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 لماذا انشئت المدرسة المستنصریة جزیل عبدالجبار الجومرد.د.أ   .١
 المال عثمان الموصلي ودوره النهضوي ذنون الطائي.د.أ   .٢
 ١٩٦٨-١٩٦٤االتحاد االشتراكي في الموصل ذنون الطائي.د.أ   .٣
 الموصل في مواجهة التحدیات البریطانیة ذنون الطائي.د.أ   .٤
فیة مع بالد الشام واستنبول في العهد صالت الموصل الثقا ذنون الطائي.د.أ   .٥

 العثماني
صالت الموصل الثقافیة مع بالد الشام واسطنبول في  ذنون الطائي.د.أ   .٦

 العهد العثماني
 الشیخ ابراهیم النعمة دراسة تحلیلیة في طروحاته النهضویة ذنون الطائي.د.أ   .٧
 صالحیةمحمود المالح دراسة تحلیلیة في مقاالته اال ذنون الطائي.د.أ   .٨
ًملفات مدیریة التربیة مصدرا لدراسة تاریخ التعلیم في   ذنون الطائي.د.أ   .٩

  الموصل
الصالت الثقافیة بین الموصل والشام في عصر النهضة   ذنون الطائي.د.أ .١٠

  العربیة
  )سیرته ورؤیته التأریخیة(إبراهیم خلیل العالف   ذنون الطائي.د.أ .١١
درید عبد القادر نوري واسهاماته العلمیة االستاذ الدكتور   ذنون الطائي.د.أ .١٢

  في الفكر والتاریخ االسالمي
   دراسة في سیرته ١٩٤٢-١٨٥٣الشیخ محمد الرضواني   ذنون الطائي.د.أ .١٣
احمد قاسم الجمعة وجهوده في مجال التاریخ واالثار .د.أ  ذنون الطائي.د.أ .١٤

  االسالمیة
لبطولة والتصدي في رمز ل) باشطابیا(قلعة الموصل   ذنون الطائي.د.أ .١٥

  .العصر الحدیث
 قصر توفیق –من تاریخ وآثار قصور مدینة الموصل   ذنون الطائي.د.أ .١٦

  ًأفندي الفخري نموذجا 
 .E. K. H( بقلم ویلكي یونك ١٩٠٩الموصل في سنة   ذنون الطائي.د.أ .١٧

E. wilkie young) (دراسة نقدیة(  
ته االصالحیة في النهوض الشیخ عبد اهللا النعمة ودعوا  ذنون الطائي.د.أ .١٨

  االجتماعي
 ١٩٦٨-١٩٦٢مهام قوات الشرطة في لواء الموصل   ذنون الطائي.د.أ .١٩

  )دراسة وثائقیة(
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  الحس القومي في شعر أحمد الفخري  سالم احمد الحمداني.د.أ .٢٠
  البعد القومي العربي في شعر عدنان الراوي  سالم احمد الحمداني.د.أ .٢١
  شخصیة في مسرحیات نعوم فتح اهللا السحارال  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٢
  لمحمد اسماعیل) مسرحیة المؤلف(البناء الدرامي في   احمد قتیبة یونس .د.م.أ .٢٣
داللة االلوان لمتحف التراث الشعبي في مركز دراسات  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٤

 الموصل
 یةالتفكیر الخرافي في الحكایة الشعبیة الموصل احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٥
 بنیة الحدث في الحكایة الشعبیة الموصلیة احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٦
 نموذج الشخصیة المحوریة في حكایة الموصل الشعبیة احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٧
  )ابن دانیال نموذجا(البناء الدرامي في مسرح خیال الظل   احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٨
  )ابن دانیال نموذجا(رح خیال الظل تقنیات العرض في مس  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٢٩
اشعار الترقیص وما یغني لألطفال في (ذكوریة الجسد في   احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٠

  )الموصل
  المشهد السلطوي في مسرحیات حسین رحیم  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣١
  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٢

  
نماذج (داللة الصورة في النص المسرحي الموجه لالطفال 

  )صوص االطفال المسرحیة في مدینة الموصلمن ن
  قراءة موضوعاتیة في مسرحیات حنا حبش  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٣
  االغتراب الثقافي في مسرحیات بیان محمد حسین مرعي  احمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٤
  داللة المهن والحرف في الحكایة الشعبیة الموصلیة  احمد قتیبة یونس .د.م.أ .٣٥
  ًالمسكوت عنه في قصص احمد جار اهللا القصیرة جدا  یبة یونس احمد قت.د.م.أ .٣٦
  التعلیمیة في مسرحیات موفق الطائي   احمد قتیبة یونس .د.م.أ .٣٧
  .القناع في مسرحیات طالل حسن  أحمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٨
أثر اللعب في تنمیة البعد الحركي لدى اطفال حضانة   أحمد قتیبة یونس.د.م.أ .٣٩

  ًنموذجا) میةالد(جامعة الموصل 
عروض محمد (دائریة اإلستقبال في العرض المسرحي   أحمد قتیبة یونس.د.م.أ .٤٠

  ًإنموذجا) إسماعیل
 الحجابة في الدولة العربیة االسالمیة ادریس سلیمان محمد.د.م.أ .٤١
 التصوف في الموصل خالل حقب الزنكیین ادریس سلیمان محمد.د.م.أ .٤٢
العمراني في الموصل خالل العصور االسالمیة النشاط  ادریس سلیمان محمد.د.م.أ .٤٣

