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يعد االستاذ الدكتور ذو النون الطائي في مقدمة االساتذة الـشباب بجامعـة             

الموصل الذين يرفدونها بعطائهم العلمي الثر ليكملوا المـسيرة العلميـة السـاتذتها             

 طالب في مرحلة البكالوريوس في كليـة االداب كـان           فمنذ معرفتي به وهو   . الرواد

مثاالً للجد والحيوية واالتزان الخلقي، وتعمق ذلك بعد نيلـه شـهادتي الماجـستير              

في التاريخ الحديث والمعاصـر بخمـسة بحـوث         ) األستاذية(والدكتوراه ونيله لقب    

  .اصيلة ومبتكرة

فصاح عن الوجه   وحين تسنمه ادارة مركز دراسات الموصل اجهد النفس لال        

الحضاري الحقيقي للموصل عبر العصور التاريخية، والتعريـف بنتاجـات اجيالهـا            

المتعاقبة في مختلف حقول العلوم والمعرفة، وقد رسم خارطة علميـة واجتماعيـة             

لتحقيق ذلك من خالل الندوات والمؤتمرات العلمية الدورية التي لم تقتصر البحـوث             
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لعلمية بجامعة الموصل وانما تعدتها الى العقول النيـرة         المقدمة فيها على الكوادر ا    

  .بمدينة الموصل والقطر وبهذا ربط الجامعة بالمجتمع على افضل وجه

ولم تقتصر جهود االستاذ الطائي على النواحي االدارية والندوات في المركز           

ـ              ة وانما تعدتها الى تدريس العديد من المواد المتخصصة في الدراسات العليـا لطلب

الماجستير والدكتوراه، كما أجهد النفس واعاد الحياة الى متحف التراث الشعبي التي            

م ال سـيما تحطـيم      ٢٠٠٣في اعقاب االحتالل االمريكي عـام       ) الحواسم(عبثت به   

  .شخوصه الجبسية ونهب مأثوراته

برزين في جامعة الموصل    مهذا ويعد االستاذ ذو النون الطائي من االساتذة ال        

انضباط الدوام والتعلق الشديد بعمله والمهام المناطة به الى حد لم يتمتع            : من حيث 

باجازاته الخاصة والفصلية وحتى المرضية اال نادراً الى درجة انه في احد المـرات              

اصيب بإرهاق شديد طالبه به االطباء بالخلود الى الراحة فترة من الوقت لكنـه لـم                

ولـم ازره يومـاً اال      . اال بمكتبه ومزاولة عمله   يتقيد بذلك وكأنه لم يجد تلك الراحة        

واراه منكباً على مكتبه لتمشية االمور االدارية، وقراءة وجدولة وتصويب البحـوث            

  .المقدمة لندوات المركز

وإلبراز المسار والنتاج العلمي لمركز دراسات الموصـل يـشرف األسـتاذ            

لة دراسات موصلية، ومجلة    مج: الطائي على منابر علمية إلبراز تلك النتاجات منها       

موصليات، ونشرة اضاءات موصلية، ونشرة قراءات موصلية، وكذلك تأسيس موقع          

فضالً عن نشر العديد من النتاجات والكتـب المختلفـة للكـوادر            . الكتروني للمركز 

  .العلمية في الجامعة، ومثقفي المدينة القريبة من اختصاصات المركز

ذو النون الطائي فيتمثل بإيمانه بأهمية صياغة       اما المنهج التاريخي لالستاذ     

المشهد التاريخي وفق الظروف الزمكانية باالعتماد على الوثائق المتاحة في التاريخ           

الحديث والمعاصر، دون االستسالم والوقوع في أسـر التفـسير االحـادي للحـدث              

ر افعالهـا،   التاريخي، ذلك ان للتاريخ عينان اولهما للسلطة وتعمل على تمجيد وتبري          
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وثانيهما للمؤرخ الحيادي الذي يسجل االحداث التاريخية بنظرة حيادية وفق منظوره           

وعليه فليس كل ما يكتب من كال الطـرفين يمثـل حقيقـة الحـدث               . ومحيط عمله 

