
 م٢٠١٢ انون األولك/  ھـ ٤١٤٣ فرص) ٣١( العدد –أنشطتنا 
 

 )١(

   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

   

بي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل عقد مركز دراسات الموصل ندوته العلميـة         ا. د.      برعاية أ       -١
  :بحثاً وهي كاالتي) ١٣(وقد القي في هذه الندوة ) الموصل في المحكيات السردية(الموسومة ) ٤٤(

  عنوان البحث  اسم الباحث
  القاص انور عبد العزيز  ١/١

  
  شهادة عن الموصل في المحكيات السردية

 مؤيد اليوزبكي. د.أ ١/٢

 

جبـل  (و  ) الـشجرة والعيـون   (جدل االنسان والمكان في قصتي      
  لسالم العزاوي) شامخ

  محمد جواد حبيب البدراني .د.أ ١/٣
  لثامر معيوف) سكان الهالك(انماط المكان في  جمان فيصل الطائي. م. و م ١/٤

بين التخليق الجماعي، والتوظيـف،     .. مسرودالحكاية الشعبية وال    عمار احمد عبد الباقي الصفار.د.م.أ ١/٥
  شهادة شخصية. الفني، والمخيال الفردي

  التوظيف القصصي للشخصية الواقعية  احمد جار اهللا ياسين. د. م. أ ١/٦
يوم غابت  (التحوالت الوظيفية والداللية لصنع الخطاب في رواية          صالح محمد عبد اهللا العبيدي . د.م.أ ١/٧

  للغانم خلي) الشمس
  المكان في قصص حكمت صالح انموذجاً  نبهان حسون السعدون. د. م.أ ١/٨
  المكان في قصة طائر الماء النور عبد العزيز  احمد قتيبة يونس. د. م. أ ١/٩

  
 قراءة في  - تفاعل الشخصية والموقف والمكان    –العالمة السردية     فيصل القصيري . د.م ١/١٠

  )نار الشتاء والصيف(قصة 
ابونـا  (لنزار عبـد الـستار      ) رائحة السينما (المسكوت عنه في      محمد عبد الموجود البدراني .د.م ١/١١

  )انموذجاً
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 في قـصص    قراءة) الموصل فضاءاً سردياً  (بالغة المكان المحلي      ريم محمد طيب حفوظي . د.م ١/١٢
  بيات مرعي

روايـة  :  الروايـة الموصـلية    رماد االمكنة وسلطة المحكي فـي       فارس عبد اهللا بدر الرحاوي . د.م ١/١٣
                               -انموذجاً-موسيقى سوداء للروائي نجمان ياسين

  
 الحكايـات  قراءة لنماذج مـن   : مالمح المكان في المحكي الشعبي      علي احمد محمد . د. م ١/١٤

   الموصليةالشعبية
  

 
       المنافذ العلمية الهامة التي يتجلى بها نشاط البـاحثين          إحدى) المجالت والنشرات (مية  تعد الدوريات العل 

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

 من مجلة موصليات وقد ضمت المقاالت االتية) ٤١( صدر العدد:  

  ذنون الطائي. د. أ  رديةالموصل في المحكيات الس ٢/١/١

   الباحث في تاريخ االسالم محمود شيت خطاب أراءه  ٢/١/٢

  وعطاءه المعرفي         

  ميسر بشير

   أحمد سعيدرعم. د  هاشم يحيى المالح ومكتبته الخاصة.د.المؤرخ الموصلي  أ ٢/١/٣

  ابو الفتح عثمان   (في رحـــاب اللغـــة العالم اللغوي       ٢/١/٤
  )هـ٣٢٠بن جني الموصلي ا         

  بالوي فتحي حمودي 

   جمعية النهـضة المدرسـية   الجمعيات الطالبية في الموصل  ٢/١/٥
  ))أنموذجاً(( ١٩٣٤-١٩٢٥        

  لمى عبدالعزيز مصطفى.د

  )المنتخب من العقاقير الشعبية واألدويـة العطاريـة       (كتاب   ٢/١/٦
  للدكتور حازم البكري الصديقي        

  الحاج قاسممحمود . د

  علي عبد اهللا محمد  عوجة الجان ٢/١/٧

  عروبة جميل محمود. د  نقابة األشراف في الموصل ٢/١/٨

البن الشعار الموصـلي مـصدراً لدراسـة         ) قالئد الجمان ( ٢/١/٩
   هـ٧التنظيمات اإلدارية في الموصل في ق          

