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يعد مركز دراسات الموصل من المراكز العلمية األكاديمية في جامعـة الموصـل وكـان لـه                 

سه ولحد اآلن وفـي  إسهامات علمية وثقافية متنوعة على صعيد الحياة الجامعية ومدينة الموصل منذ تأسي    

محاولة منا لبيان دور المركز والتعريف بأنشطته العلمية كان لنا هذا الحوار مع األستاذ الـدكتور ذنـون       

الطائي مدير مركز دراسات الموصل وأحد المؤسسين فيه في محاولة إعطائنـا قـراءة لواقـع مركـز                  

  .دراسات الموصل واستشرافه للمستقبل 

  سات الموصل؟ وبماذا يعنى؟متى تم تأسيس مركز درا/ س

، ويعنـى   ١٩٩٢مركز دراسات الموصل هو أحد مراكز جامعة الموصل للبحث العلمي تأسس سنة             / ج

بإنجاز الدراسات والبحوث العلمية األكاديمية وعقد الندوات والمؤتمرات العلميـة وإصـدار المجـالت              

  .العلمية المتعلقة بالموصل فكراً وتاريخاً وحضارةً وفنوناً

  ما هي أهداف مركز دراسات الموصل؟/ س

اإلسهام في نشر الوعي المعرفي بمختلف جوانبه وإبراز دور مدينة الموصـل الريـادي              يهدف الى   / ج

اإلسالمي وحتـى الوقـت     العصور وفترات التأريخ الحديث و    القديمة و التاريخية  والحضاري منذ الحقب    

 شتى الميادين ومـا تميـزت بـه عـن سـائر            من إسهامات ثرة في   مدينة الموصل   الحاضر وما قدمته    

  .الحواضر األخرى

  ما هي األقسام التي يتألف منها المركز؟/ س

قسم الدراسات التاريخية واالجتماعية و قسم الدراسات االدبيـة         : ويضم المركز قسمين علميين هما      / ج

  .والتوثيق

                                                

 مركز دراسات الموصل/ مدرس  *
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  إلى ماذا سعى المركز خالل الفترة المنصرمة؟/ س

التعريف بما حفلت به مدينـة الموصـل خـالل تأريخهـا     ل الفترة المنصرمة الى   سعى المركز خال  / ج

 الراسـخة وإسـهاماتها ومـا قدمتـه         ها تدلل على عمق حضارت    تاريخيةالطويل من آثار مادية وشواهد      

 التأكيد على أهمية الموروث      و .للبشرية في شتى الميادين من أولى الحضارات اآلشورية والحقب التالية         

  .اليدقلتراثي الزاخر لمدينة الموصل بما حواه من مواريث مادية ومعنوية وعادات وتالعربي ا

  هل هناك خطة عمل معينة يرتكز عليها عمل المركز؟/ س

يعمل المركز في اطار تحقيق االهداف المرسومة والتي اسس من اجلها من خـالل خطـة علميـة                  / ج

 على الدوام بتحقيق وانجاز االفـضل والـسعي         سنوية، تضم كل االنشطة خالل العام الدراسي، ونطمح       

الحثيث للمحافظة على السمات العامة لمدينة الموصل من النواحي التاريخية والحضارية واالدبية والفنية             

والمعمارية والتراثية، بالوسائل العلمية والبحثية واالعالمية المختلفة، والتنبيه دوماً الى المخاطر المحدقة            

ة لمدينة الموصل البهية من جراء تأثير العوامل الجغرافية والمناخية والبـشرية والبيئيـة        بالشواهد التراثي 

  .وغيرها

  ما هي الجهة التي يرتبط بها المركز إدارياً وماليا وعلمياً؟/ س

ابي . د.ويحظى مركزنا بدعم مباشر من لدن أ      . والمركز مرتبط ادارياً ومالياً وعلمياً برئاسة الجامعة       /ج

لتفهمه العميق للدور الذي يضطلع به المركز مـن النـواحي المتعـددة         . ديوه جي رئيس الجامعة   سعيد ال 

  .واهتماماته بتاريخ المدينة وموروثها

  هل هناك جهات معينة يقوم المركز بعملية تبادل معرفي معها؟/ س

ـ          /ج ل دائـرة  للمركز تبادل معرفي وبشكل خاص اصداراته ومطبوعاته مع محافظة نينوى ودوائرها مث

االثار ودائرة التخطيط العمراني الى جانب المؤسسات المكتبية في المحافظـة ومنهـا المكتبـة العامـة                 