ووفق هذه النظرة فان الضرورة واالمانة العلمية تحـتم         . التاريخي بصيغته النهائية  

 للمشهد التاريخي وفق تعدد المصادر لتكتمل لديه        ئهاعلى المؤرخ ان ينوع في استقر     

  .صورة الواقعة التاريخية بكل شخوصها وظروفها واسبابها

ïöbİÛa@ìÇ‡íëZ@ @

المؤرخ الباحث في التاريخ ان ال يكون طرفاً سلبياً او ناقالً للحدث فقط، بـل                 

ر  وهنا يكمـن دوره فـي التفـسي        ،ان يركن الى استخدام معطيات الحدث التاريخي      

والتعليل والتحليل واالستنتاج، وبذلك يكون قد ادى دوره العلمي على ان ال يتـسربل           

الهوى الى نفسه فيميل ميالً الى هذا الطرف او ذاك مـن اطـراف تـشكيل الفعـل                  

التاريخي، وبذلك يفقد حياديته المرجوة وامانته في نقـل وتـشكيل الواقعـة وفـق               

حداث الماضية وفق الرؤية المستندة الـى       ومن االهمية االمساك برقبة اال    . شروطها

الن عمـل الباحـث فـي       . العمق المعرفي واالحاطة التامة بكل المعطيات التاريخية      

  .التاريخ ينطوي على ايصال الحقائق بكل امانة الى الجيل االخر البعيد عن الحدث

وعلى الباحث في التاريخ ان ال ينطلق وفـق رؤى مـسبقة فـي التفـسير                  

قع في الخطأ الفادح في التفسير واالستنتاج ويغمط ربمـا حـق رمـوز              التاريخي في 

  .صياغة الفعل التاريخي في حينهبالمساهمين 
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الى عدم تسييس الفعل التاريخي وادلجته، ففي ذلك يجانب ويخالف الباحـث              

ضميره في ايراد الوقائع التاريخية، ويعمل على تشويهها بل عليه ان يمـسك كـل               

  .راف المشاركة في صياغة الحدث التاريخي بكل دقة وامانةاالط
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ان في بطون تاريخ العراق والموصل الحديث والمعاصر بشكل خاص، كنوزاً             

  وتسليط مزيـدٍ   ،من المواقف والصفات المجيدة بحاجة الى البحث والتنقيب والتحري        

 فـضالً عـن االراء      من الضوء على المواقف الرائدة ومنهـا بطوليـة وشـجاعة،          

  .واالتجاهات الفكرية المتعددة الداعية الى النهوض واالصالح

ان العراق قد شهد خـالل      : وحول كتابة تاريخ العراق المعاصر، يرى الطائي      

تاريخه المعاصر، احداثاً سياسية وتحوالت اقتصادية واجتماعية هامة، كان من ابرز           

وانين والتشريعات الحكومية، والسعي    مظاهرها بناء المؤسسات الحكومية، وسن الق     

إلرساء دعائم تجربة برلمانية وحزبية، وتلمس الحياة الديموقراطيـة، باالنتخابـات           

وكيان الدولة العراقية العتيدة، من     . ١٩٢١الشعبية، منذ تأسيس الحكم الوطني سنة       

ناعة خالل رجاالتها التكنوقراط في مجال االدارة العسكرية والمدنية والقضاء والـص          

والزراعة، مع بروز فئات عريضة من المبدعين في االدب والفنـون وتفرعاتهمـا             

المعروفة، انها ارهاصات وجلبة بناء الدولة العراقية المدنية، والصراع المحتدم بين           

اصحاب العرش العراقي، والحركة الوطنية من جهة، والوجود البريطاني وما يمثلـه      

  .سياسي من جهة اخرىمن امالءات على اصحاب القرار ال

وكان نتاج ذلك تجارب عديدة ومتنوعة على صعيد البناء الداخلي والعالقات             

 العربية واالقليمية والدولية، بتشابكاتها وتعقيدات المصالح المتداخلـة لمـا هـو             –

