
 م٢٠١٧كانون االول/ھـ٩١٤٣الثانيربیع ) ٣٣( 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


 

 

من القرن الرابع حتى الوراقون في الموصل خالل العصور العباسية : مها سعيد حميد. د.م .١
  نهاية القرن السابع الهجري

  بنو الرواد :محمد نزار الدباغ. د.م .٢
الموصليون ودورهم السياسي في 

-٤(اذربيجان خالل القرنين 
  )م١١-١٠/هـ٥

  االمارة :عمر احمد سعيد. د.م .٣
الحمدانية في الموصل ودورها في 

-٣٣٤(التصدي للبويهيين 
  )م٩٩٠-٩٤٥/هـ٣٨٠

  : جميل محمودعروبة. د.م.أ .٤
المعتقدات الشائعة في الموصل 

وبغداد أواخر العهد العثماني حتى 
  )دراسة مقارنة (١٩١٨سنة 

 حركة :غسان  وليد الجوادي. د.م.أ .٥
االسعار في الموصل خالل العهد 

  ١٩١٨-١٥١٦العثماني 

سردنة : علي احمد محمد العبيدي. د.م.أ
رواية السيف (الواقعة التاريخية قراءة في 

  لعماد الدين خليل) لكلمةوا
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  مجلة فصلیة ثقافیة

 
 

 

   مجلة      ا،  من)٢٠١٧ كانون االول/١٤٣٩ربیع االول  () ٤٨(و صدر العدد ة   ھ  وھي مجل

  :دوریة ثقافیة عامة ضمت المقاالت االتیة

  

  

  

  

  

  

  رئيس التحرير:كلمة موصليات .١

  ذنون الطائي. د.أ: ١٩٢٠  مقدمة لثورة العراقفرـعـورة تلـث .٢

  عبد الجبار حسن الجبوري):١٩٥٨تموز١٤ قبل(تاريخ الصحافة الدينية في الموصلأضواء على  .٣

  علي احمد العبيدي. د.م.أ: في الحكاية الشعبية الموصليةاالختتام  وجمالية راعةاالستهاللب .٤

الطبيب محمود الحاج :العثماني   في العهدالمـوصـل واليــةالمسيحيون العاملون في  األطباء .٥

  قاسم

  عروبة جميل محمود.د.م.أ:ابان الحرب العالمية الثانية  الموصل والمشكالت االقتصاديةغرفة تجارة .٦

  عمر عبد الغفور القطان: م ٢٠١٤ -١٩٤٦) رحمه اهللا(قصي حسين آل فرجالباحث  .٧

  عبد الرزاق صالح محمود. م: طبيعة السكن العمودي  في مدينة الموصل  .٨

  ميسون ذنون العبايجي.د.م.أ:الى بالد الشام)م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت( العلمية للمؤرخ ابن االثيرالرحلة .٩

-٣٣٤(وكتابه تاريخ الموصل مصدرا للعصر البويهي ) م٩٤٥/هـ٣٣٤ت( االزدي .١٠

  عمر احمد سعيد. د.م) : م١٠٥٥-٩٤٥/هـ٤٤٧

  مظفر بشير: تاريخ وفاة المرحوم االخ غانم حمودات .١١

  جوانب من انشطة المركز العلمية .١٢
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 نشرة  ٢٠١٧ كانون االول) ٨٧(العدد   
العالقـات الـسياسية بـين العقيليـين     (وحملت عنوان   

. للباحث م ) م١٠٥٥-٩٩٠/هـ٤٤٧-٣٨٠والبويهيين
  .عمر احمد سعيد. د
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   نشرة   كـانون   )٤٣( العدد
 وهي نشرة شهرية تعنـى بقـراءات        ٢٠١٧ االول

وتـضمنت  . اإلنـسانية العلوم  المصادر العلمية في    
  :اآلتيةالبحوث 

نظم العالمة عثمان : ذنون الطائي. د.أ .١
بن محمد أغا الديوه جي الموصلي  

قاضي بغداد على متن إظهار األسرار 
  للبركوي 

األصناف : عروبة جميل محمود. د.م.أ .٢
والتنظيمات المهنية في الموصل منذ 
أواخر القرن التاسع عشر حتى عام 

  م ١٩٥٨

 مشكلة الموصل: عامر بلو خلف. م .٣
 –دراسة في الدبلوماسية العراقية 

   التركية وفي الرأي العام–االنكليزية 

إسهامات : هناء جاسم السبعاوي. م .٤
االنترنيت في تنمية الثقافة العلمية 

   لتدريسي جامعة الموصل
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وكمـا   ٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسيعاملالعلمية لضمن الخطة   تدريسيوا المركز البحث األول  أنجز        

:يأتي 
  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  مدعلي احمد مح. 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
اً لدراسة تـاريخ الموصـل فـي        الحوليات السريانية مصدر    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   عيل عامر بلو إسما. م .٩

  ) دراسة وصفية اجتماعية(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            حسنمرح مؤيد. 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

الحضانة والنفقة في الموصل اواخر العهد : عروبة جميل محمود. د.م.أ .١
 ٦/١٢/٢٠١٧العثماني في

 
    عدت دراسة الحضانة والنفقة في الموصل اواخر العهد العثمـاني جانبـاً            

اساسياً من جوانب الحياة االجتماعية النها تسلط الضوء على نمـاذج مهمـة             

ضمن البحـث عـدة حـاالت اعتمـدت     لتلك القضايا من نفقة وحضانة، فقد ت   

إذ تضمن البحـث    . الوثائق الرسمية في سجالت المحكمة الشرعية والتي من خاللها يرتسم مبنى البحث           

  . البحثصفحاتحاالت عدة سنبين تفاصيلها في 
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) دراسة ميدانية(دور المدارس األهلية في تنمية العملية التعليمية لطلبتها : هناء جاسم محمد.م .٢
 ٢٠/١٢/٢٠١٧وائل األهلية انموذجاً في  مدرسة األ–

 في تنمية العملية التعليمية لطلبتها مـن  األهلية األوائل مدرسة إسهاميهدف البحث التعرف على مدى          

 إسـهام خالل دراسة ميدانية طبقت على المدرسة، وقد توصل البحث الى           

ليمية الجيدة  المدرسة في تنمية العملية التعليمية من خالل توفير البيئة التع         

 التدريسية من قبل الكادر التعليمـي       األساليبوالمالئمة لطلبتها فضالً عن     

  .الى جانب الوسائل التعليمية الحديثة في عملية التعليم

 

 

 

 

  . من بناية مركزنا التي تعرضت للحرقاألرضي تأهيل الطابق إعادةمن  االنتهاء     

 

لطلبـة المرحلـة   .  ساعات اسبوعيا٨ًوبواقع  محمد نزار الدباغ على بحوث التخرج    .د.ويشرف م  .١

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

 

  
    


