
 
 
 
 
  

 
 

 

  

 
 

  

   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)١( 

– 

  جلامع النوري الكبري ا
  يف املوصل

 
  محيدد مها سعيد .م.أ

  مركز دراسات املوصل
  
















 





























 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٢( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٣( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٤( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٥( 

– 

  تراجم قراء القراءات القرآنية 
  ل يف املوص

  
  هدى ياسني يوسف الدباغ.د

  مركز دراسات  املوصل 
  

 

























 

 

















 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٦( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٧( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٨( 

– 

  تاريخ املوصل
  يف صور

  حممد نزار الدباغ.د
  مركز دراسات املوصل

  
  

 

















 



 

 









 



  



 



 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)٩( 
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 ٢٠/ ١١/ ١١ ١٨   

 

)١٠( 
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