
  بحوث الندوات
  ١٩٩٣/ ٢١ – ٢٠اآلفاق التراثیة للهجة الموصلیة : الندوة األولى 

  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  السید عبد الغني المالح  البنیة اإلجتماعیة وأثرها في اللهجة الموصلیة وشعرها العامي  -١
  كاصد یاسر الزیدي. د.أ  ظواهر لغویة في اللهجات الموصلیة المعاصرة  -٢
  طالب عبد الرحمن . د وحسین یوسف. د و شامل العالف. د  لجملة اإلسمیة والجملة الفعلیة في لهجة الموصلا  -٣
  السید یوسف ذنون  مالحظات حول توثیق التراث اللهجي الموصلي  -٤
  السید سعد الجمیل  حدیث عن التأصیل والمثل والشعر اللهجي الموصلي  -٥
  عبد اهللا المولى. د  ها الصوتیة اللهجة الموصلیة نظرات في ظواهر  -٦
  فیصل دبدوب. د  بعض األلفاظ اآلرامیة في العامیة الموصلیة  -٧
  السید إدهام محمد حنش  ً المالذات مثاال - بالغیة العامي في القصة الموصلیة   -٨
  السید معن عبد القادر زكریا  باب النبي جرجیس: المحلة العتیقة في المدینة العتیقة   -٩
  عبد المحسن قاسم حمو. د   األدب الشعبي في الموصلمن  -١٠
  ذنون یونس الطائي. د  ًنظرة في ظاهرة إبدال الراء غینا في اللهجة الموصلیة  -١١
  السید غانم محمد الحیو  األلفاظ الفصیحة في اللهجة الموصلیة  -١٢

  



  ١٥/٨/١٩٩٥ العراق العظیم دور الموصلیین في مواجهة التحدیات األجنبیة والدفاع عن: الندوة الثانیة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  مواجهة التحدیات األجنبیة في العصور القدیمة  -١
  توفیق سلطان الیوزبكي. د.أ  الموصل في مواجهة التحدیات الفارسیة الشعوبیة  -٢
  عبد المنعم رشاد. د.أ  دور الموصل في مواجهة الغزو المغولي  -٣
  درید عبد القادر نوري. د  دور الموصل في التصدي للغزو المغولي في عهد صالح الدین األیوبي  -٤
  راغب حامد عبد اهللا. د  دور الموصل في مواجهة غزو الفرنجة  -٥
   خلیل علي مراد. و دنمیر طه یاسین. د  صمود الموصل في مواجهة التحدي الفارسي  -٦
  كوكب سیار الجمیل. د  یة البریطانیةالموصل إزاء التحدیات اإلستعمار  -٧
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  الموصل في مواجهة األطماع التركیة  -٨
  عوني عبد الرحمن السبعاوي. د  مواجهة العدوان األمریكي األطلسي الصهیوني  -٩
  نجمان یاسین. د  دور الموصل في مواجهة التحدیات الفكریة والثقافیة  -١٠

  
  
  



  ١٩٩٦ /٢٥/٦الصحافة الموصلیة : الندوة الثالثة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  أهمیة تدوین وتوثیق الصحافة الموصلیة  -١
  ذنون یونس الطائي. د  صحیفة النجاح ودورها الثقافي في أواخر العهد العثماني  -٢
   نذیرعدنان سامي. د  الصحافة الموصلیة في عهد اإلحتالل البریطاني  -٣
  وائل علي أحمد النحاس. د  الصحافة الموصلیة في العهد الملكي  -٤
  السید عبد الغفار الصائغ  الجریدة والتأریخ: فتى العراق   -٥
  السید أحمد سامي الجلبي  جریدة العمال  -٦
  جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  جریدة الهدى  -٧
  لیل محمد حنشالسید خ  الصحافة الموصلیة في العهد الجمهوري  -٨
  نمیر طه یاسین. د   تموز٣٠-١٧الصحافة الموصلیة بعد ثورة   -٩
  عمر محمد الطالب. د.أ  الصحافة األدبیة في الموصل  -١٠
  السید محمد جمال الدین العلوي  صحافة جامعة الموصل  -١١
  محمد علي داهش. د  الصحافة الموصلیة وقضایا التحریر في المغرب العربي  -١٢
  السید سلطان جرجیس  ة تأریخیة في صحافة الموصل الریاضیةدراس  -١٣



  ١٩٩٦ /٢٣/١٠القصة العراقیة في الموصل : الندوة الرابعة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  عمر محمد الطالب. د.أ  ذو النون أیوب والروایة السیریة  -١
  صبري مسلم. د.أ  األسطورة في النص القصصي الموصلي  -٢
  فائق مصطفى أحمد. د.أ   غانم الدباغقراءة في قصص  -٣
  غانم سعید حسن. د  موصلیة المكان في القصة  -٤
  مؤید الیوزبكي. د  البحث عن الذات في ما كتبه الحلم على أشجار المنفى  -٥
  هاني صبري. د  مرجعیات األداء في لغة الخطاب القصصي  -٦
  خزعل فتحي. د  التركیب اللغوي في قصة األحداق المجروحة  -٧
  عبد الستار عبد اهللا . د  قراءة لدال الفضاء المغلق في نماذج من القصة الموصلیة: األفق المسدود   -٨
  السید إدهام محمد حنش  قراءة في قصة موصلیة: نص للثنائیة   -٩

  
  
  
  



   ٢٠/٥/١٩٩٧الموصل في مدونات الرحالة العرب واألجانب : الندوة الخامسة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  میسون ذنون عبد الرزاق العباجي. م.م  إلبن حوقل " صورة األرض"المعطیات اإلقتصادیة لنواحي الموصل في كتاب   -١
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  عمائر الموصل وخططها من خالل رحلة إبن جبیر  -٢
  مؤید عیدان كاطع. د  إبن جبیر ومحطات رحلته إلى الموصل  -٣
  یوسف جرجیس جبو. د   الموصلموارد یاقوت الحموي عن ریف  -٤
  جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  رحلة إبن بطوطة إلى الموصل بین الحقیقة والتألیف  -٥
  علي شاكر علي. د  الموصل في كتابات الرحالة في القرنین السادس والسابع للمیالد  -٦
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  كتابات دومنیكو النزا عن الموصل  -٧
  عمر محمد الطالب. د.أ  موصل في كتاب رحلة دومنیكو النزا إلى الموصلحصار ال  -٨
  جاسم محمد العدول. أ  معالم مدینة الموصل إبان الفترة الجلیلیة من خالل كتابات الرحالة األجانب  -٩
  خلیل علي مراد. د.أ  دوافع رحالت اإلنكلیز إلى الموصل وأطرافها في القرن التاسع عشر المیالدي  -١٠
  السید بسام إدریس الجلبي  بعض معالم الموصل الهامة في كتابات الرحالة  -١١
  ذنون یونس الطائي. د  خطط الموصل في العهد العثماني من خالل كتب الرحالة  -١٢

  



  ١٤/١١/١٩٩٧الموصل ومؤرخوها القدامى والمحدثون : الندوة السادسة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  یوسف جرجیس جبو. د  لألزدي" تأریخ الموصل"ه دراسة في كتاب ضبط النص والتعلیق علی  -١
  بسام إدریس الجلبي. أ  بعض من تواریخ الموصل الضائعة  -٢
  جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  "الكامل في التأریخ"ًإبن األثیر ناقدا لسیاسة عصره دراسة في كتاب   -٣
  میسون ذنون العباجي. م.م  "الكامل في التأریخ "بعض مصادر إبن األثیر عن تأریخ الموصل في كتابه  -٤
  ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د  سیرة صالح الدین األیوبي للقاضي بهاء الدین بن شداد في دراسات المستشرقین الناطقین باإلنكلیزیة  -٥
  مؤید عیدان كاطع. د  الث منهتراجم أدباء الموصل في قالئد الجمان إلبن الشعار الموصلي دراسة تحلیلیة في الجزء الث  -٦
  خلیل علي مراد. د.أ  إقتصادیات الموصل في العهد العثماني من خالل كتابات مؤرخها یاسین بن خیر اهللا الخطیب العمري   -٧
  جاسم محمد العدول. أ  الكوارث والظواهر الطبیعیة من خالل مؤلفات المؤرخ یاسین بن خیر اهللا الخطیب العمري  -٨
  عمر محمد الطالب. د.أ  ًلصائغ مؤرخا للموصلسلیمان ا  -٩
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  ًأحمد علي الصوفي مؤرخا  -١٠



  ١٧/٢/١٩٩٨أنقذوا آثار مدینة الموصل : الندوة السابعة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  المباني األثریة في مدینة الموصل وأهمیة إنقاذها  -١
  صالح حمید الجنابي. د.أ  التدهور الشكلي في إستعماالت األرض الحضاریة في مدینة الموصلظاهرة   -٢
  السید یوسف ذنون  إطاللة أسى على التراث المعماري لمدینة الموصل القدیمة  -٣
  السید منهل جبر  مدینة الموصل األثریة والتراثیة  -٤

  



  ٨/٣/١٩٩٨ثورة الموصل الوطنیة  : الندوة الثامنة
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  صالح حمید الجنابي. د.أ  ١٩٥٩المسرح الجغرافي لمدینة الموصل إبان ثورة الموصل العربیة   -١
  عمر محمد الطالب. د.أ  ثورة الموصل في الروایة العراقیة  -٢
  نمیر طه یاسین. د  األسباب الداخلیة والخارجیة لفشل ثورة الموصل  -٣
  السید عبد الباسط یونس  ١٩٥٩ الموصل إستعراض تأریخي لثورة  -٤
  عدنان سامي نذیر. د  تقییم الثورة على المستویین القطري والقومي  -٥
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  ١٩٥٩أثر العوامل العربیة واألجنبیة في قیام ثورة الموصل   -٦
  آل زكریاالسید معن عبد القادر   ثورة الموصل أو حركة الشواف بین الطموح واإلحباط  -٧
  السید محمود الجلبي  ١٩٥٩األسباب الداخلیة لقیام ثورة الموصل عام   -٨
  وائل علي أحمد النحاس. د   في الصحافة العراقیة١٩٥٩ آذار ٨أصداء ثورة الموصل في   -٩
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  البعد الوطني والتوجه القومي: ثورة الموصل   -١٠
  سامي الجلبيالسید أحمد   أحداث دهوك  -١١
  السید أمجد محمد سعید   دراسة مقارنة١٩٣٧ثورة الموصل وحركة اإلعتصام لعام   -١٢

  



  ١٧/٦/١٩٩٨الطب في الموصل : الندوة التاسعة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  عبد الستار حمدون. د  الطبیب الموصلي أحمد بن أبي األشعث  -١
  السید بسام إدریس الجلبي  ت العلمیة والسیاسیة في الموصل الحمدانیةالتوأمان السیامیان الموصلیان والدالال  -٢
  محمود الحاج قاسم. د  مشاهیر أطباء بلد أسكي موصل  -٣
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  المستشفى المجاهدي في الموصل دراسة تحقیقیة معماریة  -٤
  مد أحمدعبد الجبار حا. د  المنهج العلمي ألطباء الموصل في العصر العباسي  -٥
  مؤید عیدان كاطع. د  الجهود العلمیة للطبیب إبن األكفاني السنجاري  -٦
  السید سعد علي الجمیل  الحشائش واألعشاب والنباتات الطبیة في براري نینوى  -٧
  ذنون یونس الطائي. د  اآلباء الدومنیكان وفعالیاتهم الطبیة في الموصل  -٨
  وائل علي أحمد النحاس. د  ١٩٣٢- ١٩٢١اإلنتداب البریطاني أثناء فترة لموصلیةالنشاط الصحي بالموصل في الصحافة ا  -٩
  خالدة إبالل صالح. د  الفرع النسائي لجمعیة حمایة األطفال في الموصل دراسة وثائقیة  -١٠
ًتمهید لدراسة داؤد الجلبي طبیبا وباحثا  -١١   جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  ً
  عمر محمد الطالب. د.أ   بین الطب والتراث١٩٩٨-١٩١٩الدكتور فیصل دبدوب   -١٢
ًالدكتور فخري الدباغ طبیبا وباحثا  -١٣   عبد الجبار حسن الجبوري. أ  ً
  أیاد حسن الرمضاني. د  ١٩٩٧-١٩٥٩برنامج السیطرة على السرطان في الموصل   -١٤



  ١١/١١/١٩٩٨التعلیم في الموصل : الندوة العاشرة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  عبد الجبار حامد أحمد. د  دور المسجد التعلیمي في الموصل في العصر العباسي  -١
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  التصمیم المعماري لمدارس الموصل في العهد األتابكي  -٢
ًالقاضي إبن شداد طالبا ومعلما  -٣   جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  ً
  محمود الحاج قاسم. د  ألطباء العرب والمسلمینالوسائل التعلیمیة في دراسة الطب عند ا  -٤
  خلیل علي مراد. د.أ  أوضاع التعلیم في الموصل منذ منتصف القرن التاسع عشر حتى نهایة الحرب العالمیة األولى  -٥
  وائل علي أحمد النحاس. د  ١٩٣٢- ١٩٢١التعلیم في الموصل   -٦
  لسید قصي حسین آل فرجا  ١٩٣٢-١٩٢١محو األمیة في الموصل التجربة األولى   -٧
  ذنون یونس الطائي. د  ١٩٣٩- ١٩٢٩أثر التشریعات التعلیمیة على تطور التعلیم في الموصل خالل الفترة   -٨
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  ١٩٥٤-١٩٠٨إعدادیة الموصل للبنین   -٩
  عمر محمد الطالب. د.أ  ١٩٥٨- ١٩٣٧ًمدرسون متمیزون متوسطة المثنى نموذجا   -١٠
  خالدة إبالل صالح. د  ١٩٥٨-١٩٤٦التعلیم في مناهج أحزاب الموصل العلنیة للفترة   -١١
  السید بسام إدریس الجلبي  ریاض األطفال في الموصل قصة كفاح الست إلیزا  -١٢
  السید بهنام سلیم حبابة  ١٩٦٠-١٨٥٧دور المطابع في توسیع آفاق التعلیم في الموصل   -١٣