 المتقدمة
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هرثمة بن اعین ودوره في الحیاة السیاسیة واالداریة في  ادریس سلیمان محمد.د.م.أ .٤٤
 الموصل

 االحجار الكریمة، مدلوالتها واستعماالتها عند اآلشوریین  ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٤٥
  اآلشوریینالزخرفة النباتیة عند ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٤٦
 التقاضي والمحاكم في العراق القدیم ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٤٧
 االحتفاالت الملكیة االشوریة ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٤٨
مشاریع االرواء االشوریة من خالل دراسة النصوص  ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٤٩

 الملكیة
 االسوار والبوابات االشوریة ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٥٠
 دور المرأة في الحضارة االشوریة ار هاشم شیتازه.د.م.أ .٥١
 دور االسرى المرحلین في بالد آشور ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٥٢
  المیاه في المعتقدات واألساطیر اآلشوریة  ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٥٣
  األخشاب في الحضارة اآلشوریة  ازهار هاشم شیت.د.م.أ .٥٤
  الك الخلیج العربيالصالت اآلشوریة مع مم  أزهار هاشم شیت.د.م.أ .٥٥
 مدارس الموصل في العهد االتابكي واشهر مدرسوها ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٥٦
وعالقته ببني ) رضي اهللا عنه(الخلیفة عمر بن الخطاب  ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٥٧

 مخزوم
صلى اهللا (العالقات االجتماعیة بین عشیرة الرسول محمد  ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٥٨

 ر قریش خالل عصر الرسالةوعشائ) علیه وسلم
 حملة ابو بصیر ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٥٩
عالقات المصاهرة وتعدد الزوجات داخل عشیرة عبد  ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٦٠

 المطلب
 خطط مدینة الموصل في العهد الراشدي ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٦١
ام حتى القرن العالقات الثقافیة مابین الموصل وبالد الش ریاض هاشم هادي.د.م.أ .٦٢

 السادس الهجري
المعتقدات الشائعة في الموصل وبغداد اواخر العهد   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٣

  - دراسة موازنة–العثماني 
  الحضانة والنفقة في الموصل اواخر العهد العثماني  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٤
  مانيالحواالت في الموصل أواخر العهد العث  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٥
  الرحوات في الموصل اواخر العهد العثماني  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٦
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  األراضي السنیة في الموصل في العهد العثماني  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٧
األوقاف في الموصل منذ أواخر العهد العثماني وحتى   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٨

  ١٩١٨سنة 
یا االحوال الشخصیة في محكمة الموصل نماذج من قضا  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٦٩

 ١٩١٨الشرعیة منذ اواخر العهد العثماني وحتى سنة 
  )النكاح والطالق(

البیع والشراء في الموصل منذ اواخر العهد العثماني وحتى   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧٠
  ١٩١٨سنة 

هد وضع المرأة االجتماعي في الموصل منذ أواخر الع  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧١
  م١٩١٨العثماني وحتى سنة 

المالبس واألزیاء الموصلیة منذ أواخر العهد العثماني   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧٢
  م١٩١٨وحتى سنة 

مهور الزواج في الموصل خالل العهد العثماني في   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧٣
  سجالت المحكمة الشرعیة

ي الموصل خالل العهد العثماني في مدیر اموال االیتام ف  عروبة جمیل محمود .د.م.أ .٧٤
  سجالت المحكمة الشرعیة

المختار ودوره االجتماعي في الموصل أواخر العهد   عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧٥
  العثماني 

الضرائب والرسوم في الموصل وآثارهما االجتماعیة   عروبة جمیل محمود .د.م.أ .٧٦
  واالقتصادیة أواخر العهد العثماني 

التكایا في الموصل منذ أواخر العهد العثماني حتى سنة   میل محمودعروبة ج.د.م.أ .٧٧
١٩١٨  

  .األهمیة االجتماعیة للجامع النوري  عروبة جمیل محمود.د.م.أ .٧٨
لعماد ) السیف والكلمة(سردنة الواقعة التاریخیة في روایة   علي احمد محمد.د.م.أ .٧٩

  الدین خلیل
للقاص سالم ) سكاكر البرجس(ایة االحالة الرمزیة في رو  علي احمد محمد.د.م.أ .٨٠

  سلطان
  النسق الثقافي في روایة اإلعصار والمأذنة لعماد الدین خلیل  علي احمد محمد.د.م.أ .٨١
الثقافة الشعبیة وحضورها في الخطاب الروائي الموصلي   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٢

  المعاصر
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  )والداللةالموضوع (اغاني ترقیص االطفال في الموصل   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٣
دراسة (بنیة الخطاب السردي في قصص انور عبد العزیز   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٤

  )فنیة
عبد الوهاب / جمالیات المكان في السرد القصصي   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٥

  ًالنعیمي انموذجا
فاضل محمد : للقاص ) ذاكرة محلة(السیرة الذاتیة في   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٦

  عبد اهللا
للقاص احمد ) االقمار الشائكة(قراءة في : فعل السرد  علي احمد محمد.د.م.أ .٨٧

  العبیدي
قراءة في : الشعبي في الرسمي بین التلقائیة والتصنع   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٨

  مروات عمار احمد عبد الباقي
هیال ( االستلهام الفني للثقافة الشعبیة قراءة في مسرحیات   علي احمد محمد.د.م.أ .٨٩