  حنان عبد الخالق علي. د

  هدى ياسين الدباغ. د. م  ة في الموصلصناعة التحف المعدني ٢/١/١٠
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  قصي حسين آل فرج  )موسوعة أعالم الموصل(المستدرك على المستدرك   ٢/١/١١

  االستيطان العربي في الموصـل بعـد الفـتح االسـالمي            ٢/١/١٣
  والعصر الراشدي           

  مها سعيد حميد . د

  محمد نزار الدباغ. د  )م١٢٢٥/هـ٦٢٢:ت(ثاً ِدح مليوِص الماٍز بإبن ٢/١/١٤

  مرح مؤيد حسن. م  .االنترنت وتدريسيو جامعة الموصل ٢/١/١٥

  عمر عبد الغفور القطان  حسيب حديد.د.من رواد حركة الترجمة الموصلية أ ٢/١/١٦

  احمد قتيبة يونس. د  حوار مع األستاذ الدكتور ذنون الطائي ٢/١/١٧

  مظفر بشيراالديب   أنِت ارض الوصل يا موصلنا ٢/١/١٨

    جوانب من انشطة المركز العلمية ٢/١/١٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عبـد  (وحملت عنوان   ) ٦٦( العدد   شرة اضاءات موصلية   ن -٣
  . محمود الحاج قاسمللطبيب) اللطيف الموصلي البغدادي
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. إلنـسانية اوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم    ) ٢٢( العدد   نشرة قراءات موصلية   -٤
  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 عنوان المقال اسم الباحث

  كوركيس عواد: مدينة الموصل بقلم احمد قتيبه يونس    . د.م.أ ٤/١

 دراسة وصفية ومعجم ما فيها من الكلمات        -كتاب اللهجة الموصلية     مها سعيد حميد. د. م ٤/٢
 الفصيحة

دراسـة  (  م    ١٣ و   ١٢/ هــ      ٧ و ٦القرنين  جزيرة ابن عمر  في       هدى ياسين يوسف. د. م ٤/٣
 )سياسية حضارية

نظرة عامة لنـشوء الوقـف والمكتبـات الوقفيـة          (المكتبة الوقفية     حنان عبد الخالق علي . د ٤/٤
لعمـر  ) مكتبة األوقاف في الموصل أنموذجـا   ) (وخدماتها في اإلسالم  

  عبد الغفور أحمد القطان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ١٢ (العدد) انشطتنا(نشرة  -٥

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل اإلعـالم                  -٦
اتـه  ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونيـة عـن أنـشطة المركـز وفعالي    . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ 

والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات              
جبسية تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النـسيج االجتمـاعي و الجهـد                 

الرشـيد،  : فزيونية منها مع عدة فضائيات تل   . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      الحرفي فيها؛ فضال  
  .الموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفرات، السالم، التركمانية وغيرها

أجرت الفضائية الموصلية لقاءاً مع األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسـات الموصـل علـى                  -٧
يفية االستفادة مـن المكتبـة االفتراضـية    ك(هامش الدورة التدريبية التي أقامها مركز دراسات الموصل حول       

وتحدث فيها عن مضامين وأهداف إقامة الدورة وأهمية محتويات المكتبة االفتراضـية فـي              ) العلمية العراقية 
اغناء البحث العلمي وترصين المنهج العلمي األكاديمي في انجاز البحوث والرسـائل واالطـاريح الجامعيـة ،     

  . من أساتذة الجامعة من الكليات والمراكز العلمية فيهاحيث شارك في الدورة عدد وافر

 ١٠أجرت الفضائية الموصلية لقاءاً مع األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصـل فـي          -٧
 لقاءاً جرى فيه الحديث عن مورفولوجيا مدينة الموصل وأثر المفـردات العماريـة فـي                ٢٠١٢كانون األول   

  .روائي لمبدعي مدينة الموصل المنجز القصصي وال
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 ١٠أجرت الفضائية الجامعية لقاءاً مع األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسـات الموصـل فـي             -٩
 تحدث فيه عن مدينة الموصل بوصفها مكاناً موئالً إلبداع المبدعين من األدباء في مجـال      ٢٠١٢كانون األول   