  ٩/٣/١٩٩٩ ١٩٥٩ آذار –رة الموصل القومیة ثو : ةالندوة الحادیة عشر
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  صالح حمید الجنابي. د.أ  المسرح الجغرافي لمدینة الموصل إبان ثورة الموصل  -١
  السید عبد الباسط یونس  ١٩٥٩إستعراض تأریخي لثورة الموصل   -٢
  لبيالسید محمود الج  ١٩٥٩األسباب الداخلیة لقیام ثورة الموصل   -٣
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  أثر العوامل العربیة واألجنبیة في قیام الثورة  -٤
  نمیر طه الصائغ. د  األسباب الداخلیة والخارجیة لفشل ثورة الموصل  -٥
  عدنان سامي نذیر. د  تقییم الثورة على المستویین القطري والقومي  -٦

  



  ٢٦/٤/١٩٩٩-٢٥ل تأریخ الریاضة في الموص : ةالندوة الثانیة عشر
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  وائل علي أحمد النحاس. د  ١٩٣٢- ١٩٢١النشاط الریاضي في الموصل   -١
  السید طه حمو سلیمان  ١٩٦٠-١٩٤٠الحركة الریاضیة في الموصل   -٢
  السید أحمد سامي الجلبي  نادي الفتوة الریاضي خالل العقد األول من عمره  -٣
  هاشم أحمد سلیمان. د  الریاضة الجامعیة  -٤

  



  ١٣/١٠/١٩٩٩األسواق في الموصل : الندوة الثالثة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  توفیق سلطان الیوزبكي. د.أ  أثر موقع الموصل في إزدهار التجارة ونشاط األسواق  -١
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  تخطیط وعمارة أسواق الموصل خالل العصور اإلسالمیة  -٢
  عبد الجبار حامد أحمد. د  واق الموصل ونشاطها اإلقتصادي في العصر العباسيأس  -٣
  مؤید عیدان كاطع. د  الرقابة على األسواق في العراق خالل العصر العباسي  -٤
  یوسف جرجیس جبو. دو مؤید عیدان كاطع . د  الطریق بین الموصل ونصیبین ومحطات قوافله في العصور اإلسالمیة  -٥
  السید بسام إدریس الجلبي  المضروبة بالموصل في تسعة قرونالنقود   -٦
  خلیل علي مراد. د.أ  ًسجالت المحكمة الشرعیة في الموصل مصدرا لدراسة أسواقها في العهد العثماني  -٧
  نمیر طه یاسین. د  أثر فتح قناة السویس على السوق المحلیة بالموصل  -٨
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  ة العالفینعلوة سوق الحنطة القدیم والجدید وجمعی  -٩
  خالدة إبالل صالح. د  ١٩٣٠البقالون سوقهم وجمعیتهم   -١٠
  صالح حمید الجنابي. د.أ  التباین الحجمي والتوزیع المكافئ لبؤر السیطرة التجاریة الرئیسة في مدینة الموصل  -١١
  أبي سعید الدیوه جي. د  حلیلیة عن مدینة الموصل اإلعتبارات التسویقیة والمكانیة للمتاجر واألسواق دراسة ت  -١٢
  داؤد سلیم عجاج . د  تحلیل جغرافي لمعاییر اإلستعمال التجاري المستخدمة في التصمیم األساسي لمدینة الموصل  -١٣

  



  ١٥/١٢/١٩٩٩الشعر في الموصل : الندوة الرابعة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  السید بسام إدریس الجلبي  ألبي زكریا األزدي" تأریخ الموصل"من كتاب الدیوان الموصلي المتنزع   -١
  إبراهیم الحمداني. د  أدیرة الموصل في شعر الخالدیین  -٢
  بشرى حمدي البستاني. د.أ  طردیات أبي الحارث الموصلي  -٣
  غانم سعید حسن. د  الموصل في شعر السري الرفاء  -٤
  عماد عبد یحیى. د   الجزء الثاني–ان الشعراء الموصلیون في قالئد الجم  -٥
  عبد اهللا المولى. د  عبد الباقي بن مراد العمري الموصلي حیاته وشعره  -٦
  ذنون یونس األطرقجي. د  اإلتجاه الوطني في شعر المواصلة منذ مطلع القرن العشرین  -٧
  دانيإسماعیل المشه عبد الستار عبد اهللا . د  أفق الجهاد في شعر محمود المالح  -٨
  عمر محمد الطالب. د.أ  ١٩٣٤عبد الحلیم الالوند   -٩

  



  ١٨/٦/٢٠٠٠الموصل وعلمي التفسیر والحدیث : الندوة الخامسة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  عبد الجبار حامد أحمد. د  م١٢/ هـ ٦ٕمراكز تدریس وامالء الحدیث في الموصل في ق   -١
  الستار حمدونعبد . د  المحدث أبو یعلى الموصلي  -٢
  السید بسام إدریس الجلبي  المعافى بن عمران الموصلي: یاقوتة العلماء   -٣
  عبد الستار فاضل. د   قراءة في المنهج المضمون–جامع األصول   -٤
  عبد اهللا فتحي الظاهر. د  ًالشیخ رشید الخطیب الموصلي مفسرا  -٥
  عبد اهللا المولى. د   الوسیطمطالعات في الجهود القرآنیة للموصلیین إبان العصر  -٦
  السید عمار جاسم محمد العبیدي  الرواة المواصلة ومرویاتهم في الكتب الستة وملحقاتها دراسة إستقرائیة  -٧
  الشیخ إبراهیم النعمة  آل النعمة ودورهم في تعلیم التفسیر والحدیث في الموصل  -٨
  لوهابأكرم عبد ا. د  أسانید الحدیث في اإلجازات الموصلیة  -٩
  عماد عبد یحیى. د  "النهایة في غریب الحدیث واألثر لمجد الدین بن األثیر"الدرس اللغوي الموصلي في كتاب   -١٠
  رافع عبد اهللا مالو. د  إلبن األثیر" منال الطالب في شرح طوال الغرائب"مباحث لغویة موصلیة في لغة الحدیث دراسة في   -١١

  



  ٢٧/٣/٢٠٠١في الموصل المسرح : الندوة السادسة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  وائل علي أحمد النحاس. د  ١٩٣٢-١٩٢١النشاط المسرحي في الموصل   -١
  نجمان یاسین. د  مسرح جامعة الموصل البدایات ، الصورة الراهنة  -٢
  نجم عبد اهللا. د  المسرح الریفي في نینوى  -٣
  السید طارق فاضل  نيًفرقة الرواد ثالثون عاما من العطاء الف  -٤
  السید معد الجبوري  ٕمن تجربتي في المسرح الشعري وقفة إستذكار واشارات  -٥
  محمد إسماعیل. د  ًمشكالت المسرح التربوي في العراق الموصل نموذجا  -٦
  فائق مصطفى أحمد . د  )عمر محمد الطالب(النقد المسرحي في الموصل   -٧
  حمد الطالبعمر م. د.أ  ًیوسف الصائغ مسرحیا  -٨
  بشرى حمدي البستاني. د.أ  الشعري والدرامي قراءة في مسرحیة أدابا للشاعر معد الجبوري  -٩
  جالل جمیل. د  المسرح الشعري  -١٠
  یوسف جرجیس جبو. د  إبن دانیال الموصلي وتمثلیات خیال الظل  -١١
  بهنام عطا اهللا. د  النشاط المسرحي في قرة قوش  -١٢
  السید آدمون السو  وشالمسرح في ألق  -١٣
  السید نذیر عبد الغني و إلهام الخطیب. د و جاجان جمعة محمود. د  تقویم سلوك األطفال بإستخدام مسرح الدمى  -١٤



  السید نذیر عبد الغني  ٢٠٠١-١٩٩٧واقع مسرح الطفل في الموصل   -١٥
  السید محمد عطا اهللا  تجربتي في تألیف النص األدبي المسرحي  -١٦
  السید محمد نوري طبو  بتي في اإلخراجتجر  -١٧
  السید شفاء العمري  حكومة حسن باشا مقاربة درامیة موصلیة  -١٨

  



  ٩/٤/٢٠٠١الوطن العربي وتحدیات الغرب األسباب والنتائج : الندوة السابعة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  ننجمان یاسی. د  تحدي اإلمبریالیات األولى في التأریخ العربي  -١
  جزیل عبد الجبار الجومرد. د.أ  الرد العربي اإلسالمي على التحدي الصلیبي  -٢
  ناطق صالح مطلوب. د.أ  غارات النورمان على األندلس في عصر اإلمارة  -٣
  نهلة شهاب أحمد. د  معركة الزالقة صفحة مشرقة من صفحات جهاد العرب المسلمین في األندلس  -٤
  مزاحم عالوي الشاهري. د  ً الغرب في العصر الوسیط األرك نموذجاالمغرب العربي في مواجهة  -٥
  ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د  التحدي اإلستشراقي الغربي وموقف العرب منه  -٦
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  تحدیات الغرب اإلستعماري األوربي للمشرق العربي منذ مطلع العصور الحدیثة  -٧
  خلیل علي مراد. د.أ  م١٧-١٦تغالي في الخلیج العربي إبان القرنین العرب والتحدي البر  -٨
  محمد علي داهش. د.أ  المغرب في مواجهة فرنسا وسیاستها البربریة  -٩
  ذنون یونس الطائي. د  ١٩٣٢-١٩١٨الموصل في مواجهة التحدیات البریطانیة   -١٠
  السید محمد داخل كریم السعدي  رالصراع الغربي على شمال العراق في العهد العثماني األخی  -١١
  عوني عبد الرحمن السبعاوي. د.أ  العراق والعدوان األمریكي األطلسي فعل المواجهة التأریخیة في المنطقة العربیة  -١٢
  عبد الجبار عبد مصطفى النعیمي. د.أ  المشروع القومي الحضاري العربي للقائد  -١٣
  د مؤید عزیزالسی  الشرق والغرب حوار القوة والقیم  -١٤



  ١٣/١٠/٢٠٠١الموصل وتحریر القدس : الندوة الثامنة عشر 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د  دور أهل الموصل في مواجهة الغزو الصلیبي للقدس حتى عهد صالح الدین األیوبي  -١
  درید عبد القادر نوري. د.أ  ح الدین األیوبيدور الموصل في التصدي للغزو الصلیبي لبالد الشام في عصر صال  -٢
  السید شكیب راشد بشیر آل فتاح  م١١٩٢-١١٩٠/ هـ ٥٨٨-٥٨٦دور الموصل في التصدي للحملة الصلیبیة الثالثة   -٣
  السید أحمد سامي الجلبي  إسهامات الموصل في القضیة الفلسطینیة خالل العقد الثالثیني  -٤
  وائل علي أحمد النحاس. د  في الصحافة الموصلیةأصداء القضیة الفلسطینیة   -٥
  ذنون یونس الطائي . د  دور جمعیة األخوة اإلسالمیة في دعم القضیة الفلسطینیة  -٦
  الشیخ إبراهیم النعمة  ًدور علماء الموصل في دعم القضیة الفلسطینیة الشیخ محمد محمود الصواف نموذجا  -٧
   داخل كریم السعديمحمد. م.م  ٕالموصل وانتفاضة األقصى  -٨

  



  الواقع وآفاق المستقبل.. العمارة في الموصل : الثاني السنوي المؤتمر العلمي  - ١٩
  ٢٠٠١ تشرین الثاني١٠/ هـ ١٤٢١ شعبان ٢٥ 

  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  التطور واإلبتكار المعماري في الموصل خالل العصور العربیة اإلسالمیة  -١
  الجمیلسعد علي حیدر . د. م  اإلستعارة من التأریخ في الخطاب المعماري الموصلي الحدیث  -٢
  صالح حمید الجنابي. د.أ  للموروث العمراني في مدینة الموصل المعاصر الغزو المعماري   -٣
  داؤد سلیم عجاج. د  )٢٠٠١-٢٠٠٠(مدینة الموصل للفترةفي أثر العوامل الجغرافیة في تحدید المحاور المتوقعة للتوسع الحضري   -٤
  فواز عائد كركجة. د. م  التدهور في عمارة الموصل القدیمة األسباب والنتائج  -٥
   الحدیديالسید مزاحم محمد مصطفى   دراسة تحلیلیةالخصائص الطرازیة للبیوت التراثیة في مدینة الموصل  -٦
  محمد الدیوه جيداؤد  ممتاز حازم    القدیمةالخصائص التخطیطیة والسمات المعماریة ألسواق الموصل  -٧
  عبد اهللا یوسف الطیب. د. م.أ  )دراسة میدانیة وتحلیلیة للمآذن في مدینة الموصل القدیمة (جداالخصائص المعماریة للمآذن في عمارة المس  -٨
   سلیمانعبد الخالق أیوب و بسام محمود اإلمام. د  )دراسة تركیبیة(منارة الحدباء   -٩
  أسامة حامد محمد. م.م   القدیمةالعوامل النفسیة المؤثرة في العمارة الموصلیة  -١٠
  أحمد عبد الواحد ذنون . م.م   التراثي أثر المواد البنائیة في تشكیل طراز البیت الموصلي  -١١
الموصل مني لمدینة زأثر التغیر في منظومة الحركة على درجة فاعلیة الفضاء الحضري عبر مراحل التغیر ال  -١٢

