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 العلميـة  األنـشطة  فيه، مجموعة مـن  اإلدارية المركز من خالل الباحثين وبمؤازرة الوحدات        أنجز   
والفعاليات المتعددة على صعيد انجاز البحوث العلمية، واصـدار الـدوريات والنـشريات والحلقـات               

تعريف بالصفات   والصحفية التي يساهم فيها مركزنا، لل      اإلعالمية األدوارالنقاشية المتعددة، فضالً عن     
 وإسـهاماتها  مدينـة الموصـل ومورفولوجيتهـا،        وآدابوالتالوين المتعددة لتاريخ وحضارة وفنون      

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

 


 

 من مجلة موصليات وضمت المقاالت التالية٢٠١٣آذار ) ٤٢(صدر العدد :  

  مخطوطات الموصل إثراء إلعادة تشكيل الحدث  لطائيذنون ا. د. أ
  نداء الباعة في الموصل قديمـاً  مظفر بشير 

  الحرف والصنائع الموصلية  بالوي فتحي حمودي 
  مهنة الدباغة في الموصل   محمد نزار الدباغ. د

  أطعمة اإلفطار الصباحي مقارنات مع الماضي القريب  عبد اهللا امين آغا
  أوضاع الجنود العثمانيين الصحية في الموصل خالل الحرب العالمية األولى  سماعيلعامر بلو ا. م

  )الموصلي(ثورة الباترونا خليل آغا   علي عبد اهللا محمد
  لمحات من تاريخ معرض مخطوطات الموصل  عبد الجبار حسن الجبوري

  العثمانيجامع النبي يونس في كتابات الرحالة األجانب في العهد   ناظم حسن العبيدي
  متوسطة الحدباء للبنين في الموصل  طارق عبد الفتاح يوسف

  )م١١٨٤-٨١٥/هـ٥٨٠ -٢٠٠(المجاعات في الموصل أسبابها ونتائجها   مها سعيد حميد . د
  ديوان الموصل في عهد بدر الدين لؤلؤ   هدى ياسين يوسف. د
  م١٩٥٨لعثماني وحتى سنة الطب الشعبي في الموصل منذ أواخر العهد ا  عروبة جميل محمود. د

  - بشار عبد اهللا–من رواد حركة الترجمة الموصلية   عمر عبد الغفور القطان

   الطائيمحمد اسماعيلحوار مع الدكتور   احمد قتيبة يونس. د.م.أ
  جوانب من انشطة المركز العلمية  
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في  الشعبي الطب(وحملت عنوان ) ٦٩(وحملت عنوان ) ٦٩( العدد نشرة اضاءات موصلية  ١/٢
  .عروبة جميل محمود. للباحثة د)  م١٩٥٨حتى سنة  والموصل منذ أواخر العهد العثماني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلـوم          ) ٢٥(العدد   نشرة قراءات موصلية      ١/٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانية

 عنوان المقال اسم الباحث
  هـ٢٣٢-١٧٠شاعر المنارة مخلد بن بكار الموصلي    سعيد حميـدمها. د.م

 ةودراسته لمعالم العراق العمراني صالح احمد العلي.د.أ محمد نزار الدبـاغ. د

  ١٩٥٨ -١٩٢١التعليمية والثقافية في الموصل المراكز   عروبة جميل محمود. د

  الموصل قبل الحكم الوطني في العراق  عامر بلو اسماعيــل. م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م٢٠١٣ اذار/  ھـ ٤١٤٣ جمادى االولى) ١٦( العدد –أنشطتنا 
 

 )٣(

  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ١٥(العدد ) أنشطتنا( نشرة ١/٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل اإلعـالم                ١/٥
الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونيـة عـن أنـشطة المركـز وفعالياتـه      ذنون . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ 

