
 م٢٠١٧تشرین االول/ھـ٩١٤٣صفر) ٣١( العدد –تنا أنشط
 

 )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


 

 
   نشرة   ٢٠١٧ تشرين االول ) ٨٥(العدد 

ــوان  ــت عن ــاب (وحمل ــالل كت ــن خ ــلية م ــراجم موص   ت
  )يمالبـــــن العـــــد " بغيـــــة الطلـــــب "

  .ميسون ذنون عبد الرزاق العبايجي. د. م.  للباحثة أ
  
 

 

 

 

 

 

   نشرة   األولتـشرين    )٤١( العدد 
 وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلميـة    ٢٠١٧

  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةفي العلوم 

ائي . د.أ .١ ون الط ابي     :ذن ریم الخط د الك ن عب د ب  محم
  )من الجھاد والكفاح المغربي ضد االستعمارصفحات (

ة    :حنان عبد الخالق علي السبعاوي    .د.م .٢  دراسات تاریخی
  الدكتور عماد الدین خلیل

د . د.م .٣ عید حمی ا س حاق :مھ یقار  إس لي الموس  الموص
  الندیم

ود      . م .٤ الح محم رزاق ص ة لتخطیط    :عبد ال اءة األمنی  الكف
ل     ة الموص ین مدین ة ب ة مقارن ل دراس ة الموص مدین

  القدیمة والحدیثة
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 )٢(

 
البحـث   زانجاعلى تدريسيوا المركز يعكف   ٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسي عاملالعلمية ل ضمن الخطة          

  :وكما يأتي األول
  عنوان البحث  اسم الباحث

 فـي النهـوض     اإلصـالحية الشيخ عبد اهللا النعمة ودعواته        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 ( الرمزية في رواية     اإلحالة  علي احمد محمد. د. م. أ .٣

  سلطان
   العهد العثمانيأواخرالحضانة والنفقة في الموصل   عروبة جميل محمود. د.م.أ .٤
في البحث التـاريخي   ) م٩٤٦/هـ٣٣٤ت( االزدي    زكريا أبو  محمد نزار حميد . د.م .٥

  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(
 الموصل المتـرجم لهـم فـي       بأعالملقاءات ياقوت الحموي      مها سعيد حميد. د.م .٨

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

  ) دراسة وصفية اجتماعية(منطقة كوكجلي   عبد الرزاق صالح محمود. م .١٠
مية العمليـة التعليميـة لطلبتهـا       دور المدارس األهلية في تن      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  

 

  : فقد ألقيت البحوث اآلتية٢٠١٨-٢٠١٧لدراسي في إطار عقد الحلقات النقاشية الخاصة للعام ا

ائي. د. أ .١ ون  الط ھ : ذن ة ودعوات د اهللا النعم شیخ عب اعي ال وض االجتم ي النھ الحیة ف  : االص
١٨/١٠/٢٠١٧  

إحدى ابرز المدن العربية التي شهدت      تعد  واكد على ان الموصل            
 التجديد الديني، منذ اواسط القرن الثامن عشر، ومؤداها، الرجوع          حركة

بالدين اإلسالمي الحنيف إلى منابعه االولى، وما جاء به السلف الصالح            
من الممارسات والعبادات الحقة المستندة الـى القـرآن الكـريم وسـنة          

 فـي   اإلسـالم  الداخلة على    األساليب، ومحاربة بعض    )s(المصطفى  
  .يه الجهل سنوات عدةمجتمع ران ف

وكانت مهمة توعية الناس وارشادهم نحو الصالح والممارسات          
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 )٣(

 االسس المتينة التي يبنى عليها المجتمع االسالمي، قد أوكلت          وإيضاحواالساليب الصحيحة في العبادات     
التسامح الى علماء الدين الذين اضطلعوا بهذا االمر وكرسوا جهودهم نحو اشاعة عوامل المحبة والبناء و              

والتمسك بأهداب الدين، وبناء العالقات االنسانية في المجتمع على أسس متينة بما جاءت بـه الـشريعة                 
اإلسالمية، وتناقلت األجيال تلك المهام حتى مطلع القرن العشرين وبرز فيهم الـشيخ عبـد اهللا النعمـة                  

ونشر الفضائل واعمـام األخـالق      ليكمل ما بدأه السلف في اإلرشاد واإلصالح الديني، وتنوير المجتمع           
الحسنة، معبراً عن فهمه العميق بما يقتضيه عمله في بعث األفكار المستنيرة لـدى جمهـور المـسلمين           

  .وحثهم على فعل الخيرات وإدراك واجباتهم إزاء دينهم اإلسالمي الحنيف
 

ا التي تعرضـت للحـرق واكتـست جـدرانها         من بناية مركزن   األرضي تأهيل الطابق    بإعادة البدء     
  .بالسواد

  

 

لطلبـة المرحلـة   .  ساعات اسـبوعياً ٨وبواقع محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج      . ويشرف م  .١

 ). ٢٠١٨ -٢٠١٧( للعلوم االنسانية للعام الدراسي كلية التربية/ الرابعة في قسم التاريخ 

  


