
 م٢٠١٣  كانون االول/  ھـ ٤١٤٣  محرم) ٢٥( العدد –أنشطتنا 
 

 )١(

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

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

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

  
 سـنة علـى    ١٠٠ولمناسبة مـرور     يد الديوه جي رئيس جامعة الموصل     ابي سع . د.برعاية أ 

: شـارع النجفـي     (الموسومة  ) ٤٦(انشاء شارع النجفي، عقد مركز دراسات الموصل ندوته العلمية          
 شهادة من لدن االساتذة والباحثين مـن داخـل الجامعـة وخارجهـا              ١٤والقي فيها   ) ثقافات وأجيال 

  :وتضمنت اعمال الندوة 

 –ح بتالوة آي مـن الـذكر الحكـيم          االفتتا
  الدكتور عبد الملك سليمان

  ذنون الطائي رئيس  اللجنـة       . د.كلمة أ

 التحضيرية، مدير مركز دراسات الموصل

        توزيع الـشهادات التقديريـة علـى  
 الباحثين المشاركين

     شارع النجفي (قصيدة وشهادة بعنوان (

 لألديب مظفر بشير 

 

  ــة ــالّح،  . د.أبرئاســـ ــم المـــ   هاشـــ

                                           

 هدى ياسين يوسف. د.م: ومقررية 

 

 رؤيـة  : شارع النجفـي  : عماد الدين خليل  . د.أ

 انطباعية

شارع النجفـي والثقافـة فـي       : هاشم المالح . د. أ

  خمسينات القرن العشرين         

 جامع العبـاس معلـم     : سم الجمعة احمد قا . د.أ

  أثري في شارع النجفي
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 شارع النجفي قبل ثمانين عاماً: عادل البكري. د  

 وذكريات. . شارع النجفي تاريخ : محمود الحاج قاسم. د  

 والتجاوز... االنهيار... االزدهار: شارع النجفي : انور عبد العزيز 

 صية حرفية وشناشيل متميزة عكاظ الموصل خصو..شارع النجفي: عبد الوهاب النعيمي  

  ــا ــين آغ ــد اهللا ام ــارع : عب ــوق(ش ــصرية-س ــتذكارات  )  قي ــي إس ــرة  : النجيف   ونظ

   ميدانية شمولية عنه                         

 قصة إنشاء شارع النجفي: عبد الجبار محمد جرجيس  

 دور شـارع ألنجفـي فـي حركـة النشـر: ذاكر خليل العلي  

 ذكريات الثقافة..نجيفيشارع ال: عماد الربيعي 

 شارع النجفي في ذاكرة الزمان: طالل صفاوي 

 استطالع ميداني–شارع النجفي : محمد نزار الدباغ. د.م  

  
 

  .ارع النجفيدعوة دور النشر والطباعة المحلیة التخاذ وكالء لتسویق نتاجاتھم الثقافیة في ش .١

ي                .٢ ات ف ة من المؤلف سویق النتاجات العلمی ل لت اذ وكی دعوة دار ابن األثیر للطباعة والنشر، التخ

 .شارع النجفي
 .ضرورة متابعة التجاوزات الحاصلة من قبل أصحاب المحالت على الشارع ومضایقة السابلة .٣

 .لجرائد في شارع النجفيدعوة ذوي الجرائد العربیة والمحلیة والمجالت التخاذ وكالء لتسویق ا .٤
شائھ   .٥ ى إن نة عل ة س رور مئ ي الموصل لم ة ف ة والثقافی شوارع التراثی ن ال شارع م ذا ال ل ھ  .جع

 .واالعتناء بمنظره واكساء الشارع بشكل حضاري یتسق وتاریخھ
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 .الحد من ظاھرة تغلیب المھن والحرف غیر المكتبیة علیھ .٦