 .بالموصل ومكتبة المتحف

  ما هي الجهود التي قمتم بها شخصياً من أجل تطوير عمل المركز؟/ س

 وسـاهمت فـي     ١٩٩٢البد من االشارة الى انني اول تدريسي اعين في المركز منذ تأسيسه سـنة                /ج

مرحلة التأسيس في ادق الجزئيات وكل االنشطة وشغلت منصب معاون مدير، ورئيس قسم ثم مديراً لـه        

 وارى من االهمية االشادة بكل الجهود الخيرة التي بذلها الزمالء االساتذة مدراء المركز              ٢٠٠٣منذ سنة   

. مؤيـد عيـدان ود  .  طه ياسين ودنمير. وهم كـل مـن د. الذين تعاقبوا على ادارته كل ضمن اجتهاده     

وعند تسلمي لمهام ادارته سعيت الى استكمال المسيرة العلمية للمركز عن طريق تعميق             . مزاحم عالوي 
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العمل البحثي االكاديمي والتأكيد على اهمية الموروث الموصلي بأوجهه المختلفة، والقـاء المزيـد مـن               

ية وما انجزته من مساهمات فـي البنـاء الـوطني           الضوء على الشخصيات الموصلية وادوارها التاريخ     

جـل  أ مـن    ،توفير الشروط الضرورية والمناسبة للتعاون الوثيق بين الباحثين داخل الجامعة وخارجها          و

اب والمفكـرين    الباحثين والكتّ  استقطابالعمل على    و .نماء مدينة الموصل بالبحث والباحثين    إ في   اإلسهام

فـي العهـود التاريخيـة المتعـددة     . م وبحوثهم حول مدينة الموصل والعلماء المتخصصين في دراساته 

 .كاديمية وتسهيل االستفادة منها بالوسائل والمنافذ المتاحـة نشر البحوث العلمية األ    و .والمجاالت المتنوعة 

 والتعريـف  .عداد الدراسات والمعاجم والفهارس والموسوعات والببلوغرافيا الخاصة بمدينة الموصـل     وإ

االهتمـام الفـائق بطبـع       و .األخرى وفي الميادين    والتاريخيةسهاماتها الوطنية   إدوارها و أ و بخصائصها

اء الحركة العلميـة  إغنوالتي تسهم في . دبية والجغرافية والثقافية  واألالتاريخيةصدار الدراسات   إونشر و 

لمركـز مـن خـالل      السعي لتنمية المكتبة الموصلية في ا      و .والثقافية في مسيرة جامعة الموصل عموماً     

 إلـى . المتعلقة بالموصل وشخـصياتها     والمصنفات  كبر عدد ممكن من المؤلفات والمخطوطات       أ اقتناء

ثراء المكتبـة وتقـديم المعلومـات المتيـسرة         إجل  أ والصحف المتنوعة من     والنشراتجانب الدوريات   

كاديمييهـا  أموصل وعلمائهـا و برز شخصيات ال ألذاتيةاالحتفاظ بالسير العلمية وال  و .رسيناللباحثين والد 

لـى مواضـع    والتأشير إ  والتاريخيةبغية االستفادة منها في الدراسات العلمية       . دبائها وفنانيها أومفكريها و 

هميـة  ألى  إتوجيه الباحثين    و .بداع  بداع في العقلية الموصلية من خالل عطائها المتنوع في ميادين اإل          اإل

دبيـة   والتراثية واأل  واالجتماعية االقتصاديةالموصل من النواحي    الكتابة بالموضوعات المهمة في تاريخ      

قامـة الجـسور بـين     وإ .كاديمي في جامعة الموصـل  غناء مسيرة البحث العلمي األ    إومساهمتهم في   . 

. دبـي والتراثـي    واأل والتـاريخي ثر الفكري    الشخصيات ذات األ   استقطابالمركز والمجتمع من خالل     

شراكهم في الندوات والمـؤتمرات العلميـة   إبداعهم من خالل    إاح عن مكامن    فصتاحة الفرصة لهم باإل   إو

 اللغـات   عنتبني نشر المؤلفات العلمية المترجمة       و .والمساهمة في الكتابة في مجالت ونشريات المركز      

 دبيـة  واأل التاريخيةاالنكباب على تحقيق المخطوطات     و .دباًأريخاً و أجنبية والمتعلقة بالموصل فكراً وت    األ

 .ثراء المكتبة العلميـة بهـا   إطالع على مضامينها العلمية وتاحة الفرصة لإلإجل أمن . والسعي لنشرها  

. وثق الصالت العلمية والبحثية مع المراكز العلمية البحثية المحلية والعربيـة            أقامة  إالتوجه الجاد نحو    و

