
 م٢٠١٨ي الثانكانون /ھـ٩١٤٣جمادى االولى) ٣٤( 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


 

 نشرة  ٢٠١٨الثاني كانون ) ٨٨(العدد  
الحياة االجتماعية في الموصل في القرن      (وحملت عنوان   

  ةللباحث) العاشر الميالدي/ هجريالرابع ال
  .حنان عبد الخالق علي السبعاوي. د.  م
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

   نشرة  كـانون   )٤٤( العـدد
 وهي نشرة شـهرية تعنـى بقـراءات       ٢٠١٨الثاني  

وتـضمنت  . اإلنـسانية المصادر العلمية في العلـوم     
   :اآلتيةالبحوث 

ناهج  مسرحة الم: علي احمد العبيدي.د.م.أ .١
  )دراسة ونصوص(

محلة باب الطوب : عامر بلو اسماعيل. م .٢
  دراسة تاريخية ميدانية )ارةقجوبة الب(

التواصـل  : ميسون ذنون العبـايجي   . د.م.أ .٣
المعرفي بين األندلس والموصل وحلب فـي       

 زمن األيوبيين



 م٢٠١٨ي الثانكانون /ھـ٩١٤٣جمادى االولى) ٣٤( العدد –أنشطتنا 
 

 )٢(

لثغور  بالموصل وحلب وديار بكر وا الدولة الحمدانية أخبار: هدى ياسين يوسف الدباغ. د.م .٤
   لعلي بن ظافر االزدي

 
 
 ٢٠١٨-٢٠١٧  الدراسـي  عاملالعلمية ل ضمن الخطة    الثانيالبحث  بإنجاز   تدريسيوا المركز    بدأ      

:وكما يأتي 
  )دراسة وثائقية(١٩٦٧تأسيس نادي اليرموك الرياضي في الموصل سنة : ذنون يونس الطائي. د.أ .١
  اثر المدرسة النظامية على علماء الموصل في عصر الدولة االتابكية: عباجيميسون ذنون ال. د.م.أ .٢
  االهمية الوطنية للحفاظ على موروثنا المادي والتراثي : علي احمد محمد. د. م.أ .٣
  الحواالت في الموصل اواخر العهد العثماني : عروبة جميل محمود. د.م.أ .٤
-٦دهم العلمية خالل القرنين الحنابلة في الموصل وجهو: مها سعيد حميد. د.م.أ .٥

   الهجريين٧
الموصل ونينوى في كتابات الرحالة اليهودي االلماني  : محمد نزار حميد. د.م .٦

  .م١٢١٧بتاحية الراتسبوني ت
اعالم موصليون من خالل كتابات بعض الرحالة : هدى ياسين يوسف. د.م .٧

  .المغاربة واالندلسيين
منهج الدكتور هاشم المالح في كتابه فلسفة : حنان عبد الخالق علي. د.م .٨

  التاريخ
دراسة  (١٩٦٨-١٩٦٤مستخدمي بلدية الموصل : عامر بلو إسماعيل. م .٩

  )وثائقية
اسهام االسرة الموصلية في تنمية الطموحات المهنية : هناء جاسم محمد. م .١٠

  )دراسة ميدانية(البنائها 
عليمية في مدارس مدينة الموصل سنة التحديات التي واجهت العملية الت: مرح مؤيد حسن. م .١١

   من وجهة نظر كوادرها٢٠١٧

 

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

  ٣/١/٢٠١٨): دراسة وصفية اجتماعية(منطقة كوكجلي : عبد الرزاق صالح محمود. م .١
/ هـ٦٤٠البن اللمش ت ) تاريخ دنيسر(تراجم موصلية في كتاب : الق السبعاويحنان عبد الخ. د.م .٢

 ٧/٢/٢٠١٨: م١٦٤٢
للطبيـب ابـو   ) تاريخ دنيـسر (من بين كتب التواريخ المحلية التي اختصت بتاريخ المدن كتاب           

واخـتص الكتـاب    . الذي ولد في مدينة دنيسر    ) م١٦٤٢/هـ٦٤٠ت(حفص عمر بن الخضر بن اللمش       
جم الخاصة بأخبار الحفاظ والقّراء والمحدثين والنحويين واللغويين والشعراء واالطباء، وهـذا            بذكر الترا 

اما فيما يخص الموصل، فكـان الغـرض مـن    . ان دل على شيء، فانما يدل على غزارة ثقافة المؤلف         
الدراسة التعرف على الشخصيات الموصلية التي ذكرها ابو حفص في كتابه، والتي تنوعـت مـا بـين                  
مقريء وحافظ وكاتٍب وقاٍض وطبيب، اضف الى ذلك معرفة القيمة التاريخية للتراجم التي ذكرها عـن                

قالئد الجمان  (الموصل والتي انفرد بها عن غيره من المؤرخين من خالل اجراء مقارنة بينه وبين كتاب                
  ).م١٢٥٦/هـ٦٥٤ت(البن الشعار الموصلي ) في فرائد شعراء هذا الزمان

 

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 