سنة     .٧ ي ال وم ف صیص ی تخ

ارع   شاء ش اء بإن لالحتف
ر   الن ھ آخ رض فی ي تع جف

دور    ة ل دارات الثقافی اإلص
 .النشر المحلیة والعربیة

ة   .٨ اة الثقافی ادة الحی إن إع

ي    ي ف ارع النجف ودور ش
ارف     وم والمع شر العل ن

د   ر الجرائ ات تحری وھیئ
شر   ة، ودور الن المحلی

ة،          ا وزارة الثقاف ة منھ  المحلیة، یتحقق من خالل مساھمة العدید من المؤسسات الرسمیة واألھلی

 .دور النشر المحلیة والعربیة. دار ابن األثیر للطباعة والنشر، مدیریة بلدیة الموصل
 . في شارع النجفيالعمل على تأسیس رابطة ألصحاب المكتبات ودور الطباعة .٩

ي      .١٠ ة ف شاطات الثقافی ة الن ة لخدم ي المنطق راض ف ددة االغ ة متع شاء قاع ى إن ل عل العم

 ).احدى العوائل او المحافظة او البلدیةمن قبل األوقاف او(المدینة 
 .١٩١٤منذ انشائھ سنة بتاریخ شارع النجفي یعنى نشر كتاب متخصص تشجیع  .١١
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 المنافذ العلمية الهامة التي يتجلـى بهـا نـشاط           إحدى) المجالت والنشرات (تعد الدوريات العلمية          

  : حوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهرالباحثين في المركز لنشر ب

 

  كلمة موصليات/ رئيس التحرير  .١

بلدية الموصل عقب االحتالل / ذنون الطائي . د.أ .٢
  ١٩١٨البريطاني للموصل سنة 

الرياضة في مديرية بلدية / رعد احمد امين . د.م .٣
  ) تاريخ مشرق وضاء(وصلالم

  ذكرياتي عن شارع النجفي / بشار نديم الباججي . د .٤

هاشم يحيى المالح . د. أ/ عمر احمد سعيد . د.م .٥
  وقراءة الكتاب 

العالمة السيد محمد حبيب العبيدي / ميسر بشير  .٦
  مفتي الموصل

اهللا  االثاري الباحث عبد/ عمر عبد الغفور القطان  .٧
  امين اغا 

  بك يا حدباء اح/ مظفر بشير  .٨

لعلماء الموصل من خالل ) م١٣٤٧/هـ٧٤٨ت(تقييم الذهبي / ميسون ذنون العبايجي . د .م .أ .٩
  )سير اعالم النبالء(كتابه 

  والي الموصل مالك بن طوق التغلبي / هدى ياسين يوسف . د .م .١٠

حول تجديد الحياة في شرايين : استدراك على مقال / المهندس علي عبد اهللا محمد  .١١
  مالحظات واقتراحات  التراثيةالموصل

  الملفوظ النسوي في موروثنا الشعبي / علي احمد محمد . د.م.أ .١٢

حوار مع  - جولة الذات بين حب الحرية وحرية الحب / احمد قتيبة يونس . د.م.أ .١٣
  األستاذ الدكتور مؤيد اليوزبكي

معة مكتبة مركز دراسات الموصل ودورها المعرفي في جا/ محمد نزار الدباغ . د.م .١٤
  الموصل

 .جوانب من انشطة المركز العلمية .١٥
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٢   التقنيـات الـسردية فـي الحكايـة الـشعبية          (وحملت عنوان   ) ٧٨( العدد

  .علي احمد محمد العبيدي. د.م.للباحث أ) الموصلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

   العلمية في العلـوم    وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر       ) ٣٤( العدد
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانية

 زبدة المفهوم في وجوب / ذنون الطائي. د.أ
  االنصات واالستماع على المأموم

 اُألسر المسيحية في / محمد نزار الدباغ. د.م
 الموصل

 عبد الجبار الجومرد / عامر بلو اسماعيل. م
  نشاطه الثقافي ودوره السياسي

 الموصل في العهدين/ فهدى ياسين يوس. د.م  
 الراشدي واألموي
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٤ .   وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركـز دراسـات           ) ٢٤( العدد
  .الموصل

