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 )١(

 العلميـة  األنـشطة  فيه، مجموعة من اإلدارية المركز من خالل الباحثين وبمؤازرة الوحدات        أنجز     

والفعاليات المتعددة على صعيد انجاز البحوث العلمية، واصـدار الـدوريات والنـشريات والحلقـات               

للتعريف بالصفات   والصحفية التي يساهم فيها مركزنا،       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 الهامة التي يتجلى بها نشاط        إحدى) المجالت والنشرات (ات العلمية   تعد الدوري             

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

    من مجلة موصليات وهي مجلة دورية ثقافية عامة وقد ضمت المقـاالت            ) ٤٤(صدر العدد الجديد     .١

  :تيةاال     

  كلمة موصليات / رئيس التحرير .١

حول تجديد / عماد الدين خليل. د.أ .٢

 -الحياة في شرايين الموصل التراثية 

  -مالحظات واقتراحات 

أشهر المزارات / عبد الوهاب النعيمي .٣

  الموصلفي  .. الدينية 

المال عثمان الموصلي  / مظفر بشير .٤

  وعادل البكري

ج المداواة والعال/ عبد اهللا امين آغا .٥

 مشاهدات ومعايشات –بالطب الشعبي 

  وسماعيات

الحمي والكني   / خالد احمد الجوال .٦

  في األمثال الموصلية

إدارة العشائر  في / ذنون الطائي. د.أ .٧

  الموصل اواخر العهد العثماني

مكانة  / بالوي فتحي الحمدوني .٨

  المـرأة فـي المجتمــع الريفي
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   وتحديات الزمن منارة الحدباء / فخري ياسين محمود. م.أ .٩

  توفيق عزيز البزاز.   الراحل دمن رواد حركة الترجمة الموصلية / عمر عبد الغفور القطان .١٠

  وكيفية االتقاء منها أضرار األلعاب اإللكترونية والكومبيوترعلى األطفال / محمود الحاج قاسم.د .١١

أبن الخباز الموصلي االديب احمد بن الحسين بن احمد المعروف ب / حنان عبد الخالق علي. د. م .١٢

  في سيرته العلمية دراسة)  م١٢٤١/هـ٦٣٩ت(

  من والة الموصل وأمرائها في العصر العباسي األول / عبد الرزاق الحمداني .١٣

  .والقرار الصعب....سد الموصل : تعقيب على مقال  / اهللا محمد علي عبد .١٤

   ١٩٨٠ – ١٩٦٠نادي الفتوة الرياضي في الموصل  / رعد احمد امين. د .١٥

  وانب من انشطة المركز العلميةج .١٦

وحملت عنوان ) ٧٥( العدد نشرة اضاءات موصلية. ٢

ظاهرة انتشار االلعاب االلكترونية في مدينة الموصل (

  .مرح مؤيد حسن. للباحثة م) وتأثيراتها على الفرد

  

 

 

 

 

 

وهي نـشرة شـهرية     ) ٣١( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٣

وتضمنت . اإلنسانيةفي العلوم   تعنى بقراءات المصادر العلمية     

  :اآلتيةالبحوث 

اسكندر زغبي االعمى / احمد قتيبة يونس. د. م. أ .١

  زجاالً ومسرحياً

  قصص ال تستحق القراءة/ محمد نزار الدباغ. د. م .٢

دولة بني عقيل في  / هدى ياسين يوسف. د. م .٣

 الموصل
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في نشاطاتهم الطبية دراسة –اآلباء الدومنيكان في الموصل  / عامر بلـو اسماعيـل. م .٤

 ١٩٧٤-١٧٥٠والثقافية واالجتماعية 

  وهي نشرة شهرية ) ٢١(العدد ) انشطتنا(نشرة . ٤     

تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات         

  .الموصل

  

  

  

  

  

  

تعمل إدارة المركز على التعريـف بغايـات وأهـداف          . ٥

ذنـون الطـائي   . د. عالم المرئية والمقروءة وقد قام أ     المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل اإل       

بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنشطة المركز وفعالياته والحـديث عـن تـاريخ وحـضارة الموصـل          

ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه من موضوعات ومجسمات جبسية تحكي االمـس القريـب       

عـن    االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛ فـضال للموصل وأهلها، وابرز المهن والحرف وترابط النسيج    

الرشيد، الموصلية، سـما   : مع عدة فضائيات تلفزيونية منها    .  االقتصادية في جوانبها المتعددة    تهاطبيع

