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 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 (دوريات العلمية   تعد ال             

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

وحملـت   ٢٠١٤شـباط   ) ٨٠(العـدد    نشرة اضاءات موصلية  . ١
 لعلمية في الموصـل   ا المحدث عبد القادر الرهاوي وحياته    (عنوان  

حنـان عبـد الخـالق علـي        . د. للباحثة م  )هـ٦١٢-هـ٥٣٦(
  .السبعاوي

 
 
 
 
 
 
 
 
  

وهي نشرة  ) ٣٦( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٢
. اإلنـسانية شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم   

  :اآلتيةوتضمنت البحوث 

  .على مسرح الدهر ماذا رأيت/ذنون الطائي. د.أ .١
غرفـة تجـارة    /عروبة جميـل محمـود    . د. م. أ .٢

 .م١٩٦٤-١٩٢٦الموصل 
حوليات الموصـل منـذ     /محمد نزار الدباغ  . د. م .٣

  .١٩الفتح اإلسالمي حتى نهاية ق 
واقـع الرعايـة الـصحية      /هناء جاسم محمد  . م .٤

دراســة (ودورهــا فــي التنميــة االجتماعيــة 
 .)اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل
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وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلميـة لمركـز دراسـات            ) ٢٦ (العدد) انشطتنا(نشرة  . ٣
  .الموصل

 

تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل اإلعالم                

ة عن أنشطة المركز وفعالياته     ذنون الطائي بتسجيل لقاءات تلفزيوني    . د. المرئية والمقروءة وقد قام أ    

والحديث عن تاريخ وحضارة الموصل ومضامين متحف التراث الشعبي بما يضمه مـن موضـوعات               

ومجسمات جبسية تحكي االمس القريب للموصل وأهلها، وابرز المهـن والحـرف وتـرابط النـسيج                

مع عدة فضائيات   . تعددةعن طبيعة االقتصادية في جوانبها الم      االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛ فضال     

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

  .التركمانية وغيرها

  

 

ـ             وث العلميـة الخاصـة     يعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه احدى منافذ نشر المقاالت والبح

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

  :يأتي

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

young) (دراسة نقدية(  

الكتب التي درسها علماء الموصل في      / جي  ميسون ذنون العباي  . د.م. أ .٢

  )م١٢٦٢-١١٢٧/ هـ٦٦٠-٥٢١(عهد الدولة االتابكية 

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

سردنة الواقعـة التاريخيـة فـي روايـة         / علي احمد محمد    . د. م. أ .٤

  لعماد الدين خليل )السيف والكلمة(

المعتقدات الشائعة في الموصل وبغـداد      / حمود  عروبة جميل م  . د.م.أ .٥

  - دراسة موازنة–اواخر العهد العثماني 

  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 (االداب في معجـم االلقـاب البـن الفـوطي           تلخيص مجمع   / 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 للبطالـة علـى      / عبد الرزاق صالح محمود     . م .١٠

  المجتمع الموصلي

االسـتثمار التنمـوي للوقـت فـي العطلـة          / د حسن   مرح مؤي . م .١١

   دراسة ميدانية لمجموعة من طلبة مدينة الموصل-الصيفية

الثقافة الـصحية لألسـرة واثرهـا علـى     / هناء جاسم محمد   . م .١٢

  -دراسة ميدانية–التنمية 
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ـ  إطـار  خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذة     يقوم    إلقـاء ل البحثـي وبخاصـة       العم

  : 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

-١٩٦٧ التركية   العالقات المصرية ( 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 (للمرحلة االولى ومادة    ) المسرح

 .كلية الفنون الجميلة

  

ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة فـي  . د.م.وتقوم أ  .٤

 .كلية التربية/ قسم التاريخ 

   /محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ             . شرف م كما ي  .٥

  .كلية التربية                            

ويلقي محاضرات في التاريخ االسالمي على طلبة المرحلة الثانية في قسم الجغرافية في كليـة           .٦

 .التربية

  

تخـرج لطلبـة    حنان عبد الخالق علـى بحـوث ال       . د.وتشرف م  .٧

 .كلية التربية/ المرحلة الرابعة في 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 طلبة       . ويلقي الباحث م   .٩

 . كلية التربيةقسم العلوم التربوية والنفسية في

  

  

  

هنـاء  . كما تلقي الباحثـة م     .١٠

جاسم محمد المحاضرات على طلبـة قـسم العلـوم التربويـة            

 .والنفسية في كلية التربية

  

  

  

  

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

  .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

 

 

 
 فقد ألقت الباحثة مرح مؤيـد       ٢٠١٤-٢٠١٣نفيذ الحلقات النقاشية الخاصة للعام الدراسي       في إطار ت  

يوم االحد الموافق   )  دراسة ميدانية  –االستثمار التنموي للوقت في العطلة الصيفية       (حسن بحثها الموسوم    
١٦/٢/٢٠١٤.  
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لكلية الفنون الجميلة يوم االثنين     ) معرض الفن التجميعي والتطبيقات الحرة     (ذنون الطائي . د.حضر أ     
٢٤/٢/٢٠١٤.  