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

الرشـيد،  : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها.  االقتصادية في جوانبها المتعددةتهايععن طب الحرفي فيها؛ فضال 
  .ت، السالم، التركمانية وغيرهاا السومرية، الفر العهد،،أشورالموصلية، سما الموصل، الجامعية، 
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  : وكما يأتي٢٠١٣-٢٠١٢خطة العلمية لعام     يعكف باحثو المركز على انجاز البحث الثاني في ال

  المنهج واآلراء التاريخية) ٢٠٠٣ – ١٩١٨(صالح أحمد العلي . د.أ  ذنون يونس الطائي. د.أ ٢/١
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  ونس احمد قتيبة ي. د ٢/٣
  أنماطه ودالالته في القصيدة الشعبية المنجزة في الموصل : السياق  علي احمد محمد. د ٢/٤
  سبل التعاون التجاري في الموصل أواخر العهد العثماني  عروبة جميل محمود. د ٢/٥
تاب تحفة األلباب ونخبة اإلعجاب البو مدينة الموصل كما وردت في ك  مها سعيد حميد . د ٢/٦

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

  -الفهرست
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  عامر بلو إسماعيل  ٢/١٠
 دراسة ميدانية في مدينة – المهن والحرف وعالقتهما باألمراض   عبد الرزاق صالح محمود ٢/١١

  -وصلالم
الواقع التعليمي في جامعة الموصل من وجهة نظر طلبتها وتدريسييها   هناء جاسم محمد ٢/١٢

  - دراسة ميدانية–
  - دراسة ميدانية–الدور التنموي لدور رعاية االيتام في مدينة الموصل   مرح مؤيد حسن ٢/١٣

 
 المركز فقد تم عقد الحلقات النقاشية االتية لمناقشة البحـوث                    ضمن النشاطات العلمية التي يقوم بها     

  :المنجزة لباحثي المركز وهي

اإلنعكاسات االجتماعية (بحثه الموسوم ) عبد الرزاق صالح محمود. م(القى الباحث  ٣/١
) - دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل–لمرض السرطان على عوائل مصابة به 

  ).٣/٣/٢٠١٣ (يوم االحد الموافق

المعضالت الطبية وأخطرها ويمثل مصدر قلـق   ومما يذكر أن مرض السرطان من اكبر
الحديث مع ازدهار العلوم الطبية  لإلنسان وصحته وحياته في العصر

آثاره النفـسية والـصحية    وتقدمها علمياً وتكنولوجياً ولهذا المرض
  .وأفراد عوائلهم واالقتصادية واالجتماعية على المرضى والمصابين به

تجارة الخيول في (البحث الموسوم ) عامر بلو إسماعيل. م(كما القى الباحث  ٣/٢
  .١٧/٣/٢٠١٣يوم االحد الموافق ) ١٩الموصل في ق

 ان الطلب الهندي على الخيول العراقية بدأ يزداد في القرن التاسـع            في بحثه على   وأكد
بالخيول العراقية وتربيتها وتفننوا بصناعة سـروجها       عشر وإقبال البعض من أهل الموصل على االهتمام         

وادخلوها ضمن ألعابهم الرياضية كما تخصص البعض منهم بالمتاجرة بهـا وبـرزت كثيـر مـن األسـر          
وأوضح أن الهدف من البحث هو تسليط الضوء وبيان أهم العوامل المـؤثرة             . الموصلية في هذه التجارة     

  .على هذه التجارة 
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بحثها الموسـوم   ) هدى ياسين يوسف  . د(الباحثة  والقت   ٣/٣
 ٧-٦الذهبي مصدراً في دراسة تراجم أهل الموصـل فـي ق          (

يوم االحـد المـصادف     ) هـ كتاب سيرة أعالم النبالء نموذجاً     
)٣١/٣/٢٠١٣.(  

البحث تناول تراجم الشخصيات الموصلية التي وردت       و     
وأفـضل  والذي يعد من أهم     ) سيرة أعالم النبالء  (في كتاب   

