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 )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    الثـاني تـشرين   ) ٨٦(العـدد 

٢٠١٧   

بنو موصاليا ودرهم العلمي والسياسي خـالل      (وحملت عنوان   
  .مها سعيد حميد. د.للباحثة م) لخامس الهجريالقرن ا

  
  
 

 

 

 

 

 

 

   نشرة   الثـاني تشرين   )٤٢( العدد 
 وهي نشرة شهرية تعنى بقراءات المصادر العلمية        ٢٠١٧

  :اآلتيةوتضمنت البحوث . اإلنسانيةفي العلوم 

لورنس العرب بـين الحقيقـة      : ذنون الطائي . د.أ .١
 .والخيال

صدى االحداث القوميـة    : و اسماعيل عامر بل . م .٢
 .١٩٧٢-١٩٥٨العربية في الموصل 

): ٢٠٠٣-١٩٠٠(تاريخ الموصـل فـي قـرن         .٣
 .عروبة جميل محمود. د.م.أ
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-٢٠١٧  الدراسـي عاملالعلمية ل ضمن الخطة    البحث األول          يعكف تدريسيوا المركز على انجاز    

:وكما يأتي ٢٠١٨ 
  عنوان البحث  حثاسم البا

 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( زكريا االزدي    أبو  محمد نزار حميد . د.م .٥

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

  .لعبري انموذجاًالبن ا) 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   بد الرزاق صالح محمودع. 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

  )راسة ميدانيةد(

 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

 فـي   الموصـل التاريخ الثقافي لقبيلة االزد في: میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١
٨/١١/٢٠١٧  

      ويتناول البحث دراسة الشخصيات التي تنتمي الى قبيلة االزد والتـي تركـت             

واغلـبهم  . اثراً علمياً على مدينة الموصل وبخاصة في العصور االسالمية المبكـرة          

وقد ساهموا في رسم الصورة الثقافية لمدينة الموصل من خالل          . كانوا من المحدثين  

  .شيوخ كبار من البصرة والكوفة، اضافة الى دمشق ومدن اخرىدراستهم على 

وقد بقيت مروياتهم ومصنفاتهم متداولة حتى في عصور متأخرة وكان من ابرزهم محمد بن عبد اهللا بن 

  .عمران والمعافى بن عمران
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د   . د.م.أ .٢ ة        : علي احمد محم ي روای ة ف ة الرمزی رجس  (االحال لطان   ) سكاكر الب الم س اص س ي  للق  ف
٢٢/١١/٢٠١٧  

والوجوديـة،  عند تناول الرمز في العمل االدبي فإننا بال شك سنتناول مرجعية النص الفكرية والجماليـة   

وهذا ما تحيلنا عليه المرجعيات النصية، لذا فانه يعـد وسـيلة لتجـسيد التجربـة                

وقد حظيت الرواية بالعديد مـن االحـاالت الرمزيـة،          . االبداعية في صورة مكثفة   

نت احاالت زمكانية ارتبطت بتاريخ المدينة وتكوينها الجغرافي والعمراني         سواء أكا 

ام ارتبطت بمسمياتها وشخوصها، ام ارتبطت بطقوسـها ومعتقـداتها الـشعبية، ام             

ارتبطت بما توفرت عليه جوانبها الفكرية والرؤيوية من احاالت حكمية وفلـسفية ام       

وانسانية تؤكد على الحياة والتماسـك والتفاعـل مـع          ما عبرت عنه احداثها ومواقفها من صور واقعية         

  .العالم

 

 من بناية مركزنا التي تعرضت للحرق واكتست جـدرانها          األرضي تأهيل الطابق    بإعادةاالستمرار       
  .بالسواد