وطني او قومي او دولي، استمرت حتى بعد انهاء حقبة العهد الملكي، وما تاله من               

وراته السياسية المتالحقة، وبروز دور الجيش العراقي بضباطه        العهد الجمهوري بتط  

  ...١٩٥٩ و ١٩٥٨ و ١٩٣٦في انغماسهم في السياسة منذ سنة 

:  في آثارها علـى التحـوالت      األخاذان هذه الصفحات العراقية ذات التنوع         

الوطنية واالجتماعية واالقتصادية وحتى السياسية والديموغرافية، وصـعود فئـات          
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العراقي خـالل العهـدين الملكـي       الوطني  قد رسمت مالمح المشهد     . خرىوهبوط ا 

  .والجمهوري

وهنا كان البد من يؤرخ كل تلك التطورات المتالحقة بتشظيها، فظهرت فئات              

وقد كتبوا بموضـوعية    ) بالهواة(ممن احبوا الكتابة التاريخية منهم ما اطلق عليهم         

رخ العراقي عبد الرزاق الحسني وهـو       كونهم عاصروا االحداث، وفي طليعتهم المؤ     

، وسواه، واخرين كتبوا للسلطة بما      )حجر الزاوية لمؤرخي تاريخ العراق المعاصر     (

يبرر أفعالها ويلتمس لها العذر، وغيرهم جامل على حساب الحقـائق الموضـوعية             

وفئة مؤدلجة في معاملتها مـع الكتابـة التاريخيـة، واخـرى            . والوقائع المعروفة 

العمل السياسي وكتبت بموضوعية كما هو الحال مع الدكتور عبد الرحمن           اشتركت ب 

البزاز، وكتاب عسكريون وآخرون يساريون وتقدميون وليبراليون، وجاءت كتابـات          

  .البعض متسرعة في أحكامها متشنجة في طروحاتها

وتبقى فئة المؤرخين االكاديميين الذين اعتمدوا فـي كتابـاتهم علـى ادق               

حقائق واعتمادهم النهج العلمي في التحليل واالستنباط واالستنتاج، هـم          الوثائق وال 

من تصدوا فيما بعد الرخنة، كل التطورات المتالحقـة فـي إفرازاتهـا المتعـددة،               

واصدروا احكامهم على االحداث وشخوصه بموضوعية، خالل فترة التاريخ المعاصر          

  .لعهدين الملكي والجمهوريمنذ تأسيس الدولة العراقية والفترات الالحقة في ا

@òîàÜÈÛa@ém@À@ñ‹ÄãZ@ @

، حاصل على دكتوراه فلسفة في التـاريخ الحـديث          ١٩٥٩مواليد مدينة الموصل    -

  .جامعة الموصل / كلية اآلداب / والمعاصر

  . التاريخ الحديث والمعاصرأستاذ: ولقبه العلمي 
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   الموصل ورئيس مجلس االدارة مركز دراساتل اً يعمل حالياً مدير-

   موصلية دراسات رئيس تحرير مجلة -

   رئيس هيئة تحرير مجلة موصليات -

   . رئيس هيئة تحرير نشرة اضاءات موصلية-

  . رئيس هيئة تحرير قراءات موصلية -

 عضو هيئة تحرير مجلة دراسات اقليمية التي تصدر عن مركز الدراسات االقليمية     -

  .في جامعة الموصل

  .  عضو الهيئة االستشارية لموسوعة الموصل اآلثارية-

  . عضو الهيئة االستشارية لبيت الموصل الثقافي-

  .عضو اتحاد المؤرخين العرب -

  .عضو الهيئة االدارية لجمعية المؤرخين واآلثاريين في العراق -

االداب في كليتي   ) الدكتوراه والماجستير ( له مهام تدريسية لطلبة الدراسات العليا        -

  .والتربية

  .٢٠٠٦اوفد الى بريطانيا بزمالة بحثية في جامعة كامبردج  -

 ناقش واشرف على العديد من رسائل الدراسات العليـا فـي التـاريخ الحـديث                -

  .والمعاصر
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  رئيس قسم الدراسات التاريخية والسياسية واالجتماعية -