كتب التراجم ال سـيما فـي القـرنين الـسادس والـسابع             
الهجريين والتعرف على الشخصيات الموصـلية والمـنهج        
الذي اتبعه الذهبي في إيراد تلك التراجم ومـوارده وكـذلك           
بين القيمة التاريخية للمعلومات التي جاء بها الذهبي عـن          

  .تلك التراجم مقارنة بغيره من المؤرخين

 

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

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

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقـع ميـدل ايـست اون اليـن              . د.نشر أ  ٤/١
online.com  

ذنون الطائي مجموعة من المقاالت على موقع الحسو االلكتروني للدراسات الكميـة  . د.كذلك أ  ونشر   ٤/٢
  .والتراثية

 
ج اطار العمل البحثي وبخاصـة القـاء المحاضـرات             يقوم االساتذة في المركز بأنشطة علمية اخرى خار       

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

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

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

كلية االداب، ورسالته   / خطالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاري      ) هيثم محمود صالح  (وعلى   ٥/٣
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (الموسومة 

كليـة التربيـة،    / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قـسم التـاريخ        ) غازي سالم مهيدي  (وعلى   ٥/٤
 ).١٨٥١-١٧٥٠ العهد العثماني موقف القوى المحلية من العشائر العراقية خالل(ورسالته الموسومة 

احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبة المرحلة االولى فـي كليـة الفنـون             . د. م. ويقوم أ  ٥/٥
  .الجميلة
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ضـمن  و بإشراف  
الخطة العلميـة للعـام الدراسـي       

 مركـــز أقـــام ٢٠١٣-٢٠١٢
تدريبيـة  دراسات الموصـل دورة     

ــول   ح
 )٥/٣/٢٠١٣-٤(للفتــرة وذلــك 

وقـام بإلقـاء    . على قاعة المركز  
المحاضرة على المـشاركين فـي      

الدورة     
 وبلغ عدد المشاركين فـي الـدورة   

باحثاً من مختلـف الكليـات      ) ٤٤(
   .والمراكز البحثية في الجامعة

  

 
 من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه في دورة سالمة اللغة العربية التي اقامهـا مركـز تطـوير            انتظم كل  ٧/١

  ) ٢٠/٣/٢٠١٣ الى ١٨/٣(طرائق التدريس والتدريب الجامعي للفترة 

 محمد نزار الدباغ. د. 

 عروبة جميل محمود. د. 

 حنان عبد الخالق علي. د. 

 هدى ياسين يوسف. د. 

 عامر بلو اسماعيل. م.  

في دورة سالمة اللغة العربية التي اقامها مركز        ) علي مخلف جميل  (كما شارك السيد     ٧/٢
  ).٢٠/٣/٢٠١٣ لغاية ١٨/٣(تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي للمدة 

  

التي اقامتها كلية التربيـة     ) تحقيق المخطوط ( كما اشترك التدريسيون ادناه في دورة        ٧/٣
  ).٢٨/٣/٢٠١٣-٢٤(للبنات للمدة 

  

  .ميسون ذنون العبايجي. د.م. أ-      

  .محمد نزار الدباغ. د. م-      

   .عروبة جميل محمود. د. م-      

  .حنان عبد الخالق علي. د. م-      
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الذي اقامته  ) رةمعرض االعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنّة النبوية المطه        (ذنون الطائي   . د. حضر أ  ٨/١

  .١١/٣/٢٠١٣كلية طب نينوى  يوم االثنين 

  .٢٥/٣/٢٠١٣ذنون الطائي االحتفالية الخاصة باليوبيل الذهبي لكلية العلوم يوم االثنين . د.  وحضر أ٨/٢

الذي اقامته كلية التربية يوم االثنـين  ) المؤتمر العلمي الدولي الثاني للغات    (ذنون الطائي   . د.كما حضر أ   ٨/٣
٢٥/٣/٢٠١٣.  