  .ة كتابة القصة والرواية والحكايات الشعبي

 ١٠أجرت فضائية سما الموصل لقاءاً مع األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسـات الموصـل                 -١٠
الموسومة الموصل في المحكيات    ) ٤٤( تحدث فيه عن غايات وأهداف عقد الندوة العلمية          ٢٠١٢كانون األول   

ذي أفاض به المبدعين فـي مدينـة        السردية التي عقدها مركز دراسات الموصل مبيناً أهمية المنجز األدبي ال          
  الموصل باالرتكاز على تفاصيل التركيب الداخلي لمدينة الموصل 

أجرت فضائية العهد لقاءاً مع االستاذ الدكتور ذنون الطـائي مـدير            -١١
مركز دراسات الموصل تحدث فيه عن أثر التأثيرات الحضارية للحضارات          

 من الحضارات في المنطقـة      العراقية المتعاقبة على من جاورها وزامنها     
  .العربية 

أجرت فضائية الغدير لقاءاً مع األستاذ الدكتور ذنون الطـائي مـدير        -١٢
مركز دراسات الموصل تحدث فيه عن دور العراق الريادي فـي الـتالقم             
الحضاري والتثاقف مع الحضارات األخرى وكون العراق مهد الحـضارات   

لمـة والتـشريعات والمنجـزات    السامقة ففيها ظهر الرقم والحـرف والك      
العلمية والمعرفية وأثرت العالم القديم بتلك المنجزات الحضارية السومرية         

  .و البابلية و األكدية واآلشورية 

اختيار األستاذ الدكتور ذنون الطائي مدير مركز دراسـات الموصـل          -١٣
عضواً في الهيئة االستشارية لمركز الحسو للدراسات الكميـة والتراثيـة           

  لتي تضم أساتذة من مختلف البلدان والجامعات العربية ا

Alhasso centre for quantitative and heritage 
studies  

ويعد مركز الحسو نافذة مفتوحة للبـاحثين والمفكـرين والمهتمـين               
افة المنهج الكمي  بالدراسات التاريخية ومنبراً علمياً حراً لتبادل األفكار والخبرات ويعمل المركز على إشاعة ثق            

نورث وموقعه في   . والمسموع والمصور بموجبها كلما كان ذلك ممكناً        ويدعو إلى التعامل مع التراث المدون       
  )بريطانيا (بالمملكة المتحدة شيلدز
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   وكاالتي٢٠١٣-٢٠١٢ي     قام باحثوا المركز بانجاز البحث االول ضمن الخطة العلمية للعام الدراس

   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

   في مسرحيات موفق الطائيالتعليمية-  احمد قتيبة يونس . 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 -لي من خالل كتاب يتيمة الدهر للثعالبي الشاعر السري الرفاء الموص-  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 -  حنان عبد الخالق علي. 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

  - مدينة الموصلاجتماعية ميدانية في
  - 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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بها المركز فقد تم عقد الحلقات النقاشـية االتيـة لمناقـشة البحـوث              ضمن النشاطات العلمية التي يقوم          

  :المنجزة لباحثي المركز وهي

مـسرحة  (علي احمد محمد لمناقـشة بحثـه الموسـوم          . دالقى   ٣/١
) قراءة في مسرحيات هيال يارمانة لطالل حـسن       : الموروث الشعبي   

   .٩/١٢/٢٠١٢يوم االحد 

وروث الشعبي كونهـا عمليـة       عملية مسرحة الم    البحث وتناول      
 المنـابع   أهـم ايجابية السترداد الذات واكتشافها الن الموروث يشكل        

فعله طالل حسن في مسرحيات      التي ينهل منها المبدع عمله، وهذا ما      
اذ ربط الموروث بالمسرح وقام بمسرحته فـي عملـه          ) هيال يارمانة (

 اإلبداعي

 
الطبعات االوربية لكتاب الكامل في التـاريخ البـن         (حثها الموسوم   ميسون ذنون العبايجي ب   . د. م. والقت أ  ٣/٢

   .٢٣/١٢/٢٠١٢يوم االحد ) م١٣٢٣/هـ٦٣٠ت (االثير 

ـ ٦٣٠ت(      وتناول البحث دراسة الطبعة االوربية لكتاب الكامل في التاريخ البن االثير             طبعـة  ) م١٢٣٢/هـ
مدها هذا المستشرق في تحقيـق ونـشر كتـاب          ثورنبرغ نموذجاً، حيث شمل البحث نسخ المخطوطات التي اعت        

