
 م٤٢٠١ نیسان/  ھـ ٥١٤٣ جمادى الثاني) ٢٩( 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 التـي يتجلـى بهـا نـشاط            إحدى) لنشراتالمجالت وا (تعد الدوريات العلمية                
  : الباحثين في المركز لنشر بحوثهم ومقاالتهم في مجال االختصاص وقد صدر خالل هذا الشهر

نيسان ) ٤٤(مجلة دراسات موصلية العدد     . ١
  : وضمت البحوث االتية٢٠١٤

كورة  :يوسف جرجيس جبو. د.م.أ .١
نينوى وأعمالها في العصور 
اإلسالمية دراسة تحليلية في 

  معالمها العمرانية
الجوانب  :هدى ياسين يوسف. د.م .٢

اإلدارية واالقتصادية في الموصل 
قالئد الجمان في (من خالل كتاب 

البن ) فرائد شعراء هذا الزمان
الشعار الموصلي 

  ) م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(
:نبهان حسون السعدون.د.م.أ .٣

 اإليقاع  
لعماد   والمئذنةاإلعصارالروائي في 

  -دراسة تحليلية -  خليلنالدي
 :اخالص محمود عبد اهللا.د.م .٤

لــذات اهـواجـــس 
قراءة في  وســـؤال البـكـاء

للشــاعـرة  )القصيدة(نص 
  بشــــرى البســــتاني

:عبد الرزاق صالح محمود. م .٥
دراسة - في محافظة نينوى الواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركزي  

  - تقويمية
-دراسة ميدانية للمنطقة الصناعية-اختالالت العمل في المشاريع الصغيرة :مؤيد حسنمرح . م .٦

  الجانب األيسر من مدينة الموصل أنموذجا
التكيف االجتماعي لدى طالبات االقسام الداخلية دراسة ميدانية في  :داليا طارق عبد الفتاح. م.م .٧

 جامعة الموصل
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 )٢(

  
الموصل (وحملت عنوان    ٢٠١٤ نيسان) ٨٢(العدد   نشرة اضاءات موصلية  . ٢

 ٨-٦من خالل كتابات بعض الرحالة المغاربة واألندلسيين خـالل فتـرة القـرنين              
  هدى ياسين يوسف. د.للباحثة م) الهجريين

  
  

  
  
  
  

  
وهي نشرة شـهرية تعنـى بقـراءات       ) ٣٨( العدد   نشرة قراءات موصلية  . ٣

  :اآلتيةلبحوث وتضمنت ا. اإلنسانيةالمصادر العلمية في العلوم 

  )الجزء الثاني(تاريخ الموصل / حنان عبد الخالق علي. د.م .١
الخدمات الصحية في الموصل في  / عروبة جميل محمود. د.م.أ .٢

 ١٩٥٧- ١٩٢١العهد الملكي 
ـ  دزـرمـي ه ـنع / ترجمة عامر بلو اسماعيل    . ٣  بقلـم   امـ رس

  أم. إل. جي
المؤثرات االجتماعية في  / عبد الرزاق صالح محمود. م .٤

   دراسة ميدانية في مدينة الموصل- نماط االستهالك ا
  
  

  .وهي نشرة شهرية تعنى بإبراز األنشطة العلمية لمركز دراسات الموصل) ٢٨(العدد ) انشطتنا(نشرة . ٤
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 )٣(

 
 المؤرخ الراحل سـعيد الـديوه       ابي سعيد الديوه جي رئيس جامعة الموصل تم افتتاح مكتبة         . د.برعاية أ 

خمـسة  ) ٥٠٠٠( المهداة من قبل عائلته الى مركز دراسات الموصل والتي تضم بحـدود          ٢٣/٤/٢٠١٤جي في   
  .االف كتاب في الموضوعات االنسانية المختلفة
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خالل اللقاءات مع وسائل اإلعالم     تعمل إدارة المركز على التعريف بغايات وأهداف المركز العلمية من            

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

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

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

مع عدة فضائيات   . عن طبيعة االقتصادية في جوانبها المتعددة      االجتماعي و الجهد الحرفي فيها؛ فضال     

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

  .التركمانية وغيرها
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 منافذ نشر المقاالت والبحـوث العلميـة الخاصـة          إحدىيعد االنترنيت والمواقع المتعددة فيه        

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

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

msc92.6te.net  

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

 

قات المصرية التركيـة  العال(ذنون الطائي تم مناقشة اطروحة الدكتوراه الموسومة   . د. باشراف وعضوية أ   -
  .١٥/٤/٢٠١٤  للطالب عمار ظاهر مصلح يوم)١٩٨١-١٩٦٧

  
 

  .٧/٤/٢٠١٤ذنون الطائي معرض الزهور الثالث في كلية التربية للبنات يوم . د.حضر أ
 

   فقد ألقيت البحوث االتية٢٠١٤-٢٠١٣في إطار تنفيذ الحلقات النقاشية الخاصة للعام الدراسي 

ـ  / مها سعيد حميد   .د.م . ١ صور العباسـية   الوراقون في الموصل خـالل الع
١٣/٤/٢٠١٤ 
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–الثقافة الصحية لألسرة واثرها علـى التنميـة          / هناء جاسم محمد  .م . ٢