  للقاص طالل حسن ) ة یارمان
 دراسة میدانیة –البعد التداولي لألمثال الشعبیة الموصلیة   علي احمد محمد.د.م.أ .٩٠

-   
مدینة الموصل ) المواضع الدالة(التنظیم السیمیائي للمدینة   علي احمد محمد.د.م.أ .٩١

  ًإنموذجا 
 المضامین –ألعاب األطفال وأغانیها في الموصل   علي احمد محمد.د.م.أ .٩٢

  الدالالت و
  .السردي والتصویري في ملحمة الموصل لفتح اهللا القادري  علي احمد محمد.د.م.أ .٩٣
دراسة موازنة بین (صورة المرأة في األمثال الشعبیة   علي احمد محمد.د.م.أ .٩٤

  ).الموصل وحلب
 مكتبة سعید الدیوه جي فاتن یونس محمد.د.م.أ .٩٥
 لعهد العثمانيالمراة الموصلیة في ا فاتن یونس محمد.د.م.أ .٩٦
نقابة االشراف في الموصل خالل القرنین الثامن والتاسع  فاتن یونس محمد.د.م.أ .٩٧

 عشر المیالدي
 النشاط الحرفي لمدینة الموصل خالل القرن التاسع عشر فاتن یونس محمد.د.م.أ .٩٨
الصراع بین الدولة العثمانیة والدول المجاورة وتأثیرها على  فاتن یونس محمد.د.م.أ .٩٩

 لطرق التجاریة في الموصلا
 حقائق جدیدة عن ابن جبیر من خالل مخطوط موصلي محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٠
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 نصوص عن الموصل في كتاب مروج الذهب للمسعودي محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠١
في البحث ) م٩٤٦/  هـ٣٣٤ت (ابو زكریا االزدي  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٢

  عاصرالتاریخي الم
قراءة في المصنفات البلدانیة لألستاذ الدكتور عماد الدین  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٣

  خلیل
دراسة –م٩٥٥/هـ٣٣٤علي بن احمد العمراني الموصلي  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٤

  -في سیرته العلمیة
  .قلعة الموصل في حقب الزنكیین محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٥
المخططات الفلكیة في مكتبة األوقاف بالموصل دراسة  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٦

  ببلوغرافیة
  طباع اهل الموصل في النصوص البلدانیة محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٧
 دراسة نص في –خزانة كتب شخصیة في حدیثة الموصل  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١٠٨

   -كتاب الفهرست 
  بني الرواد الموصلیون ودورهم السیاسي في اذربیجان  حمید الدباغمحمد نزار.د.م.أ .١٠٩
 الرحلة الى الموصل من خالل كتاب الفهرس البن الندیم محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١٠

دراسة في العالقة الثقافیة بین ابن الندیم وعلماء عصره (
 )من الموصلیین

  االوربي بنیامین التطیليالموصل في مشاهدات محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١١
دراسة االثر السیاسي (اعالم موصلیون في االندلس  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١٢

  )م١٢/هـ٦والعلمي للعلماء حتى القرن 
  نینوى في المصادر البلدانیة محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١٣
لمؤرخ الموصلي عز كتاب تحفة العجائب وطرفة الغرائب ل  محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١٤

  دراسة تحلیلیة/الدین األثیر
دراسة موازنة (التركیب الوظیفي لقلعتي الموصل وحلب   محمد نزار حمید الدباغ.د.م.أ .١١٥

 رحلة ابن جبیر –في وحدة واختالف العنصر العمراني 
  )ًنموذجا

دراسة في سیرته (القاضي الموصلي ابو جعفر السمناني   مها سعید احمد.د.م.أ .١١٦
  )ه العلميونشاط

  - دراسة في سیرته -الفقیه الموصلي ابن خمیس   مها سعید احمد.د.م.أ .١١٧
   هـ ٤موقف الحنابلة من الجهمیة في الموصل حتى نهایة ق   مها سعید احمد.د.م.أ .١١٨
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في كتاب ) رضي اهللا عنه(ترجمة أبو بكر الصدیق   مها سعید حمید.د.م.أ .١١٩
ت ( األثیر لمجد الدین بن) المختار من مناقب األخیار(

  )دراسة نصیة) (م١٢٠٩/هـ٦٠٦
) م١٢٠٩/هـ٦٠٦ت (اسعد بن عمار الخالطي الموصلي   مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٠

  دراسة في سیرته ونشاطه السیاسي
/ هـ٧-٦(ابناء منعة ودورهم السیاسي والعلمي في القرنین  مها سعید حمید.د.م.أ .١٢١

 )م١٣-١٢
وردت في كتاب تحفة االلباب ونخبة مدینة الموصل كما   مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٢

  االعجاب البوحامد الغرناطي 
الحیاة االقتصادیة في الموصل خالل القرنین السادس  مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٣

 والسابع الهجریین
 نساء موصلیات طوال العصور االسالمیة مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٤
  ابه تاریخ الموصلصورة بني امیة عند االزدي في كت  مها سعید حمید .د.م.أ .١٢٥
  الوراقون في الموصل خالل العصور العباسیة  مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٦
   هـ٧- ٦الحنابلة في الموصل وجهودهم العلمیة خالل القرنین   مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٧
االمیر الموصلي زین الدین علي كوجك وادارة الموصل   مها سعید حمید.د.م.أ .١٢٨