 .الكامل

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

  .ه المتعددةبتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقب

  
  

  msc٩٢,٦te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  . د. نشر أ-١
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ى خارج اطار العمل البحثـي وبخاصـة القـاء المحاضـرات      يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخر           

  :العلمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام العلمية وكما يأتي

طالب دكتوراه في التاريخ الحديث ، قـسم  ) عمار ظاهر مصلح(ذنون الطائي باالشراف على   . د.يقوم أ  ٥/١
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية (ومة كلية االداب واطروحته الموس/ التاريخ

العالقات التجارية بـين  (ورسالتها الموسومة / طالبة ماجستير تاريخ حديث ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ٥/٢
 .كلية االداب/ قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 

كلية التربيـة، ورسـالته   / لتاريخطالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم ا  ) 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 الجمهوري ١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبة المرحلة االولـى          . د. م.  ويقوم أ  ٥/٥
 .في كلية الفنون الجميلة

 

 

 

 

 

 
مر ومنهـا   يقيم المركز دورات التعليم المست   ٢٠١٣-٢٠١٢     ضمن انشطة المركز العلمية للسنة الدراسية       

ذنون الطائي وكـان  . د. باشراف أ  ٤/١٢/٢٠١٢-٣ )كيفية االستفادة من المكتبة االفتراضية العلمية العراقية      (
  .تدريسيا من كليات  الجامعة والمركز) ٦٠(شارك فيها و .محمد نزار الدباغ. المحاضر فيها د
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ر ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل المؤتمر العلمي األول لقسم التاريخ            حضر األستاذ الدكتو   ٧/١

     ٢٠١٢ كانون األول ١٣-١٢الذي يعقد في كلية اآلداب للمدة من 

ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل دعوة من لجنة جامعة الموصل للوقاية مـن              . د.تلقى أ و   ٧/٢
ن الثالسيميا بمناسبة يوم نينوى للوقاية من الثالسيميا والتي تعقـد         الثالسيميا لحضور الندوة التعريفية ع    

 كـانون األول  ١٢أبي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل يوم األربعاء المصادف   . د.برعاية برعاية أ  
   على قاعة المنتدى العلمي واألدبي ٢٠١٢

علي كمال الـدين الفهـادي    . د.أذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل دعوة من         . د.تلقى أ كما   ٧/٣
 كـانون  ١٣ – ١٢عميد كلية اآلداب لحضور المؤتمر العلمي األول لقسم التاريخ الذي يعقد للمـدة مـن              

   على قاعة المناسبات في كلية اآلداب ٢٠١٢األول 

ذنون الطائي مدير مركز دراسات الموصل دعوة من الدكتور عبد اهللا فتحـي الظـاهر   . د.تلقى أ وقد   ٧/٤
جودة منـاهج العلـوم اإلسـالمية    (ميد كلية العلوم اإلسالمية لحضور الندوة العلمية السابعة الموسومة     ع

 ١٨والتي ستقام على قاعة المنتدى العلمي واألدبي يوم الثالثاء الموافـق         ) وتطويرها في جامعة الموصل   
  ٢٠١٢كانون األول 

 .١١/١٢/٢٠١٢وم الثالثاء ذنون الطائي ندوة كلية الطب البيطري ي. د.و حضر أ ٧/٥
  ذنــون الطــائي المــؤتمر العلمــي الخــامس لكليــة االدارة واالقتــصاد فــي. د.كمــا حــضر أ ٧/٦

     ٢٧/١٢/٢٠١٢-٢٦. 