 .صـدارات ات والمعلومـات واإل   قامة الندوات والمؤتمرات العلمية المشتركة وتبادل الخبـر       إمن خالل   

السعي الحثيث للتعريف بمكتنزات مدينة الموصل وزخارتها عن طريق المشاركات البحثيـة والعلميـة              و

  .ومراكزها البحثيةفي الندوات والمؤتمرات في الجامعات العربية 
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  هل يمكن الحديث عن أهم المنجزات التي قام بها المركز؟/ س

تحقيق جزء مما نطمح اليه عن طريق تصعيد وتائر االنجاز العلمي والبحثـي    أرى بأننا قد تمكنا من       /ج

 :االكاديمي وبوسائل متعددة، يمكن اجمال ابرزها

تعميق اداة البحث العلمي في المركز بوسائل شتى ابرزها زيادة عدد الباحثين في المركز من حملـة           - ١

  .خ واالدب وعلم االجتماعفي تخصصات التاري) الماجستير والدكتوراه(الشهادات العليا 

تطوير كفاءة اصدارات المركز ففيما يتعلق بمجلة دراسات موصلية وهي مجلـة علميـة محكمـة                 - ٢

اما مجلة موصليات وهـي ثقافيـة تـم         . وحصولها على الترقيم الدولي في المجالت المعترف بها       

همون مـن خـالل   االعتناء بإصدارها بأعداد ال بأس بها وباستقطاب كتّاب من خارج الجامعة يـس   

كما تم اسـتحداث نـشريات   . مقاالتهم بإثراء الموضوعات فيها الى جانب باحثي المركز والجامعة        

وهي تـسهم جميعـاً فـي النـشر         ) انشطتنا(و  ) قراءات موصلية (و  ) كإضاءات موصلية (اخرى  

 . المعرفي الذي يضطلع به المركز كإحدى اهدافه العلمية والثقافية

ر التكنولوجي بتوفير حاسبة وخط انترنت لكل باحث من الباحثين في المركـز             السعي لمواكبة التطو   - ٣

ليكون ضمن االجواء العلمية الحقيقية في انجاز العمل البحثي، وليتمكن من االطالع علـى اخـر                

االصدارات العلمية، في مجال االختصاص، واالستفادة من المكتبة االفتراضية العلمية العراقية وما            

 اصدارات وابحاث علمية حديثة االنجاز، فضالً عن المراسـالت التـي تـتم بـين                توفره لهم من  

 .الباحثين عن طريق االنترنت

تشجيع الباحثين في االشتراك بالمؤتمرات العلمية خارج العراق، حيث ساهم تدريسيوا المركز فـي               - ٤

اركات فـي   بعض المؤتمرات التي عقدت في تركيا وسوريا واالردن ولعدة مرات، الى جانب المش            

 .المؤتمرات والندوات المحلية داخل العراق في الجامعات العراقية

تصعيد االنجاز العلمي بعقد الندوات والمؤتمرات عن الموصل تاريخاً وحضارةً وفناًَ وادبـاً وتراثـاً           - ٥

انظـر تنـوع موضـوعات      . (وفي كافة الجوانب المعرفية المتعلقة بالموصل عبر كل العـصور         

 ). الندواتالندوات في قائمة

التأكيد على االرشيف الفديوي الذي يضم سير الشخصيات الموصلية البارزة والفاعلة ممـن اثـروا                - ٦

انظر االسـماء المرفقـة للشخـصيات       (الحياة في انجازاتهم ضمن تخصصاتهم على الصعد كافة         

 ).الموصلية التي ُأرشفت سيرها

داخل العراق وخارجه منهـا معهـد التـراث         توثيق العالقات العلمية مع المراكز البحثية المناظرة         - ٧

، حيث عقد فيه ندوة مشتركة مـع مركزنـا عـن تـاريخ           ٢٠٠٨العلمي العربي بجامعة حلب سنة    

مركـز الـشرق االوسـط للدراسـات         (ORSAMوكذلك مركز   . العالقات بين الموصل وحلب   
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وتم تبـادل  . ٢٠١٠ة  التركية التي عقدت سن-، والمشاركة في ندوة العالقات العراقية )االستراتيجية

االصدارات معها وكذلك التبادل المعرفي مع مؤسسة جمعة الماجد في دبي ومؤسسة مرمـرة فـي      

اسطنبول وال ننسى عالقاتنا مع مركز دراسات بابل ومركز دراسات الكوفـة ومركـز دراسـات                

 .دهوك وغيرها من المراكز العلمية

لذي يسهم بالتعريف بغايات واهداف وانشطة      انشاء موقع لمركز دراسات الموصل على االنترنت وا        - ٨

