
 م٢٠١٧أیلول /  ھـ ٩١٤٣محرم) ٣٠( العدد –نا أنشطت
 

 )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



 

   مجلة    أيلـول  ) ٤٥( العدد
  : وضمت البحوث االتية٢٠١٧

تأسيس فرع جمعية    :الطائي ذنون. د.أ .١
عراقيـة ونـشاطاتها فـي      علوم الحيـاة ال   

  )دراسة وثائقية(١٩٧٥-١٩٧٢نينوى

معلومـات ابـن     :طه خضر عبيـد   .د.أ .٢
عن الموصـل،   ) م١٢١٧/هـ٦١٤ت(جبير

  دراسة تحليلية

محمد بن احمد    :محمد نزار الدباغ  . د.م .٣
الموصــــلي المعــــروف بــــشعلة 

دراسة في نـشاطه    )م١٢٥٨/هـ٦٥٦:ت(
  العلمي

عائلــة  :هــدى ياســين الــدباغ. د.م .٤
ورها في الحركة العلميـة فـي       الطوسي ود 

  الموصل

 :حنان عبد الخالق السبعاوي   .د.م .٥
ذيـل  (ومنهجه في دراسة تراجم اهل الموصل في كتابـه          ) م١٣٢٥/هـ٧٢٦ت(اليونيني

  )مرآة الزمان

عـروض  ( إشكالية االداء في عروض المسرح المنهجـي        :محمد اسماعيل الطائي  . د.م.أ .٦
  انموذجاً) النشاط المدرسي في تربية محافظة نينوى

 دراسـة ميدانيـة     –االستثمار التنموي للوقت في العطلة الصيفية       : مرح مؤيد حسن  . م .٧
  لعينة من طلبة مدينة الموصل
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   مجلة     ة   ھا من)٢٠١٧ایلول /١٤٣٩محرم () ٤٧(و صدر العدد ة ثقافی  وھي مجلة دوری

  :عامة ضمت المقاالت االتیة
  

 
 
  

    
        

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  

  رئیس التحریر: لمة موصلیاتك .١
  سعد الدین خضر): بئر البنات(من مرابع الموصل  .٢
  بالوي فتحي حمودي الحمدوني: الكرم عند اھل الموصل .٣
  مھا سعید حمید. د.م: نھر دجلة في نصوص تاریخ الموصل لألزدي .٤
  حنان عبد الخالق السبعاوي. د.م: مدینة نصیبین في عھد الحاكم بدر الدین لؤلؤ .٥
  مصعب سامي العبیدي: شارع نینوى أنموذجًا..بالمكاناالحساس  .٦
  علي عبداهللا محمد خضر : بین الحقیقة التاریخیة والمعتقدات الخاطئةجامع السلطان اویس  .٧
  عامر بلو اسماعیل. م: معمل سكر الموصل .٨
  عبد اهللا امین آغا:العاب الصبیان والشبان الریاضیة واعالم الریاضة في منطقة باب البیض .٩

  ذنون الطائي. د.أ:  التربوي في الموصل عطاء مبھرالمسرح .١٠
  علي احمد العبیدي. د.م.أ: عودة الحیاة المسرحیة الى الموصل .١١
عبد الوھاب . د): تجربتي انموذجًا(الوعي المسرحي لدى تالمیذ الموصل في السبعینات  .١٢

  خلیل الدباغ
جوانب من االسھام الحضاري ألھل  .١٣

یمي في الموصل والجزیرة في النشاط التعل
: بالد الشام في العصرین الزنكي واالیوبي

  ھدى یاسین یوسف. د.م
من الموصل الدكتور حكمت صالح یفوز  .١٤

  متابعة موصلیات: بجائزة نوبل العرب
  جوانب من انشطة المركز العلمیة .١٥

 
    نـشرة    ايلـول  ) ٨٤(العـدد

ي الموصل        (وحملت عنوان    ٢٠١٧ االسواق والحرف ف
ابي    من خال  اریخ الموصل   : "ل كت ا االزدي    " ت ي زكری ألب