 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقـاءات مـع وسـائل        . ٤

ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن أنـشطة المركـز   . د. ئية والمقروءة وقد قام أ اإلعالم المر 

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      ي و الجهد الحرفي فيها؛ فضال     النسيج االجتماع 

ت، االرشيد، الموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، الـسومرية، الفـر         : فضائيات تلفزيونية منها  

  .السالم، التركمانية وغيرها
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د االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبحـوث العلميـة الخاصـة               يع  

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

ــشر أ-١ ــز   . د. ن ــي للمرك ــع االلكترون ــى الموق ــاالت عل ــن المق ــون الطــائي عــدد م ذن

msc92.6te.net  

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

 

 وكما  ٢٠١٤-٢٠١٣  يعكف باحثو المركز على انجاز البحث الثاني في الخطة العلمية للعام الدراسي             

  :يأتي

 E. K. H. E. wilkie( يونـك   بقلـم ويلكـي  ١٩٠٩الموصل في سنة / ذنون الطائي. د.أ .١

young) (دراسة نقدية(  

الكتب التي درسها علماء الموصل في عهد الدولة االتابكيـة          / ميسون ذنون العبايجي    . د.م. أ .٢

  )م١٢٦٢-١١٢٧/ هـ٦٦٠-٥٢١(

  القيم التربوية في مسرحيات موفق الطائي/ احمد قتيبة يونس . د.م.أ .٣

  )الـسيف والكلمـة   ( التاريخيـة فـي روايـة        سـردنة الواقعـة   / علي احمد محمد    . د. م. أ .٤

  لعماد الدين خليل

  المعتقدات الشائعة في الموصل وبغداد اواخر العهـد العثمـاني         / عروبة جميل محمود    . د.م.أ .٥

  - دراسة موازنة– 

  بني الرواد الموصليون ودورهم السياسي في اذربيجان/ محمد نزار حميد . د.م .٦

  ودورها في الحركة العلمية في الموصلاسرة الطوسي / هدى ياسين يوسف . د.م .٧

ت (تلخيص مجمع االداب في معجـم االلقـاب البـن الفـوطي             / حنان عبد الخالق علي     . د.م .٨

  انموذجاً للصالت العلمية بين علماء الموصل وبغداد) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣

  تعليم النساء عند نصارى الموصل في القرن التاسع عشر/ عامر بلو إسماعيل . م .٩

  االثار االجتماعية للبطالة على المجتمع الموصلي/ اق صالح محمود عبد الرز. م .١٠

 دراسـة ميدانيـة     -االستثمار التنموي للوقت في العطلة الـصيفية      / مرح مؤيد حسن    . م .١١

  لمجموعة من طلبة مدينة الموصل

  -دراسة ميدانية–الثقافة الصحية لألسرة واثرها على التنمية / هناء جاسم محمد . م .١٢



 م٢٠١٣  كانون االول/  ھـ ٤١٤٣  محرم) ٢٥( العدد –أنشطتنا 
 

 )٨(

 

 إلقـاء  العمـل البحثـي وبخاصـة        إطـار  خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذة     يقوم  

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

 طالـب دكتـوراه فـي التـاريخ         )عمار ظاهر مصلح  ( على   باإلشرافذنون الطائي   . د.يقوم أ  .١

-١٩٦٧العالقات المصرية التركية    ( الموسومة   وأطروحته اآلدابكلية  / ، قسم التاريخ  الحديث

١٩٨١.( 

علـى   )أثرها على الوطن العربي   والدراسات االستشراقية   ( ذنون الطائي محاضرات بمادة   .د.يلقي أ  .٢

 . كلية االداب – في قسم التاريخ –طلبة الدراسات العليا 

تـاريخ  (نس بالقـاء المحاضـرات فـي        احمد قتيبة يو  . د.م.ويقوم أ  .٣

 فـي   للمرحلة الرابعة ) وسائل اتصال (للمرحلة االولى ومادة    ) المسرح

 .كلية الفنون الجميلة

  

ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحوث التخـرج        . د.م.وتقوم أ  .٤

 .كلية التربية/ لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

 
 

غ على بحوث التخرج لطلبة المرحلـة       محمد نزار الدبا  . كما يشرف م   .٥

ــاريخ     ــسم التــــ ــي قــــ ــة فــــ    /الرابعــــ

  .كلية التربية                            

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

 .قسم الجغرافية في كلية التربية

  

  

  

حنان عبد الخالق على بحوث التخرج لطلبة المرحلـة         . د.وتشرف م  .٧

 .كلية التربية/ لرابعة في قسم التاريخ ا
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هدى ياسين يوسف باالشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قـسم      . د.وتقوم م  .٨

 .كلية التربية/ التاريخ 

  

  

  

  

 

عبد الرزاق صالح محمود المحاضرات علـى طلبـة   . ويلقي الباحث م  .٩

 .قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

  

  

  

  

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

 .طلبة قسم العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

  

  

  

  

  

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

  .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية
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التـي  ) االستفادة من المكتبة االفتراضية العلمية العراقيـة كيفية (لدورة التدريبية حول  ا      تم إقامة   

العالقة، حيث استمرت الـدورة ليـومين        شارك فيها مجموعة من التدريسيين من األقسام العلمية ذات        

  .٢٠١٣ األول  كانون٣٠-٢٩

 
  : فقد ألقيت البحوث التالية٢٠١٤-٢٠١٣لعام الدراسي في إطار تنفيذ الحلقات النقاشية الخاصة ل

التالقح الثقافي العلمي بين علماء الموصل وبغـداد فـي    / ميسون ذنون العبايجي     .د . م .أ -

  ٩/١٢/٢٠١٣ في  )م١٣-١٢/ هـ٧-٦(القرنين 

قالئد ( واالقتصادية في الموصل من خالل كتاب اإلدارية األحوال/ هدى ياسين يوسف . د.م -

  ٢٣/١٢/٢٠١٣ في البن الشعار) جمانال

 
-٨ذنون الطائي المعرض الدولي الثالث للكتاب العلمي واإلنساني الشامل للفترة مـن             . د. حضور أ  -

  . في قاعة كلية التربية الرياضية١٢/١٢/٢٠١٣

 

 :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 

 



 م٢٠١٣  كانون االول/  ھـ ٤١٤٣  محرم) ٢٥( العدد –أنشطتنا 
 

 )١١(

 :   تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسـين

لعليا، عن طريق توفير عدد من المصادر والدوريات والوثـائق عـن             الدراسات ا  من التدريسيين وطلبة  

 :هر كما يأتيمدينة الموصل في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خالل الش

 ٦٠ عدد االعارات
 ٨ الدوريات
 ٦ االطاريح

 ٢٣ الكتب
 ٤ الجرائد

 ٧ الملفات القديمة
  ٦  اهداء الكتب

  

  

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

  جهة  اإلهداء  الكتاب
/ إقلـيم دائرة شؤون المحافظات غير المنتظمة في         القناطر/ تراث الموصل العمراني .١

  شؤون محافظة نينوى
  محمد نزار الدباغ. د  تجارة الموصل في مختلف العصور .٢
 محمد توفيق الفخري  على مسرح الدهر ماذا رأيت .٣
  اإلقليميةمركز الدراسات   ازمة المياه في حوضي دجلة والفرات .٤
  احمد صالح عبوش  نهاية السياسة .٥
    ٢٠١٣ليل جامعة الموصل د .٦

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 م٢٠١٣  كانون االول/  ھـ ٤١٤٣  محرم) ٢٥( العدد –أنشطتنا 
 

 )١٢(

 

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

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

  .التراثية المعروفة

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

  .واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

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

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

 .ةالعلمية في الجامع

  

  

  