 .وانجازات واصدارات المركز العلمية وكادره البحثي

تبني نشر المؤلفات التاريخية واالدبية والفنية لكتاب الموصل، بما يعزز المسيرة العلميـة للمركـز                - ٩

مجتمع ايـضاً  وتجذير العالقة بين المركز والمجتمع وبالنتيجة تعميق العالقة بين جامعة الموص وال         

 ).انظر عناوين المؤلفات والمؤلفين(

اتاحة الفرصة للباحثين من خارج الجامعة بالمشاركة في االنشطة العلمية المتعددة التـي يقيمهـا                -١٠

 .المركز كالندوات والنشريات الخاصة به

افـة  اقامة الدورات الثقافية الصحفية بالتعاون مع المؤسسات المختلفة ومنها المجلس االعلـى للثق             -١١

والفنون في محافظة نينوى وجمعية الفنانين التشكيليين في الموصل باقامة الكمعارض الفنيـة فـي               

اروقة الجامعة واقامة الدورات الصحفية باالشتراك مع ادارات بعض الصحف منها صحيفة نينوى             

 .وصحيفة المرصاد

ل عن طريق عقد الندوات     التنبيه الى المخاطر المحدقة بالشواهد التاريخية والحضارية في الموص         -١٢

المتخصصة ومفاتحة الجهات ذات العالقة في العراق وخارج العرق ومن ذلك االخطار المحدقـة               

، وما حـاق بالعمـارة الموصـلية والمحـالت          )الجامع النوري (ومئذنة  ) باشطابيا(بقلعة الموصل   

سواق وغيرها مـن    السكنية والجوامع والمساجد والمدارس والحمامات والخانات والقيصريات واال       

مفردات العمارة الموصلية ودعوة مؤسسات ذات عالقة بالتراث كمؤسسة االغا خـان واليونـسكو             

 .لالهتمام ببقايا الموروث العماري

تطوير المكتبة الموصلية في المركز عن طريق رفدها بالمصادر الحديثة والمؤلفـات والرسـائل               -١٣

حلية وادخال المعلومـات المكتبيـة للمـصادر    واالطاريح الجامعية والدوريات وبعض الصحف الم 

 .والعناوين عن طريق الحاسوب، فضالً عن وجود الجذاذات الورقية

بجهود مضنية تمكنا من الحصول على العديد من الوثائق والملفات التي تعود الى حقبة العهـدين                 -١٤

الشك تسهم فـي  الملكي وبدايات الجمهوري من الدوائر والمؤسسات المتعددة في المحافظة، وهي و    

اثراء العمل البحثي االكاديمي لطلبة الدراسات العليا والتدريسيين في الجامعة بما تقدمه لهـم مـن                

 .مادة تاريخية
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 والثانيـة سـنة     ٢٠٠٣اعادة تأهيل متحف التراث الشعبي على مرتين االولى بعد احداث سـنة              -١٥

٢٠١٠. 

يم المستمر من اجل تطـوير قابليـاتهم        ادخال المنتسبين كافة تدريسيين وموظفين في دورات التعل        -١٦

ومهاراتهم البحثية والوظيفية والذي سينعكس على تصعيد وتائر االنجاز البحثي والـوظيفي جنبـاً              

 .الى جنب

بحث علمي اكاديمي في تخصصات التـاريخ االسـالمي        ) ٥٠٠(انجز باحثوا المركز ما يزيد عن        -١٧

لموصـلي وفـي التنميـة االجتماعيـة        والحديث والمعاصر، وموضوعات في االدب والموروث ا      

 .ومشكالتها

العمل على تكريم نخب من مبدعي مدينة الموصل في التخصصات المختلفة بدرع االبـداع للـذين        -١٨

اضاؤوا المشاهد الفكرية والعلمية واالدبية والفنية والصحفية والرياضية وفي المجـاالت االخـرى             

ات السامقة من المبـدعين فـي التخصـصات         وهو تقليد سنوي ذلك ان مدينة الموصل تعج بالقام        

انظر قائمة المكرمين حتـى     . (المتعددة وارى على الدوام أننا باالحتفاء بهم وتكريمهم أننا نكبر بهم          

 )السنة الماضية

  هل يتخصص مركز دراسات الموصل بجانب معين دون آخر؟/ س

وم االنسانية بمدينة الموصـل  من المعروف بان مركز دراسات الموصل مركز علمي بحثي يهتم بالعل   / ج