اریخ"و  ي الت ل ف ر  " الكام ن االثی دین ب ز ال ة –لع  دراس
  .محمد نزار حمید الدباغ. د.للباحثة  م) موازنة
 

 

   نشرة   ٢٠١٧ ايلول   )٤٠( العدد 

  
   

  مجلة فصلیة ثقافیة
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  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةوهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية في العلوم 

  موسوعة اُألسر الموصلیة في القرن العشرین  للباحث أزھر العبیدي:محمد نزار الدباغ. د.م .١
  سعید الدیوه جي  للمؤرخجوامع الموصل في مختلف العصور: ھدى یاسین الدباغ. د.م .٢
ماعیل  . م .٣ ـو اس امر بلـ ت   :ع اج ثاب عید الح  س

 نشاطھ الوطني و القومي
ـؤی. م .٤ ـرح مـ سنمـ ي : د ح سامح المجتمع الت

ي المعاصر       ع العراق ي المجتم  -وأبعاده اإلنسانیة ف
 –دراسة اجتماعیة میدانیة في محافظة نینوى 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

دكتوراه        .د.      شارك أ  ب ال ذنون الطائي بلجنة مناقشة طال
ومة   ھ الموس ل الطروحت سى فاض ستوطنات (عی الم

رائیلیة  ا     االس ة وتأثیراتھ سطینیة المحتل ي الفل ي االراض ف
سطیني     شعب الفل ى    ) ١٩٩٣-١٩٦٧على ال دمت ال ي ق والت

ة االداب  ي كلی اریخ ف سم الت اریخ –ق ل بت ة الموص  جامع
١٤/٨/٢٠١٧.  

  
  
  
  
 

 

 

 

 



 م٢٠١٧أیلول /  ھـ ٩١٤٣محرم) ٣٠( العدد –نا أنشطت
 

 )٤(

 
 العمل البحثـي    إطار خارج   أخرى في المركز بأنشطة علمية      األساتذة يقوم     

 والعليـا فـي     األولية المحاضرات العلمية على طلبة المراحل       إلقاءوبخاصة  

  : العلمية وكما يأتيواألقسامالكليات 

ميسون ذنون العبايجي بتدريس مادة الفلـسفة فـي قـسم           . د.م.قامت أ  .١

 .كلية التربية للعلوم االنسانية/ التاريخ 

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

 .كلية التربية/ لمرحلة الرابعة في قسم التاريخ ا

ام  .٣ ي       . د.مقی سي ف اریخ االندل ادة الت دریس م دباغ بت زار ال د ن محم

  .الموقع البدیل ببرطلة

لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ      محمد نزار الدباغ    . د. م مشاهدة .٤

 )٢٠١٧-٢٠١٦(كلية التربية للعلوم االنسانية ضمن مادة التطبيق 

لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ      محمد نزار الدباغ    . د. م قشةمنا .٥

-٢٠١٦(كلية التربية للعلوم االنسانية ضمن مـادة البحـث الخـاص            

٢٠١٧( 

كليـة  / محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج لطلبة المرحلة الرابعة في قسم التاريخ             . ويشرف م  .٦

 ).٢٠١٧-٢٠١٦( للعلوم االنسانيةالتربية

 فـي قـسم   األمويهدى ياسين يوسف بتدريس مادة التاريخ . د.مقامت   .٧

 .اإلنسانيةكلية التربية للعلوم / التاريخ

عروبة جميل محمود على طلبة     . د.م.مها سعيد حميد و أ    . د. م تشرفأو .٨

 وبواقـع   اآلدابالبحث الخاص للمرحلة الرابعة في قسم التـاريخ لكليـة           

 ).٢٠١٧-٢٠١٦(ساعتين اسبوعياً 

مها سعيد حميد بتدريس مادة منهج البحـث فـي قـسم          . د.كما قامت م   .٩

 .٢٠١٧-٢٠١٦ للعام الدراسي اآلدابالتاريخ في كلية 

عروبة جميل محمود بتدريس مادة تاريخ الوطن العربي العثماني في قسم التاريخ            . د.م.وقامت أ  .١٠