  : حيث.ت، السالم، التركمانية وغيرهااالموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفر

ذنون الطائي علـى    . د. لقاءاً مع أ   ٢٠١٣ أيلول ١٩ عرضت فضائية نينوى الغد الخميس الموافق     . أ

متحف التاريخ الطبيعي في جامعة الموصل ، واكد على ان ذلك  هامش افتتاح حوض السمك في

 العلمية والتعليمية للتالميذ الزوار ولطلبة الجامعة بوصفه اكبر حوض ألسماك يعد من الصروح

  . الزينة في العراق

ذنون الطائي  . د. لقاءاً موسعاً مع أ    ٢٥/٩/٢٠١٣عاء الموافق    يوم االرب  الغد أجرت فضائية نينوى  .ب

التراث الشعبي الموصلي  تضمن شرح تاريخ ومضامين متحف التراث الشعبي واهميته في حفظ

  كونه صفحة ناصعة من تراثنا البهي

 وتحـدث  ٢٠١٣ أيلول ٢٥ذنون الطائي مساء يوم األربعاء  . د.أجرت فضائية ديوان لقاءاً مع أ     و. ج

ه عن االهمية التاريخية والدينية لجامع النبي يونس الذي مر بمراحل متعددة وبني علـى تـل                 في
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التوبة وكذلك جرى الحديث عن اهمية جامع النبي شيت في الموصل ومئذنته بوصفها أول مئذنة               

  . من العمارة التركيةةفي الموصل تتميز بوجود ثالثة احواض وهي مستوحا

ذنون الطائي تحدث فيـه  . د.لقاءاً إذاعياً مع أ ٢٠١٣ أيلول ٣٠ر بتاريخ اجرت اذاعة العراق الح .د

القديمة وأهميتها وجذورها التاريخية اذ اشتهرت الموصل بالعديد  الشعبية عن األكالت الموصلية

األكالت  الغذائية وعرف عن أهلها ذوقهم الرفيع في المأكل والملبس ومن أبرز تلك من األكالت

وتؤكل صباحاً وتمنح الجسم سعرات حرارية  وتعمل من الدقيق والبصل والبيض) العصيدة(أكلة 

  .عالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشر مقاالت على موقع المركز على االنترنت والدوريات. ب

يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقـاالت والبحـوث العلميـة الخاصـة                  

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

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

-Middle-eastذنون الطائي عدد من المقاالت على موقع ميدل ايست اون اليـن           . د. نشر أ  -٢

online.com  
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  : وكما يأتي٢٠١٤-٢٠١٣و المركز على انجاز البحث االول في الخطة العلمية لعام     يعكف باحث

  عنوان البحث  اسم الباحث

عماد الدين خليل ومنهجيته في التحليل . د.المؤرخ أ  ذنون الطائي. د.أ

  االسالمي–التاريخي 

د في التالقح الثقافي العلمي بين علماء الموصل وبغدا  ميسون ذنون العبايجي. د.م. أ

  )م١٣-١٢/ هـ٧-٦(القرنين 

  لمحمد اسماعيل) مسرحية المؤلف(البناء الدرامي في   احمد قتيبة يونس . د.م.أ

قراءة في (التقانات السردية في الحكاية الشعبية الموصلية   علي احمد محمد. د. م. أ

  )السرد الشفاهي

  ي منجزه العلمياالستاذ الدكتور ذنون الطائي دراسة ف  عروبة جميل محمود. د.م.أ

ت (محمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة   محمد نزار حميد. د. م

  -دراسة في نشاطه العلمي–) م١٢٥٨/هـ٦٥٦

االحوال االدارية واالقتصادية في الموصل من خالل   هدى ياسين يوسف. د. م

  البن الشعار) قالئد الجمان(كتاب 

ومنهجه في دراسة ) م١٣٢٥/ ـه٧٢٦ت (اليونيني   حنان عبد الخالق علي. د. م

  )ذيل مرآة الزمان(تراجم اهل الموصل في كتابه 

جني وتجارة جوزة العفص في الموصل في القرن التاسع   عامر بلو إسماعيل . م

  عشر

الواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركزي في محافظة   عبد الرزاق صالح محمود. م

  - دراسة تقويمية-نينوى
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 إلقـاء  العمـل البحثـي وبخاصـة        إطـار  خـارج    أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذةيقوم       

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

طالب دكتوراه في التاريخ الحديث     ) عمار ظاهر مصلح  ( على   باإلشرافذنون الطائي   . د.يقوم أ  .١

