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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          إحدى) المجالت والنشرات (يات العلمية   تعد الدور 

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

 وقد ضمت البحوث االتية٢٠١٣كانون الثاني ) / ٣٩( حيث صدر العدد ، :  

بلدان الموصل وتراجمها في قالئد الجمان البن الـشعار           يوسف جرجيس جبو . د. م.أ ١/١/١
  )دراسة تحليلية) (م١٢٥٦/ هـ٦٥٤ت (الموصلي 

ــد . د. م ١/١/٢ ــعيد حمي ــا س   مه
  

دراسة في سـيرته    ( قاضي الموصل أبو جعفر السمناني    
  )ونشاطه العلمي

ــعي .د. م ١/١/٣ ــد س ــر أحم   دعم
ـ      .د.و م    ديوجدان عبـد الجبـار حم

  

اإلمارة العقيلية في الموصل ودورهـا فـي التـصدي          
  )م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠( للبويهيين

  رعد أحمد أمين الطائي   . د. م ١/١/٤
  

عبد اإلله محمد حسن وعادل بشير ألحاتم ودورهما فـي   
  ترصين الحركة الرياضية في العراق 

  حارث حـازم أيـوب    . د.م.أ ١/١/٥
ــد . م.و م ــد عبـ ــسن حمـ   حـ

  

 دراسـة   -مهني في العراق الواقع واآلفـاق       التدريب ال 
  -اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل 

ــسن  . م ١/١/٦ ــد ح ــرح مؤي   م
  

إسهامات االنترنت  
في تنميـة الثقافـة     

لتدريـسي   العلمية
  جامعة الموصل
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المحـدث  (وحملت عنـوان    ) ٦٧( العدد   نشرة اضاءات موصلية   ١/٢
كـر الموصـلي   عبد الـرزاق بـن رزق اهللا بـن أبـي ب         والفقيه

. للباحثـة د  ) دراسة في سيرته العلميـة    ) م١٢٦٢/ هـ٦٦١ت(
  .حنان عبد الخالق علي

  

  

  

  
  

. اإلنسانيةوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم          ) ٢٣( العدد   نشرة قراءات موصلية   ١/٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 عنوان المقال اسم الباحث

  ١٩١٨ -١٩٠٨اإلدارة العثمانية في الموصل في عهد االتحاديين  محمود    عروبة جميل . د.م ١/٣/١

ألبي زكريا يزيد بـن     ) طبقات العلماء والمحدثين من أهل الموصل     (  محمد نزار الدباغ. د. م ١/٣/٢
ـ ٣٣٤: ت(محمد بن إياس األزدي الموصلي       : استخراج  ) م٩٤٥/ ه

 بسام إدريس الجلبي

  لمؤلفه مثري العاني )األلعاب الشعبية في الموصل(  عبيديعلي احمد محمد ال. د ١/٣/٣

دراسـة   - مشكالت االندماج المجتمعي لذوي االحتياجات الخاصـة        مرح مؤيد حسن . م ١/٣/٤
  ميدانية مقارنة في مدينة الموصل
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  .صلوهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات المو) ١٣(العدد ) انشطتنا( نشرة ١/٤

 تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من           ١/٥
ذنون . د. خالل اللقاءات مع وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة وقد قام أ         

الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث        
ا يضمه  عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بم        

من موضوعات ومجسمات جبسية تحكي االمس القريب للموصل وأهلها،         
وابرز المهن والحرف وترابط النسيج االجتماعي و الجهد الحرفي فيهـا؛        

مع عدة فـضائيات    .  االقتصادية في جوانبها المتعددة    تهاعن طبيع  فضال
الرشيد، الموصلية، سما الموصل، الجامعيـة، اشـور،        : تلفزيونية منها 

  .ت، السالم، التركمانية وغيرهااسومرية، الفرال

  

  

  

  

 
  : وكما يأتي٢٠١٣-٢٠١٢لعام ل على انجاز البحث الثاني وضمن الخطة البحثية العلمية فان باحثي المركز عاكفون 

