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 العلمية والفعاليات األنشطة فيه، مجموعة من اإلدارية المركز من خالل الباحثين وبمؤازرة الوحدات    أنجز     

 الدوريات والنشريات والحلقات النقاشية المتعددة، فـضالً        وإصدارالمتعددة على صعيد انجاز البحوث العلمية،       

للتعريف بالصفات والـتالوين المتعـددة لتـاريخ         والصحفية التي يساهم فيها مركزنا،       اإلعالمية األدوارعن  

 الحضارية ومكانتها التراثية السامقة عبر      وإسهاماتها مدينة الموصل ومورفولوجيتها،     وآدابوحضارة وفنون   

  : المنجزةاألنشطةوفيما يلي اجماالً لتلك . التاريخ وفي مختلف الحقب الزمنية

cMòîàÜÈÛa@pbíŠë‡Ûa@@Z@ @

 المنافذ العلمية الهامة التي يتجلـى بهـا نـشاط           إحدى) المجالت والنشرات (ات العلمية   تعد الدوري             

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

  
    حـوار مـع   (وحملت عنوان   ) ٧٧( العدد   نشرة اضاءات موصلية   .١
 للمستقبل فـي مركـز      خطط علمية وإستشراف  ..ذنون الطائي   .د.  أ

  .محمد نزار الدباغ. د.للباحث م) دراسات الموصل
  
  
  
  
  
  
  
  

 
. اإلنسانيةوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم          ) ٣٣( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٢

  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

  الدين خليل خطوات في تراث الموصل لالستاذ الدكتور عماد/ هدى ياسين يوسف . د. م .١
 رواية ابناء السيدة حياة للروائي حسين رحيم / محمد اسماعيل الطائي . د .٢
 دراسة تاريخية في حياته ونشاطه الصحفي -عبد الباسط يونس / اسماعيل عامر بلو  .٣

  -والسياسي
التركيب االجتماعي للمهن في ضوء عدد من / هناء جاسم السبعاوي . م .٤

  دانية في مدينة الموصلدراسة مي -المتغيرات المعاصرة
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  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ٢٣(العدد ) انشطتنا(نشرة . ٣

  

  

  

  

  

  

  

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسـائل اإلعـالم                 . ٤

ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عـن أنـشطة المركـز وفعالياتـه             . 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    . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      الحرفي فيها؛ فضال  

  .ت، السالم، التركمانية وغيرهااالموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، السومرية، الفر

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نشر مقاالت على موقع المركز على االنترنت والدوريات. ب

عددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحوث العلمية الخاصـة بـالتعريف            يعد االنترنيت والمواقع المت     

  .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
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-Middle-eastالت علـى موقـع ميـدل ايـست اون اليـن           ذنون الطائي عدد من المقا    . د. نشر أ  -٢
online.com  

lMòîàÜÈÛa@tìzjÛa@Z@ @

  : وكما يأتي٢٠١٤-٢٠١٣  الدراسيلعامل    يعكف باحثو المركز على انجاز البحث االول في الخطة العلمية 

  عنوان البحث  اسم الباحث
  االسالمي–ل التاريخيعماد الدين خليل ومنهجيته في التحلي. د.المؤرخ أ  ذنون الطائي. د.أ
 هـ٧-٦(التالقح الثقافي العلمي بين علماء الموصل وبغداد في القرنين   ميسون ذنون العبايجي. د.م. أ

  )م١٣-١٢/ 

  لمحمد اسماعيل) مسرحية المؤلف(البناء الدرامي في   احمد قتيبة يونس . د.م.أ
قراءة في السرد ( الموصلية التقانات السردية في الحكاية الشعبية  علي احمد محمد. د. م. أ

  )الشفاهي
  االستاذ الدكتور ذنون الطائي دراسة في منجزه العلمي  عروبة جميل محمود. د.م.أ
–) م١٢٥٨/ هـ٦٥٦ت (محمد بن احمد الموصلي المعروف بشعلة   محمد نزار حميد. د. م

  -دراسة في نشاطه العلمي
قالئد (ية في الموصل من خالل كتاب االحوال االدارية واالقتصاد  هدى ياسين يوسف. د. م

  البن الشعار) الجمان
ومنهجه في دراسة تراجم اهل ) م١٣٢٥/ هـ٧٢٦ت (اليونيني   حنان عبد الخالق علي. د. م

  )ذيل مرآة الزمان(الموصل في كتابه 
  جني وتجارة جوزة العفص في الموصل في القرن التاسع عشر  عامر بلو إسماعيل . م
 -الواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركزي في محافظة نينوى  صالح محمودعبد الرزاق . م