  القدیمة
   و فارس عطا اهللا مطلوبخروفةأحمد عمر حازم . م.م

  معن عبد القادر آل زكریا  البیت الموصلي بین التراث والحداثة  -١٣



  ١٦/٤/٢٠٠٢- ١٥فن الخط العربي في الموصل طوال العصور : الندوة العشرون 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  القیسيدفتر ناهض عبد الرزاق . د  مويالخط على نقود الموصل في العصر األ  -١
  إعتماد یوسف القصیري. د  الخط العربي في مدینة الموصل خالل القرنین السادس والسابع للهجرة  -٢
  لیث شاكر محمود رشید. د  خطوط عربیة في أفاریز القرنین السابع والثامن الهجریین  -٣
  بوريالسید محمود شكر الج  مسیرة الخط العربي في الموصل  -٤
  هالل ناجي. أ  اآلثاري الموصلي ودوره في تقعید قواعد الخط العربي عبر العصور  -٥
  بشرى حمدي البستاني. د. أ  الخطاطات في الموصل  -٦
  السید عامر عبد اهللا الجمیلي  فن الخط العربي في الموصل في العهد العثماني األخیر  -٧
  السید حامد محمد طه السویداني  ولیة في إستانبولدور الموصل في مسابقات فن الخط العربي الد  -٨
  الباحث الخطاط یوسف ذنون  فن الخط العربي في الموصل طوال العصور  -٩
  عبد العزیز عبد اهللا محمد. د  نشاطات األستاذ یوسف ذنون خارج العراق  -١٠
  عبد الغني الرفاعيعمار السید  و السیدة فرح عدنان أحمد عزت  تأسیس أنماط حدیثة للوحة الخطیة  -١١
  الباحث الخطاط باسم ذنون  مثلث النهضة الموصلیة الخطیة المعاصرة  -١٢
   داؤدعبد الرضا بهیة. د   للخطاطین الموصلیین المعاصرینالبنیة التعبیریة في تكوینات الخط العربي  -١٣
  امرائيضمیاء محمد عباس الس. د  الخطاط محمد صالح الموصلي وآثاره الخطیة في بغداد  -١٤



  ١٦/١٢/٢٠٠٣األندیة والجمعیات في الموصل في القرن العشرین : الندوة الحادیة والعشرون 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  السید أحمد سامي الجلبي  ٢٠٠٣-١٩٢٨الجمعیات اإلسالمیة في الموصل   -١
  محمود الحاج قاسم. د  مجالس الموصل الطبیة في القرن العشرین  -٢
  ذنون یونس الطائي. د  ١٩٥٤-١٩٥٢خوة اإلسالمیة ودورها اإلصالحي في الموصل جمعیة األ  -٣
  غانم سعید حسن. د  الندوة العمریة  -٤
  السید قصي حسین آل فرج   رابطة قلمیة١٩٢٥جمعیة النهضة المدرسیة في الموصل   -٥
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  جمعیة التراث العربي في الموصل متابعة أولیة  -٦
  عمر محمد الطالب. د.أ  ١٩٦٠-١٩٤٦مجلس داؤد الجلبي في الموصل   -٧

  



  ٣١/٣/٢٠٠٤السمات العامة للشخصیة الموصلیة : الندوة الثانیة والعشرون 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  موفق ویسي محمود. أ   ثقافیة-ٕالشخصیة الموصلیة مقاربة سیسیوانثروبولوجیة   -١
  غانم سعید حسن. د  ١٩٦٠ل لغایة الشخصیة األدبیة في الموص  -٢
  عمر محمد الطالب. د.أ  الفنون والشخصیة الموصلیة  -٣
  إبراهیم خلیل العالف. د.أ  الموصل رؤیة تأریخیة في شخصیتها العربیة اإلسالمیة  -٤
  یوسف جرجیس جبو. د  الثقافة التأریخیة وبناء الشخصیة مع اإلشارة إلى الخصوصیة المحلیة  -٥
  ذنون یونس الطائي. د  الدیني في الفكر الموصلي في مطلع القرن العشریناإلصالح   -٦
  إبتهال عادل إبراهیم الطائي. د  ًالسمات الثقافیة للشخصیة الموصلیة في التأریخ اآلشوري الحدیث الملك آشور بانیبال إنموذجا   -٧
  خلیل إبراهیم. د  التنظیم اإلجتماعي والشخصیة الموصلیة  -٨

  
  
  



  الموصل أصالة في العطاء المعرفي : ؤتمر العلمي السنوي الثالث الم - ٢٣
  ٢٠٠٥ نیسان ٢٠-١٩للفترة 

  قاعة المركز والمكتبة المركزیة: المؤتمرمكان إنعقاد 
  الكلیة والقسم  إسم الباحث  عنوان البحث  ت

  )التأریخ اإلسالمي(محور 
  باحث  دمحمود الحاج قاسم محم. د  أبو الحسن علي بن هبل البغدادي  -١
  كلیة العلوم اإلسالمیة  ریاض هاشم هادي. د.م.أ  مدارس الموصل ودورها على عهد األتابكة  -٢
  مركز دراسات الموصل  أحمد إسماعیل عبد اهللا. د.م.أ  قضاء الموصل في العصر العباسي  -٣
  ت الموصلمركز دراسا  یوسف جرجیس جبو ألطوني. د.م.أ  إبن األكفاني السنجاري والمصنفات العلمیة  -٤
  مركز دراسات الموصل  میسون ذنون عبد الرزاق. د.م  إلبن العدیم) بغیة الطلب(تراجم موصلیة من خالل كتاب   -٥
  المكتبة المركزیة  علیاء هاشم المشهداني. د.م  تراجم المغاربة واألندلسیین في كتاب قالئد الجمان إلبن الشعار الموصلي  -٦
ب مروج الذهب ومعادن الجوهر نصوص عن مدینة الموصل من كتا  -٧

  للمسعودي
  مركز دراسات الموصل  محمد نزار حمید الدباغ. م.م

" تأریخ فتوح الجزیرة والخابور ودیار بكر والعراق للواقدي"الموصل في كتاب   -٨
  دراسة مقارنة مع معاصریه من المؤرخین

حنان عبد الخالق علي . م.م
  السبعاوي

  مركز دراسات الموصل

  مركز دراسات الموصل  مها سعید حمید. م.م   اإلقتصادیة في الموصل خالل القرنین السادس والسابع الهجریینالحیاة  -٩



  )التأریخ الحدیث(محور 
یاسین بن خیر (إسهامات الموصلیین في التدوین التأریخي إبان العهد العثماني   -١

  )ًاهللا الخطیب العمري نموذجا
  أریخالت/ التربیة   خلیل علي مراد. د.أ

األربعینیات (الحركة األدبیة في الموصل لعقود ثالث من القرن العشرین   -٢
  )والخمسینیات والستینیات

رئیس تحریر جریدة فتى   أحمد سامي الجلبي
  العراق

  باحث  عادل البكري. د  نظرة في تأریخ الطب في الموصل  -٣
معاون عمید كلیة التربیة   وائل علي أحمد النحاس. د. م.ا  )١٩٨٣-١٩٠٦متي فتح اهللا سرسم (من رواد الصحافة الموصلیة   -٤

/ للشؤون اإلداریة األساسیة 
  التأریخ

األمین العام للمكتبة   ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د.أ  )صالح أحمد العلي(المؤرخ الموصلي الكبیر   -٥
  تأریخ/ آداب / المركزیة 

  باحث  بسام إدریس الجلبي  لموصلیینما طبع وما لم یطبع من مصنفات بعض من قدامى ا  -٦
مدیر مركز دراسات   ذنون یونس الطائي. د.م.أ  الشیخ إبراهیم النعمة دراسة تحلیلیة في طروحاته اإلصالحیة  -٧

  تأریخ/ الموصل 
  تأریخ/ آداب   لمى عبد العزیز مصطفى. د.م.أ  م١٩٦٧-١٩٦٥نادي فتیات الحدباء في الموصل   -٨
/ مركز الدراسات اإلقلیمیة   هشام سوادي هشام. د.مالخانات (اریة في العمارة اإلسالمیة في العهد العثماني إسهامات الموصل الحض  -٩



  تأریخ  )ًالتجاریة نموذجا
/ مركز دراسات الموصل   عامر بلو إسماعیل. م.م  األكالك في الموصل من خالل مدونات الرحالة األجانب  -١٠

  تأریخ
/ مركز دراسات الموصل   فاتن یونس محمد المعاضیدي. م.م   العثمانيالمرأة الموصلیة في العهد  -١١

  تأریخ
   )التأریخ القدیم واآلثار(محور 

/ مركز دراسات الموصل   أزهار هاشم شیت. د.م  دراسة تأریخیة ألوضاع األسرى في العراق القدیم مع التركیز على بالد آشور  -١
  تأریخ

  التأریخ/ اآلداب    أحمدسهیلة مجید. د.م  األكالت اآلشوریة  -٢
  التأریخ/ التربیة   إبتهال عادل إبراهیم. د.م  مشروع سنحاریب اإلروائي إلیصال الماء إلى عاصمته نینوى  -٣
  اآلثار/ اآلداب   أحمد قاسم الجمعة. د.أ  من نفائس الفن التشكیلي على عمائر الموصل خالل العصور اإلسالمیة   -٤
  خطاط وباحث  یوسف ذنون. أ  ي اللوح التذكاري لجالل الدین إبراهیم الختنيالدرس األثري والتأریخي ف  -٥
  اآلثار/ اآلداب   أكرم محمد یحیى الحیالي. م.م  صنادیق القبور الرخامیة وشواهدها في مدینة الموصل  -٦
  اآلثار/ اآلداب   محمد مؤید مال اهللا. م.م  المحاریب اإلسالمیة في مدینة الموصل خالل العهد العثماني  -٧
  یاسر عبد الجواد المشهداني. د. م  مزار یحیى بن القاسم  -٨

  فیان موفق النعیمي. م.م
  التأریخ/ التربیة 
  اآلثار/ اآلداب 



  )الجغرافي(المحور 
  الجغرافیة/ التربیة   إسباهیة یونس محسن. د.أ  القابلیة المناخیة لتعریة الریاح في محافظة نینوى  -١
/ اآلداب / جامعة الكوفة   عبد الصاحب ناجي البغدادي. د.م.أ  ئیة وأهمیتها في مواجهة مشكالت البیئة الحضریةمفهوم التربیة البی  -٢

  الجغرافیة
 الدراسة النهائیة للصمیم األساس لمدینة الموصل للفترة -١ عن عرض موجز  -٣

٢٠٠٠- ١٩٧٥   
  الجغرافیة/ التربیة   داؤد سلیم عجاج. د.م.أ

اق المحالت السكنیة في مدینة الموصل وتقییم واقع أدائها تحلیل جغرافي ألسو  -٤
  الوظیفي

  الجغرافیة/ التربیة   صبیح یوسف طاهر. د. م.أ

  الجغرافیة/ التربیة   باسم إیلیا هابیل. د. م  الزراعة الحضریة في مدینة الموصل  -٥
  )علم اإلجتماع والعلوم التربویة والنفسیة(محور 

  اآلداب / جامعة بغداد   ناهدة عبد الكریم. د.أ  ظة على الثقافة والهویة العربیة دور التربیة في المحاف  -١
    خلیل محمد الخالدي. د.م.أ  البناء اإلجتماعي والشخصیة محاولة لتحدید مالمح المجتمع الموصلي  -٢
العلوم التربویة / التربیة   أسامة حامد محمد. د.م.أ  الظاهرة النفسیة للبیت الموصلي  -٣

  سیةوالنف
  )اللغة العربیة وآدابها(محور 

  اللغة العربیة/ التربیة   عمر محمد مصطفى الطالب. د.أ  اإلتجاه اإلجتماعي اإلسالمي في المسرح الموصلي  -١



كلیة التربیة / جامعة تكریت   صالح علي حسین الجمیلي. د.أ  الشاعر محمود المحروق وبدایات الشعر الحر في العراق  -٢
  ةاللغة العربی/ 

/ مركز دراسات الموصل   سالم أحمد حمید الحمداني. د.أ  الجهود النثریة عند عبد الباقي العمري موضوعاتها وخصائصها األسلوبیة  -٣
  اللغة العربیة

كلیة / جامعة األنبار   عادل هادي حمادي العبیدي. د  كشف العمى في معاني السیما  -٤
  اللغة العربیة/ اآلداب 

دراسة ونصوص (الغالمي الموصلي إبان عصورهم المتأخرة من شعراء البیت   -٥
  )مجموعة محققة

  اللغة العربیة/ اآلداب   عبد اهللا محمود طه المولى. د. م.أ

اللغة / التربیة األساسیة   محمد صالح رشید آل حافظ. د.م.أ  البیئة الموصلیة وأثرها في الخطاب الحكائي عند القاص نزار عبد الستار  -٦
  العربیة

/ مركز دراسات الموصل   أحمد قتیبة یونس. د.م  نموذج الشخصیة المحوریة في حكایة الموصل الشعبیة  -٧
  اللغة األدب العربي