بأوجهها المتعددة تاريخياً وجغرافياًً وحضارياً وادبياً وفنياً، أي انه ليس متخصصاً بجانب دون آخر كمـا              

ان الخطة العلمية للمركز ترسل الى مراجعنا العلمية وال تطرح لوسائل االعـالم وتـوزع فهـذا شـأن                

  . المنظمات الجماهيرية والثقافية

  مون عالقات المركز مع شرائح المجتمع الموصلي؟كيف تقي/ س

للمركز عالقات وطيدة مع شرائح متعددة من المجتمع في الطليعة منهم الكتّاب واالدبـاء والفنـانين                 /ج

والتربويين والصحفيين واالعالميين وال مجال لذكر اسمائهم جميعاً ويقيناً بأننا نعتقد بـان الكـل مكمـل            

 .دها خدمة الموصل وتاريخهالآلخر ونعمل في سلسلة عق

  ما هي أهم إصدارات المركز؟/ س

يصدر عن المركز سنوياً مؤلفات عدة وأعداد من المجالت والمنشورات العلمية التي سبق ذكرهـا،               / ج

نتمنى اال يشوبها أخطاء مطبعية فنحن نبذل جهدنا في إحالتها على الخبراء في اللغة ومن ثم متابعتها في                  

  .وهكذا شأن المطبوعات. ا او هناكلى عدم وجود اية خطأ مطبعي هنالطباعة ونحرص ع
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  أليس في نيتكم إقامة أسبوع ثقافي للمركز؟/ س

إقامة مثل هذا األسبوع الثقافي  يدعى له أساتذة  من فرنسا وايطاليا والمانيا وانكلترا، اال تتفق معـي                  / ج

  .بأن أهل مكة أدرى بشعابها

  زه المركز في المرحلة السابقة؟هل أنتم راضون عن ما أنج/ س

نعم نحن راضون عما انجز في المرحلة السابقة، ونطمح المزيد مـن االنجـاز العلمـي والبحثـي                   /ج

واالكاديمي وعقد المؤتمرات والندوات ومضاعفة االصدارات العلمية بمـا يبـرز الوجـه الحـضاري               

  .االصيل لمدينة الموصل الخالدة

 موصل، كيف تنظرون إلى مسألة التراث والمعاصرة؟بقدر تعلق األمر بتراث ال/ س

غني عن القول ان ثمة دراسات ومؤلفات عدة تناولت موضوعة التـراث  اما عن التراث والمعاصرة ف  / ج

ومما الشك فيه ان الموصل مدينة      . وسبرت اغواره على صعيد التنظير واالستنتاج والتحليل وبشكل عام        

ر تتراءى امامنا مالمحها التراثيـة المتمثلـة بالعمـارة الموصـلية             وحين تذك  -مسكونة بالتراث القديم    

ومورفولوجيتها والتراث الشعبي والصناعات الحرفية والمهن اليدوية والفنون وزخارة العلوم المختلفـة،            

تهيب وانما دراسته واستخالص الدروس والعبر منه كونـه  فتراثنا غني وعلينا الوقوف عنده دون وجل و       

  .قد مثل فيما مضى وعاءاً ضم كل مالمح الحياة في الفترات السابقة

     وهناك دعوات متعددة قد اطلقت هنا وهناك على صعيد التشبث بمفاهيم اقـل مـا يمكـن تـسميتها        

. مع كل ما أنجزه األسالف كابر بعد كـابر بتقديس التراث والدعوة الى االقتصار عليه بوصفه نسقاً يمتد         

وتلك دعوات قد تلحق الضرر به ألنها تعمل على تغييب التفاعل الحضاري وعن ألق الحياة واالنـسجام                 

كما انه بالمقابل ال يمكن ازدراء التراث و الوقوف ضده ونفيه ألنـه يمثـل       . مع معطيات المدنية الحديثة   

  . ان تصمد أمام الرياح العاتية ما لم يكن لها اتصال حي بالجذوراالس والجذر ذلك ان الفروع ال يمكن

    وعليه فاننا لسنا هنا من دعاة التنكر لتراثنا بكل ما يحمله من قسمات، وفي ذات الوقت ال نقف منـه                    

ان ما ننجزه اليـوم علـى صـعيد الفكـر اإلنـساني             . موقف المشدوه بإنجازاته عبر مراحله التاريخية     

 سيغدو فيمـا بعـد      . إطار المدنية التي نحياها بكل تفاصيلها الدقيقة ونتائج ذلك اإلنجاز          الحضاري و في  

  .في حياة األجيال القادمة) تراثاً(وفي المراحل الالحقة 

     واذا كنا منصفين في النظر لتراثنا وتقويمه وفق النظرة الموضوعية علينا ان ال نركن للحداثة فقـط                

