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 )١(

 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

 
      المنافذ العلمية   إحدى) المجالت والنشرات (ت العلمية   تعد الدوريا 

الهامة التي يتجلى بها نشاط الباحثين في المركز لنشر بحوثهم ومقـاالتهم            
  : في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهر

التـشكيلي  (وحملـت عنـوان     ) ٧٢( العـدد    نشرة اضاءات موصلية   .١

لالسـتاذ   ) بـداع حوار فـي اإل   .. والمخرج المسرحي موفق الطائي   
.الدكتور ذنون يونس الطائي 

 
 
 
 
. اإلنـسانية وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم          ) ٢٨( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٢

  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

 لألستاذ الدكتور سمير بشير حديد ) مشاهد وذكريات(الموصل قبل نصف قرن / ذنون الطائي. د. أ  
 ١٩١٤ - ١٨٣٤المصالح األجنبية في الموصل/ مر بلو إسماعيلعا. م   

 مباحث في تاريخ الموصل/ ذاكر خليل العلي  
 قراءة في قرارات وزارة التعليم العالي / هناء جاسم السبعاوي. م

انعكاساتها على المستوى والخاصة بالطلبة الراسبين 
 جامعة - دراسة تحليلية ميدانية- العلمي واالجتماعي

 –أنموذجا صل المو
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 )٢(

  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ١٨(العدد ) انشطتنا(نشرة . ٣

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مـع وسـائل اإلعـالم              . ٤
سجيل لقاءات تلفزيونيـة عـن أنـشطة المركـز وفعالياتـه      ذنون الطائي بت. 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،  : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها    . صادية في جوانبها المتعددة   عن طبيعة االقت   الحرفي فيها؛ فضال  
  .ت، السالم، التركمانية وغيرهااالموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفر

  
 

 

  عنوان البحث  اسم الباحث
  بعض المهن والحرف الموصلية الشعبية المندرسة  ذنون يونس الطائي. د.أ .١
-٦المدرسة البدرية وأثرها على الحياة العلمية في الموصـل فـي ق             ميسون ذنون العباجي. د. م.أ .٢

  هـ٧
عادل سعيد  . و د  أحمد المفرجي .فاعلية الصراع في اللوحة التشكيلية د       احمد قتيبة يونس . د. م. أ .٣

  نموذجاً
  -دراسة ميدانية–البعد التداولي في األمثال الشعبية الموصلية   علي احمد محمد. د. م.أ .٤
الضرائب والرسوم في الموصل وآثارهما االجتماعيـة واالقتـصادية           عروبة جميل محمود. د .٥

  أواخر العهد العثماني
  -ضاريةدراسة ح–الدير األعلى في الموصل   محمد نزار حميد . د .٦
 هــ كتـاب     ٧-٦الذهبي مصدراً لدراسة تراجم أهل الموصل في ق         هدى ياسين يوسف. د .٧

  سير أعالم النبالء نموذجاً
) م١٢٢٤/هـ٦٢١ت(الفقيه محمد بن ابي الفرج ابو المعال الموصلي           حنان عبد الخالق علي. د .٨

  -دراسة في سيرته العلمية-
  ١٩في قتجارة الخيول في الموصل   عامر بلو إسماعيل  .٩
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 دراسة مقارنـة فـي      –المنظور المجتمعي للطب بين المدينة والريف         عبد الرزاق صالح محمود .١٠
  -محافظة نينوى

  - دراسة ميدانية –الوعي البيئي ، الواقع وسبل التطوير   هناء جاسم محمد  .١١
  - دراسة ميدانية–األكالت الموصلية بين الماضي والحاضر   مرح مؤيد حسن  .١٢
 

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

  :المنجزة لباحثي المركز وهي

 ٢٠١٣ حزيـران  ٩ألقت الباحثة مرح مؤيـد حـسن األحـد        .١
األكالت الموصلية بين الماضي    (محاضرة عن بحثها الموسوم     

وأوضـحت أن مدينـة     ) اعية تحليلية  دراسة اجتم  –والحاضر  
الموصل امتازت بمجموعة كبيرة من األكـالت اختلفـت فـي           
أسلوب إعدادها وتقديمها عبر الـزمن كـذلك اختلفـت فـي            

لذا جاء البحـث ليقـارن      . الظروف االجتماعية المحيطة بها     
األكالت الموصلية بين الماضي والحاضر في دراسة اجتماعية        

 .تحليلية 

  

 محاضرة عـن بحثهـا الموسـوم        حنان عبد الخالق علي   .حثة د البالقت  وا . ٢
 .٢٣/٦/٢٠١٣ االحـد ) الفقيه محمد بن ابي الفرج ابو المعالي الموصلي       (

ويهدف البحث الى دراسة سيرته العلمية حيث برع فـي علـوم القـران              
 . الكريم السيما في القراءات وفي الحديث الشريف وعلوم اللغة العربية

  

  

