
 م٤٢٠١  كانون الثاني/  ھـ ٤١٤٣ صفر) ٢٦( 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

 
 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

وهي مجلة علمية محكمة وتضمنت البحـوث  ٢٠١٤كانون الثاني ) ٤٣(مجلة دراسات موصلية العدد    . ١
  :االتية

  )دراسة نقدية( بقلم ويلكي يونك ١٩٠٩الموصل سنة  / ذنون يونس الطائي. د.أ-١

تطور الحركة الرياضية في قوى األمن الداخلي ألعاب شرطة الموصل  / رعد احمد امين. د. م-٢
  ) أنموذجاً (٢٠٠٣ – ١٩٦٧

 / ايمان عبد الحميد محمد الدباغ.د.م-٣
الخطاب التربوي لغانم حمودات في مرحلة ما 

  بعد الحداثة

المكان في  / نبهان حسون السعدون. د.م.أ-٤
  قصص حكمت صالح

الطبعات  / ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ-٥
األثير  لكتاب الكامل في التاريخ البن األوربية

   طبعة تورنبيرغ نموذجاً)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(

أنماط  / علي احمد محمد العبيدي. د.م.أ-٦
عبية المنجزة في السياق ودالالته في القصيدة الش

  )الزهيري أنموذجاً(الموصل 

التنشئة األسرية ودورها في  / سفانة احمد. م-٧
تعزيز الضوابط االجتماعية الداخلية لألبناء من 

دراسة ميدانية في مدينة (وجهة نظر اآلباء 
  )الموصل

  

  

  

  

  



 م٤٢٠١  كانون الثاني/  ھـ ٤١٤٣ صفر) ٢٦( العدد –أنشطتنا 
 

 )٢(

عمر عبد الغفور   حث  بالل) كتابة التراجم والسير  (وحملت عنوان   ) ٧٩( العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٢
  .القطان

 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات     ) ٣٥( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٣
  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةالمصادر العلمية في العلوم 

  ابن االثير ودوره في الكتابة التاريخية  / ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ
خالل  لعصر العباسي النقود في نهاية تاريخ ا / هدى ياسين يوسف. د. م

  ين لؤلؤفترة بدر الد
  تاريخ الموصل / حنان عبد الخالق علي. د.م
 المشكالت االجتماعية للعمال في المجال الصناعي / مرح مؤيد حسن. م
  –  دراسة ميدانية في مدينة الموصل-
  
  
  

  

وهي نشرة شهرية تعنـى بـإبراز       ) ٢٥(العدد  ) انشطتنا(نشرة  . ٤
  .نشطة العلمية لمركز دراسات الموصلاأل
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 )٣(

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقـاءات مـع وسـائل        . ٥

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

ارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بمـا يـضمه مـن            وفعالياته والحديث عن تاريخ وحض    

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، اموصلية، سما الموصل، الجامعية، اشور، الـسومرية، الفـر        الرشيد، ال : فضائيات تلفزيونية منها  

  .السالم، التركمانية وغيرها

  

  

 

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

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

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

  :يأتي

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

young) (دراسة نقدية(  

لة االتابكيـة   الكتب التي درسها علماء الموصل في عهد الدو       / 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   (سـردنة الواقعـة التاريخيـة فـي روايـة           / علي احمد محمد    . د. م. أ .٤

  لعماد الدين خليل

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

  - دراسة موازنة– 

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

  اسرة الطوسي ودورها في الحركة العلمية في الموصل/ 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/ عبد الرزاق صالح محمود . 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
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 إلقـاء  العمـل البحثـي وبخاصـة        إطـار ج   خار 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

-١٩٦٧قات المصرية التركية    العال( 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  (احمد قتيبة يونس بالقـاء المحاضـرات فـي          . د.م.ويقوم أ  .٣

 فـي   للمرحلة الرابعة ) وسائل اتصال (ة  للمرحلة االولى وماد  ) المسرح

 .كلية الفنون الجميلة

  

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

 .كلية التربية/ لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

 
 

محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج لطلبة المرحلـة         . 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 علـى بحـوث التخـرج لطلبـة           . د.وتشرف م  .٧

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

 .كلية التربية/ التاريخ 

  

  

  

 

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

 .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

  

  

  

هناء جاسـم محمـد     . كما تلقي الباحثة م    .١٠

م العلوم التربوية والنفـسية فـي كليـة         المحاضرات على طلبة قس   

 .التربية

  

  

  

  

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

  .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية
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 :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 

 :   تقوم المكتبة الموصلية بتقديم خدماتها للباحثين والدارسـين

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

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

 ٦٠ عدد االعارات
 ٨ لدورياتا

 ٦ االطاريح
 ٢٣ الكتب

 ٤ الجرائد
 ٧ الملفات القديمة

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

  جهة  اإلهداء  الكتاب
  مد نزار الدباغمح. د  ١٩٦٠مذكرات سيدة هولندية عام –يوميات بغداد  .١
  اكرم محمود فتحي  ملكة الغناء العراقي–عفيفة اسكندر  .٢
 اكرم محمود فتحي  ٢٠١٣ خريف -العدد الرابع–نهرايا  .٣
  عبد الوهاب الدباغ.د  تربويون .٤
  عبد الوهاب الدباغ.د  مقهى الشرق .٥
  محمد نزار الدباغ. د  مباحث في تاريخ الموصل .٦
ــة  ٥نشرة اإلحاطة الجارية العدد  .٧ ــةالمكتب ــة - المركزي  جامع

  الموصل
دليل مركز تطوير طرائق التدريس والتدريب الجامعي للعام         .٨

٢٠١٤  
مركز تطوير طرائـق التـدريس      

  والتدريب الجامعي
مركز بحوث الـسدود والمـوارد        ٨ العدد -النشرة العلمية .٩

  المائية
  سعيد عبد اهللا الحاج سعيد   مجلدين-إسراءمجلة  .١٠
 جامعـة   -قسم البحث والتطـوير     دليل دورات التعليم المستمر .١١

  الموصل
مركز بحوث الـسدود والمـوارد        ٢٠١٣-٢٠١٢ األكاديمي العلمية للعام األنشطة .١٢

  المائية
    دليل جامعة الموصل .١٣
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 يومياً بما يضمه من مجسمات جبسية، تسلط الـضوء علـى     ،استقبال زوار متحف التراث الشعبي     .١

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

  .التراثية المعروفة

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

  .واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

  .اسات التاريخية واالجتماعية واألدبية في الصحف والمجالت الثقافيةنشر المقاالت والدر .٣

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

 .ةالعلمية في الجامع

  