 
 

 
هـدى ياسـين    . حنان عبد الخالق علي ود    .  شاركت كل من د    -١

 ولغايـة   ١٧/٢يوسف في دورة الترقيـة العلميـة للمـدة مـن            
لتـدريس  التي اقيمت في مركـز تطـوير طرائـق ا         . ٣/٣/٢٠١٤

  .والتدريب الجامعي
  

فـي دورة   ) رئيس مبرمجين . م( وشاركت السيدة عبير حكمت      -٢
في كليـة   . ٢٧/٢/٢٠١٤-٢٦للمدة  ) ٢٠٠٧مايكروسوفت اكسل (

  .طب نينوى

 

 

 

 

 

عامر بلو اسماعيل شكر وتقدير من غرفـة تجـارة          .محمد نزار الدباغ و م    . د.منح كل من م    -١
  .٢٠/٢/٢٠١٤ المبذولة في اعداد دليل الغرفة، في الموصل لجهودهم

 جامعة الموصـل الهدائـه      السيد رئيس وتم منح شكر وتقدير للدكتور محمد نزار الدباغ من           -٢
  .٢٦/٢/٢٠١٤كتب قيمة لمكتبة جامعة الموصل في 
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 :ذنون الطائي. د.أ .١
سـبتمبر  / ٩العـدد / دورية كان التاريخية / عماد الدين خليل    . خ د والتاري..االدب.. الفقه

٢٠١٠.  

 :ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ .٢
The Idia of tushabbuh in sufi community. 

 :حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د. م .٣
Instiuoralization of muslim swchoolarship 

 :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 Governors of Mosul according to Azdi's 
ta'rikh almawsil. 

 :عروبة جميل محمود. د.م.أ .٦
 دوريـة كـان   - احمد سالم سالم علـي -الدولة العثمانية في تاريخ العالم  

  .التاريخية

 :    تقوم المكتبة الموصلية بتقـديم خـدماتها للبـاحثين

لعليا، عن طريق توفير عدد مـن المـصادر والـدوريات            الدراسات ا  والدارسين من التدريسيين وطلبة   

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

 ٦٠ عدد االعارات
 ٨ الدوريات
 ٦ االطاريح

 ٢٣ الكتب
 ٤ الجرائد

 ٧ الملفات القديمة
  ٥  اهداء الكتب
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       : تم إهداء الكتب والمؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية في المركز: 

  جهة  اإلهداء  الكتاب

  حازم سالم ذنون  ري قراءة في قصص تحسين كرميانيالتشكيل السردي الحوا .١

  زينة كفاح الشبيبي  تحوالت المنظومة الجمالية في العرض المسرحي العراقي .٢

 عبد الجبار حامد.د   م١١ و١٠/ هـ٥ و٤الحياة الفكرية في الموصل في القرنين  .٣

  ميسون ذنون العبايجي. د  دراسات في التاريخ والحضارة االسالمية .٤

ت طبية او المسح الجغرافي الطبي لواليـات الـيمن،          استكشافا .٥

-١٨٨٨/هـ١٣٠٨-١٣٠٥/  رومية١٣٠٦-١٣٠٤الحجاز، بغداد 

  م١٨٩٠

  الطبيب محمود الحاج قاسم

  

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

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

  .التراثية المعروفة

تقديم االستشارات العلمية لطلبة     .٢

الدراسات العليا فـي تخـصص      

ــاريخ   ــديث والت ــاريخ الح الت

اإلسالمي واألدب العربي واألدب    

  .الشعبي من قبل باحثي المركز

ــات   .٣ ــاالت والدراس ــشر المق ن

تماعية واألدبيـة   التاريخية واالج 

  .في الصحف والمجالت الثقافية

المساهمة في حضور المؤتمرات     .٤

والندوات العلميـة والمعـارض     

الفنية التـي تقيمهـا الكليـات       

 .ةواألقسام العلمية في الجامع

  