 ).١٩٨١-١٩٦٧العالقات المصرية التركية ( الموسومة وأطروحته اآلدابكلية / ، قسم التاريخ

، اآلدابكليـة  / طالب ماجستير في التاريخ الحديث، قـسم التـاريخ     ) هيثم محمود صالح  (وعلى   .٢

 وانعكاساتها علـى العهـد      ١٩٥٨ تموز   ١٤دة ثورة    االجتماعية لقا  األصول(ورسالته الموسومة   

 ).الجمهوري

العالقـات  (ورسـالتها الموسـومة     / طالبة ماجستير تاريخ حـديث      ) رشا ميسر إبراهيم  (وعلى   .٣

 .كلية االداب/ قسم التاريخ ) / ٢٠٠٣-١٩٨٠التجارية بين العراق وتركيا 

)  المـسرح  تاريخ(احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات في       . د.م.ويقوم أ  .٤

 .للمرحلة الرابعة) وسائل اتصال(للمرحلة االولى ومادة 

  

  

 

ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحـوث التخـرج         . د.م.وتقوم أ  .٥

 .كلية التربية/ لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

 

 

 

محمد نزار الدباغ على بحوث التخـرج لطلبـة المرحلـة           . كما يشرف م   .٦

 .كلية التربية/ تاريخ الرابعة في قسم ال
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/ حنان عبد الخالق على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قـسم التـاريخ               . د.وتشرف م  .٧

 .كلية التربية

  

  

  

  

  

  

هدى ياسين يوسف باالشراف على بحوث التخـرج لطلبـة          . د.وتقوم م  .٨

 .كلية التربية/ المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

  

  

  

 

 عبد الرزاق صالح محمود المحاضرات على طلبـة قـسم العلـوم التربويـة               . م  الباحث ويلقي .٩

 .والنفسية في كلية التربية

  

  

  

 

هناء جاسم محمد المحاضرات علـى      .  م  الباحثة كما تلقي  .١٠

 .طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية
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مرح مؤيد حسن المحاضرات على طلبة قـسم        .  م  الباحثة و تلقي  .١١

  .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

 

 

 

 

في اطار التعاون القائم بين مركز دراسات الموصل مع المجتمع والمؤسسات الحكومية، فقد قدم                
ـ             شائر المركز مجموعة مقترحات من الضوابط واالهداف والمستلزمات الداعمة لقسم ارشفة بيوتات وع

 كما ساهم المركز برفد غرفـة تجـارة الموصـل، بالمعلومـات التاريخيـة               .نينوى في محافظة نينوى   
  .والمورفولوجية عن مدينة الموصل من اجل اصدار كراس تعريفي بالغرفة

 

علــي . د. م. أشــارك 

 احمد العبيـدي فـي عـضوية   

حازم (مناقشة طالب الماجستير    

غـة   فـي قـسم الل     )سالم ذنون 

األساسـية   العربية بكلية التربية

الحوار فـي   (لرسالته الموسومة   

وذلـك  ) قصص تحسين كرماني  

 أيلـول  ٢٤الموافق  يوم الثالثاء

٢٠١٣.   

 

ذنون يونس الطائي مدير مركز دراسات الموصل اجتماعاً مع لجنة ضمان الجـودة فـي               . د .عقد أ . ١

 – ٢٠١١ وتدارس فيه إعداد الملف التقويمي للعام الدراسي         ٢٥/٩/٢٠١٣المركز يوم األربعاء الموافق     

 والذي يضم أنشطة المركز العلمية وضرورة تحري الدقة في عملية اإلعداد التي تعكس التطـور         ٢٠١٢

  .العلمي الجاد في األنشطة العلمية والثقافية التي يضطلع بها المركز
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للمركز وتـدارس انتخـاب المعـايير االعتماديـة      يةذنون الطائي اجتماعاً مع اللجنة العلم. د.عقد أ.٢

 وطبيعة البحوث العلمية التي ينجزها الباحثون في المركز والخاصة بالعلوم  العلمية بما يتناسباألكاديمية

  . من اجل االرتقاء والنهوض بواقع البحث العلمياإلنسانية

 

 العلمية للمشاركة في النـدوة      األقسامي  ف  المتخصصين لألساتذةذنون الطائي الدعوات    . د.وجه أ  .١

) ثقافـات وأجيـال  : شارع النجفي( والموسومة ٢٠١٣ األول  كانون٥العلمية المقرر عقدها في 