 
 كل من الدكتورة هدى ياسين يوسف والدكتورة حنان عبد الخالق علي والدكتورة ميسون ذنون العبـايجي       تتلق   

أعمال المؤتمر القطري األول لقسم التاريخ الـذي انعقـد   في وتقدير من عمادة كلية اآلداب إلسهامهم  شهادة شكر   
   ٢٠١٢ كانون األول ١٣-١٢جامعة الموصل للمدة من / في رحاب كلية اآلداب 

 

 ذنون الطائي .د.أ ٩/١
 .لمزايا المطلوبة والفضائل المكتسبة للبحث التاريخيا:      مطالب الكتابة التاريخية

  ميسون العبايجي.د.م.أ ٩/٢
Badr al-din lu'lu' and Establishment of mamluk 
Government in mosul 

  احمد قتيبة يونس.د. م. أ ٩/٣
    الدراما الشعري والتجريب         

  العبيديعلي  .د ٩/٤
ن الرحم عبد- الشعبي للسرد المعاصرالتحويلية واستدعاء الموروث    

  محمد الوهابي
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  محمد نزار الدباغ .د ٩/٥
The book and the bookcuse 

  
  
  عروبة جميل. د٩/٦

Tanzania subnatural cost of doing business in Tanzania 
  حنان عبد الخالق. د٩/٧

،     المؤرخ المغربي محمد المنوني ومنهجه في الكتابة التاريخية
 ٢٠٠٩محمد بكور، دورية كان التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر 

  .٨٠ص
  

  هدى ياسين .د ٩/٨
  .ھـ٥-٤ الرحالت الجغرافیة في التراث العربي اإلسالمي في القرنین 

  
  
  
  
  

  مرح مؤيد .م ٩/٩
Beyond experimentation, online strategies in social 
services  
 
 
 

  
  هناء جاسم ٩/١٠

اسباب نقص القوى العاملة من التدريسيين الجـامعيين فـي العـراق            
  واساليب عالجها

Reasons of shortage in manpower of university 
teaching staff in Iraq 
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  عبد الرزاق صالح محمود.  م٩/١١

الكتابات اليهودية :       عالقة السحر بالطب في الحضارات القديمة
  -انموذجاً–والمسيحية المبكرة 

  

  
  عامر بلو اسماعيل. م٩/١٢

Regional trade and ١٩ th century in mosul 
 

  
  
  
  

 :       تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن
التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصـل                

  :في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

١٠/١ 

 ٦٠  االعاراتعدد
 ١٠ الدوريات
 ٥ االطاريح

 ٣٠ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٣ الملفات القديمة
  ٩  اهداء الكتب والمؤلفات
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 في المركزإلى المكتبة الموصليةوالمؤلفات التالية تم إهداء الكتب : 

  

  ات الطب في اسطنبول فـي      االطباء العراقيون خريجو كلي    ١٠/٢/١
  القرن العشرين          

  الطبيب محمود الحاج قاسم

  تجليات الفضاء السردي قراءات في مرويات هيثم بهنـام          ١٠/٢/٢
  محمد صابر عبيد/ بردي          

  علي احمد العبيدي. د

  علي محمد هادي الربيعي  المسرحيات المفقودة دراسة ونصوص ١٠/٢/٣

  االداري ابعاده القانونية والسياسية واالقتـصادية      الفساد   ١٠/٢/٤
  )مجموعة باحثين(واالجتماعية           

  محمد نزار الدباغ. د

  محمد نزار الدباغ. د  االحكام التقاعدية لموظفي الخدمة الجامعية ١٠/٢/٥

  محمد نزار الدباغ. د  دور االوقاف في التنمية البشرية ١٠/٢/٦

  محمد نزار الدباغ. د  ة للطفولة العراقيةالتنمية المبكر ١٠/٢/٧

  محمد نزار الدباغ. د  العيش في الشوارع انثروبولوجيا التشرد ١٠/٢/٨

  محمد نزار الدباغ. د  التنمية البشرية افكار ومعالجات جديدة ١٠/٢/٩

 
. وار متحف التراث الـشعبي    استقبال ز  ١١/١

ت جبسية، تـسلط     بما يضمه من مجسما    يومياً
الضوء على الصفات المتعددة للتراث الشعبي      
في مدينة الموصل عبـر حقبهـا التاريخيـة         

  .الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقــديم االستــشارات العلميــة لطلبــة  ١١/٢
الدراسات العليا في تخصص التاريخ الحـديث       
والتاريخ اإلسـالمي واألدب العربـي واألدب       

  .بل باحثي المركزالشعبي من ق

نشر المقاالت والدراسـات التاريخيـة       ١١/٣
واالجتماعية واألدبية في الصحف والمجـالت      

  .الثقافية

المساهمة فـي حـضور المـؤتمرات        ١١/٤
والندوات العلمية والمعارض الفنية التي تقيمها      

 الكليات واألقسام العلمية في الجامعة

 
 
  