  ) هـ٥٦٣- ٤٥٨(
  .قره سراي في عهد بدر الدین لؤلؤ  حمیدمها سعید .د.م.أ .١٢٩
الموصل في عهد السیطرة السلجوقیة من خالل كتاب   مها سعید حمید .د.م.أ .١٣٠

  )هـ٥٢١-٤٨٩(لسبط ابن الجوزي" مرآة الزمان"
ابن المحاسن یوسف بن احمد الیغموري الموصلي   مها سعید حمید.د.م.أ .١٣١

   دراسة في سیرته وثقافته–) م١٢٧٥/هـ٦٧٣ت(
 )دراسة مقارنة( الدولة الحمدانیة والدولة العقیلیة مها سعید حمید.د.م.أ .١٣٢
دور علماء الموصل في ثقافة الجهاد التي أسسها صالح الدین  مها سعید حمید.د.م.أ .١٣٣

 االیوبي
دراسة في سیرته (الوزیر الموصلي مؤید الدین الطغرائي   مها سعید حمید.د.م.أ .١٣٤

  )ونشاطه الشعري
 خطط الموصل في العهد االتابكي   العبایجي میسون ذنون.د.م.أ .١٣٥
دراسة مقارنة حول تاریخ الحروب (ابن االثیر وابن القالنسي   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٣٦

 )الصلیبیة المبكرة
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 مصادر ابن االثیر عن الحروب الصلیبیة  میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٣٧
وعالقته ) م١٢٥٧/هـ٦٥٥ت(ابن باطیش الموصلي   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٣٨

  بعلماء عصره
  البن األثیر" الباهر"الفرنج من خالل كتاب   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٣٩
سبل انتقال الروایة الشفویة لمادة  طبقات محدثي الموصل   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٠

  ) م٩٤٥/هـ ٣٣٤ت(البي زكریا االزدي "
مقدس كما ورد لدى المؤرخ الموصلي ابن االثیر بیت ال  میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤١

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠(
حكام الموصل في العصر السلجوقي من خالل كتاب   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٢

هـ ٦٣٠ت(ألبن األثیر الجزري " الكامل في التاریخ"
  )م١٢٣٢/

ازنة بین دراسة مو" قصة األسیرین الصلیبیین في الموصل   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٣
  "المؤرخین ابن األثیر والرهاوي المجهول 

  )الفقهاء(ابن باطیش الموصلي وكتابه طبقات الشافعیة   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٤
اسرة بني عصرون الموصلیة ودورها الثقافي والفكري في   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٥

 بالد الشام في القرن السادس الهجري
( تراجم موصلیة من خالل كتاب بغیة الطلب البن القیم   ون العبایجي میسون ذن.د.م.أ .١٤٦

 )دراسة وتحلیل
العالم الموسوعي كمال الدین موسى بن بن یونس بن منعه   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٧

دراسة في إسهاماته الطبیة ) م١٢٤١/ هـ ٦٣٩ت (
  والفلكیة والحسابیة

   هـ٤-٣لثقافي لقبیلة االزد في القرنین التاریخ ا  میسون ذنون العبایجي.د.م.أ .١٤٨
ألبي " تاریخ الموصل"التصحیف والتحریف في كتاب   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٤٩

  )م٩٤٥/هـ٣٣٤ت(زكریا األزدي 
التالقح الثقافي العلمي بین علماء الموصل وبغداد في   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٥٠

  )م١٣-١٢/ هـ٧-٦(القرنین 
اثر المدرسة النظامیة على علماء الموصل في عصر   ذنون العبایجي میسون .د.م.أ .١٥١

  الدولة االتابكیة
المستشرق البریطاني ریتشاردز واراءه المحدثة عن المؤرخ   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٥٢

  )م١٢٣٢/هـ٦٣٠ت (الموصلي ابن االثیر 
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 یوبيحضارات الموصل من قبل صالح الدین اال میسون ذنون العبایجي.د.م.أ .١٥٣
الطبعات األوربیة لكتاب الكامل في التاریخ ألبن األثیر   میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٥٤

  دراسة تحلیلیة ) م١٢٣٢/ هـ ٦٣٠ت(
  . أثر انتماءات األزدي القبلیة على مرویاته التأریخیة-  میسون ذنون العبایجي .د.م.أ .١٥٥
ة تاریخ الموصل في ًالحولیات السریانیة مصدرا لدراس  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٥٦

  ًالبن العبري انموذجا) تاریخ الزمان(العصر االتابكي 
االحوال االداریة واالقتصادیة في الموصل من خالل كتاب   هدى یاسین یوسف .د.م.أ .١٥٧

  البن الشعار) قالئد الجمان(
ًالحولیات السریانیة مصدرا لدراسة تاریخ الموصل في   هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٥٨

  .ًالبن العبري انموذجا) تاریخ الزمان(العصر المغولي 
  منهج عماد الدین خلیل في كتابه عماد الدین زنكي  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٥٩
  القزویني ومادة الموصل وبلدانها بین التاریخ واالسطورة  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٦٠
بلدان الموصل دراسة في كتاب آثار البالد وأخبار العباد    یاسین یوسفهدى.د.م.أ .١٦١

  ).م١٢٨٣/هـ٦٨٢(للقزویني 
  )مقاربة تأریخیة(اإلدریسي وبالد الموصل   هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٦٢
  والي الموصل مالك بن طوق التغلبي  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٦٣

