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يعد مركز دراسات الموصل من المراكز البحثية الرائدة في مجال البحث العلمي                    

  وقد ضم على مر تاريخه نخبا من األساتذة والباحثين من          ،األكاديمي في جامعة الموصل   

مختلف االختصاصات والذين أسهموا في خدمة هذا المركز البحثي بنتاجـاتهم العلميـة             

 ومن هؤالء األساتذة الذين ساهموا وبشكل فعال بتقـديم          ،المختلفة كل حسب اختصاصه   

 مـدير   ،الخدمات العلمية الرصينة لهذا الصرح العلمي هو األستاذ الدكتور ذنون الطائي          

لبدء بالكالم عن انجازاته العلمية واإلدارية وددت تسليط         وقبل ا  ،مركز دراسات الموصل  

   . مع التعريف بالسيرة العلمية واإلدارية،الضوء على شيء من مسيرة حياته

ذنون الطائي في الموصل وهو من أسرة علم وديـن وعاصـر كتاتيـب              .د.ولد أ       

لموصل، وشـغف   الموصل ودخل فيها إبان مرحلة الطفولة وقد تلقى تعليمه األولي في ا           

بالقراءة ومتابعة الصحف وتدبيج المقاالت الصحفية ونشرت له أولى المقاالت الصحفية           

 في مجلة الوطن العربي وكذلك مجلة كل العرب الصادرتين فـي بـاريس،              ١٩٨٠منذ  

  . ١٩٩٨جامعة الموصل سنة / كلية اآلداب/ ونال دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

) واسمه السابق مركز وثائق الموصل    (ركز دراسات الموصل    ويعد من مؤسسي م         

، وتدرج في األلقاب العلمية وحصل على لقـب أسـتاذ           ١٩٩٢وأول من تعين فيه سنة      

 ثم نال درجة األستاذية، ليحصل على لقب أسـتاذ دكتـور سـنة              ،٢٠٠٢مساعد سنة   

ة فيـه منـذ     يعمل حالياً مديراً لمركز دراسات الموصل ورئيساً لمجلس اإلدار        . ٢٠١٠
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ورئيس هيئة تحرير مجلـة     . وهو رئيس تحرير مجلة دراسات موصلية     . ١٦/٦/٢٠٠٣

  .وكذلك نشرة اضاءات موصلية،فضال عن نشرة قراءات موصلية. موصليات

وشغل مناصب إدارية أخرى وهي رئيس قسم الدراسات التاريخيـة والـسياسية                   

، وهـو   ١٩٩٢كز دراسات الموصل    وكذلك معاون مدير مر   . ١٩٩٩والثقافية منذ سنة    

كما انه يعمل عضوا في الهيئـة       . عضو الهيئة االستشارية لموسوعة الموصل اآلثارية     

 وله مهام تدريسية    .العامة لموسوعة العراق الحضارية التي ستصدرها جامعة الموصل       

هم وسا. ٢٠٠١في كليتي اآلداب والتربية     ) الدكتوراه والماجستير (لطلبة الدراسات العليا    

وأوفد إلى   .في مناقشة العديد من رسائل الدراسات العليا في التاريخ الحديث والمعاصر          

 ،له ما يناهز عن عشرة كتب      .٢٠٠٦لمية سنة    في انكلترا في زمالة ع     جامعة كامبردج 

 وحاز على العديد من الـشهادات  ، ومقبول للنشر،وما يزيد عن أربعين بحثا بين منشور 

التقديرية وشهادات المشاركة في المؤتمرات والندوات وكتب الشكر من جامعة الموصل           

  .وغيرها من دوائر ومؤسسات الدولة داخل وخارج العراق

 بعـد اهللا    – فأليـه يعـود الفـضل        ،ى صعيد االنجازات العلمية واإلدارية    أما عل        

  في استحصال المركز على كم كبير من ملفات ووثائق وأوراق تتعلق بسير              -عزوجل

مدرسي ومعلمي مديرية تربية نينوى وملفات محافظة وبلدية الموصـل بعـد أن كـان               

خل ملفات وأكياس قماشـية     سيصيبها الضياع والعبث واشرف على أرشفتها ووضعها دا       

  .بغية الحفاظ عليها وأودعت في غرفة حفظ الوثائق والمجالت والصحف

كما ساهم بتزويد مكتبة المركز بعدد غير قليل من الكتب سواء ما كان منها من                       

 فضال عن شراءه لطلبيات من الكتب الموصلية عن طريق المكتبـات            ،تأليفه الشخصي 

 زيادة على  زمالئه     ، اإلهداءات الشخصية لعدد من كتّاب المدينة       أو عن طريق   ،األهلية