 .٢٠١٧-٢٠١٦ للعام الدراسي اآلدابفي كلية 

كلية التربية للعلوم   / بة البحث الخاص في قسم التاريخ       حنان عبد الخالق على طل    . د. م وأشرفت .١١

 .اإلنسانية
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 البحث االول ضـمن    زانجباتدريسيوا المركز     بدأ ٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسي عاملالعلمية ل  ضمن الخطة   

:الخطة وكما يأتي 
  عنوان البحث  اسم الباحث

بد اهللا النعمة ودعواته االصـالحية فـي النهـوض          الشيخ ع   ذنون يونس الطائي. د.أ .١
  االجتماعي

   هـ ٤-٣التاريخ الثقافي لقبيلة االزد في القرنين   ميسون ذنون العباجي. د.م. أ .٢
للقـاص سـالم    ) سكاكر البرجس (االحالة الرمزية في رواية       علي احمد محمد. د. م. أ .٣

  سلطان
  موصل اواخر العهد العثمانيالحضانة والنفقة في ال  عروبة جميل محمود. د.م.أ .٤
ـ  ٣٣٤ت  (ابو زكريـا االزدي       محمد نزار حميد . د.م .٥ فـي البحـث    ) م٩٤٦/  هـ

  التاريخي المعاصر
الحوليات السريانية مصدراً لدراسة تـاريخ الموصـل فـي            هدى ياسين يوسف. د.م .٦

  .البن العبري انموذجاً) تاريخ الزمان(العصر المغولي 
تراجم موصلية في كتـاب تـاريخ دنيـسر البـن اللمـش               حنان عبد الخالق علي. د.م .٧

  )م١٦٤٢/ هـ٦٤٠ت(
لقاءات ياقوت الحموي باعالم الموصل المتـرجم لهـم فـي            مها سعيد حميد. د.م .٨

  مؤلفاته
  )دراسة وثائقية (١٩٦٦الخدمات البلدية في الموصل سنة   عامر بلو إسماعيل . م .٩

  ) وصفية اجتماعيةدراسة (منطقة كوكجلي   عبد الرزاق صالح محمود. م .١٠
دور المدارس األهلية في تنمية العمليـة التعليميـة لطلبتهـا             هناء جاسم محمد.  م .١١

  - مدرسة األوائل األهلية انموذجاً –) دراسة ميدانية(
قدرة الفرد الموصلي على التكيف مع ظروف الحياة المتغيرة           مرح مؤيد حسن.  م .١٢

  )دراسة ميدانية(

 Dummy Subject in English:- Structure and  صهيب محمود خضر. م.م .١٣
Function  

  : رة د المباش ز بع ف المرك م تنظی ت
ن     سبیھ م شاركة منت مي بم دوام الرس بال

  :التدریسیین والموظفین وھم كل من
ائي. د.أ .١ ونس الط ون ی دیر /ذن م

 .المركز
 .علي احمد محمد. د.م.أ .٢
 .محمد نزار الدباغ. د.م .٣
 .محمودالسید عبد الرزاق صالح  .٤
 .السید عمر مھند یحیى .٥
 .السید رائد یحیى احمد .٦
 .السید علي مخلف جمیل .٧
 .السید مازن معیوف احمد .٨
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     بالنظر للظروف المالية الصعبة وعدم وجود صرف مالي، فقد بادر العـاملون فـي
 أشـجار  الحياة الى    دةوإعاالمركز حفر بئر ماء وشراء مستلزماته والذي ساعد كثيراً في حملة التنظيف             

  : من كلبئرال لحفر لجنةتشكلت و .الحدائق والنباتات فيها والتي تحف بناية المركز
  رئيساً         علي احمد محمد العبيدي. د.م.أ -١

  .عضواً    محمد نزار الدباغ            . د. م -٢

  .عضواً   عبد الرزاق صالح محمود       .  م-٣

  
    