  )م٨٧٢/هـ ٢٥٩(
ه تقي الدین بن الصالح الشهرزوري المحدث والفقی  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٦٤

  )هـ٦٤٣-٥٧٧(الموصلي 
ابن العبري (ًالحولیات السریانیة مصدرا لسالجقة الموصل  هدى یاسین یوسف.د.م.أ .١٦٥

  )ًأنموذجا
بن (المظاهر الحضاریة في الموصل من خالل رحلة   هدى یاسین یوسف .د.م.أ .١٦٦

  )جبیر
 ٧- ٦ة تراجم أهل الموصل في قًالذهبي مصدرا في دراس  هدى یاسین یوسف .د.م.أ .١٦٧

  ًهـ كتاب سیرة أعالم النبالء نموذجا 
فن التصویر في حقب الزنكیین المتأخرة دراسة في   یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٦٨

  .٥٥٩منمنمات مخطوطة الفاتیكان السریانیة 
دراسة في موسوعة الموصل / ضبط النص البلداني یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٦٩

 الحضاریة
 )دراسة تحلیلیة(تاریخ الموصل البي زكریا االزدي  ف جرجیس جبویوس.د.م.أ .١٧٠
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 ابن اللباد الموصلي یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧١
المنتخب من تاریخ المنبجي بتحقیق االستاذ عمر عبد  یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧٢

 السالم تدمري
 دراسة في معالمها(مرج الموصل في العصور االسالمیة  یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧٣

 )العمرانیة
 حدیثة الموصل ومعالمها العمرانیة في العصور االسالمیة یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧٤
دراسة (بلدان الموصل في تاریخ الزمان البن العبري  یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧٥

  )تحلیلیة
  اعمال نینوى في شرق الموصل خالل العصور االسالمیة  یوسف جرجیس جبو.د.م.أ .١٧٦
  منمنمات موصلیة ذات سمات سلجوقیة من العهد االتابكي  جبویوسف جرجیس .د.م.أ .١٧٧
  االربیلیون وقالئد الجمان البن الشعار الموصلي  یوسف جرجیس جبو .د.م.أ .١٧٨
دراسة في (الموصلیون في تاریخ دمشق البن عساكر   یوسف جرجیس جبو .د.م.أ .١٧٩

  )االسهام الحضاري
  یوسف جرجیس جبو .د.م.أ .١٨٠

  وهدى یاسین یوسف
  باد الموصلي وجهوده العلمیةإبن الل

دراسة (العالقات االجتماعیة الغیر رسمیة في المصانع   عبد الرزاق صالح محمود.م.أ .١٨١
  )میدانیة في معمل االلبسة الوالدیة في الموصل

المشكالت االجتماعیة لمعلمي ومدرسي المدارس االبتدائیة   عبد الرزاق صالح محمود.م.أ .١٨٢
دراسة میدانیة في مدینة "ف والثانویة في القرى واألریا

  ".الموصل
دراسة میدانیة في مدینة "الطب الشعبي في األسواق   عبد الرزاق صالح محمود.م.أ .١٨٣

  "الموصل
دراسة (الزواج المبكر لدى االناث واثره على عملیة التنمیة   هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٤

  )میدانیة في مدینة الموصل
دراسة میدانیة "یة لالنترنیت على األسرة اآلثار االجتماع  هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٥

  ".في مدینة الموصل
  الصحة والمرض وأثرهما في التنمیة   هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٦
  محددات الصداقة وآثارها اإلجتماعیة  هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٧
–التوجهات التنمویة للبحوث العلمیة في جامعة الموصل   هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٨

  -دراسة تحلیلیة
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دراسة –الثقافة الصحیة لألسرة واثرها على التنمیة   هناء جاسم محمد.م.أ .١٨٩
  -میدانیة

منظمات المجتمع المدني ودورها في تحقیق اهدافها   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٠
دراسة (االنمائیة من وجهة نظر المجتمع الموصلي 

  )میدانیة
لمجتمع إسهامات منظمات المجتمع المدني في تنمیة ا  هناء جاسم محمد.م.أ .١٩١

  من مدینة الموصل) نماذج مختارة(المحلي 
واقع األنشطة الالصفیة للمدارس االبتدائیة في مدینة   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٢

  دراسة میدانیة/ الموصل 
دراسة (دور مؤسسات المجتمع المدني في عملیة التنمیة   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٣

  )میدانیة لمعهد آفاق التنمیة
  دراسة میدانیة/ طبیعة السلطة في االسرة الموصلیة   مدهناء جاسم مح.م.أ .١٩٤
   دراسة میدانیة–طبیعة العالقة بین الطبیب والمجتمع   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٥
 –مشكالت طلبة المرحلة األولى في جامعة الموصل   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٦

  دراسة میدانیة
ًقتصادیا على التنمیة االثار المترتبة الستقالل المرأة ا  هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٧

  دراسة میدانیة/ والحیاة االسریة 
  - دراسة میدانیة –ظاهرة الطالق في مدینة الموصل   هناء جاسم محمد.م.أ .١٩٨
اسهام االسرة الموصلیة في تنمیة الطموحات المهنیة   هناء جاسم محمد السبعاوي.م.أ .١٩٩