  -دراسة تقويمية
دراسة –التوجهات التنموية للبحوث العلمية في جامعة الموصل   هناء جاسم محمد. م

  القسام علمية مختارة-تحليلية
دينة  دراسة ميدانية في م–اختالالت العمل في المنطقة الصناعية   مرح مؤيد حسن. م

  -الموصل

p@Npa‹šba@Z@ @

 المحاضـرات   إلقـاء  العمل البحثي وبخاصـة      إطار خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذةيقوم       

  : العلمية وكما يأتيواألقسام والعليا في الكليات األوليةالعلمية على طلبة المراحل 

، قـسم   لب دكتوراه في التاريخ الحديث     طا )عمار ظاهر مصلح  ( على   باإلشرافذنون الطائي   . د.يقوم أ  .١

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

علـى  )الدراسات االستشراقية أثرها على الوطن العربـي        ( ذنون الطائي محاضرات بمادة   .د.يلقي أ  .٢
 . كلية االداب – في قسم التاريخ –طلبة الدراسات العليا 

) تـاريخ المـسرح   (احمد قتيبة يونس بالقاء المحاضرات فـي        . د.م. أ ويقوم .٣

 .للمرحلة الرابعة) وسائل اتصال(للمرحلة االولى ومادة 
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ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة فـي قـسم              . د.م.وتقوم أ  .٤

 .كلية التربية/ التاريخ 

 

 
  

  

  

  

 

   / الدباغ على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعـة فـي قـسم التـاريخ                محمد نزار . كما يشرف م   .٥

  .كلية التربية                            

ويلقي محاضرات في التاريخ االسالمي على طلبة المرحلة الثانية فـي قـسم              .٦

 .الجغرافية في كلية التربية

  

  

لة الرابعة في   حنان عبد الخالق على بحوث التخرج لطلبة المرح       . د.وتشرف م  .٧

 .كلية التربية/ قسم التاريخ 

  

  

  

  

  

  

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

 .كلية التربية/ المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 
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عبد الرزاق صالح محمود المحاضرات على طلبـة قـسم          . ويلقي الباحث م   .٩

 .لتربيةالعلوم التربوية والنفسية في كلية ا

  

  

  

  

هناء جاسم محمد المحاضرات على طلبة قسم العلـوم         . كما تلقي الباحثة م    .١٠

 .التربوية والنفسية في كلية التربية

  

  

  

  

  

  

مرح مؤيد حسن المحاضرات على طلبة قسم العلوم        . و تلقي الباحثة م    .١١

  .التربوية والنفسية في كلية التربية

@ @

@ @

@ @

tM‹àn¾a@áîÜÈnÛa@paŠë†@Z@ @

التي شارك فيها مجموعة من التدريسيين ) التـاريخي  كيفية قراءات النص(لدورة التدريبية حول       تم إقامة ا  
  . ٢٠١٣ األول تشرين ٨-٧العالقة، حيث استمرت الدورة ليومين  من األقسام العلمية ذات

xMòî’bÔã@pbÔÜy@@ @

  : فقد ألقى٢٠١٤-٢٠١٣في إطار عقد الحلقات النقاشية الخاصة للعام الدراسي 

). البناء الدرامي في مسرحية المؤلف لمحمد إسماعيل      (احمد قتيبة يونس بحثه الموسوم      . د.م. أ -١
  .١١/١١/٢٠١٣وذلك يوم األحد الموافق 

الواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركـزي       (عبد الرزاق صالح محمود بحثه الموسوم       .  م -٢
  .٢٥/١١/٢٠١٣وذلك يوم االثنين الموافق ) في محافظة نينوى

@ @

@ @
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Mpaë‡ãë@pa‹¸ûß@Šì›y@Z@ @

ذنون الطائي المؤتمر العلمي الهندسي الثاني لكلية الهندسة بمناسبة اليوبيل الذهبي للكليـة           . د.حضر أ -١
  .١٩/١١/٢٠١٣وذلك يوم الثالثاء 

…Mpa†bÐía@Z@ @

علميـة فـي    احمد قتيبة يونس الى جامعة بغداد لحضور اجتماع هيئات تحرير المجـالت ال            . د.م.أوفد أ 
  .٢٧/١١/٢٠١٣جامعة بغداد يوم 

†M@paŠë†@Z@ @

-١٠في دورة الـصحافة التـي أقيمـت للفتـرة مـن             ) مبرمج. م( شارك السيد عمر مهند يحيى       -١
  .في كلية العلوم االسالمية. ١٣/١١/٢٠١٣