 
ميسون ذنون العبايجي الى جامعة تكريت للمشاركة في المؤتمر الثـاني للمخطوطـات             . د.م.اوفدت أ   

الطبعـات االوربيـة لكتـاب الكامـل فـي التـاريخ البـن االثيـر                (العربية لكلية التربية ببحثها الموسـوم       
  .)١٢/٣/٢٠١٣-١١(للفترة ) طبعة ليدن نموذجاً) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

  
 

منـال محمـود    (ميسون ذنون العبايجي في لجنة مناقشة اطروحة الدكتوراه للطالبـة           .د.م .شاركت أ   
  .على قاعة كلية االداب) ١٨/٣/٢٠١٣(يوم االثنين الموافق ) رشيد

 

 ذنون الطائي .د.أ ١١/١

 لمزايا المطلوبة والفضائل المكتسبة للبحث التاريخيا: مطالب الكتابة التاريخية

  ميسون العبايجي.د.م.أ ١١/٢
1- Papers on Islamic history  III .Islamic civilization . Review: Montgomery Watt 
2- The Eastern Mediterranean lands in the period of the crusades by . P.M. Holt   
Review D.S. Richards. 

  احمد قتيبة يونس.د. م. أ ١١/٣     
             الدراما الشعري والتجريب
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  العبيديعلي  .د.م.أ ١١/٤    
Popular science Research literature Summary  

  
  
  
  

  محمد نزار الدباغ .د ١١/٥    
The origins of dissolution of the Monasteries 

  عروبة جميل. د١١/٦    
Experience and speculation : History and founding stories in the Kingdom of 
taqali 1870-1935. by: Janet. J. Ewald.  

  حنان عبد الخالق. د١١/٧     
    المؤرخ المغربي محمد المنوني ومنهجه في الكتابة التاريخية، محمد بكور، دورية           

  .٨٠ص ٢٠٠٩كان التاريخية، العدد الخامس، سبتمبر 

  هدى ياسين .د ١١/٨     
  . ريهام عبد اهللا المستالوي–الظاهر بيبرس واستعادة امارة انطاكية 

  مرح مؤيد  .م ١١/٩     
David `1, hertzer St ather, "Childhood mortality of care a mong a handomed 
children in nineteenth century Italy" population studies, issue 53,1999. 

  هناء جاسم. م ١١/١٠    
Saeed asiri, course website as Potential Positive Impact of 
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 م٢٠١٣ اذار/  ھـ ٤١٤٣ جمادى االولى) ١٦( العدد –أنشطتنا 
 

 )٩(

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

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

 ٦٠ عدد االعارات
 ١٠ الدوريات
 ٥ االطاريح

 ٣٠ الكتب
 ٣ الجرائد

 ٣ الملفات القديمة
  ٤  اهداء الكتب والمؤلفات

 
 تم إھداء الكتب والمؤلفات التالیة إلى المكتبة الموصلیة في

  :المركز

  

  هاشم يحيى المالح. د.أ  قضايا وهموم جامعية ومجتمعية عامة . ١

  بشرى البستاني  االعمال الشعرية . ٢

  مركز الدراسات االقليمية  ٢٠١٢-٢٠١١التقرير االستراتيجي  . ٣

  دار الذاكرة للنشر والتوزيع  لجودة الشاملة في التعليم الجامعيتطبيقات ادارة ا . ٤

 

 

 

 

 



 م٢٠١٣ اذار/  ھـ ٤١٤٣ جمادى االولى) ١٦( العدد –أنشطتنا 
 

 )١٠(

 

يومياً بما يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء على         . استقبال زوار متحف التراث الشعبي     ١٤/١
الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخيـة الحديثـة والمهـن       

  .التراثية المعروفةوالحرف 

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في تخـصص التـاريخ الحـديث والتـاريخ                 ١٤/٢
  .اإلسالمي واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

  .نشر المقاالت والدراسات التاريخية واالجتماعية واألدبية في الصحف والمجالت الثقافية ١٤/٣

ساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض الفنية التـي تقيمهـا الكليـات              الم ١٤/٤
 .ةواألقسام العلمية في الجامع

  


