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العلوميفاملوصلمدينةدورإبرازاىلالندوةهذهتهدف

واالجتماعيواالدبيالتارخييعطائهاصعيدعلىاالنسانية

راحلواضاهماحدىبوصفهااملختلفةالتارخييةاحلقبعرب

.االسالميةالعربية

اهداف الندوة



رئيسًا/ذنون يونس الطائي . د.أ

عضوًا/عروبة مجيل.د.م.أ

عضوًا/هدى ياسني يوسف.د.م.أ

عضوًا/ حنان عبد اخلالق علي . د.م

عضوًا/ هناء جاسم السبعاوي. م.أ

مسؤول اعالم املركز/ عمر مهند حييى

مسؤولة احلاسبة/ عبري حكمت شكري

اللجنة التحضريية



رئيسًا/محيدمها سعيد . د.م.أ

عضوًا ومقررًا/ علي امحد العبيدي. د.م.أ

عضوا/نزار الدباغحممد .د.م.أ

عضوا/عامر بلو امساعيل . م

ةاللجنة العلمي

إدارة الندوة 

الكرتونيا

حممد نزار الدباغ. د.م.أ

عامر بلو امساعيل. م

مهند حييىعمر .ا



 زمدير املرك/ميسون ذنون العباجيي. د.م.اكلمة اللجنة التحضريية تلقيها

بدء جلسات الندوة

منهاج الندوة

ناصر عبد الرزاق املال جاسم.د.أ: رئيس  اجللسة
:املوصلجامعة/االساسيةالرتبيةكلية/التاريخقسم/عباسمحزةفائزة.د.أ1.

(م1262/هـ660املغول على املوصل سنة هجوم

:املوصلجامعة/اآلدابكلية/التاريخقسم/جاسماملالالرزاقعبدناصر.د.أ.2

جهود املستشرق ديفيد رايس يف دراسة الفن املوصلي

اجللسة األوىل

اإلسالمي حمور التاريخ 

صباحالتاسعة الساعة 



:بغدادجامعة/اآلدابكلية/التاريخقسم/حممودشاكرليث.د.أ.3

ة امنوذجًااملوسوعة االسالمي-الفتوحات االسالمية للموصل واجلزيرة الفراتية يف ضوء الدراسات االستشراقية

:املوصلجامعة/االنسانيةللعلومالرتبيةكلية/التاريخقسم/املشهدانياجلوادعبدياسر.د.أ.4

يف املوسوعة اليهوديةاملوصل 

:املوصلجامعة/اآلدابكلية/التاريخقسم/سلطانجربسلطان.د.م.أ.5

هـ.٤٩٧/٥٤٩طغتكنيالإمارةعهديفبدمشقاملوصلعالقة

اجللسة األوىل

اإلسالمي حمور التاريخ 

صباحالتاسعة الساعة 



:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركزمدير/العباجييذنونميسون.د.م.أ.6

املوصلتاريخكتابهيفاالزديمنهجعلىمالحظات

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/واالجتماعيةالتارخييةالدراساتقسمرئيس/محيدسعيدمها.د.م.أ.7

املوصليفالعربيةالقبائلتوطنييفالراشديناخللفاءسياسة

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/الدباغيوسفياسنيهدى.د.م.أ.8
وبيإسهام أهل املوصل واجلزيرة يف إنشاء أملؤسسات التعليمية والعمرانية يف بالد الشام يف العصرين الزنكي واالي

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/الدباغنزارحممد.د.م.أ.9
لاملوصمدينةعلىالرتكيزمعجمهولملؤلفقديمعربيجغرافياخمطوط-املوصلياجلليبداوود.دخزانةنفائسمن

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/السبعاوياخلالقعبدحنان.د.م.10

اىل بغداد( م1256/هـ654ت )الرحلة العلمية البن الشعار املوصلي 

اجللسة األوىل

حمور التاريخ اإلسالمي

الساعة التاسعة صباحا



الصويفمحزةعلي.د.م.أ:اجللسةرئيس

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/الطائييونسذنون.د.أ.1

اجل محاية الرتاث العمراني يف املدن العربية املوصل امنوذجامن 

:صلاملوجامعة/االساسيةالرتبيةكلية/التاريخقسمرئيس/الصويفمحزةعلي.د.م.أ.2

م1926الرتكية –مشكلة املوصل على العالقات العراقية أثر 

:احلمدانيةجامعة/الرتبيةكلية/اجلغرافيةقسمرئيس/السعديكريمداخلحممد.د.م.أ.3

ني األخريالدوافع السياسية للرحالة الربيطانيني يف والية املوصل يف العهد العثما

اجللسة الثانية

احلديث حمور التاريخ

الساعة التاسعة مساءًا



:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/حممودمجيلعروبة.د.م.أ.4

األوبئة واجملاعات يف املوصل أواخر العهد العثماني
:صلاملوجامعة/االساسيةالرتبيةكلية/التاريخقسم/يوسفالعزيزعبدعماد.د.م.أ.5

امنوذجًا*هاثاوايجنيالغربيةالكتاباتخاللمناملوصليفاجلليليون

:املوصلجامعة/املوصلدراساتمركز/امساعيلبلوعامر.م.6

ناملوصل كما وردت يف بعض الصحف االنكليزية مطلع القرن العشريأوضاع 

اجللسة الثانية

احلديث حمور التاريخ

الساعة التاسعة مساءًا



ايوبحازمحارث.د.أ:اجللسةرئيس
:املوصلجامعة/العلميةللشؤوناالدابكليةعميدمعاون/أيوبحازمحارث.د.أ1.

االجتماعمن منظور علم املوصل 

:تلعفرجامعة/األساسيةالرتبيةكليةعميد/احلافظرشيدصاحلحممد.د.م.أ.2

مالمح الشخصية املوصلية يف ادب الرحالت
:لاملوصجامعة/املوصلدراساتمركز/والتوثيقاالدبيةالدراساتقسمرئيس/العبيديحممدامحدعلي.د.م.أ.3

.امنوذجًاالثقافة الشعبية -أعماق الذاكرة املوصليةمن 

:املوصلجامعة/االدابكلية/االجتماعقسمرئيس/راشدجاسمحسن.د.م.أ4

جيةايكولوتوطئةجمتمعحلدودسسيولوجيةرمسةملخصةتارخييةاجتماعيةسطوريفخمتصر:املوصل

:املوصلدراساتمركز/السبعاويجاسمهناء.م.أ.5

العمل التطوعي يف مدينة املوصلواقع 

اجللسة الثالثة

حمور االدب واالجتماع

االعاشرة مساءالساعة 