  )دراسة میدانیة(البنائها 
فیزیاوي والكیمیاوي بین اعلى واسفل نهر دجلة في التقییم ال ابراهیم خلیل غزال.د .٢٠٠

 مدینة الموصل
 تل قوینجق في ضوء التنقیبات االثریة احالم سعد اهللا الطالبي.د .٢٠١
 المحدثون في الموصل في العصر العباسي الثاني واالخیر احمد اسماعیل عبد اهللا.د .٢٠٢
 )ته وفقههحیا(الشیخ الفتح بن سعید الموصلي  احمد اسماعیل عبد اهللا.د .٢٠٣
 هـ٦٥٦-١٢٣قضاة الموصل في العصر العباسي  احمد اسماعیل عبد اهللا.د .٢٠٤
 خراج مدینة الموصل والجزیرة في العصور االسالمیة احمد اسماعیل عبد اهللا.د .٢٠٥
المعارك العسكریة الحاسمة في الموصل واقلیم الجزیرة   احمد اسماعیل عبداهللا.د .٢٠٦

  )م١٢٥٨-٧٤٩/هـ ٦٥٦- ١٣٢(
 سد الموصل والمیاه الجوفیة في محافظة نینوى ة یونس محسناسباهی.د .٢٠٧
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 االمكانیات الجغرافیة السیاحیة في مدینة الموصل باسم ایلیا هابیل.د .٢٠٨
 االثار البیئیة للتحضر مع االشارة الى مدینة الموصل داؤد سلیم عجاج.د .٢٠٩
  شفیق ابراهیم صالح .د .٢١٠

 و نادیة صباح محمود
 عقالنیة الفكر الموصلي

التسوق الحضري مع التركیز على الظاهرة في منطقة  صبیح یوسف طاهر.د .٢١١
 النبي یونس

 )دراسة تقویمیة(سكان مدینة الموصل  صالح حمید الجنابي.د .٢١٢
 )دراسة في عبقریة المكان(موقع مدینة الموصل  صالح حمید الجنابي.د .٢١٣
لمتغیرات المواءمة بین خط مدینة الموصل القدیمة وا صالح حمید الجنابي.د .٢١٤

 المناخیة
سیاسة العباسیین االداریة في الموصل في العصر  طه خضر المتیوتي.د .٢١٥

 العباسي االول
 االرهاب المغولي تجاه مدینتي بغداد والموصل علي سلطان عباس.د .٢١٦
 دور التربیة في سلوك الموصلیین قصي توفیق غزال.د .٢١٧
 مةالتقویم في الحضارات القدی محسن عبد اهللا الزرقي.د .٢١٨
 الریاضیات في العراق القدیم محسن عبد اهللا الزرقي.د .٢١٩
 النشاط االجتماعي ألطباء مصر ابان العصر العباسي مؤید عیدان كاطع.د .٢٢٠
 رحالت االطباء في العصر العباسي مؤید عیدان كاطع.د .٢٢١
 الصحافة السریة  في الموصل وائل النحاس.د .٢٢٢
  في الموصل١٩٤٨اصداء وثبة  وائل النحاس.د .٢٢٣
 الحیاة االدبیة في الموصل السید احمد سامي الجلبي .٢٢٤
 جادة باب لكش السید ازهر العبیدي .٢٢٥
 )باب العراق(محلة باب الجدید  السید ازهر العبیدي .٢٢٦
 الموصل وبیئة الوطن السید بسام ادریس الجلبي .٢٢٧
 محمود الجومرد السید بهنام حبابة .٢٢٨
 في صحافة الجمهوریة العربیة ١٩٥٩لقومیةثورة الموصل ا السید جبران اسكندر الحدیثي .٢٢٩

 المتحدة وردود  االفعال السیاسیة
 فنون االدب الشعبي في قرى محافظة نینوى السید خلف راوي عبید .٢٣٠
 محلة باب البیض السید عبد اهللا امین اغا .٢٣١
 محلة باب الطوب السید قصي ال فرج .٢٣٢
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 العهد العثمانيقوات االمن في الموصل خالل  السید محمد داخل السعدي .٢٣٣
النشاط االستخباري للقنصلیات االجنبیة في الموصل  السید محمد داخل السعدي .٢٣٤

١٩١٤- ١٨٣٩ 
 الموصل في كتابات نقوال سیوفي السید محمد داخل السعدي .٢٣٥
 هـ١٨-١٧ حلب التجاري في القرنین –طریق الموصل  السید محمد داخل السعدي .٢٣٦
 ئحیونس بحري السا السید معن ال زكریا .٢٣٧
 نظرة سیسولوجیة الى االسرة الموصلیة السید وعد ابراهیم خلیل االمیر .٢٣٨
قیاس قوة االنا لدى عینة من اصحاب الوشم في مدینة  شوقي یوسف بهنام .٢٣٩

 الموصل
 قیاس مستوى االمل لدى عینة من االكتئابیین شوقي یوسف بهنام .٢٤٠
 معة الموصلقیاس مستوى الخجل لدى عینة من طلبة جا شوقي یوسف بهنام .٢٤١
 قیاس مستوى الیأس لدى عینة من طلبة جامعة الموصل شوقي یوسف بهنام .٢٤٢
 ١٩١٨-١٩٠٩الحیاة االقتصادیة في والیة الموصل  صباح حسین اعقاب .٢٤٣
 مؤلفات االطباء العراقیین واثرها في العالم الالتیني الطبیب محمود الحاج قاسم .٢٤٤
ة الطبیة في الموصل منذ الفتح وحتى المؤسسات العلمی الطبیب محمود الحاج قاسم .٢٤٥

