

  .مرح مؤيد حسن. م ٦/٤/٣
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-١٩٢١اليهود في الموصل للمـدة  (لموسومة ذنون الطائي في لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه ا    . د. شارك أ  ٧/١
  .في كلية االداب) ١١/١٠/٢٠١٢(يوم الخميس الموافق ) علي شيت محمود(للطالب )  دراسة عامة-١٩٥٢

المذاهب االدبية ومقارباتهـا فـي      (احمد قتيبة يونس في لجنة مناقشة رسالة الماجستير الموسومة          .  شارك د  ٧/٢
  .في جامعة بابل) ٢٤/١٠/٢٠١٢(يوم األربعاء المصادف ) فاضلزيد طارق (للطالب ) النص المسرحي

 

 
لجنـة  (مركز احياء التراث العلمي العربي لحضور اجتمـاع         / احمد قتيبة يونس الى جامعة بغداد       .  ايفاد د  -   

  ).٢٢/١٠/٢٠١٢(يوم االثنين الموافق ) التخصصات االنسانية

 

  ذنون الطائي .د.أ ٩/١
The characteristics of Architecture style of traditional houses in the 
mosul city 

  العبايجي ذنون ميسون.د.م.أ ٩/٢
History of the Crusades, Volume III, The Fourteenth and Fifteenth 
Centuries by Harry W.Hazard; Kenneth M. SettonReview by: D. S. 
Richards 

  العبيدي  احمدعلي .د ٩/٣   
ن محمد الرحم عبد-التحويلية واستدعاء الموروث الشعبي للسرد المعاصر

  الوهابي
  

  
  محمد نزار الدباغ .د ٩/٤   

علي - المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث وأشهر ما صنف فيه
  مصطفى القضاة

  
   حميدمها سعيد . د٩/٥   

من صور الوصف عند المتنبي : االستغراق الشعري  
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  حمود معروبة جميل . د٩/٦  
OSMANLI N FUS KAYITLARINA DAİR 
ALTERNATİF BİR KAYNAK: DEFTER-İ LİVA-I 
CANİK 

  
  
  

   عليحنان عبد الخالق . د٩/٧  
الرحالت الجغرافية في التراث العربي اإلسالمي في القرنين 

  خليف مصطفى غرايبة  -والخامس الهجريين  الرابع
  

  
  
  

  يوسفهدى ياسين   .د ٩/٨  
The Life and Works of Yaqut al-Hamawi  
Authors: R. M. N. E. Elahie --- C. E. Bosworth 

  
  

  
  حسنمرح مؤيد  .م ٩/٩  

Multi-agent platform for development of educational 
games for children with autism  

  
   السبعاويهناء جاسم. م ٩/١٠    

معدالت الطالق في المملكة من وجهة  التغيرات االجتماعية وأثرها على ارتفاع 
   نظر المرأة السعودية
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  عبد الرزاق صالح محمود.  م٩/١١    
Women and Health Here and There: A Medical Testimony 

  شهادة طبيبة: نا وهناكالمرأة والصحة ه
Journal: Alif: Journal of Comparative Poetics ISSN: ١١١٠٨٦٧٣ Year: ١٩٩٩ Issue: 

١٩ Pages: ١٩٣-١٨٥ Provider: JSTOR Publisher: American University in Cairo. 

Department of English 

  عامر بلو اسماعيل. م٩/١٢   
Sarah D. Shields, Sheep, Nomads and Merchants in 
Nineteenth-Century Mosul: Creating Transformations in an 
Ottoman Society  
 

  
  

 :             تقوم المكتبة الموصلية بتقـديم خـدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن
والدوريات والوثائق عن مدينة الموصـل      التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر           
 :في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

 ٦٠ عدد االعارات ١٠/١
 ١٠ الدوريات ١٠/٢
 ٥ االطاريح ١٠/٣
 ٣٠ الكتب ١٠/٤
 ٣ الجرائد ١٠/٥
 ٣ الملفات القديمة ١٠/٦

في المركزإلى المكتبة الموصليةوالمؤلفات التالية داء الكتب تم إه :  

  

  نشاط المرأة الحرفي والوظيفي في المـشرق العربـي          ١٠/٧/١
  )م١٢٥٨-٧٤٩/ هـ٦٥٦-١٣٢(االسالمي           

ــدباغ . د ــزار الــ ــد نــ   محمــ
  

  المستدرك على موسوعة اعالم الموصل في القرن  ١٠/٧/٢

  العشرين          

ــاني  ــري العــ ــف مثــ   المؤلــ
  

  قبيلة عدوان في الزمان والمكان دراسة تاريخية في  ١٠/٧/٣

  سيرة قبيلة عدوان         

  المؤلف صباح محمد حيدر العدواني
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 بمـا   يومياً. وار متحف التراث الشعبي   استقبال ز  - ١
يضمه من مجسمات جبسية، تـسلط الـضوء علـى          

عددة للتراث الشعبي في مدينة الموصـل       الصفات المت 
عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية       

  .المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليـا        - ٢
في تخصص التاريخ الحـديث والتـاريخ اإلسـالمي         
واألدب العربي واألدب الشعبي مـن قبـل بـاحثي           

  .المركز

التاريخية واالجتماعيـة  نشر المقاالت والدراسات    - ٣
  .واألدبية في الصحف والمجالت الثقافية

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

  .العلمية في الجامعة
 
  