   ٢٠٠١-١٩٩٢لموصل معاون مدير مركز دراسات ا -

    ١٦/٦/٢٠٠٣مدير مركز دراسات الموصل أصالةً اعتباراً من  -
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بقسم التاريخ في ) الماجستير والدكتوراه(يقوم بتدريس طلبة الدراسات العليا     

 كليتي اآلداب والتربية المواد التدريسية التالية وخالل سنوات متعددة 

 )طلبة الدكتوراه( العربي اقتصاديات الجزيرة والخليج .١

  )طلبة الدكتوراه(اقتصاديات تاريخ العراق المعاصر  .٢

  ).طلبة الدكتوراه(دراسات في تاريخ تركيا وايران الحديث والمعاصر  .٣

  )طلبة الدكتوراه(تاريخ فلسطين الحديث والمعاصر  .٤

 )طلبة الماجستير(دراسات في تاريخ الموصل المحلي  .٥

 )  طلبة الماجستير(لموصل دراسات في تاريخ النهضة في ا .٦

paë‡äÛaë@pa‹¸û¾bi@ò×Šb“¾aZ 

-٢٠للفتـرة   ) اآلفـاق التراثيـة للهجـة الموصـلية       (المساهمة فـي نـدوة       .١

٢١/١١/١٩٩٣.  

   ٢٥/٦/١٩٩٦) الصحافة الموصلية(المساهمة في ندوة  .٢

) الموصـل فـي مـدونات الرحالـة العـرب واألجانـب           (نـدوة   المساهمة في    .٣

٢٠/٥/١٩٩٧.   

 . ١٧/٦/١٩٩٨) الـطب في الموصل(ي ندوة المساهمة ف .٤

     .١١/١١/١٩٩٨) التعليم في الموصل(المساهمة في ندوة  .٥
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  ) .١٩٥٩-ثورة الموصل القومية آذار(المساهمة في ندوة  .٦

  . ٢٦/٤/١٩٩٩-٢٥) تأريخ الرياضة في الموصل(المساهمة في ندوة  .٧

  .١٩٩٩/ ١٣/١٠) األسواق في الموصل(المساهمة في ندوة  .٨

 .١٥/١٢/١٩٩٩) الشعر في الموصل(مة في ندوة المساه .٩

 .١٨/٦/٢٠٠٠) الموصل وعلمي التفسير والحديث(المساهمة في ندوة  .١٠

 .٣/١/٢٠٠١المساهمة في مهرجان االسراء األول لرابطة علماء العراق  .١١

 .٢٧/٣/٢٠٠١) المسرح في الموصل(المساهمة في ندوة  .١٢

)) األسـباب والنتـائج   (الوطن العربي وتحديات الغرب     (المساهمة في ندوة     .١٣

 .٩/٤/٢٠٠١بتأريخ 

 .٢١/٤/٢٠٠١بتأريخ ) الراحل عبد الحليم الالوند(المساهمة في ندوة  .١٤

  .١٣/١٠/٢٠٠١) الموصل وتحرير القدس(المساهمة في ندوة  .١٥

يد واحدة في مواجهـة التحـديات لمنظمـة المـؤتمر           (المساهمة في ندوة     .١٦

  .٢٥/٧/٢٠٠٢) االسالمي الشعبي

 ٣-٢ فترةفي جامعة تكريت لل   ) القدس السنوي الرابع  (مر  مؤتالمساهمة في    .١٧

/١٠/٢٠٠٢. 

) األندية والجمعيات في الموصل في القـرن العـشرين        (المساهمة في ندوة     .١٨

٢٠٠٣/ ١٦/١٢.  