/ مركز دراسات الموصل   رائدة عباس علي السراج. م.م  حكایات زهیر رسام لألطفال   -٨
  األدب العربي



  ٣٠/١١/٢٠٠٥ والحداثة التراث الموصلي بین األصالة:  والعشرون رابعة الندوة ال
  قاعة المركز: مكان إنعقاد الندوة 

  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
ًتطبیقا (حول معضلة التراث والتجدد في المدینة العراقیة ) محور التراث المعماري(  -١

  )على الموصل
  عماد الدین خلیل. د.أ

  جمعةأحمد قاسم ال. د.أ  المالمح التراثیة في عمارة الموصل المعاصرة  -٢
  محمد توفیق الفخري  العمارة الموصلیة بین التراث والمعاصرة  -٣
  یوسف جرجیس جبو. د  التراث والمعاصرة قراءة محلیة  -٤
  عمر محمد مصطفى الطالب. د.أ  التراث الموصلي والحكایة الشعبیة) محور التراث الشعبي(  -٥
  أزهر محمد العبیدي  )الفولكلور(نظرة في التراث الشعبي   -٦
  خلف راوي الجمیلي  األمثال في الزهیري  -٧
  محمود الحاج قاسم محمد. د  التراث والحداثة في كتاباتي عن طب االطفال) محور التراث العلمي(  -٨
  عادل البكري . د  التراث الطبي وأثره في المجتمع  -٩
  شفاء العمري  ًالبیت الموصلي فضاءا للمسرح) محور التراث الفني(  -١٠
  هشام سیدان  الموصل بین الماضي والحاضرتراث   -١١

  



  ١٣/٤/٢٠٠٦قبسات من تأریخ الموصل الحضاري :  والعشرون لخامسةالندوة ا
  قاعة المؤرخ سعید الدیوه جي في المركز: مكان إنعقاد الندوة 

  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  یةالتطور التأریخي لتخطیط مدینة الموصل خالل العصور العربیة اإلسالم  -١
  عبد الجبار حامد أحمد. د  )تأریخ الموصل(الفكر العمراني عند األزدي من خالل كتابه   -٢
  إدریس سلیمان محمد. د. م.أ  العاشر المیالدي/ الرحالة الجغرافیون في الموصل في القرن الرابع الهجري   -٣
  أحمد إسماعیل عبد اهللا. د. م.أ  )م١٢٥٨-٧٤٩/ هـ ٦٥٦- ١٣٤(قة الجزیرة في العصر العباسي أسفار الخلفاء واألمراء إلى مدینة الموصل ومنط  -٤
  یوسف جرجیس جبو. د. م.أ  أعمال الموصل ونواحیها دراسة تحلیلیة في معجم البلدان  -٥
  میسون ذنون عبد الرزاق. د. م  )م١٢٥٧/ هـ ٦٥٥ت (المحدث والفقیه إبن باطیش الموصلي   -٦
تأریخ الموصل ألبي زكریا األزدي والكامل في التأریخ لعز الدین : والحرف في الموصل من خالل كتابي األسواق   -٧

  )دراسة مقارنة(إبن األثیر 
  محمد نزار حمید. م.م

  هدى یاسین یوسف. م.م  )دراسة تأریخیة(ٕالموصل وابن الفقیه الهمذاني   -٨
  حنان عبد الخالق علي. م.م  )اإلشارات إلى معرفة الزیارات(الموصل في كتاب   -٩
  مها سعید حمید  الشورى في الدولة الزنكیة من خالل كتاب الباهر إلبن األثیر  -١٠
  عادل البكري. د  التركیب الداخلي لمدینة الموصل في الثالثینات من القرن الماضي  -١١
  أزهر محمد العبیدي  مكائن طحن الحبوب في الموصل  -١٢



  اإلتجاه اإلسالمي لدى شعراء الموصل : ة والعشرونسادسالندوة ال
  م٢٠٠٦ كانون األول ٢٧ /هـ ١٤٢٧ ذو الحجة ٧

  قاعة المؤرخ سعید الدیوه جي في المركز: مكان إنعقاد الندوة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  عمر محمد الطالب. د.أ  ١٩٨٦- ١٩٠٦الشیخ بشیر الصقال   -١
  عبد اهللا محمود المولى. د. م.أ  )م٨٨٧/ هـ ١٣٠٥ت (ي المدیح النبوي في شعر حسن البزاز الموصل  -٢
ًعماد الدین خلیل ناقدا أدبیا  -٣   ذو النون األطرقجي. د. م.أ  ً
  محمد سالم سعد اهللا. د. م  النص الملتزم في الشعر الموصلي المعاصر خصوصیة الرؤیة والتناول  -٤
  صالح محمد العبیدي . د. م  )ًالشاعر حكمت صالح إنموذجا(اإلسالمیة األدبیة المعاصرة   -٥
  محمد جواد البدراني. د. م.أ  )دراسة في التناص القرآني في دیوان الترجل عن صهوة البراق لذنون األطرقجي(إعتالء صهوة البراق   -٦
  محمد توفیق الفخري  نبي اهللا یونس في شعر المرحوم أحمد محمود الفخري  -٧
  غانم سعید محمد. د  ي القرن الرابع الهجريالتناص القرآني عند شعراء الموصل ف  -٨
  إسماعیل إبراهیم المشهداني   قراءات في شعر محمود المالح–شعریة العقیدة   -٩
  أحمد قتیبة یونس. د. م  )ًفتح عموریة نموذجا(فنیة قصیدة المدح والرؤیة الدینیة عند أبي تمام   -١٠
  سالم محمد ذنون. د. م  ًالموت معنى إسالمیا في شعر أبي تمام الطائي  -١١
  أحمد عدنان حمدي . د. م  الوضوح والغموض في الشعر اإلسالمي المعاصر دراسة لثالث قصائد إسالمیة  -١٢



  إبداع متجدد.. المرأة الموصلیة :  والعشرون بعةساالندوة ال
  م٢٠٠٧ نیسان ١١-١٠/ هـ ١٤٢٨ ربیع األول ٢٣- ٢٢

  لدیوه جي في المركزقاعة المؤرخ سعید ا: مكان إنعقاد الندوة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  درید عبد القادر نوري. د.أ  المهن النسائیة في مدینة الموصل في ماضیها القریب  -١
  بسام إدریس الجلبي  أدوار سیاسیة لنسوة موصلیات في العصور اإلسالمیة المبكرة  -٢
  عادل البكري. د  أسماء المالح عالمة الموصل ونادرة عصرها  -٣
  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  من المآثر العماریة للمرأة الموصلیة في العصور العربیة اإلسالمیة  -٤
  عمر محمد مصطفى الطالب. د.أ  كاتبات القصة في الموصل  -٥
  وائل علي أحمد النحاس. د. م.أ  ١٩٣٧المرأة الموصلیة ورعایة الطفولة   -٦
   محمد العبیديأزهر  المرأة الموصلیة بین الماضي والحاضر  -٧
  بشرى حمدي فتحي البستاني. د.أ  ًالدكتورة مناهل فلیح باحثة وبالغیة كتاب الشریف الرضي نموذجا  -٨
  خلیل محمد الخالدي . د. م.أ  القیم المركزیة في تنشئة المرأة الموصلیة  -٩
   فتحي البستانيبتول حمدي. د. م  قراءة في محنة الحرب للشاعرة بشرى البستاني) بإنتظار القصف(  -١٠
  حامد محمد طه السویداني. م.م  مبدعة في الخط العربي.. فرح عدنان   -١١
  ذاكر خلیل العلي  رائدة الدراسة القانونیة الدكتورة لیلى عبد اهللا الحاج سعید  -١٢



  غانم سعید حسن. د. م.أ  دالالت الرمز في خطاب بشرى البستاني الشعري  -١٣
سیرة النضال النسوي في العراق السیدة الموصلیة فاضلة أحمد عزت السیاق واإلختالف في م  -١٤

  ًإنموذجا
  شفاء العمري

  منهل إسماعیل العلي بك  .د. م  المرأة الموصلیة والوقف  -١٥
   حسینزاهدة سلمان. م.ذنون یونس العبیدي و م. د. م.أ  )٢٠٠٤-١٩٩٤(إتجاه تنظیم األسرة وتباینه المحلي في مدینة الموصل للفترة   -١٦
  محمد سالم سعد اهللا. د. م  - شهادة ونماذج –لنشاط المعرفي النسوي في جامعة الموصل ا  -١٧
  مها سعید حمید. م.م  نساء موصلیات طوال العصور العباسیة  -١٨

  
  



م٣١/١٢/٢٠٠٧  باشطابیا–مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل : ة والعشرون ثامنالندوة ال  
    الموصلجامعةاعة المنتدى العلمي واألدبي في ق: مكان إنعقاد الندوة 

  إسم الباحث  عنوان البحث  ت
  محمد طیب حسین اللیلة . د.أ  منارة الحدباء  -١
  معاذ حامد مصطفى. د.أ  )باشطابیا(المؤثرات البیئیة على بعض المعالم االثریة لمدینة الموصل مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل   -٢

  أحمد قاسم الجمعة. د.أ  یة والدالالت الحضاریة لمئذنة الجامع النوري في الموصلاألهمیة األثر  -٣
  صالح حمید الجنابي. د.أ  أثر المتغیرات البیئیة الطبیعیة على الموروث المعماري في مدینة الموصل  -٤
تأثیرات البیئیة وأثر ذلك على على مئذنة الحدباء وأهم ال) وأشكالها الشبیكیة(دراسة تأثیرات بعض التركیبات البنائیة   -٥

  أسالیب صیانتها
  بسام محمود اإلمام. د. م.أ

  سالم أحمد محمد. د. م.أ  إعادة توظیف قلعة باشطابیا كأحد إستراتیجیات الحفاظ على التراث العمراني لمدینة الموصل  -٦

   اهللا أمین أغاعبد  ٕجدید إعمارها واحیائها المقترح ؟! إشكاالت المكان ؟... منارة الحدباء   -٧
  فواز حمید حمو النیش. د. م.أ  )ًقلعة باشطابیا ومئذنة الجامع النوري نموذجا(األسس اإلرتكازیة لمباني مدینة الموصل التراثیة   -٨

  فواز عائد كركجة. د.م  أثر العوامل المسببة للتهرؤ على منارة الحدباء في الموصل  -٩
  ذنون یونس حسین الطائي. د. م.أ  دي في العصر الحدیثًرمزا للتص) باشطابیا(قلعة الموصل   -١٠
  محمد توفیق الفخري  عمائر الموصل التراثیة تستصرخ الضمائر الحیة إلنقاذها  -١١
  فرحان عواد جاسم. م.م   الحضور في التجربة المعماریة والفنیة في قسم الهندسة المعماریة جامعة الموصل–الحدباء   -١٢



  واقع القصة القصیرة في الموصل: رون ة والعشتاسعالندوة ال
  م٢٠٠٨ نیسان ٣-٢

  قاعة المنتدى العلمي واألدبي في جامعة الموصل : مكان إنعقاد الندوة 
  إسم الباحث  عنوان البحث  ت

  عمر محمد مصطفى الطالب. د.أ  ركائز القصة القصیرة في الموصل  -١
  بيأحمد سامي الجل  والقصة القصیرة.. جریدة فتى العراق   -٢
  عبد الستار عبد اهللا صالح .د. م.أ  جمالیة الفاتحة النصیة مقاربة في خطاب عبد الوهاب النعیمي الحكائي  -٣
  أنور عبد العزیز  )ریادة ومعاصرة(الرحلة المضیئة للقصة في الموصل   -٤
  محمد جواد حبیب البدراني. د.م.أ  أنماط العالقات الزمنیة في لعنة الحكواتي   -٥
  عادل البكري. د  فلسفتي في القصة القصیرة  -٦
  أحمد جار اهللا یاسین. د.م  للقاص فارس الغلب) خربشات سعید بن هدالج(المرجعیة البدویة في مجموعة   -٧
  عبد الجبار الجبوري  طائر الجنون واإلبداع  -٨
  عمار أحمد عبد الباقي الصفار. د. م  الفضاء الحكائي في قصص محمود جنداري  -٩

  = =  المرواة متى ولماذا ؟ رؤیتي في الكتابة الغیمیاریة  -١٠
  وجدان توفیق الخشاب . د. م  القصیرة) غانم الدباغ(وتحدث الوقائع في المكان قراءة للمكان في قصص   -١١
  = =  والنص حین یكتب شهادة عن تجربتي القصصیة  -١٢



  ي أحمد محمد العبیديعل. د.م  )دراسة سیمیائیة(العنوان في قصص وجدان الخشاب   -١٣
  هاني صبري آل یونس. د. م  ًإنموذجا ) ذلك النهر الغریب (- لغة–المكان   -١٤

  فیصل القصیري. د.م  سیرة المكان الموصل في قصص عبد الحمید التحافي.. سیرة اإلنسان   -١٥

  لول محمودسعد زغ. م.م  محمد عطاء اهللا. للقاص د) رسائل اللیل(قراءة في .. السیرة الذاتیة   -١٦
  رائدة عباس علي. د.م  القناع في قصص طالل حسن  -١٧

  قتیبة محسن علي. د.م  لألستاذ الدكتور عمر الطالب) عید المیالد(الداللة التأویلیة في القصة القصیرة   -١٨

   عبد اهللا العبیديصالح محمد. د.م  لألستاذ الدكتور عمر الطالب) الظل(المرجع والنسق العالمي قراءة سیمیائیة في قصة   -١٩
  جاسم خلف إلیاس. م.م  المرواة بین التجریب والتجنیس  -٢٠