فان كان ذلـك    . ذي تحمله بين طياتها بوصفها سبيالً موصالً نحو المدنية الحديثة         بكل تقنياتها واإلبهار ال   

اذ كيف يمكننا توصيف الحديث دون وجود القـديم فـي           . نكون قد وصلنا المفترق بين التراث والحداثة      
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ئهـا  مدينتنا الموصل التي تهادت عبر مراحلها التاريخية المختلفة بعطائها الثر وفنونها وشخصياتها وعلما    

  . والتراثيوارثها العلمي والحضاري والمعماري

وربما نتساءل هل يمكننا ان نتجاوز تراثنا دون االرتكاز عليه؟ وهل يمكننا ان نتصور تراثـاً دون                      

الحداثة؟ وكيف السبيل الى االرتقاء الحضاري السامق دون الولوج في ذلك الموروث التراثي والمعرفـي   

  والعلمي؟

   فكرة اختيار الموصل كعاصمة تراثية؟كيف تقيمون/ س

بالنظر لمـا تمتلكـه   ) الموصل العاصمة التراثية(في غير مناسبة تمنينا ان تكون في هذا االطار فاننا   /ج

من مفردات الحياة التراثية التي تميزها عن سائر المدن العراقية، فهي حاضرة لها جـذورها التاريخيـة                 

ة ولها مواقفها البطولية عبر التاريخ القـديم واالسـالمي والحـديث          والحضارية ولعبت ادوارها التاريخي   

والمعاصر، واهل العلم والتاريخ يدركون تلك االدوار والشخصيات التي تندرج في اطار مكنونات هـذه               

  .الحضارة العريقة

لمبنـي       ودعوتنا هذه تنطلق من اسباب عدة في مقدمتها، ذلك االرث التراثي المترع لهذه المدينـة وا         

على تلك المفردات المعمارية الفذة في المدينة، كالمحالت السكنية القديمة والمساجد والجوامع والمتبقـي              

من الحمامات القديمة، واالسواق والقيصريات والكنائس واالديرة والمتبقي ايضاً من الخانـات، واجـزاء       

  .ماعية وحتى الفنية القديمةمن السور القديم فضالً عن المواريث من العادات والتقاليد االجت

    فضالً عن ثراء مدينة الموصل القديمة في العديد من المهن والحرف الـسائدة فيهـا، ممـا يجعلهـا              

متقدمة على غيرها في الجوانب التراثية، اذ ندعوا ايضاً كل المعنيين بالـشأن التراثـي بالحفـاظ علـى      

تـدوين المـوروث الموصـلي االصـيل خـشية          الطرز المعمارية لمدينة الموصل القديمة، وتسجيل و      

ولكن بعد اعـادة تأهيـل مـا    ) العاصمة التراثية(االندراس، ونأمل ان تتحقق امنياتنا بان تكون الموصل         

يمكن تأهيله واعماره من القديم وبذل الجهود المضنية في ذلك االتجاه، لتتأهل فعالً مدينتنا فـي ريادتهـا             

  . الى جريدة الحدباء الثقافية متمنين لكم كل التقدم واالزدهاروشكرا لكم ولعودة الروح.التراثية
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   محمودخليفالفنان التشكيلي  -١٢

  احمد جار اهللا ياسين.  االديب د -١٣

  احمد قاسم الجمعة. د.أ -١٤

   ذو النون االطرقجي. الشاعرد -١٥

   سالم النجفي.د.ا -١٦

  عامر سليمان. د.أ -١٧

   الواحد ذنونعبد.د.المؤرخ أ -١٨

  د هاشم المالح.المؤرخ أ -١٩

  راكان دبدوبالفنان التشكيلي  -٢٠

  شفاء العمريالمخرج المسرحي  -٢١

  عباس الطائيالفنان الخطاط  -٢٢

  عبد اهللا البدرانيديب اال -٢٣

  عبد الوهاب اسماعيلاالديب  -٢٤

  عصام عبد الرحمنالفنان المسرحي  -٢٥

  علي احسان الجراحالفنان المسرحي  -٢٦

  عمار احمد عبد الباقي. المرواتي د -٢٧

   عمر حماد هاللاالديب -٢٨
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  غازي فيصلالفنان المخرج التلفزيوني  -٢٩

   معد الجبورياالديب -٣٠

   نزار عبد الستاراالديب -٣١

  عنزار مجيد قب.د -٣٢

   نوزت شمديناالديب -٣٣

   هيثم بهنام بردىاالديب -٣٤

   وليد الصرافاالديب -٣٥

  