  .٣١/٣/٢٠٠٤) السمات العامة للشخصية الموصلية(المساهمة في ندوة  .١٩

 .٢١/٩/٢٠٠٤) مس واليومأصحافة الموصل (المساهمة في ندوة  .٢٠

 الذي نظمه مركز دراسات الموصـل       )لثتمر العلمي الثا  ؤالم(المساهمة في     .٢١

  .٢٠/٤/٢٠٠٥-١٩" الموصل أصالة في العطاء المعرفي"

) التــراث الموصــلي بــين األصــالة والحداثــة(المــساهمة فــي نــدوة  .٢٢

٣٠/١١/٢٠٠٥. 
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 .١٥/١١/٢٠٠٥) المؤتمر العلمي األول(المساهمة في  .٢٣

 .١٣/٤/٢٠٠٦) ريخ الموصل الحضاريقبسات من تأ(المساهمة في ندوة  .٢٤

الدراسات (لكلية اآلداب تحت شعار     ) المؤتمر السنوي الثالث  (المساهمة في     .٢٥

 ).٩/٣/٢٠٠٦-٨(للفترة من ) االنسانية مرآة للفكر والحضارة

االسالم دين علم ومعرفة    (تحت شعار   )  العلمي الثاني  المؤتمر(المساهمة في    .٢٦

 .١٦/٤/٢٠٠٧-١٥ للفترة  العلوم االسالميةلكلية) ويدعو الى التقدم والحضارة

لمركز الدراسات األقليمية تحت شعار     ) المؤتمر العلمي االول  (المساهمة في    .٢٧

 .٢١/١٢/٢٠٠٦-٢٠للفترة ) العراق ودول الجوار(

التـي أقامهـا    ) االتجاه االسالمي لدى شعراء الموصل    (المساهمة في ندوة     .٢٨

 .٢٧/١٢/٢٠٠٦مركز دراسات الموصل بتأريخ 

التـي أقامهـا مركـز      ) إبداع متجدد .. المرأة الموصلية (مساهمة في ندوة    ال .٢٩

 .١١/٤/٢٠٠٧-١٠دراسات الموصل للفترة 

ساسية للفترة  لكلية التربية األ  ) ولالمؤتمر العلمي السنوي األ   (المساهمة في    .٣٠

البحث االكاديمي مدخل لتطوير المعرفة العلميـة       ( تحت شعار  ٢٤/٥/٢٠٠٧-٢٣

 .)٢٤/٥/٢٠٠٧(لسة العلمية الثانية ضمن الج). والتربوية

التي )  باشطابيا -مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل      (المساهمة في ندوة     .٣١

 .٣١/١٢/٢٠٠٧في أقامها مركز دراسات الموصل 

التي أقامها مركـز    ) واقع القصة القصيرة في الموصل    (المساهمة في ندوة     .٣٢

 .٣/٤/٢٠٠٨-٢دراسات الموصل للفترة 

 مقترحـات   –مورفولوجيا مدينـة الموصـل التراثيـة         (المساهمة في ندوة   .٣٣

 .٢/١٢/٢٠٠٨في التي أقامها مركز دراسات الموصل ) تطويرية

التي أقامهـا مركـز     ) الرؤية والمنهج :الحكاية الشعبية   (المساهمة في ندوة     .٣٤

 .٢/٤/٢٠٠٩في دراسات الموصل 
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لـوم  التي اقامتهـا كليـة الع     ) االسالم وتحديات العصر   (المساهمة في ندوة   .٣٥

 .٢٠٠٩ نيسان ١٤-١٣االسالمية للفترة 

التي أقامها مركز   ) الحضارة العراقية القديمة في نينوى    (المساهمة في ندوة     .٣٦

 .٩/١٢/٢٠٠٩في دراسات الموصل 

 أقامـه   ذيال) الموصل في عيون الشعراء   (المهرجان الشعري المساهمة في    .٣٧

 .٢٥/٢/٢٠١٠في مركز دراسات الموصل 

) افندي الخطيب ودوره االصالحي فـي الموصـل       رشيد  (المساهمة في ندوة     .٣٨

 .٢٦/٤/٢٠١٠في التي أقامها مركز دراسات الموصل 

التـي أقامهـا    ) ادارة الموصل خالل العصور االسالمية    (المساهمة في ندوة     .٣٩

 .٨/١٢/٢٠١٠في مركز دراسات الموصل 

دور القيادات الرياضية في ادارة تعـدد الثقافـات فـي           (المساهمة في ندوة     .٤٠