المنهج ) ٢٠٠٣ – ١٩١٨(صالح أحمد العلي . د.أ  ذنون يونس الطائي. د.أ ٢/١
  واآلراء التاريخية

في الدراسات االستشراقية ) م١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت(المؤرخ أبن األثير   ميسون ذنون العباجي. د ٢/٢
  رتشاردز نموذجاً. اس . دي

  المكان في قصة طائر الماء ألنور عبد العزيز  احمد قتيبة يونس . د ٢/٣
  موصل أنماطه ودالالته في القصيدة الشعبية المنجزة في ال: السياق  علي احمد محمد. د ٢/٤
  سبل التعاون التجاري في الموصل أواخر العهد العثماني  عروبة جميل محمود. د ٢/٥
مدينة الموصل كما وردت في كتاب تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب   مها سعيد حميد . د ٢/٦

  البوحامدالغرناطي
دراسة لنص في كتاب -خزانة كتب شخصية في حديثة الموصل  محمد نزار حميد . د ٢/٧

  -فهرستال
الموصل من خالل كتابات بعض الرحالة المغاربة واألندلسيين خالل فترة   هدى ياسين يوسف. د ٢/٨

   هـ٨-٦ق
الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة السابعة البن الفوطي   حنان عبد الخالق علي. د ٢/٩

  مصدراً لدراسة تاريخ الموصل) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(
  ١٩تجارة وتصنيع الصوف في الموصل في ق  اعيل عامر بلو إسم. م٢/١٠
  - دراسة ميدانية في مدينة الموصل– المهن والحرف وعالقتهما باألمراض   عبد الرزاق صالح محمود. م٢/١١
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 –الواقع التعليمي في جامعة الموصل من وجهة نظر طلبتها وتدريسييها   هناء جاسم محمد.  م٢/١٢
  -دراسة ميدانية

  دراسة ميدانية-  في مدينة الموصليتامر رعاية االوالدور التنموي لد  حسنمرح مؤيد  ٢/١٣
 

 
         ضمن النشاطات العلمية التي يقوم بها المركز فقد تم عقد الحلقات النقاشـية االتيـة لمناقـشة البحـوث              

  :المنجزة لباحثي المركز وهي

خزانة بحثه الموسوم    الدباغ   محمد نزار حميد  .د. القى د  ٣/١
 دراسة نـص فـي      –كتب شخصية في حديثة الموصل      

 .٧/١/٢٠١٣ في –كتاب الفهرست 

 

 

 

 

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

  .بتاريخ وحضارة وتراث مدينة الموصل خالل تاريخها الطويل في حقبه المتعددة

  msc92.6te.netذنون الطائي عدد من المقاالت على الموقع االلكتروني للمركز  . د. نشر أ٤/١

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقـاالت علـى موقـع ميـدل ايـست اون اليـن                . د. أ  نشر ٤/٢
online.com  

 

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

  :لعلمية وكما يأتيالعلمية على طلبة المراحل االولية والعليا في الكليات واالقسام ا

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

كلية التربيـة، ورسـالته   / يخطالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التار  ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   ٥/٢
 ).١٨٥١-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهد العثماني (الموسومة 

العالقات التجارية بـين  (ورسالتها الموسومة / طالبة ماجستير تاريخ حديث ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   ٥/٣
 .اآلدابكلية / قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 

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

 .ي كلية الفنون الجميلة المحاضرات على طلبة المرحلة االولى فبإلقاءاحمد قتيبة يونس . د. م. ويقوم أ ٥/٥
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/ في التاريخ الحديث، قسم التـاريخ ) غازي سالم مهيدي (ذنون الطائي تمت مناقشة الطالب   . د.باشراف أ 

-١٧٥٠موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل العهـد العثمـاني            (رسالته الموسومة   عن  كلية التربية،   
 .٧/١/٢٠١٣ يوم االثنين ).١٨٥١

 

