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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

وحملت عنوان  ) ٦٥( العدد   نشرة اضاءات موصلية   ١/٢

مروج الذهب   من كتاب  نصوص عن مدينة الموصل   (
للدكتور محمـد نـزار     ) سعوديللم ومعادن الجوهر 

  .الدباغ
  

  

. اإلنسانيةوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم          ) ٢١( العدد   نشرة قراءات موصلية   ١/٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 عنوان المقال اسم الباحث
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  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ١١( 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                

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

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م٢٠١٢ الثانيتشرین /  ھـ ٤١٤٣ محرم) ٢١( العدد –أنشطتنا 
 

 )٣(

 
 

   قصر توفيق أفندي الفخري نموذجاً–من تاريخ وآثار قصور مدينة الموصل -  ذنون الطائي. د.أ ٢/١

/ هــ   ٦٣٠ت(الطبعات األوربية لكتاب الكامل في التـاريخ ألبـن األثيـر            -  ميسون ذنون العباجي. د ٢/٢
  دراسة تحليلية) م١٢٣٢

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

  طالل حسن
  المختار ودوره االجتماعي في الموصل أواخر العهد العثماني-  عروبة جميل محمود. د ٢/٥
دراسة -شاعر السري الرفاء الموصلي من خالل كتاب يتيمة الدهر للثعالبي ال-  مها سعيد حميد . د ٢/٦

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

  -مقارنة
  )العاشر للميالد/ الرابع للهجرة (الحياة االجتماعية في الموصل في القرن -  لق عليحنان عبد الخا. د ٢/٩
  ١٩زراعة وتجارة وتصنيع القطن في الموصل في ق-  عامر بلو إسماعيل .  م٢/١٠
دراسة –اإلنعكاسات االجتماعية لمرض السرطان على عوائل المصابين به-  عبد الرزاق صالح محمود.  م٢/١١

  -انية في مدينة الموصلاجتماعية ميد
  - دراسة ميدانية –ظاهرة الطالق في مدينة الموصل -  هناء جاسم محمد.  م٢/١٢
ظاهرة انتشار األلعاب االلكترونية في مدينة الموصل وآثارها على التنمية -  مرح مؤيد حسن.  م٢/١٣

  البشرية
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النترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلمية الخاصة بالتعريف بتاريخ يعد ا

 .وحضارة وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددة

  
  msc٩٢,٦te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  . د. نشر أ٣/١

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقـع ميـدل ايـست اون اليـن              . د. نشر أ  ٣/٢
online.com  

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

  :ة وكما يأتيالعلمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام العلمي

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
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (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 

احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبـة المرحلـة          . د. م. ويقوم أ  ٤/٥
 .ية الفنون الجميلةاالولى في كل
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الواقع وآفـاق   ..المرأة والطفولة في العراق   (ذنون الطائي الندوة العلمية السنوية الموسومة       . د.حضور أ  ٥/١
  .١٤/١١/٢٠١٢يوم االربعاء ) المستقبل

 قسم اللغـة العربيـة فـي    - االساسيةذنون الطائي الملتقى الثقافي السابع لكلية التربية   . د.كما حضور أ   ٥/٢
١٤/١١/٢٠١٢.  

ذنون الطائي الحفل االستذكاري للراحلين مـن االسـرة االثاريـة وذلـك يـوم االثنـين              . د.وحضر أ  ٥/٣
٢٦/١١/٢٠١٢. 

  .٢٧/١١/٢٠١٢ذنون الطائي المؤتمر العلمي البيئي الثاني يوم الثالثاء . د.كما حضر أ ٥/٤
 

 
محمـد نـزار حميـد      .  رئيس قسم الدراسات االدبية والتوثيق و د       –احمد قتيبة يونس    . دايفاد كل من     ٦/١

يـوم  ) مجموعة العلـوم االنـسانية    (الدباغ الى جامعة بغداد لحضور الندوة التخصصية للمكتبة االفتراضية          
)٢١/١١/٢٠١٢.(  

 التعليم العالي فـي العـراق   احمد قتيبة يونس الى جامعة بغداد لحضور المؤتمر الدولي لتطوير . ايفاد د  ٦/٢
  .على قاعة الشهيد الحكيم بجامعة بغداد) ٢٩/١١/٢٠١٢-٢٧(للمدة من 

  

 

  ذنون الطائي .د.أ ٧/١
mosul in ١٩٠٩ 

  العبايجي ذنون ميسون.د.م.أ ٧/٢
ABDELMAJID HANNOUM                                                 
                                      
TRANSLATION AND THE COLONIAL IMAGINARY: 
IBN KHALDoN ORIENTALIST 
Elton L. Danie: The Anonymous "History of the Abbasid 
Family" and Its Place in Islamic HistoriographyAuthor  