 العصر العثماني
 )ًزهیر رسام نموذجا(الحكایة الشعبیة في ادب االطفال   رائدة عباس السراج.د.م .٢٤٦
عالقة نصیبین بالموصل في حقب المغول االلخانیین   حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٤٧

  )دراسة سیاسیة(
  )دراسة في سیرته(ل الدین االصفهاني الموصلي الوزیر جال  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٤٨
الموصل في تاریخ فتوح الجزیرة والخابور ودیار بكر  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٤٩

دراسة مقارنة مع معاصریه من (والعراق للواقدي 
 )المؤرخین

 بنو الدولعي ودورهم الفكري والحضاري في بالد الشام في حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٠
 حقب الزنكیین واالیوبیین

  )سیرته) (هـ٥٧٤ت ( الوزیر جالل الدین االصفهاني حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥١
ت (االدیب احمد بن الحسین المعروف بابن الخباز  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٢

   دراسة لسیرته العلمیة في الموصل–) م١٢٤١/ هـ٦٣٩
جم موصلیة في المختصر المحتاج إلیه من تاریخ ابن ترا حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٣

  الدبیثي للذهبي
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هـ ٦٢١ت(الفقیه محمد بن ابي الفرج ابو المعال الموصلي  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٤
   - دراسة في سیرته العلمیة –) م ١٢٢٤/ 

لسابعة البن الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في المائة ا  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٥
ًمصدرا لدراسة تاریخ ) م١٣٢٣/هـ٧٢٣ت(الفوطي 
  الموصل

ت (تلخیص مجمع االداب في معجم االلقاب البن الفوطي   حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٦
ًانموذجا للصالت العلمیة بین علماء ) م١٣٢٣/ هـ٧٢٣

  الموصل وبغداد
البن اللمش ت ) ریخ دنیسرتا(تراجم موصلیة في كتاب   حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٧

  م١٦٤٢/ هـ٦٤٠
تاریخ (الرحلة العلمیة بین الموصل واربل من خالل كتاب   حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٨

  )م١٢٣٩/هـ٦٣٧(البن المستوفي ) اربل
قالئد الجمان في "خطط الموصل كما وردت في كتاب  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٥٩

ت ( الشعار الموصلي البن" فرائد شعراء هذا الزمان
  ).هـ٦٥٤

الواعظ إبراهیم بن المظفر بن إبراهیم الموصلي المعروف  حنان عبدالخالق السبعاوي.د.م .٢٦٠
  دراسة في سیرته العلمیة) هـ٦٢٢ت (بإبن البرني 

للقاص " المغني الصامت"السرد وبنیة الحدث في مجموعة   رائدة عباس السراج.د.م .٢٦١
  كمال عبدالرحمن

  الفكاهة ودورها في قصص األطفال في الموصل  باس السراجرائدة ع.د.م .٢٦٢
 مقومات الشخصیة في قصص محمود جنداري رائدة عباس السراج.د.م .٢٦٣
القاص عبد االله (بنیة المكان والزمان في قصة الطفل  رائدة عباس السراج.د.م .٢٦٤

 )ًحسن وحسب اهللا یحیى نموذجا
الفالح (ص الشعبي في الموصل تشكالت الرمز في القص  رائدة عباس السراج.د.م .٢٦٥

  .للقاص زهیر رسام) الطیب والطیر األبیض
االكالك من وسائل النقل النهري في الموصل من خالل  عامر بلو  أسماعیل.م .٢٦٦

 مدونات االجانب
 النشاطات والخدمات الطبیة في الموصل عامر بلو اسماعیل.م .٢٦٧
 ١٩٥٨- ١٩٢١التعلیم النسوي في الموصل  عامر بلو اسماعیل.م .٢٦٨
التعلیم الیهودي في الموصل اواخر العهد العثماني حتى عام  عامر بلو اسماعیل.م .٢٦٩
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١٩٥٨ 
التعلیم التبشیري األمریكي في الموصل منذ أواخر العهد   عامر بلو اسماعیل.م .٢٧٠

  ١٩٣٢العثماني حتى عام 
 ًالتعلیم في الموصل وفقا لتقاریر الكابتن بیس وكیل ناظر  عامر بلو اسماعیل.م .٢٧١

   دراسة وثائقیة١٩٢٠– ١٩١٨معارف الموصل 
  زراعة وتجارة الحبوب في الموصل في العهد العثماني  عامر بلو اسماعیل.م .٢٧٢
ظاهرة التهریب على الحدود بین الموصل وبالد الشام   عامر بلو اسماعیل.م .٢٧٣

  .دراسة وثائقیة" ١٩٦٨- ١٩٢١"
ات الرحالة احوال نصارى الموصل من خالل مدون  عامر بلو اسماعیل.م .٢٧٤

  االجانب في القرن التاسع عشر
أوضاع الیهود االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة في والیة   عامر بلو اسماعیل.م .٢٧٥

  .الموصل في العهد العثماني
   دراسة تاریخیة٢٠١٠-١٩٨١سد الموصل   عامر بلو إسماعیل.م .٢٧٦
ذ اواخر القرن المكننة والتقنیات الزراعیة في الموصل من  عامر بلو إسماعیل.م .٢٧٧