 .٢٧/١٢/٢٠١٠التي اقامتها كلية التربية الرياضية في ) ت الرياضيةالمنظما

المساهمة في المؤتمر السابع الذي اقامه مركز الدراسـات االقليميـة فـي              .٤١

 .، على قاعة المنتدى العلمي واالدبي في جامعة الموصل١٦/٢/٢٠١١

التي اقامها مركز دراسـات     ) الطب الشعبي في الموصل   (المساهمة في ندوة     .٤٢

 .١٢/٤/٢٠١١الموصل في 

@ñŠì“ä¾a@knØÛaZ 

 .رواد النهضة الفكرية في الموصل -١

 ).باإلشتراك(الموصل في الرسائل و األطاريح الجامعية  -٢

  ).باإلشتراك(الموصل في الدوريات العراقية  -٣

  .في الوطنية الموصلية -٤

  .ليقظة اإلسالمية في الموصلمن دعاة ا -٥

  .األوضاع االدارية في الموصل خالل العهد الملكي -٦



 

)١١( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@TXH@O@kuŠ@QTSR@ç@O@æa‹íy@RPQQ@â@ @

االتجاهات االصالحية في الموصل في أواخر العهد العثماني حتى تأسيس الحكـم             -٧

  .الوطني

  .أبحاث في تأريخ الموصل المعاصر -٨

  .-نماذج منتخبة-مدارس الموصل ومعلموها  -٩

  .التحفة الالمعة من مؤرخي الجامعة -١٠

  المقـاالت التأريخيـة المنـشورة فـي الـصحف           المقابالت و  العديد من له   -١١

 .والمجالت

bèäß@aŠì“äß@br¢@µÈiŠüa@åÇ@ìi‹í@bß@éÛZ@ @

مجلة دراسات تأريخية، بغـداد،     (مورفولوجيا مدينة الموصل في العهد العثماني        -١

  ).٢٠٠١، ١العدد 

العـدد  / العلـم   التربية و مجلة   (،)١٩٤١-١٩٢١(االيرانية  –العالقات العراقية    -٢

)٢٠٠١) ٣١.(  

مجلـة آداب   ( دراسة وثائقية    –) ١٩٥٩-١٩٤٤(مدرسة كلية الموصل األهلية      -٣

 .)٢٠٠١/ الرافدين

أعمـال  ) (١٩٣٢-١٩١٨(الموصل في مواجهة االحتالل واالنتداب البريطـاني         -٤

  .)٢٠٠١منظمة المؤتمر االسالمي، / مؤتمر يد واحدة في مواجهة التحديات

مجلـة اداب الرافـدين     / ال الراء غيناً في اللهجة الموصلية     نظرة في ظاهرة إبد    -٥

٢٠٠١. 

، ٣ مجلـة أوراق موصـلية، العـدد      (الدومينيكان وفعالياتهم في الموصل      اآلباء -٦

٢٠٠٢ .( 

رابطة علماء  (جمعية األخوة االسالمية ومساهماتها في دعم القضية الفلسطينية          -٧

 ).٢٠٠٢العراق، سنة 
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لية مقارنـة للممارسـات الـصهيونية فـي          دراسة تحلي  –سفر يشوع بن نون      -٨

 ).٢٠٠٢أعمال مؤتمر القدس الرابع في جامعة تكريت، سنة (فلسطين 

 ).٢٠٠٢ مجلة ديالى،(نخبة من رواد الحركة النهضوية في الموصل  -٩

مجلة آفـاق الثقافـة     (أثر األفكار االصالحية العربية على المجتمع العراقي         -١٠

 .٢٠٠٣) ٤٠( العدد )دبي/ والتراث 

) ١٩٥٤-١٩٥٢(عية األخوة االسالمية ودورها االصالحي في الموصـل         جم -١١

 ).٢٠٠٣، ٣٧مجلة آداب الرافدين، العدد (

ع ( ، )مجلة أوراق موصـلية ) (١٩٦٨-١٩٦٤(االتحاد االشتراكي العربي  -١٢

٢٠٠٤ ،٦(. 