  فارس الغلب  شهادة قصصیة قطیع المها یرسم األفق  -٢١
  حسین رحیم  لننصف مبدعینا  -٢٢
  أحمد عدنان حمدي. د.م  لمحمود شیت خطاب) عدالة السماء وتدابیر القدر(قراءة في مجموعتین قصصیتین   -٢٣

  محمد جاسم جبارة. م.م  رد وفنتازیا الواقع في سردیات ثامر معیوفالس  -٢٤

  أحمد قتیبة یونس. د.م  لثامر معیوف) الخروج من بیت األلواح(تشاكل إنتماء الواقع بالواقع المحرم في   -٢٥

 
 

    



  م٢٠٠٨ حزیران ٢٩  فيالطالبمحمد ألستاذ الدكتور عمر ا إستذكار تأبیني للراحل : ن الثالثوالندوة  
  قاعة المؤرخ سعید الدیوه جي في المركز : مكان إنعقاد الندوة 

  إسم الباحث  الكلمات  ت
  أبي سعید الدیوه جي. د. أ  رحم اهللا الدكتور عمر الطالب  -١
  ذنون یونس الطائي. د  الحاضر الغائب.. الدكتور عمر الطالب   -٢
  ل قاسم العزاويمحمد باس. د  نصف قرن من العطاء.. الدكتور عمر الطالب   -٣
  ذنون یونس األطرقجي. د  عقابیل قافلة الضیاع  -٤
   عبد اهللا البدراني  في رحاب عمر الطالب  -٥
  د علي كمال الدین الفهادي.أ  وتستمر المحاضرة  -٦
  عمار أحمد عبد الباقي الصفار. د  لحیاتك ولخلودك.. موسیقا   -٧
  مري شفاء الع  مرثیة لعمر الطالب األستاذ المبدع  -٨
  سعد الدین خضر  إستذكارات وذكریات.. عمر الطالب   -٩

  عبد الوهاب النعیمي  الرؤى النقدیة في العراق ومصر والمغرب العربي متباینة في التنظیر والتطبیق.. الناقد الدكتور عمر الطالب   -١٠
  محمد صالح رشید. د  إلى روح أستاذ الدكتور عمر الطالب رحمه اهللا   -١١
  قحطان سامي نذیر  إستذكاریة مع الدكتور عمر الطالبوقفة   -١٢
  محمد جاسم جبارة. د  إلى الراحل فینا عمر الطالب  -١٣



  صالح محمد عبد اهللا العبیدي. د  في ذكرى فقید العلم والمعرفة والعلماء األستاذ الدكتور عمر الطالب  -١٤

  قتیبة محسن علي. د  تساؤالت أمام معطف عمر الطالب  -١٥
  أمجد محمد سعید  حیل الدكتور عمر الطالب الموصلي في تواضع وكبریاء نصف قرن من األستاذیة واإلبداعر  -١٦

  یونس طركي سلوم. د  األستاذ الراحل الدكتور عمر الطالب في عیون المغاربة  -١٧

  أحمد جار اهللا یاسین. د  معطف الطالب  -١٨
  ن أردینيصالح محمد حس. د  ًعمر الطالب یحب الموصل كثیرا  -١٩
  رغد الطالب  الشخصیة المتفردة.. الدكتور عمر الطالب   -٢٠
    سیرته كما وردت في كتابه.. الدكتور عمر الطالب   -٢١

  
  
  
  
  
  
  



  ـ مقترحات تطویریة ـ مورفولوجیا مدینة الموصل التراثیة:  الندوة العلمیة الحادیة والثالثون 
  ٢/١٢/٢٠٠٨یوم الثالثاء الموافق 

  عنوان البحث   اسم الباحث  ت
  األبنیة التاریخیة والمواقع التاریخیة الحضریة  داؤد سلیم عجاج. د   - ١
   أهمیتها وافاق تطویرها– منطقة قلیعات في الموصل القدیمة   أحمد قاسم الجمعة. د.أ   - ٢
  التشكیلة الحضریة للمحلة الموصلیة قلیعات أنموذجا  عبد الوهاب النعیمي   - ٣
  ات المورفولوجیة وأثرها على مدینة الموصل التراثیةالمتغیر  فواز عائد كركجة. د   - ٤
  األدیرة في الموصل    سناء عبد اهللا عزیز الطائي. د   - ٥
  مقترحات عامة لتطویر مدینة الموصل والحفاظ علیها  یوسف ذنون   - ٦
  وصف وقیاس الخصائص المعماریة للبیوت الموصلیة القدیمة  ممتاز حازم الدیوه جي   - ٧
  ومقترحات تطویره) جسر نینوى(ر الموصل الحدیدي جس  محمد توفیق الفخري   - ٨
   الجوامع القدیمة  عماد غانم الربیعي    - ٩

  أهمیة المدینة القدیمة وسبل تطویرها  مصعب محمد جاسم   -١٠
  األضرار المعماریة والترمیم.. الموصل القدیمة الحضارة    بسام محمود مصطفى . د   -١١
  تطویر مدینة الموصل القدیمة  أزهر العبیدي   -١٢

    
  



  الرؤیة والمنهج: الحكایة الشعبیة الموصلیة ن  والثالثونیةالثاالندوة 
  ٢/٤/٢٠٠٩الخمیس 

  قاعة المؤرخ سعید الدیوه جي في المركز 
  الكلیة والقسم  إسم الباحث  عنوان البحث    ت

  قسم اللغة العربیة -كلیة االداب  بشرى البستاني.د.أ  حكایة الفتاة الباسلة شمس النهار قراءة في الوظائف والدالالت .١
الحكایة الشعبیة الموصلیة في الخیال الشعري في دیوان  .٢

  )ًالفضاء سوى وحشتي لعبد الوهاب اسماعیل انموذجا(
  قسم اللغة العربیة–كلیة اآلداب   علي كمال الدین الفهادي. د.أ

قراءة في منظوماتها ..حكایة شعبیة موصلیة شفویة غیر مدونة .٣
  لجمالیةالقیمیة االجتماعیة وا

محمد صالح رشید . د.م.أ
  الحافظ

   قسم اللغة العربیة- كلیة التربیة االساسیة

قراءة في التركیب / ثریا النص في حكایات الموصل الشعبیة .٤
  والداللة

   قسم اللغة العربیة-كلیة االداب  بتول البستاني. د.م.أ

   قسم اللغة العربیة-كلیة التربیة  صالح محمد العبیدي. د  ً انموذجا–مستویات المفارقة االدبیة في حكایة القاضي والخباز  .٥
   قسم اللغة العربیة-كلیة االداب  احمد جار اهللا. د.م.أ  تجلیات الثقافة الموصلیة ف حكایات الموصل الشعبیة .٦
    نبهان حسون السعدون. د.م.أ   دراسة تحلیلیة–الوصف في الحكایة الشعبیة  .٧
    فارس عبد اهللا الرحاوي. د. موعي الذاكرة واعادة االنتاج وبین الحكایة الشعبیة الموصلیة بین  .٨



  خلق الذاكرة وانتاج النص
    بشار ابراهیم نایف. د.م  ًازهار العرب نموذجا/ توظیف الحكایة الشعبیة في ادب االطفال  .٩

دراسة في معجم –الموصل وبلدانها بین التاریخ والسرد العجائبي  .١٠
  البلدان لیاقوت الحموي

  مركز دراسات الموصل  یوسف جرجیس جبو. د.م.أ

  مركز دراسات الموصل  احمد قتیبة یونس. د. م  السلطة في الحكایة الشعبیة الموصلیة .١١
  مركز دراسات الموصل  علي احمد محمد. د. م  الحكایة الشعبیة الموصلیة بین وحدة التجنیس وتعدد االنماط .١٢
 األبله –لیة المشاهد ونقائضها في الحكایة الشعبیة الموص .١٣

  ًوالباذنجان نموذجا
    القاص فاضل محمد عبد اهللا

    القاص حسین رحیم  الحكایة الشعبیة وتألیف الخیال .١٤
    محمد نزار حمید الدباغ. م.م  المكان في حكایات الموصل الشعبیة .١٥
دراسة میدانیة في مدینة –الواقع االجتماعي للحكایة الشعبیة  .١٦

  الموصل
    مرح مؤید حسن. م.م

    هناء جاسم محمد. م.م  خصائص المجتمع الموصلي من خالل حكایاته الشعبیة .١٧

  
  



   بالتعاون مع مدیریة التخطیط العمراني الثالثة والثالثون  ندوته العلمیة مركز دراسات الموصلعقد 
  ٢١/٦/٢٠٠٩یوم األحد الموافق  - مناقشات علمیة - )الموصل القدیمة مشروع التجدید الحضري لمدینة(

  البحوث  ت

 . مدیر التخطیط العمراني حول استراتیجیة تطویر مدینة الموصل القدیمة -كلمة المهندس زیاد عبد المنعم    -١

  أراء وتقویمات أساتذة جامعة الموصل حول مشروع التجدید الحضري لمدینة الموصل القدیمة   -٢

  .الهویة الوطنیة والتراثیة ..  القدیمة مدینة الموصل:   مدیر مركز دراسات الموصل -الدكتور ذنون الطائي    -٣

  . عمید كلیة علوم البیئة وتقاناتها– األستاذ الدكتور معاذ حامد مصطفى    -٤

 كلیة اآلثار/ األستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة   -٥

  كلیة التربیة /  قسم الجغرافیة – األستاذ الدكتور صالح الجنابي    -٦

      كلیة التربیة/ رافیة قسم الجغ–الدكتور داؤد سلیم عجاج    -٧

  كلیة التربیة/  قسم الجغرافیة-الدكتور فواز حمو النیش   -٨

  كلیة الهندسة /  قسم الهندسة المعماري–الدكتور علي حیدر سعد الجمیل    -٩

  كلیة الهندسة/  قسم الهندسة المعماري–الدكتورة حفصة العمري    -١٠

  لهندسة كلیة ا/  قسم الهندسة المعماري–الدكتور سالم الصواف    -١١

 كلیة الهندسة /  قسم الهندسة المعماري–الدكتور ناهض طه القیماقجي    -١٢

  كلیة الهندسة/  قسم الهندسة المعماري-الدكتور احمد العمري   -١٣

   رئیس قسم االجتماع  كلیة اآلداب–الدكتور خلیل محمد الخالدي    -١٤



  لرائد الراحل عبد الوهاب النعیمي للصحفي ا االستذكار التأبیني:الندوة العلمیة الرابعة والثالثون 
  مركز دراسات الموصل عقدت على قاعة ٢٠/٧/٢٠٠٩ 

  الكلمات  ت
  جامعة الموصل رئیس أُبي سعید الدیوه جي. د.كلمة  أ   -١
 مركز دراسات الموصل مدیر كلمة الدكتور ذنون الطائي رئیس اللجنة التحضیریة ،   -٢

 مدیر مركز الدراسات االقلیمیةكلمة االستاذ الدكتور ابراهیم خلیل العالف،    -٣

 فرع نینوى/ كلمة السید فوزي القاسم رئیس نقابة الصحفیین العراقیین    -٤

 كلمة الدكتور عبد الستار عبد اهللا   -٥

 نینوى/ رئیس اتحاد الكتاب واالدباء/ كلمة السید عبد اهللا البدراني   -٦

 كلمة السید سعد الدین خضر   -٧

 كلمة السید علي محمود   -٨

 .رة الفقید یلقیها السید زیاد عبد الوهاب النعیميكلمة اس   -٩

  
  



  )الحضارة العراقیة القدیمة في نینوى(ن الندوة العلمیة الخامسة والثالثو
  مركز دراسات الموصلعقدت على قاعة  ٩/١٢/٢٠٠٩ 

  عنوان البحث  اسم الباحث  ت

  م. ول في توطید الصالت الحضاریة خالل االلف الثاني قاهمیة الرحالت التجاریة اآلشوریة الى بالد االناض  حسین ظاهر حمود. د   - ١

 عالقات منطقة الموصل مع مناطق الشرق االدنى القدیمة في العصور الحجریة حسین یوسف النجم. د   - ٢

 جرائم النساء وجرائم ضد النساء واحكامها في القوانین اآلشوریة احالم سعد اهللا الطالبي. د   - ٣

 العوامل التي ساعدت على قیام االمبراطوریة اآلشوریة عبد العزیز الیاس سلطان. د   - ٤

 القصور االشوریة ممتاز حازم الدیوه جي. م.أ   - ٥

 )م.  ق٧-١٨ق (الصالت االشوریة مع منطقة حلب  ازهار هاشم شیت. د   - ٦

 اثر الجانب الدیني على شخصیة شروكین نبیل نور الدین حسین. د   - ٧

 وري في ضوء المصادر المسماریةطبقات المجتمع االش ایمان هاني سالم. د   - ٨

 النشاطات االقتصادیة لمعابد بالد اشور شیماء علي النعیمي. د   - ٩

  مفردات اكدیة من اللهجة االشوریة  محمد عبد الغني البكري. د -١٠

  )م. ق٦١٢-٩١١(جمال وانوثة الملكات االشوریات   شعالن كامل. د -١١



  )الموصل في عیون الشعراء(ي ن المهرجان الشعروالندوة العلمیة السادسة والثالث
  مركز دراسات الموصل عقدت على قاعة ٢٥/٢/٢٠١٠ 