 

  عدنان محمد عبد اهللا الصفاوي. د -١

  ذنون الطائي. د.المؤرخ أ -٢

   الحسينيالتشكيلي والموسيقي جالل -٣

  محمود الحاج قاسم. الباحث د -٤

  الخطاط باسم ذنون -٥

  القاص فارس الغلب -٦

  ج المسرحي موفق الطائيالتشكيلي والمخر -٧

  الفنان المخرج محمد المهدي -٨

  االديب مصطفى الشيخ -٩

  ياسين طه النجار. د.الخبير الرياضي أ -١٠

  الفنان المسرحي صبحي صبري -١١

  الفنان المسرحي عبد الواحد اسماعيل -١٢

   الخليلوديع ياسين. د.  أالرياضيالخبير  -١٣

  الفنان عبد اهللا جدعان -١٤

  المخرج المسرحي راكان العالف -١٥

  هشام عبد الكريم. ر دالشاع -١٦

  الخطاط والشاعر علي الراوي -١٧

  التشكيلي بشير طه -١٨



 

 

)١٥(
 

 د نزار الدباغمحم. د.م

  الباحث عبد اهللا امين اغا -١٩

  المخرج المسرحي محمد نوري طبو -٢٠

  التشكيلي عبد الغني الجوالي -٢١

  التشكيلي ليث عقراوي -٢٢

  القاص فارس السردار -٢٣

  كمال الدين الفهادي. د.القاص أ -٢٤

  نجم الدين عبد اهللا سليم. الفنان د -٢٥

  لدولي نزار حسونالرباع ا -٢٦

  الرباع الدولي بدر ياسين -٢٧

  الرياضي محمد عربو -٢٨

  الرباع الدولي عطا محمد عطا اهللا -٢٩

  الرباع الدولي طالل حسون -٣٠

  

 

  فؤاد قاسم محمد. د. أ - ١

  خولة احمد آل فليح. د.أ - ٢

  محمد علي داهش. د.المؤرخ أ - ٣

  الرائد التربوي االستاذ نزار المختار - ٤

   الخط العربي يوسف ذنونخبير - ٥

  الرائد الخطاط عمار عبد الغني الرفاعي - ٦

  الخطاط عبد الغالي عبد الرزاق - ٧

  المبدعة فرح عدنان احمد عزت - ٨

  االديب ميسر قاسم الخشاب - ٩

  مؤيد اليوزبكي. القاص د -١٠

  حكمت صالح. الشاعر د -١١

  الباحث مثري العاني -١٢

  الباحث قصي حسين آل فرج -١٣
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  المبدعة غادة أنور -١٤

  مد عبد اهللالقاص فاضل مح -١٥

  الرائد الصحفي فوزي القاسم -١٦

  المخرج المسرحي يسن طه -١٧

  الباحث عبد الجبار محمد جرجيس -١٨

  التشكيلي محفوظ حامد االسعد -١٩

  التشكيلي طارق الشبلي -٢٠

  الرائد الصحفي صباح االطرش -٢١

  الرائد الصحفي محسن الجبوري -٢٢

  خيري شيت. الصحفي د -٢٣

  اإلعالمي األديب قحطان سامي -٢٤

  التشكيلي ثامر العمر -٢٥

  التشكيلية سلوى كركجة -٢٦

  اإلعالمي األديب يعرب السالم -٢٧

  المخرج التلفزيوني حميد المختار -٢٨

  الفنان المسرحي محمد الزهيري -٢٩

  الخبير الرياضي بديع ياسين -٣٠

  الرباع الدولي حافظ شهاب -٣١

 

 

  ١٩٩٣/ ٢١ – ٢٠اآلفاق التراثية للهجة الموصلية  - ١

  ١٥/٨/١٩٩٥الموصليين في مواجهة التحديات األجنبية والدفاع عن العراق العظيم دور  - ٢

  ١٩٩٦ /٢٥/٦الصحافة الموصلية  - ٣

  ١٩٩٦ /٢٣/١٠القصة العراقية في الموصل  - ٤

   ٢٠/٥/١٩٩٧الموصل في مدونات الرحالة العرب واألجانب  - ٥

  ١٤/١١/١٩٩٧الموصل ومؤرخوها القدامى والمحدثون  - ٦

  ١٧/٢/١٩٩٨صل أنقذوا آثار مدينة المو - ٧



 

 