الذين كانوا دوما سباقين إلى إهداء مؤلفاتهم أو ما ينتقونه لمكتبة المركـز مـن الكتـب           

فمنها ما هو موصلي بحت وفي مختلف االختصاصات ومنها ما هو           ،بفضل تشجيعه لهم  

  .غير ذلك

  االسهامات العلمية واالدارية لالستاذ الدكتور ذنون الطائي في مركز دراسات الموصل



 

)٣( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@UUH@O@‹Ð–@QTSS@ç@O@@æìãb×ïãbrÛa@RPQR@â@ @

المركز من إعداده وإشرافه المباشر بالتعاون مع       وليس أدل على اهتمامه بمكتبة             

أمينة المكتبة في الشروع بعمل قاعدة بيانات لكتب مكتبة مركز دراسات الموصل على             

   . ليسهل على الباحث معرفة ما يدخل إلى المكتبة من كتبwordنظام 

بـة  وأهدى مكتبة المركز المئات من الوثائق التي تخص تاريخ العـراق والمكتو                  

 ،انكلتـرا  / ج إيفاده العلمي إلى جامعة كامبرد     ءباللغة االنكليزية والتي حصل عليها الثنا     

  .٢٠٠٦في زمالة علمية سنة 

 وبالتحديد إعادة تأهيـل متحـف       ،وشرع بتنفيذ حملة إعمار لمرافق المركز كافة            

 اشرف  كما،٢٠٠٣التراث الشعبي والسوق الموصلي بعد أن أصابهما التخريب في سنة       

 ،على عمل قاعة إلقامة الندوات والمؤتمرات العلمية زيـادة علـى الحلقـات النقاشـية          

 باشـر بحملـة   ،٢٠١٠ وفي سنة ،وحملت القاعة اسم المرحوم األستاذ سعيد الديوه جي   

إعمار ثانية لغرف األساتذة وتهيئتها بما يليق بأساتذة المركز وحسب اإلمكانات المتاحة            

ق الموصلي وجعله أكثر إشراقا والحال نفسه مع متحف التـراث           مع إعادة صيانة للسو   

  .الشعبي مما جعل اإلقبال عليه كبيرا من قبل الزائرين

ذنون الطـائي بتجهيـز كافـة األسـاتذة       .د. فقد قام أ   ،وفيما يخص أساتذة المركز         

ي  وال يفـوتن   ، وربطها بشبكة انترنيت جامعة الموصل     ،بكومبيوترات مع كافة ملحقاتها   

 وتوفيره بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث        ،تشجيعه لهم على النشر االلكتروني    

والتـسجيل   ) IVSL( العلمي إمكانية الدخول إلى موقع المكتبة االفتراضية العراقيـة          

 بغية اإلفادة من الدراسات والمقاالت المنشورة فيه في كل          عبصورة مجانية في هذا الموق    

 الذي يعنـى    EBSCO)(ه المتواصل لالستفادة من موقع االيبسكو        وحث ،االختصاصات

 زيادة على تـوفير االطـاريح   ،بنشر البحوث العلمية في العديد من الدوريات األكاديمية   

والرسائل العلمية أو ملخصاتها باللغة االنكليزية على الموقع بغية إفادة البـاحثين مـن              

ب له في هذا المجال أيضا هو تأسيسه موقعاً          ومما يحس  ،األساتذة وطلبة الدراسات العليا   

رسمياً لمركز دراسات الموصل ليكون واجهة المركز االلكترونية لالنطالق والتفاعـل           

   .العلمي والثقافي مع العالم

 دباغمحمد نزار ال.د
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فقد أسهم بتطوير مجلة دراسـات      ،وعلى صعيد نشر الكتب والمجالت ونشرات المركز      

تراف عالمي بها عن طريـق حـصولها    وحاز على اع  ) أوراق موصلية سابقا  (موصلية  

 كما طور كثيرا من مجلة موصليات حتى أن األعداد األخيرة           ،)ISSN(على رقم دولي    

من المجلة بدأت بالنفاذ وال يدل ذلك إال على أن المجلة قد حازت على إعجاب الكثيرين                

ين وكانت له اليد الطولى فـي إصـدار نـشرتين ثقـافيت           . مما دفعهم على اقتنائها بنهم    

 األولى نشرة اضاءات موصلية وهي نشرة تعنى بنشر البحث العلمي           ،خاصتين بالمركز 

 والثانية تحمل عنوان قراءات موصلية وتهتم بعرض الكتب وتقـديم           ،المتعلق بالموصل 