  عنوان البحث  اسم الباحث  ت
  قصائد لالمیرة المجروحة  بشرى البستاني. د.أ   - 
 حدیقة الشهداء ذو النون االطرقجي. الشاعر د   - 

  ویا انشودة اآلتي القریب  الشاعر عبد الوهاب اسماعیل   - 
 ل الحنین عند االرض الموصلك الشاعر مظفر بشیر   - 

 الموصل الحب الشاعر حسن طه السنجاري   - 

 لمالمحي وروافدي وعطائي الشاعر عبد اهللا البدراني   - 

 هي بلدة جمعت مآثر امة الشیخ الشاعر ابراهیم فاضل المشهداني   - 

 ثالث صور للموصل الشاعر ولید الصراف   - 

 وتستیقظ هي. ..ینام التاریخ احمد جار اهللا یاسین. الشاعر د   - 

 تسدید شعري لدیون سابقة جاسم محمد جاسم. الشاعر د   -١٠

  نزف... عشقي للحدباء  بشار ابراهیم. الشاعر د   -١١

  انین على عتبات نینوى  فارس عبد اهللا الرحاوي. الشاعر د   -١٢



  شقائق الدم  ضباعة عبد العزیز. الشاعر د   -١٣

  خذي قلمي  الشاعر حسن محمد سعید الحیالي   -١٤

  ترجمان االشواق الموصلي   شهابالشاعر احمد   -١٥

  الموصل في ذاكرتي... ما نسیته   الشاعر أوس عبدالحمید االفتیحات   -١٦

  عطر الزهر من قاع البحر  الشاعر محمد محمود المشهداني   -١٧

  یا عین كل بالد االرض  الشاعرة نور خیر اهللا محمد   -١٨

  المفاجأة  الشاعر حسین اونس السلیفاني   -١٩

  اشد عیني على عینك وسهرانة اویاك  د العزیزالشاعر الشعبي محمود عب   -٢٠

  یا بالدي  الشاعر الشعبي عمر القره غلي   -٢١

  انا بیك احلم یا وطن كبل ایام  الشاعر الشعبي عمر الغریب   -٢٢

  حسن وریم  الشاعر الشعبي صهیب الحبش   -٢٣

  میالد الفرح  الشاعر الشعبي عمار الجبوري   -٢٤



  )دي الخطیب ودوره االصالحي في الموصلرشید افن(ن والندوة العلمیة السابعة والثالث
  مركز دراسات الموصل عقدت على قاعة ٢٦/٤/٢٠١٠ 

  عنوان البحث  اسم الباحث  ت

  الشیخ رشید افندي الخطیب دراسة في طروحاته االصالحیة  ذنون الطائي. د   - ١

 الشیخ رشید الخطیب الموصلي اهم مصادر تفسیره عبد اهللا فتحي الظاهر. د   - ٢

   في تفسیرهرشید الخطیبمنهج الشیخ    الوهابساریة عبد. د   - ٣

 رشید الخطیب الموصليقراءة في المدارك الدقیقة في محتویات سورة الحجرات لالستاذ  احمد قتیبة یونس. د   - ٤

   الموصلي ثقافته وآثاره العلمیةرشید الخطیب  منهل اسماعیل العلي بك. د   - ٥

  )رحمه اهللا(رشید الخطیب یخ العطاء الفكري للش  الباحث عبد الجبار محمد جرجیس   - ٦

  رشید افندي الخطیبصفحات من حیاة الشیخ   الباحث قصي حسین آل فرج   - ٧

  ومضات ولقطات.. رشید الخطیب الموصلي العالمة   الباحث المهندس عبد الرزاق الحمداني   - ٨

  
  
  
  



  )ادارة الموصل في العصور االسالمیة(ن والندوة العلمیة الثامنة والثالث
  مركز دراسات الموصلدت على قاعة  عق٨/١٢/٢٠١٠

  عنوان البحث  اسم الباحث  ت
  االدارة في مدینة الموصل واثرها على تخطیطها وعمارتها في العهدین الراشدي واالموي  احمد قاسم الجمعة. د.أ   -
 القیم والمثل االسالمیة في ادارة الموصل في عصر صدر االسالم هاشم یحیى المالح. د.أ   -

  االنجازات العمرانیة والتخطیطیة لالدارات المحلیة في مدینة الموصل في العصور االسالمیة  زم الدیوه جيممتاز حا. م.أ   -
  مالحظات حول اعمال نینوى في شرق الموصل من خالل المصادر التاریخیة  یوسف جرجیس جبو. د   -
  )م٧٥٠-٦٦١/هـ-١٣٢(والة الموصل في العهد االموي   میسون ذنون العبایجي. د   -
  العالقات الدبلوماسیة بین امارة الموصل ومملكة جورجیا في العهد الزنكي  فتحي سالم حمیدي. د..م.أ   -
   هـ٧ًقالئد الجمان البن الشعار الموصلي مصدرا لدراسة التنظیمات االداریة في الموصل في القرن   حنان عبد الخالق السبعاوي. د   -
   في ادارة قلعة الموصلدور مجاهد الدین قایماز  رائد امیر عبد اهللا. د   -
  التبعیة المتبادلة ما بین الموصل وحلب خالل القرنین الثالث والرابع الهجریین  مها سعید حمید. د   -
  مالمح المجتمع الموصلي في العصور االسالمیة  الباحث عماد غانم الربیعي   - ١٠
  االدارة في الموصل من خالل كتب الجغرافیة والرحالت  محمد نزار الدباغ. م.م   - ١١
  دیوان الموصل في عهد بدر الدین لؤلؤ  هدى یاسین یوسف. م.م   - ١٢

  



  )الطب الشعبي في الموصل(ن وسعة والثالثلتاالندوة العلمیة ا
  مركز دراسات الموصل عقدت على قاعة ١٢/٤/٢٠١١

  عنوان البحث  اسم الباحث  ت

  التداوي باالعشاب بین الفوضى والعالج  محمود الحاج قاسم. د   - ١

 الطب الشعبي واالدویة المستخدمة في الموصل لبكريعادل ا. د.أ   - ٢

  النباتات الطبیة واالدویة العشبیة  ناهدة سعید الجلبي. د.أ   - ٣

  دراسة المزایا والعیوب العلمیة..استخدام االعشاب للسكري في الموصل  نبیل نجیب فاضل. د   - ٤

  في مدینة الموصلالجوانب الفنیة لمشروع انتاج النباتات الطبیة   مظفر احمد الموصلي. د   - ٥

   دراسة تحلیلیة–الطب الشعبي والطب العلمي   عبد الفتاح محمد فتحي. د   - ٦

   دراسة میدانیة في مدینة الموصل-الطب الشعبي في االسواق  عبد الرزاق صالح محمود. م   - ٧

  العسل بین العلم والطب الشعبي  لیث حمدي عبد اهللا الطالب. م.م   - ٨

  ازهار هاشم شیت. د   - ٩
  ن عليصمود حسی. د

  جوانب من وسائل معالجة االمراض في بالد آشور

  نسرین احمد. م.م -١٠
  هیفاء احمد. م.م

  معالجة بعض امراض العیون واالسنان واالذان في الطب االشوري



الجـامع لمفـردات االدویـة "نماذج مـن االعـشاب الطبیـة فـي الموصـل والجزیـرة دراسـة مـن خـالل كتـاب   میسون ذنون العبایجي. د. م.أ -١١
  )م١٢٤٨/ هـ٦٤٦ت(البن البیطار " واالغذیة

  الوظیفة العالجیة للمیاه المعدنیة في الموصل من خالل المؤلفات الجغرافیة لیاقوت الحموي  مها سعید حمید. د -١٢

  ألبي العباس بن الرومیة" الرحلة النباتیة"نبات العاقول من خالل كتاب   محمد نزار الدباغ. د -١٣

  م١٩٥٨ب الشعبي في الموصل منذ اواخر العهد العثماني وحتى سنة الط  عروبة جمیل محمود. د -١٤

  ً عرق النسا نموذجا-الكي في الطب الشعبي في الموصل  عبد العزیز الیاس سلطان. د. م.أ -١٥

  الطب الشعبي في الموصل من خالل مجامیع عبد المحسن بك آل شریف بك  الباحث محمد توفیق الفخري -١٦

  ٢٠لشعبي الموصلي في االربعینات في قالطب ا  الباحث طالل صفاوي -١٧

  بدایات استخدام االعشاب في عالج االمراض  الباحث عبد الجبار محمد جرجیس -١٨

  العطار بین الطب الشعبي والتراث  المعشب عبد السالم طه الوتار -١٩
  
  
  
  
  
  
  



  )االربعون(الندوة العلمیة 
  )ربیة االسالمیةصالح احمد العلي وجهوده في تاریخ الحضارة الع. د.المؤرخ أ(

  مركز دراسات الموصل عقدت على قاعة ١٢/١٢/٢٠١١
  عنوان البحث  اسم الباحث

  مواقف وذكریات مع االستاذ العلي ومالمح منظوره التاریخي والحضاري هاشم المالح. د.أ 

  ربیة االسالمیةصالح احمد العلي واسهاماته العلمیة في تاریخ الحضارة الع. د.المؤرخ أ عبد الواحد ذنون طه. د. أ 

  أعتذر، وأعترف بأفضالك، شهادة اكادبیة عن العالمة صالح العلي نجمان یاسین. د. أ 

  صالح احمد العلي. د.في مؤرخیة أ  مرتضى حسن النقیب. د.أ 
  صالح احمد العلي في ذكرى ومراجعات. د.أ عادل البكري. د.أ 
   العليصالح. د.الصناعات والحرف عند أ  لیث شاكر محمود. د. م.أ 
  ٢٠٠٣ – ١٩١٨صالح أحمد العلي . د. الذكر لإلنسان عمر ثان مدونتي عن أ  یوسف جرجیس. د.م.أ 

  صالح احمد العلي والمستشرقون. د.أ  ناصر عبد الرزاق المال جاسم. د.م.أ 



 –راج في العهود االسالمیة االولى صالح احمد العلي  نحو الدراسات االقتصادیة، كتاب الخ. د.توجهات المؤرخ أ  میسون ذنون العبایجي.د.م.أ 
  ًانموذجا

  نظرة في سیرته العلمیة ومؤلفاته/ ٢٠٠٣-١٩٢٠صالح احمد العلي بك. د.أ  منهل العلي بك. د.م.أ .١٠

  صالح احمد العلي.د.المؤرخ اآلثاري أ  الباحث عبد اهللا امین اغا .١١
   دراسة خطط بغدادصالح احمد العلي وجهوده العلمیة في. د.المؤرخ أ  مها سعید حمید. د. م .١٢

 محمد ولید . د. م .١٣

  والباحث محمد توفیق الفخري .١٤
  صالح احمد العلي. د.الدواوین في بعض كتابات أ

  صالح احمد العلي ودراسته لمعالم العراق العمرانیة. د.أ  محمد نزار الدباغ. د. م .١٥

  لعربصالح احمد العلي في كتابه محاضرات في تاریخ ا. د.منهج أ  هدى یاسین یوسف. د.م .١٦

  
  
  
  
  



  ٥/١/٢٠١٢االستذكار التأبیني للراحل الشیخ علي الراوي : الندوة العلمیة الحادیة واالربعون
  على قاعة المنتدى العلمي االدبي في جامعة الموصل

 .  رئیس جامعة الموصل–أُبي سعید الدیوه جي .د.كلمة أ .١

 .سات الموصلرئیس اللجنة التحضیریة،  مدیر مركز درا/ ذنون الطائي . د.كلمة أ .٢

  السیدة تیماء النجفي مدیرة مركز ام القرى لتحفیظ القرآن الكریم .٣

 .احمد قاسم الجمعة. د.أ .٤

 عادل البكري .  د.أ .٥

 عبد اهللا فتحي الظاهر.د .٦

  عبد الستار فاضل.د .٧
 .الشیخ  خلیل ابراهیم الشكرجي .٨

 .الشیخ ابراهیم المشهداني .٩

 .المهندس  عبد الرزاق جعفر الحمداني .١٠

 .ل یونس حسین الشیخ فاض .١١

 .محمد علي الراوي .١٢

  



  ٩/٢/٢٠١١االستذكار التأبیني للراحل االستاذ الدكتور محمود الجلیلي اول رئیس لجامعة الموصل : الندوة العلمیة الثانیة واالربعون
  على قاعة المنتدى العلمي االدبي في جامعة الموصل

  

 .  رئیس جامعة الموصل–أُبي سعید الدیوه جي .د.كلمة أ .١

 .مدیر مركز دراسات الموصل/رئیس اللجنة التحضیریة/ ذنون الطائي. د. أكلمة .٢

 طاهر الدباغ. د.أ .٣

 احمد قاسم الجمعة. د.أ .٤

 هاشم المالح. د.أ .٥

 سمیر یحیى . د .٦

 الباحث عبد اهللا امین آغا .٧

 الباحث محمد توفیق الفخري .٨

  سنان عبد اهللا الجلیلي. م .٩
  
  
  
  
  



  )الثالثة و االربعون (لندوة العلمیة ا
  ٩/٤/٢٠١٢في ) دراسة تاریخیة معرفیة(رف والمهن  الشعبیة القدیمة في مدینة الموصل الح