للمدة من  ) أحكام تالوة القرآن الكريم وحفظه    (في دورة   ) مترجم. م( شارك السيد علي مخلف جميل       -٢
  .التي أقامها قسم اإلعالم في جامعة الموصل. ٢٨/١١/٢٠١٣-١٧

ˆMòîàÜÇ@pb“Óbäß@Z@ @

عبـد شـاطر    (ذنون الطائي  في مناقشة أطروحة الدكتوراه في التاريخ الحديث للطالب            . د. شارك أ  -١
  . كلية االداب–بقسم التاريخ .٢٨/١١/٢٠١٣في ) عبد الرحمن

 مناقشة أطروحة الدكتوراه للطالبة نادية حازم دحـام         احمد قتيبة يونس كعضو لجنة     .د.م. وشارك أ  -٢
  . كلية االداب–بقسم اللغة العربية .

ŠMòîÓa‹ÈÛa@òîàÜÈÛa@òîšaÏüa@òjnØ¾a@Z@ @

 :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
Badr-aldin lu'lu' and the establishment of mamluk. Government in 
mosul, Douglas Patton. 

@ @

@ @

@ @
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@ @

ŒMòîÓa‹ÈÛa@òîàÜÈÛa@òîšaÏüa@òjnØ¾a@Z@ @

 :ذنون الطائي. د.أ .٦
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 .٧
Madrasa and university in Middle Ages George Makdisi. 

 :حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د. م .٨
Mamluk history through Architecture: monuments/cultured and Politics 
in medieval Egypt and Syria. 

 :هدى ياسين يوسف. د.م .٩
Badr-aldin lu'lu' and the establishment of mamluk. Government in 
mosul, Douglas Patton. 

 :محمد نزار الدباغ. د. م .١٠
The origins of dissolution of the Monasteries 

@ @

‘M@òİ“ãc@@@@@×‹¾a@À@òîÜ–ì¾a@òjnØ¾a@ :            تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خـدماتها للبـاحثين والدارسـين مـن

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

 :الشهر كما يأتيفي حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل 

 ٥٥ عدد االعارات

 ٩ الدوريات

 ٤ االطاريح

 ٢٢ الكتب

 ٢ الجرائد

 ٥ الملفات القديمة

  ٣  اهداء الكتب
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      M@õa‡çgpbÐÛû¾aë@knØÛa@ : تم إهداء الكتب والمؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية في المركز:@ @

  جهة  اإلهداء  الكتاب
  محمد توفيق الفخري  خ الموصل في القرنين التاسع عشر والعشريندراسات في تاري .١
  محمد توفيق الفخري  الرقم سبعة في الحضارة العراقية القديمة .٢
 نبهان حسون السعدون. د.م.أ  البنيات الدالة في شعر شاذل طاقة .٣

@@ @

M pbÐÛû¾aë@knØÛa@õa‡ça:   

ه جي رئيس جامعة الموصل، فقد أهـدى مـا          ابي سعيد الديو  . د.في التفاتة علمية كريمة من لدن أ           
صـاحب  ) ٢٠٠٠-١٩١٢(من مكتبة والده الراحل المؤرخ والمحقق سعيد الديوه جـي           % ٨٠يزيد عن   

تـاريخ  (األيادي البيضاء في ارخنة تاريخ الموصل الحديث والمعاصر بمؤلفاتـه الـشهيرة المعروفـة               
  ).الموصل، أعالم الصناع المواصلة، جوامع الموصل وغيرها

  
والمكتبة تضم نفائس الكتب التاريخية في العهد اإلسالمي والحديث والمعاصـر للعـراق ومدينـة                    

نبارك لجامعة الموصل هذه    . فضالً عن كتب الرحالت والعديد من الدوريات العربية والمحلية        . الموصل
ن األساتذة الباحثين وطلبة    اإلضافة المعرفية النوعية من نفائس المؤلفات لينهل منها المهتمين بالتاريخ م          

  .الدراسات العليا

متمنـين ان   . فكل الشكر والعرفان لألستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي على هذه االلتفاتة الكبيـرة                  
يحذوا السادة ممن تجود به بيوتهم بالمكتبات الخاصة بإيداعها إلى جامعة الموصل بموجب التخـصص               

  .ي ميزان حسناتهملينتفع بها طلبة العلم وتكون ف

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @
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•@Mô‹‚c@òİ“ãc@Z@ @

 يومياً بما يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الضوء على الـصفات            ،استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١

المتعددة للتراث الشعبي في مدينة الموصل عبر حقبها التاريخية الحديثـة والمهـن والحـرف التراثيـة                 

  .المعروفة

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

  .العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

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

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

 .ةفي الجامع

 

 