 كما انه اشرف على تعـديل       .قراءات للرسائل واالطاريح الجامعية التي تخص الموصل      

 ١٩٨٢ الصادر عن مركز دراسات الموصل لـسنة         )دليل متحف التراث الشعبي   (كتاب  

لــسنة ) دليــل مركــز دراســات الموصــل ومتحــف التــراث الــشعبي(وكتــاب 

واشرف على العديد من إصـدارات المركـز لبـاحثين وأسـاتذة             .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

ومهتمين بالشأن الموصلي من داخل وخارج المركز ومن هذه اإلصدارات على سـبيل             

 ٢٠٠٣  الموصل في الرسـائل واالطـاريح الجامعيـة حتـى سـنة             ،المثال ال الحصر  

مجموعـة   (٢٠٠٣ الموصل في الدوريات العراقيـة حتـى سـنة           ،)مجموعة باحثين (

 معجم اإلتباع الدارج في اللهجة الموصلية للباحث عبد اهللا أمين أغا،موسـوعة             ،)باحثين

ـ  ،عمر محمد الطالب  . د.أ: أعالم الموصل في القرن العشرين     ات العامـة فـي      المكتب

:  خطوات في تراث الموصل      ،الموصل في القرن العشرين السيد قصي حسين آل فرج        

إسـماعيل حقـي آل     : عماد الدين خليل، وكف الغمامة لمحو ما كتب على الرخامة         . د.أ

عمـاد غـانم    :  الجامع الكبير النوري في الموصل     ،)تحقيق قصي حسين آل فرج    (فرج  

ترجمـة  / بيرسي كيمـب : موصليون في العهد الجليلي الموصل والمؤرخون ال   ،الربيعي

ولعل المَؤلَـف األخيـر     .محب احمد الجليلي وغانم العكيلي ومراجعة صالح سليم علي        

 ولكونه  ،نلحظ فيه جهدا واضحا لألستاذ الدكتور ذنون الطائي لمتابعته لترجمات الكتاب          

لمدينة نهضة علمية   يعكس لنا صورة الموصل في القرن الثامن عشر التي عاشت فيها ا           

 فضال عن كـون أن الكتـاب األصـلي صـدر باللغـة         ،على يد األسرة الجليلية آنذاك    

  .االنكليزية وبقي لسنين لم تطله الترجمة للعربية حتى كانت على يد أستاذنا الطائي

  االسهامات العلمية واالدارية لالستاذ الدكتور ذنون الطائي في مركز دراسات الموصل
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واليه يعود الفضل في توثيق العديد مـن الشخـصيات الموصـلية المعروفـة                

 واألسـتاذ  ، والمرحوم احمد محمـد المختـار    ،اب النعيمي كالصحفي المرحوم عبد الوه   

 والنحـات طـالل     ،الدكتور المرحوم عمر الطالب، واألستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة        

الفاضـل  المربي   و ، والمخرج المسرحي شفاء العمري    ،صفاوي، والنحات هشام سيدان   

 ،ل صالح النوري  والمربي الفاض ،األستاذ غانم حمودات، والمربي الفاضل ياسين قطان      

 ومنهـا مـا     ، وهذا التوثيق سجل على أشرطة فيديو      ،واألستاذ الدكتور عماد الدين خليل    

  .طبع بصيغة كتب من القطع المتوسط

كما نظّم األستاذ الدكتور ذنون الطائي العديد من المؤتمرات والندوات العلميـة              

ة وثالثـين بـين نـدوة       التي أقامها المركز منذ تأسيسه ولحد اآلن وهي أكثر من تـسع           

 ومن هذه المؤتمرات والندوات العلمية      ، رئيسا ومنظما ومشرفا ومشاركا    ،ومؤتمر علمي 

  :على سبيل المثال ال الحصر 

باحثاً وعـضواً فـي اللجنـة       ) اآلفاق التراثية للهجة الموصلية   (المساهمة في ندوة    *  

نظرة (الموسوم   لمركز دراسات الموصل بالبحث      ٢١/١١/١٩٩٣-٢٠تحضيرية للفترة   

  ).في ظاهرة إبدال الراء غيناً في اللهجة الموصلية

باحثاً وعضواً في اللجنـة تحـضيرية       ) الموصل وتحرير القدس  (المساهمة في ندوة    * 

دور جمعيـة األخـوة     ( لمركز دراسات الموصل بالبحـث الموسـوم         ١٣/١٠/٢٠٠١

  ).اإلسالمية في دعم القضية الفلسطينية

يد واحدة في مواجهة التحديات لمنظمـة المـؤتمر اإلسـالمي            (المساهمة في ندوة   *  

  . لمركز دراسات الموصل٢٥/٧/٢٠٠٢باحث ) الشعبي

باحث ورئيس اللجنة التحضيرية    ) صحافة الموصل أمس واليوم   (المساهمة في ندوة    *  