  
  العبيدي  احمدعلي .د ٧/٣   

ن محمد الرحم عبد-استدعاء الموروث الشعبي للسرد المعاصرالتحويلية و
  الوهابي
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  محمد نزار الدباغ .د ٧/٤   

Historical Phases of the Science of Hadith and its Most famous Categories  
Ali Alqudah  
Journal: Historical Kan Periodical Year: ٢٠٠٩ Volume: ٢ Issue: ٤ Pages: 
٥٧-٤٨ Provider: DOAJ Publisher: Historical Kan Periodical 

  
  

   حميدمها سعيد . د٧/٥   
Abu Hamid al-Garnati (m. ٥٦٥/١١٦٩) Tuhfat al-Albab (El Regalo de 
los espiritus)  
Authors: Ana Ramos --- Abū Hāmid al-Gharnāī --- Abū Hāmid al-
Garnāhī --- J. A. Abu-Haidar  
Journal: Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 
University of London ISSN: ٠٠٤١٩٧٧x Year: ١٩٩٢ Volume: ٥٥ Issue: ٣ 
Pages: ٥٥٤-٥٥٢ Provider: JSTOR Publisher: The School of Oriental and 
African Studies, University of Lo  

   محمودعروبة جميل . د٧/٦  
 OSMANLI NÜFUS KAYITLARINA DAİR ALTERNATİF BİR 
KAYNAK: DEFTER-İ LİVA-I CANİK (١٨٣٧) / AN ALTERNATIVE 
SOURCE TO THE OTTOMAN CENSUS RECORDS: 
ADMINISTRATIVE RECORD BOOK OF THE CANIK (١٨٣٧( 

 
  

   عليحنان عبد الخالق . د٧/٧  
   تمامي بأجوانب معاصرة في شعر 

  

  
  
  

  يوسفهدى ياسين   .د ٧/٨  
  .٢٠٠٩تاريخ التجارة العربية االسالمية ، ريهام عبداهللا المستهدي ، دورية كان التاريخية، 
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  حسنمرح مؤيد  .م ٨/٩  

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

  
  
   السبعاويهناء جاسم. م ٨/١٠
معدالت الطالق في المملكة من  التغيرات االجتماعية وأثرها على ارتفاع 

  وجهة نظر المرأة السعودية
  
  
  

  عبد الرزاق صالح محمود.  م٨/١١    
Women and Health Here and There: A Medical Testimony 

  شهادة طبيبة: المرأة والصحة هنا وهناك
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 

  مر بلو اسماعيلعا. م٨/١٢   
Sarah D. Shields, Sheep, Nomads and Merchants in Nineteenth-
Century Mosul: Creating Transformations in an Ottoman 
Society  
 

  
  
 :       تقوم المكتبة الموصـلية بتقـديم خـدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن

دراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصـل              التدريسيين وطلبة ال  
 :في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

 ٦٠ عدد االعارات ٩٠/١
 ١٠ الدوريات ٩/٢
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 ٥ االطاريح ٩/٣
 ٣٠ الكتب ٩/٤
 ٣ الجرائد ٩/٥

 ٣ الملفات القديمة ٩٠/٦

 في المركزإلى المكتبة الموصليةوالمؤلفات التالية تم إهداء الكتب :  

  

نشاط المرأة الحرفي والوظيفي في المـشرق       . ١
ـ ٦٥٦-١٣٢(العربي االسالمي    -٧٤٩/هـ

  )م١٢٥٨

  محمد نزار الدباغ. د

المستدرك على موسوعة اعالم الموصل في       . ٢
  لمؤلفه مثري العاني/ ن العشرينالقر

  مثري العاني

قبيلة عدوان في الزمـان والمكـان دراسـة          . ١
لمؤلفـه  / تاريخية في سيرة قبيلـة عـدوان      

  صباح محمد حيدر العدواني

  صباح محمد حيدر العدواني

  

 

ضوء علـى الـصفات      بما يضمه من مجسمات جبسية، تسلط ال       يومياً. وار متحف التراث الشعبي   استقبال ز  - ١
  .المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقــديم االستــشارات العلميــة  - ٢
لطلبة الدراسات العليا في تخصص     
التاريخ الحديث والتاريخ اإلسالمي    
واألدب العربي واألدب الشعبي من     

  .قبل باحثي المركز

المقــاالت والدراســات نــشر  - ٣
التاريخية واالجتماعية واألدبية في    

  .الصحف والمجالت الثقافية

ــضور    - ٤ ــي ح ــساهمة ف الم
ــة  ــدوات العلمي ــؤتمرات والن الم
والمعارض الفنيـة التـي تقيمهـا       
الكليــات واألقــسام العلميــة فــي 

 الجامعة
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