)١٧(
 

 د نزار الدباغمحم. د.م

  ٨/٣/١٩٩٨ثورة الموصل الوطنية  - ٨

  ١٧/٦/١٩٩٨الطب في الموصل  - ٩

  ١١/١١/١٩٩٨التعليم في الموصل  -١٠

  ٩/٣/١٩٩٩ ١٩٥٩ آذار –ثورة الموصل القومية  -١١

  ٢٦/٤/١٩٩٩-٢٥تأريخ الرياضة في الموصل  -١٢

  ١٣/١٠/١٩٩٩األسواق في الموصل  -١٣

  ١٥/١٢/١٩٩٩الشعر في الموصل  -١٤

  ١٨/٦/٢٠٠٠يث الموصل وعلمي التفسير والحد -١٥

  ٢٧/٣/٢٠٠١المسرح في الموصل  -١٦

  ٩/٤/٢٠٠١الوطن العربي وتحديات الغرب األسباب والنتائج  -١٧

  ١٣/١٠/٢٠٠١الموصل وتحرير القدس  -١٨

  ٢٠٠١ تشرين الثاني١٠/ هـ ١٤٢١ شعبان ٢٥/الواقع وآفاق المستقبل .. العمارة في الموصل  -١٩

  ١٦/٤/٢٠٠٢-١٥فن الخط العربي في الموصل طوال العصور  -٢٠

  ١٦/١٢/٢٠٠٣األندية والجمعيات في الموصل في القرن العشرين  -٢١

  ٣١/٣/٢٠٠٤السمات العامة للشخصية الموصلية  -٢٢

  .٢٠٠٥ نيسان ٢٠-١٩الموصل أصالة في العطاء المعرفي للفترة  -٢٣

  .٣٠/١١/٢٠٠٥التراث الموصلي بين األصالة والحداثة  -٢٤

  .١٣/٤/٢٠٠٦قبسات من تأريخ الموصل الحضاري  -٢٥

  .م٢٠٠٦ كانون األول ٢٧مي لدى شعراء الموصل، اإلتجاه اإلسال -٢٦

  .م٢٠٠٧ نيسان ١١-١٠إبداع متجدد، .. المرأة الموصلية  -٢٧

  .م٣١/١٢/٢٠٠٧ باشطابيا –مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل  -٢٨

  .م٢٠٠٨ نيسان ٣-٢واقع القصة القصيرة في الموصل،  -٢٩

  . م٢٠٠٨ حزيران ٢٩في اإلستذكار التأبيني للراحل األستاذ الدكتور عمر محمد الطالب  -٣٠

  .٢/١٢/٢٠٠٨مورفولوجيا مدينة الموصل التراثية ـ مقترحات تطويرية،  -٣١

  . ٢/٤/٢٠٠٩الرؤية والمنهج، : الحكاية الشعبية الموصلية -٣٢

 مناقشات علمية بالتعـاون مـع مديريـة         -) مشروع التجديد الحضري لمدينة الموصل القديمة     ( -٣٣

  .٢١/٦/٢٠٠٩التخطيط العمراني، 

  .٢٠/٧/٢٠٠٩التأبيني للصحفي الرائد الراحل عبد الوهاب النعيمي، االستذكار  -٣٤
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   .٩/١٢/٢٠٠٩الحضارة العراقية القديمة في نينوى،  -٣٥

   .٢٥/٢/٢٠١٠، )الموصل في عيون الشعراء(المهرجان الشعري  -٣٦

   .٢٦/٤/٢٠١٠رشيد افندي الخطيب ودوره االصالحي في الموصل،  -٣٧

  .٨/١٢/٢٠١٠ادارة الموصل في العصور االسالمية،  -٣٨

   .١٢/٤/٢٠١١الطب الشعبي في الموصل،  -٣٩

  .١٢/١٢/٢٠١١صالح احمد العلي وجهوده في تاريخ الحضارة العربية االسالمية، . د.المؤرخ أ -٤٠

  .٥/١/٢٠١٢االستذكار التأبيني للراحل الشيخ علي الراوي  -٤١

ـ             -٤٢ ل االستذكار التأبيني للراحل االستاذ الـدكتور محمـود الجليلـي اول رئـيس لجامعـة الموص

٩/٢/٢٠١١. 

 .٩/٤/٢٠١٢)  دراسة تاريخية معرفية(ندوة الحرف والمهن الشعبية في الموصل  -٤٣

 .١٠/١٢/٢٠١٢ندوة الموصل في المحكيات السردية  -٤٤

 .١٥/٤/٢٠١٣الظواهر االجتماعية المعاصرة في مدينة الموصل  -٤٥

  .٥/١٢/٢٠١٣ثقافات وأجيال : شارع النجفي -٤٦