  على قاعة المنتدى العلمي األدبي
  عنوان البحث  اسم الباحث

  مهنة الترخیم التراثیة في الموصل  احمد قاسم الجمعة.د.أ .١
  صید الطیور عند األشوریین  لقاء جلیل عیسى. د.م .٢
  آشور بالد األثریة في والمنحوتات المسماریة النصوص ضوء في السماك  شیماء علي النعیمي. د.م .٣
  حرفة الخیاطة في العصر األشوري الحدیث  وصال فیصل حمادي. م. م .٤
  صناعة الغزل والنسیج في بالد آشور حسنین حیدر عبد الواحد. م.م .٥
   النتاج الحضاريالمهن والحرف في الحقب االتابكیة المتأخرة دراسة في یوسف جرجیس جبو. د.م.أ .٦
  حرفة الغزل والنسیج في العهود القدیمة واالسالمیة ازهار هاشم شیت. د.م. ا .٧
   هـ٧ و حتى منتصف ق ٤حرفة الوراقة في الموصل منذ ق  مها سعید حمید. د.م .٨
   في العهود االتابكیةصناعة التحف المعدنیة في الموصل هدى یاسین یوسف. د.م .٩

  ناعة تكفیت المعادن في مدینة الموصل خالل العصر العباسيص  وسن عبد المطلب حسن. م.م .١٠
  مهنة العبایجي في الموصل  منذ منتصف القرن العشرین میسون ذنون العبایجي. د.م.ا .١١
  التنظیمات الحرفیة في الموصل  في أواخر العهد العثماني عروبة جمیل محمود. د.م .١٢
   العصور الحدیثة الموصل خالليمهنة الدباغة ف محمد نزار الدباغ.د.م .١٣



   خالل القرن التاسع عشرصناعة وتجارة النحاس في الموصل  عامر بلو اسماعیل. م .١٤
حرفــة (صــناعة الفخــار والتنــانیر الطینیــة فــي الموصــل خــالل العــصور الحدیثــة   الباحث علي عبد اهللا خضر .١٥

  )الكوازین
  َّالسقا من المهن المنقرضة  الباحث عبد الجبار محمد جرجیس .١٦
  المهن والحرف المنقرضة او اآلیلة لالنقراض في الموصل  حمد توفیق الفخريالباحث م .١٧
قــراءة فــي نــصوص مختــارة مـــن (بــین دال المنطــوق، ومــدلول الفعـــل : العــدادة علي احمد محمد. د. م .١٨

  )المأثور الموصلي
  نیةدراسة میدا- مهنة عائلیة متوارثة في مدینة الموصل -الطب الشعبي عبد الرزاق صالح محمود. م .١٩
  قدیما وحدیثا في مدینة الموصل حرفة الصیاغة مرح مؤید حسن. م .٢٠
   دراسة میدانیة-الحرف الشعبیة من وجهة نظر المجتمع الموصلي هناء جاسم محمد. م .٢١

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٠/١٢/٢٠١٢الموصل  في المحكیات السردیة  الندوة العلمیة الرابعة و االربعون 
  على قاعة المنتدى العلمي األدبي

  عنوان البحث  م الباحثاس
  شهادة عن الموصل في المحكیات السردیة  القاص انور عبد العزیز  .١٧
  لسالم العزاوي) جبل شامخ(و ) الشجرة والعیون(جدل االنسان والمكان في قصتي  مؤید الیوزبكي. د.أ .١٨
  محمد جواد حبیب البدراني .د.أ .١٩

 جمان فیصل الطائي. م.     و م
  لثامر معیوف) هالكسكان ال(انماط المكان في 

  شهادة شخصیة. بین التخلیق الجماعي، والتوظیف، الفني، والمخیال الفردي.. الحكایة الشعبیة والمسرود  عمار احمد عبد الباقي الصفار.د.م.أ .٢٠
  التوظیف القصصي للشخصیة الواقعیة  احمد جار اهللا یاسین. د. م. أ .٢١
  لغانم خلیل) یوم غابت الشمس(وظیفیة والداللیة لصنع الخطاب في روایة التحوالت ال  صالح محمد عبد اهللا العبیدي . د.م.أ .٢٢
  ًالمكان في قصص حكمت صالح انموذجا  نبهان حسون السعدون. د. م.أ .٢٣
  المكان في قصة طائر الماء النور عبد العزیز  احمد قتیبة یونس. د. م. أ .٢٤
  )نار الشتاء والصیف( قراءة في قصة -المكان تفاعل الشخصیة والموقف و–العالمة السردیة   فیصل القصیري . د.م .٢٥
  )ًابونا انموذجا(لنزار عبد الستار ) رائحة السینما(المسكوت عنه في   محمد عبد الموجود البدراني . د.م .٢٦
ًالموصل فضاءا سردیا(بالغة المكان المحلي   ریم محمد طیب حفوظي . د.م .٢٧    في قصص بیات مرعيقراءة) ً

                               -ًانموذجا-روایة موسیقى سوداء للروائي نجمان یاسین: رماد االمكنة وسلطة المحكي في الروایة الموصلیة  لرحاوي فارس عبد اهللا بدر ا. د.م .٢٨
   الموصلیة الشعبیةالحكایات قراءة لنماذج من: مالمح المكان في المحكي الشعبي  علي احمد محمد . د. م .٢٩

  



  یة الخامسة واألربعونالعلمندوة لا
  ١٥/٤/٢٠١٣   الظواهر االجتماعیة في الموصل

  )دراسة میدانیة في مدینة الموصل (دور وسائل االتصال الحدیثة في انحراف الشباب : وعد إبراهیم خلیل. د.م.ا .١
  اجتماعي-ر طبيدراسة وصفیة من منظو- ، مشكلة صحیة ومجتمعیة في مدینة الموصلالتدخین عبد الفتاح محمد فتحي.د.م.أ .٢

  اثر الریاضة في التنشئة االجتماعیة  رعد احمد امین الطائي.د.م .٣

 د ازهار یحیى قاسم.م.ا .٤

  ندى لقمان الحبار. و م   .٥

   الموصليممارسات  دخیلة على المجتمع" االیمو"

  -لى الموظفین في مدینة الموصل دراسة میدانیة ع-تفسیر ظاهرة الفساد اإلداري وفق النظریة البیروقراطیة أحمد عبد العزیز. م.أ  .٦

   بین الكلیات العلمیة واإلنسانیةدراسة مقارنة مشكالت التدریسیین في جامعة الموصل عبد الرزاق صالح محمود.م .٧

  "دراسة انثروبولوجیة"التنشئة االجتماعیة الموصلیة ومتغیرات العصر  حارث علي العبیدي. م .٨

  دراسة میدانیة في مدینة الموصل-زام الدیني والتقلید االجتماعيالحجاب بین االلت : هند عبد اهللا احمد. م .٩

  )دراسة تحلیلیة للمعوقات المجتمعیة(تولي المرأة الموصلیة الوظائف اإلداریة العلیا  : نور یحیى یوسف.م.م .١٠



   دراسة تحلیلیة-الطالق وأسبابه في مدینة الموصل   : هناء جاسم السبعاوي.م .١١

   دراسة میدانیة في مدینة الموصل-قع األرملة الشابة وا : نورا مجید علي. م.م .١٢

  )العولمة وتأثیراتها على األسرة الموصلیة( : م دالیا طارق عبد الفتاح.م .١٣

  ظاهرة انتشار األلعاب االلكترونیة في مدینة الموصل و تأثیراتها على الفرد : مرح مؤید حسن. م .١٤

  راسة میدانیة في مدینة الموصل د-مع العراقي لعنف اللفظي في المجتا  :نجالء عادل حامد. م. م .١٥

  ظاهـــرة تســول األطفال دراسة اجتماعیة میدانیة في مدینة الموصل :ریم عبد الوهاب إسماعیل. م.م .١٦

  -دراسة میدانیة في مدینة الموصل" مشاهد العنف و أثرها في تنمیة السلوك العدواني لدى األطفال"  : م نسمة محمود سالم.م .١٧

   میدانیة في جامعة الموصل-  دراسة اجتماعیة -  في ظل العولمةاألخالقیةتغیر القیم   : م أیوب محمدری.م.م .١٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  رؤیة انطباعیة: شارع النجفي عماد الدین خلیل. د.أ .١
  سینات القرن العشرین   شارع النجفي والثقافة في خم     هاشم المالح. د. أ .٢
  جامع العباس معلم أثري في شارع النجفي  احمد قاسم الجمعة. د.أ .٣
  ًشارع النجفي قبل  ثمانین عاما  عادل البكري. د .٤
  وذكریات. . شارع النجفي تاریخ   محمود الحاج قاسم. د .٥
  )ي احمد محمدعل. د(والتجاوز یلقیه ... االنهیار... االزدهار: شارع النجفي  انور عبد العزیز .٦
  )زیاد عبد الوهاب النعیمي. د(یلقیه  عكاظ الموصل خصوصیة حرفیة  وشناشیل متمیزة.. شارع النجفي  عبد الوهاب النعیمي .٧
  ونظرة میدانیة  شمولیة عنه: النجیفي إستذكارات )   قیصریة- سوق(شارع  عبد اهللا امین آغا  .٨
  قصة إنشاء  شارع النجفي  عبد الجبار محمد جرجیس .٩

  دور شـارع ألنجفـي  فـي حركـة النشـر   ذاكر خلیل العلي .١٠
  ذكریات  الثقافة..شارع النجیفي عماد الربیعي .١١
  شارع النجفي في ذاكرة الزمان طالل صفاوي .١٢
  استطالع میداني–شارع النجفي  محمد نزار الدباغ. د.م .١٣

  

  

  



  ٤٧الندوة العلمیة 

  ٢٣/٣/٢٠١٤موح الواقع والط .. المسرح التربوي في الموصل

  ًأنموذجا) عروض النشاط المدرسي في تربیة محافظة نینوى (إشكالیة األداء في عروض المسرح المنهجي محمد اسماعیل الطائي . د.م.أ .١
  )عقدة الترفع (  من إشكالیات الكتابة إلى األطفال  محمد صالح رشید الحافظ. د.م.أ .٢
  تربويتوظیف التعلیمیة في المسرح ال جدعانعبد اهللا  .٣
  تجربة رائدة مسرح الدمى في دار حضانة جامعة الموصل نذیر عبد الغني العزاوي. د. م .٤
  أثر مسرح األطفال في التنشئة التربویة واالجتماعیة علي غانم سعد اهللا الذنون. د .٥
  تحسین تدریس اللغة العربیة بأسلوب مسرحة المنهج  بشار ندیم احمد الباججي. د .٦
  لطالل حسن) هیال یارمانة( في مسرحیاتقراءة  :مسرحة الموروث الشعبي بیديعلي احمد الع. د.م.أ .٧
  المالمح التربویة في المسرح السریاني نشأت مبارك صلیوا. د .٨
  القیم التربویة قي مسرحیات موفق الطائي احمد قتیبة یونس. د.م.أ .٩

   ذات الوظیفة التعلیمیة والتربویةقراءة في نصوص مسرحیات الدمى لطالل حسن، نذیر عبد الغني العزاوي.د.م.أ .١٠
   من رواد كتاب المسرح التربوي في الموصل- فاضل محمد عبد اهللا  فارس عبد اهللا بدر الرحاوي. د .١١
   في نصوص طالل حسن المسرحیة لدراميا البناء:  هبة طالل محسن العزاوي .١٢

  

  
  



  ٤٨الندوة العلمیة 
  ٤/٤/٢٠١٨الموصل واستشراف المستقبل 

  عنوان البحث  اسم الباحث
  استنطاق مئذنة الجامع النوري في الموصل .١  احمد قاسم الجمعة. د.أ .١
  الجانب العمراني انموذجا نحو تحقیق صورة حضریة مستقبلیة مشرقة لمدینة الموصل .٢  ممتاز حازم داود الدیوه جي . م.أ .٢
 مازن جابر عمر النعمة. م .٣

اعادة بناء المدن المدمرة من جراء الحرب، مع عرض بعض التجارب المحلیة والعالمیة في مشاریع  .٣
  .للتجارب العراقیة ما بین عقدي الخمسینات والتسعینات في الحفاظ على النسیج الحضري القدیم وتنمیته

  المهندس المعماري عمار عبداهللا احمد .٤

  محمد محفوظ طه. م.و م .٥
  صورة الموصل القدیمة في واجهتها النهریة .٤

رؤیة مستقبلیة في اعادة اعمار بعض مواقع المدینة القدیمة مستنبطة من الحمیمیة المجتمعیة لمدینة  .٥ ّلطعانلیث محمد ا. د.م.أ .٦
  الموصل

عماد هاني . د.م.و أ محمد منهل كرجیة. د.م .٧
  ّالعالف

  العمارة الحضریة في مدینة الموصل .٦

  التعلیم  وآفاق المستقبل في مدینة الموصل .٧  علي نجم عیسى.د.أ .٨
    حصانة للذات والفكر الموصلي- التعلیم والعمل والعرف األسري   .٨  د صالح رشید الحافظمحم. د.م.أ .٩

   من وجهة نظر كوادرها٢٠١٧التحدیات التي واجهت العملیة التعلیمیة في مدارس مدینة الموصل عام   .٩  مرح مؤید حسن. م .١٠



و السیدة نغم  د حمدان رمضان محمد.م.ا .١١
  دحام العبیدي

على المواطن الموصلي بعد عملیة التحریردراسة نقدیة  عیاتها االنسانیةاعیة وتدواقع التكلفة االجتما .١٠
  تحلیلیة

