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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               

لتعريف بالصفات   والصحفية التي يساهم فيها مركزنا، ل      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

 
      المنافـذ   إحـدى ) المجالت والنشرات (ت العلمية   تعد الدوريا 

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

وضـمت البحـوث    ) ٤١(مجلة دراسات موصـلية العـدد       . ١
  :المدرجة ادناه

  صص  فارس سعد الدين السردارالحدث في ق  نبهان حسون السعدون. د.م.أ .١

  اللبائخ وطبيعة استخداماتها  في الطب اآلشوري  عبد الرحمن يونس عبد الرحمن. د.م.أ .٢

  )م١٢٢٥/ هـ٦٢٢ت (إبن باز الموصلي محدثاً   محمد نزار الدباغ. د. م .٣

االنعكاسات االجتماعية لمـرض الـسرطان علـى          عبد الرزاق صالح محمود. م .٤
راسة اجتماعية ميدانيـة     د -عوائل المصابين به    

  -في مدينة الموصل 

الواقع التعليمي في جامعة الموصل من وجهة نظر          هناء جاسم السبعاوي. م .٥
  -دراسة ميدانية–طلبتها وتدريسييها 

 دراسة فـي    –التلوث البصري في مدينة الموصل        نشوان محمود جاسم الزيدي. م.م .٦
  -جغرافية التلوث

 تدريس مادة القياس والتقويم في معاهد       صعوبات  وسماء صالح سليمان. م .٧
إعداد المعلمين والمعلمات في مدينة الموصل مـن       

  وجهة نظر التدريسيين والطلبة
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مخطوط إجـازة فـي   (وحملت عنوان ) ٧٣( العدد   نشرة اضاءات موصلية   .٢
)  القراءات القرآنية للشيخ محمد امين آل شـيخ القـراء فـي الموصـل       

  .القطانللباحث عمر عبد الغفور 

  

  

  

  

  

  

  

  

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية فـي العلـوم           ) ٢٩( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانية

  ذاكرة الورق دراسة في كتابات سعد الدين خضر / ذنون الطائي. د. أ .١
مخطوطات المكتبة المركزية في  / محمد نزار الدباغ. م .٢

 لسعيد الديوه جيالموصل 

المغول في الموصل  / حنان عبد الخالق علي. د. م .٣
 )م١٣٣٥-١٢٥٨/هـ٧٣٦-٦٥٦(والجزيرة 

  

  

  

وهي نشرة شهرية تعنـى بـإبراز   ) ١٩(العدد  ) انشطتنا(نشرة  . ٤
  .األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 م٢٠١٣ رمضان/  ھـ ٤١٤٣ تموز) ٢٠( العدد –أنشطتنا 
 

 )٣(

علمية من خالل اللقـاءات مـع وسـائل    تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز ال    . ٥
أنـشطة المركـز   ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن . د. اإلعالم المرئية والمقروءة وقد قام أ  

وفعالياته والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بمـا يـضمه مـن                
موضوعات ومجسمات جبسية تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهن والحـرف وتـرابط          

مع عـدة   . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      النسيج االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛ فضال      
ت، االرشيد، الموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، الـسومرية، الفـر         : فضائيات تلفزيونية منها  

  .السالم، التركمانية وغيرها

 
 

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

 
 إلقـاء  العمـل البحثـي وبخاصـة        إطـار  خـارج    أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذةيقوم       

  : العلمية وكما يأتيواألقسام والعليا في الكليات األوليةالمحاضرات العلمية على طلبة المراحل 

اه في التاريخ الحديث    طالب دكتور ) عمار ظاهر مصلح  ( على   باإلشرافذنون الطائي   . د.يقوم أ  .١
 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية ( الموسومة وأطروحته اآلدابكلية / ، قسم التاريخ

العالقـات  (ورسـالتها الموسـومة     / طالبة ماجستير تاريخ حـديث      ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   .٢
 .اآلدابكلية / قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠التجارية بين العراق وتركيا 
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 :     تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسين مـن
التدريسيين وطلبة الدراسات العليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينـة               

 :أتيالموصل في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الشهر كما ي
 عدد االعارات

 الدوريات
 االطاريح

 الكتب
 الجرائد

 الملفات القديمة

٥٥ 
٩ 
٤ 
٢٢ 
٢ 
٥ 

 

. استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١
يومياً بمـا يـضمه مـن مجـسمات         
جبسية، تسلط الضوء على الـصفات      
المتعددة للتراث الشعبي فـي مدينـة       
الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة     

  .لمهن والحرف التراثية المعروفةوا

تقديم االستـشارات العلميـة لطلبـة        .٢
الدراسات العليا في تخصص التاريخ      
الحديث والتـاريخ اإلسـالمي واألدب      
العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي      

  .المركز

نشر المقاالت والدراسات التاريخيـة      .٣
واالجتماعية واألدبية فـي الـصحف      

  .والمجالت الثقافية

مة في حـضور المـؤتمرات      المساه .٤
والندوات العلمية والمعارض الفنيـة     
التي تقيمها الكليات واألقسام العلمية     

 .ةفي الجامع
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