 التاريخية لشارع النجفي بوصفه بؤرة للعلوم ومكمـن للثقافـات   األهمية إبرازوالتي تهدف الى 

الموصـل مـن     والمثقفين في مدينةدباءواألاألجيال المتعاقبة نهل من مكتباته جل العلماء  عبر

والستينات والسبعينات وحتـى نهايـة    في الخمسينات. خالل المؤلفات والمصنفات العلمية والفنية

 .ثمانينات القرن العشرين

 

 :ذنون الطائي. د.أ .١

France middle Eastern ambitions – the Sykes-picot negotiations, 

and the oil fields of mosul, 1915-1918, Edward. P. Fitzgerald 

 :ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ .٢

Madrasa and university in Middle Ages George Makdisi. 

 :حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د. م .٣

Mamluk history through Architecture: monuments/cultured and 

Politics in medieval Egypt and Syria. 

 :هدى ياسين يوسف. د.م .٤

Badr-aldin lu'lu' and the establishment of mamluk. Government in 

mosul, Douglas Patton. 

 :محمد نزار الدباغ. د. م .٥

The origins of dissolution of the Monasteries 
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 : مكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسـين مـن       تقوم ال

لعليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثائق عن مدينـة             الدراسات ا  التدريسيين وطلبة 

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

 ٥٥ عدد االعارات

 ٩ الدوريات

 ٤ ريحاالطا

 ٢٢ الكتب

 ٢ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة

    ١٥  اهداء الكتب

  

       : تم إهداء الكتب والمؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية في المركز:  

  جهة  اإلهداء  الكتاب

  علي محمد هادي الربيعي.د.أ   زجاالً ومسرحياً-اسكندر زغبي االعمى .١

  علي محمد هادي الربيعي.د.أ  مهدي البصير رائد المسرح التحريضي في العراقمحمد  .٢

  محمد توفيق الفخري  م٢٠٠٤-١٩٣٠ديوان حسين الفخري  .٣

  محمد علي داهش. د.أ  )االستمرارية والتغيير(المغرب العربي المعاصر  .٤

نقباء الموصل غصن االباء في بيت اهل العباء احفاد عبيـد            .٥

  ء اجزا٥ / اهللا االعرج

  وليد قاسم النقيب

  جامعة دهوك  دراسات ومباحث في فلسفة وماهية الديانة االيزيدية .٦

العراق بين الدولة الالمركزية والدولة المركزية في التـاريخ      .٧

  القديم

  محمد نزار الدباغ. د.م

  قادر سليم شمو  ١٩٢٢-١٩١٩موقف الكورد من حرب االستقالل التركية .٨

حمالت االبادة ضـد الكـورد      مأساة االيزيديين الفرمانات و    .٩

  االيزيديين عبر التاريخ

  قادر سليم شمو

  محمد نزار الدباغ. د.م  -الموصل نموذجاً-ترحل الحنين  .١٠

  ياسمين ياسين صالح، ٢ج / ١٩٥٩-١٩٥٨العراق في الوثـائق البريطانيـة      .١١



 م٢٠١٣ أیلول /  ھـ ٤١٤٣ عدةذو الق) ٢٢( العدد –أنشطتنا 
 

 )١١(

  ٣ج

  ياسمين ياسين صالح  ٢٢، ج٢١، ج٥، ج٣ج/تاريخ القوات العراقية المسلحة  .١٢

  جامعة بابل  المحور الجغرافي/ لحلة الحضاريةموسوعة ا .١٣

  محمد نزار الدباغ. د.م   في العراقواألقلياتواقع مشكالت االثنيات  .١٤

   احمد صالح عبوش.د  ١٦٠٣-١٥٥٨الملكة اليزابيث األولى  .١٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م٢٠١٣ أیلول /  ھـ ٤١٤٣ عدةذو الق) ٢٢( العدد –أنشطتنا 
 

 )١٢(

 

يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الـضوء علـى   يومياً بما   . استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١

الصفات المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثة والمهن والحرف             

  .التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة الدراسات العليا في تخصص التاريخ الحديث والتاريخ اإلسـالمي              .٢

  .عبي من قبل باحثي المركزواألدب العربي واألدب الش

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

المساهمة في حضور المؤتمرات والندوات العلمية والمعارض الفنية التي تقيمها الكليات واألقسام             .٤

 .ةالعلمية في الجامع