 
ت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلميـة الخاصـة بـالتعريف               ييعد االنترن   

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

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

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

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

  :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  . ١
 ).١٩٨١-١٩٦٧كية العالقات المصرية التر(كلية االداب واطروحته الموسومة / التاريخ
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العالقات التجارية بـين    (ورسالتها الموسومة   / طالبة ماجستير تاريخ حديث     ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   . ٢
 .كلية االداب/ قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠العراق وتركيا 

كليـة االداب، ورسـالته     / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قسم التاريخ      ) هيثم محمود صالح  (وعلى   . ٣
 ). وانعكاساتها على العهد الجمهوري١٩٥٨ تموز ١٤االصول االجتماعية لقادة ثورة (ومة الموس

 .احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات على طلبة المرحلة االولى في كلية الفنون الجميلة. د. م. ويقوم أ. ٤

 

 

ـ       ) شكر وتقدير (ذنون الطائي على    . د.حصول أ  - ١ ون من السيد عميـد كليـة الفن
  .١٩/٦/٢٠١٣الجميلة بجامعة الموصل في 

  

  

حصول كل من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه على شكر وتقدير من كلية الفنون              - ٢
 ١٩/٦/٢٠١٣الجميلة في 

 ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ. 

 علي احمد محمد. د.م.أ. 

 محمد نزار الدباغ. م.م. 

 حنان عبد الخالق علي. د. م. 

 هدى ياسين يوسف. د.م.  

 

 ذنون الطائي .د.أ -١
The transformation of non Ferrous wetals in the seventeenth and Eighteenth 
century 

  ميسون العبايجي.د.م.أ -٢
A History of the crusades Vol III . the fourteenth centuries by 
harry W. Hazard; Kenneth M. Setton Review by: D. S. 
Richards. 
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  احمد قتيبة يونس.د. م. أ -٣
             الدراما الشعري والتجريب

  
  

  العبيديعلي  .د.م.أ -٤    
Popular science Research literature Summary  

  محمد نزار الدباغ .د -٥    
The Chaldean Catholic Church. 

  
  
  

  عروبة جميل. د-٦   
Economic life in Ottoman Europe.  

  حنان عبد الخالق. د-٧   
  .المراحل التاريخية لعلم مصطلح الحديث واشهر ما صنّف فيه

  هدى ياسين .د -٨    
  )صالح محمد سعيد(معركة الجهاد الكبرى 

  
  

  مرح مؤيد .م -٩   
Guidance for submission for food additive evaluations. 
Author / EFSA panel of food additives and Nutrient 
sources added to food (ANS) Journal (EFSA) Journal V 
10 Issue 7. 
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  هناء جاسم. م -١٠
التنمية المستدامة بين الحق في استغالل الموارد الطبيعية والمسؤولية عـن حمايـة             

  )Abdullah Al Ghamdi(للمؤلف . البيئة
Journal of King Abdulaziz university 2009 V23 Issue 1. 

  
  

  
  عبد الرزاق صالح محمود.  م-١١

الكتابات اليهوديـة والمـسيحية     :       عالقة السحر بالطب في الحضارات القديمة     
 -انموذجاً–المبكرة 

  
  عامر بلو اسماعيل. م-١٢

Economic life in Ottoman Europe.  

 

 

 

 

 :      تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسين من التدريسيين
وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينة الموصل فـي حقبهـا          

 :التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما يأتي

 ٥٥ عدد االعارات
 ٩ رياتالدو

 ٤ االطاريح
 ٢٢ الكتب

 ٢ الجرائد
 ٥ الملفات القديمة

ــب  ــداء الكتـ اهـ
  والمؤلفات

٤  

تم إھداء الكتب والمؤلفات التالیة إلى المكتبة الموصلیة في المركز:  
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  هيثم خيري النعمة   هذاكرة الورق دراسة في كتابات سعد الدين خضر وسيرت .١

  محمد نزار الدباغ. د  أطلس تاريخ العالم القديم والمعاصر .٢

  احمد محمود البجاري  العراق والصراع العربي االسرائيلي .٣

  وجدان توفيق الخشاب  للمرايا نبش آخر .٤

 

 

ض     . استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١ وء یومیًا بما یضمھ من مجسمات جبسیة، تسلط ال
ة                ة الحدیث ا التاریخی ر حقبھ ة الموصل عب ي مدین شعبي ف راث ال ددة للت صفات المتع على ال

  .والمھن والحرف التراثیة المعروفة

اریخ                  .٢ دیث والت اریخ الح ي تخصص الت ا ف ة الدراسات العلی ة لطلب تقدیم االستشارات العلمی
  .اإلسالمي واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

  .لمقاالت والدراسات التاریخیة واالجتماعیة واألدبیة في الصحف والمجالت الثقافیةنشر ا .٣

ا الكل            .٤ ي تقیمھ ة الت ات  المساھمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمیة والمعارض الفنی ی
 .ةواألقسام العلمیة في الجامع

  