  . لمركز دراسات الموصل٢١/٩/٢٠٠٤

الموصل " دراسات الموصل    الذي نظمه مركز  ) المؤتمر العلمي الثالث  (المساهمة في   *  

بالبحث الموسـوم   ) رئيس لجنة وباحث   (٢٠/٤/٢٠٠٥-١٩" أصالة في العطاء المعرفي   

  ".ة االصطالحيهالشيخ إبراهيم النعمة دراسة تحليلية في أطروحات"

 محمد نزار الدباغ.د
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رئـيس اللجنـة    ) (قبسات من تـأريخ الموصـل الحـضاري       (المساهمة في ندوة    *  

  .لموصل لمركز دراسات ا١٣/٤/٢٠٠٦) التحضيرية

التي أقامهـا   )  باشطابيا -مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل      (المساهمة في ندوة    *   

  . رئيساً للّجنة التحضيرية٣١/١٢/٢٠٠٧مركز دراسات الموصل في 

التي أقامهـا مركـز     ) إدارة الموصل خالل العصور اإلسالمية    (المساهمة في ندوة    *  

  .نة التحضيرية رئيساً للّج٨/١٢/٢٠١٠دراسات الموصل في 

 بحث علمـي وفـي التخصـصات        ٤٠٠كما أنجز باحثوا المركز ما يزيد عن          

المختلفة التاريخية واألدبية واالجتماعية والمتعلقة بمدينة الموصل خالل مختلف الحقـب   

  .التاريخية بتوجيه وتخطيط من قبله

وساهم في أقامة العديد من المحاضرات في مركز دراسات الموصل لعدد مـن             

  فضال عن بعض المهرجانات      ،اتذة الجامعة في مختلف االختصاصات ومن خارجها      أس

الـذي  ) الموصل في عيون الشعراء   (الثقافية نذكر منها المساهمة في المهرجان الشعري      

فضال عـن   .  رئيساً للّجنة التحضيرية   ٢٥/٢/٢٠١٠أقامه مركز دراسات الموصل في      

وسـاهم  .ضافها مركز دراسـات الموصـل     بعض الدورات والملتقيات الثقافية التي است     

 و قـسم    ، قسم الدراسات األدبية والتوثيـق والتـراث       ،بتأسيس قسمين في المركز هما    

 كما اشرف على تأسيس وحدة الـشؤون  ، الذي يترأسه ،الدراسات التاريخية واالجتماعية  

ـ          ، االلكترونية ةالعلمية ووحدة الحاسب   ال  ويعد احد الكتاب الذين لهم عمود ثابت في مج

    . وموقع ميدل ايست اون الين وغيره الكثير،النشر االلكتروني في ملتقى أهل الموصل

ذنون الطائي انساناً محباً للخير، ساعياً ألداء الواجبـات االجتماعيـة،           . د.    عرفت أ 
محافظاً على الصلوات الخمسة وملتزماً من الناحية الدينية، مساعداً لمـن حولـه مـن               

ى الوقت الذي يصرفه في كتابة ابحاثه ومقاالته العلمية فضالً عـن            زمالئه، حريصاً عل  
واجباته االدارية التي يتطلبها عمله كمدير لمركز دراسات الموصل، مشجعاً زمالئه من            
االساتذة على البحث العلمي، وهو خارج الوسط الجامعي إنسان اجتماعي منـدمج مـع              

ن حيث المكانة االجتماعية مما اكـسبه       محيطه العائلي ومع ابسط الناس الذين يعرفهم م       

  دارية لالستاذ الدكتور ذنون الطائي في مركز دراسات الموصلاالسهامات العلمية واال
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قدراً كبيراً من التواضع والمحبة بين الذين عرفوه ومشاركاً في العديـد مـن المحافـل                
  .الثقافية في مدينة الموصل

  : مراجع المقال 

 ذنون الطائي .د.مطالعات ومتابعات كاتب المقال النجازات أ •

  :مواقع الكترونية ذات صلة 

• org.wikipedia.ar.www،ذنون الطائي.د.أ( مادة ، موسوعة ويكابيديا .( 

• net.te٩٢,٦msc://http،جامعة الموصل /الموقع الرسمي لمركز دراسات الموصل  

• com.spotallafblog.www،إبراهيم العالف.د. مدونة أ. 

• org.network-mosul.www،ملتقى أهل الموصل . 

• com.omaraltaleb.www،موقع األستاذ الدكتور عمر الطالب . 

• org.ahewar://http،موقع صحيفة الحوار المتمدن . 

 محمد نزار الدباغ.د