  رؤیة انثروبولوجیة للواقع الراهن) القیم االجتماعیة الموصلیة وعالقتها بأنماط السلوك االجتماعي( .١١  حارث علي العبیدي. م.أ .١٢
  لمحلة الموصلیةسبل اعادة الوحدة االجتماعیة في ا .١٢  حال حسن احمد الدباغ.د. م .١٣
  دور وسائل االعالم الموصلي في المحافظة على المال العام .١٣  احمد عبد العزیز. د. م.أ .١٤
  آلیات تفعیل الوعي البیئي في مدینة الموصل .١٤  هناء جاسم السبعاوي. م .١٥
  حمایة اآلثار والتراث الثقافي في ظل قواعد القانون الدولي .١٥  زیاد و عدي عبدالوهاب النعیمي. د.م .١٦
  واجهات البیوت الموصلیة وسبل المحافظة علیها .١٦   میسون ذنون العبایجي.د.م.أ .١٧
  )والطموحات األهداف(الموصل  مدینة في المادي غیر الثقافي الموروث على للحفاظ الوطنیة األهمیة .١٧  العبیدي محمد احمد د علي. م. أ .١٨
  وسبل إعادة بنائه جامع النبي یونس .١٨  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .١٩
  صناعة الغزل والنسیج في الموصل وسبل تطویرها .١٩   الخالق علي السبعاويحنان عبد. د.م .٢٠
   وسبل المحافظة علیها المعدنیة في الموصل والصناعاتالحرف .٢٠  هدى یاسین یوسف الدباغ.د. م .٢١
  دور الجهد الحكومي في محاولة إعادة المؤسسات الرسمیة في مدینة الموصل .٢١  محمد نزار الدباغ.د.م .٢٢
  - لواقعه المستقبلياستشرافیةرؤیة -   مشهد اإلمام یحیى بن القاسم .٢٢  دمها سعید حمی. د.م.أ .٢٣

  

  

  

  



  ٥٠الندوة العلمیة 
  ١٢/١٢/٢٠١٨  دراسات في منجزه المعرفي:عمادالدین خلیل .  د.المفكر أ

  عنوان البحث  اسم الباحث

  ومنهجیته في التحلیل التاریخياألستاذ الدكتور عمادالدین خلیل : المحاضرة االفتتاحیة  ذنون الطــائي. د.أ .١

  في كتابه التفسیر االسالمي للتاریخ رؤیة الدكتور عماد الدین خلیل لحركة التاریخ  نایف محمد شبیب.د.م.أ .٢

  عماد الدین خلیل. د.المنهج االسالمي في كتابة التاریخ والسیرة عند أ میسون ذنون العبایجي. د.م.أ .٣

  ً نموذجا) للتاریخاإلسالميالتفسیر (فكریة من خالل كتابه  خلیل وجهوده العماد الدین  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٤

  في كتابات الدكتور عماد الدین خلیل التأریخیة الدولة العثمانیة محمود صالح سعید. د.م.أ .٥

  منهج األستاذ الدكتور عماد الدین خلیل في دراسات العلوم القرآنیة  مها عبدالعزیز الحبار.د. م .٦

  ) للتاریخاإلسالميالتفسیر  (هفي كتاب منهج الدكتور عماد الدین خلیل  بد الخالق السبعاويحنان ع.د.م .٧

  )مأساتنا في أفریقیا(في أفریقیا من خالل كتاب الدكتور عماد الدین خلیل ) اسرائیل(تغلغل   رابحة محمد خضیر عیسى. د.م .٨

  الدكتور عماد الدین خلیلأصول تشكیل العقل المسلم عند   رائد امیر عبداهللا الراشد.د.م.أ .٩

  ًنموذجا) نورالدین محمود زنكي وتجربته االسالمیة(المعطیات الحضاریة عند عمادالدین خلیل   مها سعید حمید. د.م.أ .١٠



  قراءة في المصنفات البلدانیة لألستاذ الدكتور عمادالدین خلیل  ّمحمد نزار الدباغ. د.م .١١

  عمادالدین خلیل. د.أ  قراءة فكریة في كتابات- في السیرة النبویة البعد الحضاري  ّإیمان عبدالحمید الدباغ.د.م .١٢

  منهج عمادالدین خلیل في كتابه عمادالدین زنكي  ّهدى یاسین یوسف الدباغ.د.م .١٣

  قراءة جمالیة في فكر النورسي من خالل كتابات الدكتور عمادالدین خلیل  مها غانم شریف النعیمي. د.م .١٤

  عمادالدین خلیل للفكر الغربي. د.تطور رؤیة أ  سمناصر عبدالرزاق المالجا.د.أ .١٥

  )مأساتنا في أفریقیا(التبشیر في افریقیا من خالل كتاب الدكتور عمادالدین خلیل   لمى عبدالعزیز مصطفى.د.م.أ .١٦

  عمادالدین خلیل ومعطیات المستشرقین في التاریخ اإلسالمي  محمدعلي صالح الویس. د.م.أ .١٧

  )قراءة وتحلیل(كر في عالم الغرب في منظور الدكتور عمادالدین خلیل أزمة الف  أبو بكر موفق.م.م .١٨

  الرؤیة المكانیة في روایة اإلعصار والمئذنة لعمادالدین خلیل  نبهان حسون السعدون. د.م.أ .١٩

  جمالیات المكان في روایة اإلعصار والمئذنة للروائي عمادالدین خلیل  بشار ندیم احمدالباججي.د.م.أ .٢٠

  النسق الثقافي في روایة االعصار والمئذنة لعمادالدین خلیل  د محمد العبیديعلي احم.د.م.أ .٢١

  عمادالدین خلیل ومسیرته األدبیة  عمر أحمد سعید. د.م .٢٢



  ٥١الندوة العلمیة 
  ٢٠١٩ نیسان ١٠أھمیة المخطوطات الموصلیة في الدراسات المعرفیة في  

  عنوان البحث  اسم الباحث

  اثراء في اعادة تشكیل الحدث.. الموصلمخطوطات   ذنون الطــائي. د.أ .١

  مساهماتي في تحقیق المخطوطات الطبیة في مكتبة االوقاف العامة بالموصل الطبیب محمود الحاج قاسم .٢

المفتي محمد حبي العبیدي والنشئ الجدید ووزارة المعارف من خالل مخطوطته الموجهة الى نجیب الراوي وزیر  الباحث محمد توفیق الفخري .٣
  ارفالمع

   دراسة وتحقیق-ذكر الخصال الى سبب زوال دول الملوك وسلطانهم البن المحق الموصلي  مهدي محمد علي. م.م .٤

  آثار ابن جني الموصلي بین المخطوط والمطبوع مظفر حسین علي. د .٥

  مقتطفات من فتاوى مفتي الموصل العبیدي في مخطوطاته  محمد ولید عبدصالح. د.م .٦

  - دراسة احصائیة تحلیلیة-مخطوطات الجغرافیة االسالمیة في كتاب مخطوطات الموصل للدكتور داؤد الجلبي  اغّمحمد نزار الدب. د.م.أ .٧

  تسبیع قصیدة البوصیري ذخر المعاد في معارضة بانت سعاد  الباحث علي عبداهللا محمد .٨

  .م٢٠ واوائل القرن –م ١٩/هـ١٣ة خالل قنظرة الى المنهاج الموصلي المخطوط في المدارس الدینی  ّالباحث عمر عبدالغفور القطان .٩



  )م١١٢١/هـ٥١٥ت(مخطوطة القصیدة الطغرائیة البو اسماعیل الحسین بن علي الطغرائي   مها سعید حمید. د.م.أ .١٠

  المحفوظ في مكتبة االوقاف بالموصل) م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت(اهمیة مخطوط كامل التواریخ للمؤرخ ابن االثیر  میسون ذنون العبایـجي. د.م.أ .١١

هدى یاسین یوسف .د.م.أ .١٢

  ّالدباغ
 -  دراسة في مخطوطات القرآن الكریم والعلوم الدینیة- مخطوطات المكتبة المركزیة في الموصل لسعید الدیوه جي

  )ًانموذجا(الحدیث الشریف 

حنان عبد الخالق .د.م .١٣

  السبعاوي
قراءة )  هـ٣٧٤ت (موصلي البي الفتح االزدي ال) (مخطوطة أسماء من یعرف بكنیته من أصحاب رسول اهللا 

  ًفي نسخة مكتبة الریاض أنموذجا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٥٢الندوة العلمیة   
 ٢٠١٩/ ٢٣/٥اهمیة الموصل في المصادر التاریخیة 

  )الموصل والذاكرة التاریخیة( ذنون الطائي. د.أ .١

  ) مضامینه التاریخیةدراسة في(كتاب حولیات الموصل لبسام الجلبي  هاشم المالح. د.أ .٢

  هـ٥٨٠وصف الموصل البن جبیر سنة  احمد قاسم الجمعة. د.أ .٣

دراسة وتحقیق في الجغرافیة (قرى سریانیة وعربیة منسیة من خالل كتابي تاریخ الموصل لالزدي والرؤوساء لتوما المرجي عامر عبداهللا الجمیلي. د.أ .٤

  )التاریخیة

  . في كتاب الفتوحات المكیة لمحي الدین بن عربيذكر الموصل بشار ندیم الباججي.د.م.أ .٥

  دراسة ببلوغرافیة-ما ُألف عن الموصل في التاریخ رأفت لؤي حسین آل فرج. د.م.أ .٦

  .استقرار القبائل العربیة في مدینة الموصل من خالل المؤرخین المتقدمین فراس غانم محمد. د.م .٧

  .ر التاریخیةتل النبي یونس في المصاد ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٨

  .ًمصدرا لدراسة التاریخ الثقافي لمدینة الموصل) م٩٥٤/هـ٣٣٤ت(كتاب طبقات محدثي اهل الموصل البي زكریا االزدي  میسون ذنون العبایـجي.د.م.أ .٩



  .ًمصدرا لتاریخ الموصل) م١٢٦١/هـ٦٦٠ت(الكتب المفقودة في كتاب بغیة الطلب البن العدیم  مها سعید حمید.د.م.أ .١٠

  .هـ٨- ٦الموصل من خالل كتابات بعض الرحالة المغاربة واألندلسیین خالل فترة القرنین  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١١

  .م١٠/هـ٤الحیاة االجتماعیة في الموصل في ق   حنان عبدالخالق السبعاوي. د.م .١٢

  .ًمصدرا لدراسة بلدان الموصل) م١٥٤٠/هـ٩٤٧ت(لباخرمة الحمیري ) النسبة الى المواضع والبلدان(كتاب  محمد نزار الدباغ.د.م.أ .١٣

  .تأسیس الجمعیة الطبیة اإلسالمیة العراقیة في الموصل ودورها اإلنساني في خدمة المجتمع محمود الحاج قاسم. د .١٤

  م١٩٢٦دور المفتي العبیدي في مؤتمر الخالفة في القاهرة الباحث محمد توفیق الفخري .١٥

  .دي لمدینة الموصل من خالل كتابات الرحالة الفرنسي اولیفییهالواقع االقتصا لمى عبدالعزیز مصطفى. د.م.أ .١٦

   من خالل وثیقة سریانیة١٧٤٣دور السریان في توثیق آثار غزو نادر شاه للموصل عام  اطالل سالم حنا. د.م.أ .١٧

  .الجانب الحضاري لمدینة الموصل من خالل كتابات الرحالة الفرنسي دوبریه رابحة محمد خضیر. د.م.أ .١٨

  .الموصل ونینوى توأمان تاریخیان مهمان حث عبداهللا امین آغاالبا .١٩

  .دراسة في سیرته وما تبقى من شعره: شرف الدین بن االثیر ّالباحث عمر عبدالغفورالقطان .٢٠

  .هبات وهدایا سالطین السالجقة  عمر احمد سعید. د.م.أ .٢١



  )دراسة في طبیعتها واتجاهاتها(اریخ الموصل ًموسوعة الموصل الحضاریة مصدرا لكتابة ت محمود صالح سعید.د.م.أ .٢٢

  .الجمعیات االسالمیة الموصلیة في الوثائق التاریخیة ّایمان عبدالحمید الدباغ.د.م.أ .٢٣

  .دور رجاالت الموصل في تغییر السلطة في العراق الباحث میسر محمد الذنون .٢٤

  .م في التوثیق االحصائي لسكان مدینة الموصل١٨٣٩/هـ١٢٥٥ة الموصل سنةاهمیة دفتر النفوس العثماني لمدین الباحث علي عبداهللا محمدخضر .٢٥

  م١٣٤٩/هـ٧٤٩مصادر تراجم اهل الموصل في كتاب مسالك االبصار البن فضل اهللا العمري ت مظفر حسین  علي. د.م .٢٦

  .الموصل في كتابات سعید الدیوه جي فاتن یونس المعاضیدي. د.م.أ .٢٧

  .م من خالل مخطوطة یتیمة العصر١٦٧٤/هـ١٠٨٥ي حیاة ابن میمي الموصلي ت قراءة ف مهدي محمد علي. م.م .٢٨

  .م١٩٠٩- ١٨٧٠االوضاع الصحیة في الموصل من خالل السالنامات العثمانیة  نسیبة عبدالعزیز.د.م.أ .٢٩

  .االزیاء في الموصل من خالل كتابات الرحالة االجانب في العهد العثماني عروبة جمیل محمود. د.م.أ .٣٠

   من خالل مذكرات محمود شیت خطاب١٩٥٩حركة الشواف في الموصل  حمد ولید عبدصالحم.د.م .٣١

  .اهمیة الموصل من وجهة نظر المؤرخ بیرسي كمب عامر بلو اسماعیل. م .٣٢

 