 
  .٢٠١٣ / ١ / ٢٣ - ٢٠بتاريخ  لمناقشة إستراتيجية الجامعةالمقامة عمل الورش ذنون الطائي . د.حضور أ

  

 

 ذنون الطائي .د.أ ٨/١
 .اشرف صالح.         المنهج االركيولوجي في التاريخ

  ميسون العبايجي.د.م.أ ٨/٢
Baghdad During the abbasid calipthe . by: Le strange 
 

  
  
  
  

  احمد قتيبة يونس.د. م. أ ٨/٣
    الدراما الشعري والتجريب         

  
  

  العبيديعلي  .د ٨/٤    
 عبد-التحويلية واستدعاء الموروث الشعبي للسرد المعاصر    

  هابين محمد الوالرحم
  
  محمد نزار الدباغ .د ٨/٥

A bookcase and some old musty 
books 
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عروبة جميل. د٨/٦   
Experience and speculation : History and founding 
stories of taqali 1870-1935. by: Jenet. J. Ewald.  
 

  
  

  حنان عبد الخالق. د٨/٧
ي الكتابة التاريخية،     المؤرخ المغربي محمد المنوني ومنهجه ف

 ٢٠٠٩محمد بكور، دورية كان التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر 
  .٨٠ص

  
  هدى ياسين .د ٨/٨

-٤       الرحالت الجغرافیة في التراث العربي اإلسالمي في القرنین 
  .ھـ٥
  
  
  

  

  مرح مؤيد .م ٨/٩
Beyond experimentation, online strategies in social 
services  
 

  
  
  

  هناء جاسم ٨/١٠
اسباب نقص القوى العاملة من التدريسيين الجامعيين فـي العـراق           

  واساليب عالجها
Reasons of shortage in manpower of university 
teaching staff in Iraq 

 



 م٢٠١٣الثاني كانون /  ھـ ٤١٤٣ ربیع االول) ١٤( العدد –أنشطتنا 
 

 )٧(

  عبد الرزاق صالح محمود.  م٨/١١
الكتابات اليهودية :       عالقة السحر بالطب في الحضارات القديمة

  -انموذجاً–والمسيحية المبكرة 

  
  

  عامر بلو اسماعيل.م ٨/١٢
Regional trade and 19 th century in mosul 

 

 

 

 

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

 :ر كما يأتيفي حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشه

 ٦٠ عدد االعارات
 ١٠ الدوريات
 ٥ االطاريح

 ٣٠ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٣ الملفات القديمة
  ٤  اهداء الكتب والمؤلفات

 

 

 في المركزإلى المكتبة الموصليةوالمؤلفات التالية تم إهداء الكتب : 

  

  محمد نزار الدباغ. د  ن في الموصلتراجم المفتي ٨/١٤/١

-١٧٤٣(اسرة آل الفخري ودورهم الثقـافي فـي الموصـل            ٨/١٤/٢
٢٠٠٠(  

  ثامر شاكر محمد

  محمد نزار الدباغ. د  )١٩٣٦الدليل العراقي الرسمي لسنة (دليل المملكة  ٨/١٤/٣

  محمد اسماعيل الطائي  دراسات في المسرح التربوي ٨/١٤/٤
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 بما يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء علـى الـصفات          يومياً. وار متحف التراث الشعبي   استقبال ز  ٩/١

  .المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحرف التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلميـة     ٩/٢
لطلبـة الدراسـات العليـا فـي     

ــاريخ ــصص الت ــديث تخ  الح
ــالمي واألدب   ــاريخ اإلس والت
العربي واألدب الشعبي من قبل     

  .باحثي المركز

نشر المقاالت والدراسـات     ٩/٣
التاريخية واالجتماعية واألدبيـة    

  .في الصحف والمجالت الثقافية

المــساهمة فــي حــضور  ٩/٤
المؤتمرات والنـدوات العلميـة     
والمعارض الفنية التـي تقيمهـا      

علميـة فـي    الكليات واألقسام ال  
  .الجامعة

  