  ١٩٢١التاسع عشر حتى عام 
   ١٩تجارة الخیول في الموصل في ق  عامر بلو إسماعیل.م .٢٧٨
  تعلیم النساء عند نصارى الموصل في القرن التاسع عشر  عامر بلو إسماعیل .م .٢٧٩
  )دراسة وثائقیة(١٩٦٨-١٩٦٤مستخدمي بلدیة الموصل   عامر بلو إسماعیل.م .٢٨٠
  ك في الموصل في مطلع القرن العشریناألكال  عامر بلو إسماعیل.م .٢٨١
ُصناعة وتجارة البسط والسجاد في الموصل في القرن   عامر بلو إسماعیل.م .٢٨٢

  التاسع عشر
العالقات التجاریة بین الموصل ودیار بكر في العهد   عامر بلو إسماعیل .م .٢٨٣

  العثماني
 أواخر حركة إعداد المعلمین والمعلمات في الموصل منذ  عامر بلو إسماعیل.م .٢٨٤

  ١٩٥٨العهد العثماني حتى سنة 
التفسیرات االجتماعیة لزیارة االضرحة والمراقد المقدسة   عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٨٥

  )دراسة االنثروبولوجیة في قریة عمر مندان(
 دراسة انثروبولوجیة في مدینة -ظاهرة االسواق العشوائیة  عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٨٦

  الموصل
االثار المجتمعیة المترتبة على عوائل المعتقلین اثناء فترة   صالح محمودعبد الرزاق .م .٢٨٧
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   دراسة اجتماعیة میدانیة–اعتقالهم 
دراسة مقارنة –مشكالت التدریسیین في جامعة الموصل   عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٨٨

  بین الكلیات العلمیة واإلنسانیة
 دراسة میدانیة –دینة الموصل واقع السكن العمودي في م  عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٨٩

-  
   دراسة انثروبولوجیة–" مهنة عائلیة متوارثة"الطب الشعبي   عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٩٠
اإلنعكاسات االجتماعیة لمرض السرطان على عوائل   عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٩١

 دراسة اجتماعیة میدانیة في مدینة الموصل –مصابة به 
-  

الواقع الصحي لنزالء سجن بادوش المركزي في محافظة   مودعبد الرزاق صالح مح.م .٢٩٢
  - دراسة تقویمیة-نینوى

 دراسة -العادات الغذائیة واثرها في الصحة والمرض  عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٩٣
  -میدانیة في مدینة الموصل

  )دراسة وصفیة اجتماعیة(منطقة كوكجلي   عبد الرزاق صالح محمود.م .٢٩٤
التغیرات التي طرأت على المهن والحرف في مدینة   مودعبد الرزاق صالح مح.م .٢٩٥

  )دراسة لبعض الحاالت الفردیة(الموصل 
 حمام علي في كتاب الرحالة االجانب صباح حسین اعقاب. م.م .٢٩٦
الحیاة االجتماعیة في الموصل من خالل كتابات الرحالة  صباح حسین اعقاب. م.م .٢٩٧

 العرب واالجانب
صل في عهد الوالي محمد باشا اینجة بیرقدار المو صباح حسین اعقاب.م.م .٢٩٨

)١٨٤٣-١٨٣٣( 
 :The property of case in English and Arabic  صهیب محمود خضر.م.م .٢٩٩

A comparative Study.  
 دراسة -االستثمار التنموي للوقت في العطلة الصیفیة  مرح مؤید حسن.م .٣٠٠

  میدانیة لمجموعة من طلبة مدینة الموصل
االثار المترتبة على حجب الدخل لشریحة الموظفین على   سنمرح مؤید ح.م .٣٠١

  ٢٠١٤المجتمع الموصلي بعد سنة 
معوقات العمل الحر في ظل الظروف الراهنة دراسة   مرح مؤید حسن.م .٣٠٢

  .میدانیة في مدینة الموصل
ٕتردي خدمات البنیة التحتیة وانعكاساتها على التنمیة   مرح مؤید حسن.م .٣٠٣
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  یدانیة في مدینة الموصل دراسة م–اإلجتماعیة 
  التنمیة اإلجتماعیة في مدینة الموصل المتطلبات والتطبیق  مرح مؤید حسن.م .٣٠٤
  ٢٠١٠احتیاجات الفرد في مدینة الموصل لعام   مرح مؤید حسن.م .٣٠٥
  مسببات ازمة السكن في مدینة الموصل  مرح مؤید حسن.م .٣٠٦
  مرح مؤید حسن.م .٣٠٧

  
دراسة –التقاعد طبیعة الحیاة االجتماعیة لما بعد سن 

  میدانیة عن المتقاعدین في مدینة الموصل
   دراسة میدانیة-سلوك االبناء وتصرفاتهم االسریة  مرح مؤید حسن.م .٣٠٨
  اسهامات االنترنت في تنمیة الثقافة التعلیمیة  مرح مؤید حسن.م .٣٠٩
  الدور التنموي لدائرة الرعایة االجتماعیة في مدینة الموصل   مرح مؤید حسن.م .٣١٠
 دراسة –األكالت الموصلیة بین الماضي والحاضر   رح مؤید حسنم.م .٣١١

  -میدانیة 
 