  ٤/٥/٢٠١٤  -دراسة ميدانية

 

 

 

 
 وكمـا   ٢٠١٤-٢٠١٣ الخطة العلمية للعام الدراسـي       ضمنانجاز البحث الثاني    قام باحثو المركز ب     

  :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      / ميسون ذنون العبايجي    . 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      / عروبة جميل محمود    . د.م.أ .٥

  - دراسة موازنة–اواخر العهد العثماني 

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

  جاناذربي

اسرة الطوسي ودورها في الحركة العلميـة       / هدى ياسين يوسف    . د.م .٧

  في الموصل

تلخيص مجمع االداب في معجم االلقـاب       / حنان عبد الخالق علي     . د.م .٨

انموذجاً للصالت العلميـة بـين      ) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣ت  (البن الفوطي   

  علماء الموصل وبغداد

  .الموصل في القرن التاسع عشرتعليم النساء عند نصارى / 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
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  -دراسة ميدانية–ى التنمية الثقافة الصحية لألسرة واثرها عل/ هناء جاسم محمد . م .١٢

 

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

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

) تاريخ المـسرح  (المحاضرات في    بإلقاءاحمد قتيبة يونس    . د.م.ويقوم أ  .١

 في كليـة الفنـون      للمرحلة الرابعة ) وسائل اتصال (للمرحلة االولى ومادة    

 .الجميلة

ميسون ذنون العبايجي باالشراف على بحوث التخـرج        . د.م.وتقوم أ  .٢

 .كلية التربية/ لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

  

   /تخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ        محمد نزار الدباغ على بحوث ال     . كما يشرف م   .٣

  .كلية التربية                            

ويلقي محاضرات في التاريخ االسالمي على طلبة المرحلة الثانيـة           .٤

 .في قسم الجغرافية في كلية التربية

  

حنان عبد الخالق على بحوث التخرج لطلبة المرحلـة         . د.وتشرف م  .٥

 .كلية التربية/ تاريخ الرابعة في قسم ال

 

هدى ياسين يوسف باالشراف على بحوث التخـرج لطلبـة          . د.وتقوم م  .٦

 .كلية التربية/ المرحلة الرابعة في قسم التاريخ 

  

  

عبـد الـرزاق صـالح      . ويلقي الباحث م   .٧

محمود المحاضرات على طلبة قسم العلوم التربوية والنفـسية          

 .في كلية التربية
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هناء جاسم محمد المحاضرات على طلبة قسم العلوم التربوية والنفـسية           .  الباحثة م   كما تلقي  .٨

 .في كلية التربية

  

مرح مؤيد حسن المحاضرات على طلبة قـسم        . و تلقي الباحثة م    .٩

  .العلوم التربوية والنفسية في كلية التربية

 

 

 

 

 :ذنون الطائي. د.أ .١
Mosul, in 1909. 

 :ميسون ذنون العبايجي. د.م.أ .٢
Madrasa and university in Middle Ages George Makdisi. 
The Idia of tushabbuh in sufi community. 

 :حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د. م .٣
Muslim Institutions of learning in 11th century  Baghdad – 
George makdisi. 

 :وسفهدى ياسين ي. د.م .٤
Muslim Institutions of learning in 11th century  Baghdad – 
George makdisi. 

 :محمد نزار الدباغ. د. م .٥
The Governors of Mosul according to Azdi's ta'rikh almawsil. 

Paul G. Froanel. 

 عروبة جميل محمود. د.م.أ .٦

Studying the Penetration of Semitic Myths in 

Persian Poems vahideh 

 :مها سعيد حميد. د.م .٧

A bookcase and some old books linley . J. Stiles 
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 :      تقوم المكتبـة الموصـلية بتقـديم خـدماتها للبـاحثين

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

والوثائق عن مدينة الموصل في حقبها التاريخية المختلفة وكانت االعارات فيها خـالل الـشهر كمـا                

 :يأتي

 ٦٠ عدد االعارات
 ٨ الدوريات
 ٦ االطاريح

 ٢٣ الكتب
 ٤ الجرائد

 ٧ الملفات القديمة
  ٥  اهداء الكتب

  

  

       : ؤلفات التالية إلى المكتبة الموصلية في المركزتم إهداء الكتب والم: 
  جهة  اإلهداء  الكتاب

  محمد اسماعيل الطائي. د  تدريس الدراما . ١
  محمود حسن النعيمي  ٢ج-١م ج٢٠٠٣-١٩٠٠تاريخ الموصل في قرن  . ٢
 حسيب حديد. د   الفكرية في عالم اليوملكيةالم . ٣
  توفيق الفخريمحمد   اسطورة الرجال الخارقين في حضارة بالد الرافدين . ٤
 قراءات في الخطـاب الـسردي       -سحر التشكيل ودهشة التدليل    . ٥

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

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

  .التراثية المعروفة

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

  .واألدب العربي واألدب الشعبي من قبل باحثي المركز

  .جتماعية واألدبية في الصحف والمجالت الثقافيةنشر المقاالت والدراسات التاريخية واال .٣

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

  .ةالعلمية في الجامع