جريـدة فتـى العـراق      (لدى مثقفي الموصـل     ١٩٥٨ تموز ١٤صدى ثورة    -١٣

ـ   موصلية مجلة دراسات ) (نموذجاً الـسنة   ١٠/٢٠٠٤تـشرين األول   / ٧دد   الع

  .)الرابعة

الوطنيـة  شخـصية   أثر األحداث التأريخيـة فـي بنـاء ال        مالمح عامة عن     -١٤

 كلية التربيـة األساسـية،      مجلة أبحاث  (١٩٥٨للشخصية الموصلية حتى عام     

 . )٢٠٠٤، ٢العدد 

) الموصـل نموذجـاً   (مورفولوجية الحواضر العربية فـي العهـد العثمـاني         -١٥

مؤسسة التميمـي للبحـث     ) ١١(ديرية لبعض االعالم الدوليين رقم      كتب تق "كتاب

  .٢٠٠٤ / ٨/ العلمي والمعلومات تونس

التربيـة  مجلـة   /  ١٩٢١أفندية الموصل وارائهم حول العـرش العراقـي          -١٦

   ٢٠٠٥ / ١٢مجلد / كلية التربية/والعلم

لواء الموصل مصدراً لدراسة تاريخ الموصل المعاصر       ادارة  سجالت مجلس    -١٧

  .السنة الرابعة)  ٢٠٠٥، ١٠تشرين األول  / ١٠ة دراسات موصلية، عمجل(

بحاث أمجلة  (دراسة تحليلية في طروحاته االصالحية      /الشيخ ابراهيم النعمة     -١٨

  .٢٠٠٥) ٢(العدد ) / ٢(المجلد / كلية التربية االساسية 



 

)١٣( 

@òîÜ–ìß@paõbšgM†‡ÈÛa@I@TXH@O@kuŠ@QTSR@ç@O@æa‹íy@RPQQ@â@ @

 )دراسة وثائقيـة  ( ١٩٧٤-١٩٥٠في الموصل    المدرسة النظامية االبتدائية   -١٩

  .٢٠٠٥، حزيران )٩(ات موصلية، العدد مجلة دراس

دراسة تحليلية لمقاالته النقدية في مجلة صوت االسـالمية         / محمود المالح    -٢٠

  .١٢ المجلد )٢٠٠٥كلية التربية /مجلة التربية والعلم (

مجلـة دراسـات    ) (١٩٣٧-١٩٢١(نشأة الحركة الكشفية فـي الموصـل         -٢١

  .٢٠٠٦، نيسان )١٢(، العدد )موصلية

لموصل االبتدائية مصدراً لدراسـة التعلـيم فـي الموصـل           ملفات مدارس ا   -٢٢

مجلة دراسـات موصـلية،      (،)دراسة لحاالت ونماذج مقارنة   ( ١٩٧٢-١٩٤٨

 .السنة الخامسة) ٢٠٠٦،  كانون الثاني١١ع

مجلـة دراسـات    (،  ) دراسة في مضامينها   (١٩٥٤-١٩٥٣جريدة االنشاء    -٢٣

  .٢٠٠٧ –في آب ) ١٧( العدد موصلية

مجلة دراسات  (دراسة إبيستمولوجية في طروحاته الفكرية      عماد الدين خليل     -٢٤

 . ٢٠٠٧شباط ) ١٥(العدد)/ موصلية

قراءة في  –. ١٩٨٤-١٩٣٥من رواد التربية والتعليم االبتدائي في الموصل         -٢٥

 –في تـشرين الثـاني      ) ١٨( العدد   مجلة دراسات موصلية  (الملفات الشخصية   

٢٠٠٧.(  

 في الموصل في النصف الثاني للقـرن        من رائدات التربية والتعليم االبتدائي     -٢٦

) ٢٠(العـدد   ) مجلة دراسات موصلية  ) (قراءة في الملفات الشخصية   (العشرين  

  .٢٠٠٨ -في ايار 

 ١٩٦٨-١٩٥٨قراءة في ملفات المدارس المتوسطة للبنين فـي الموصـل            -٢٧

) مجلة دراسات موصـلية   )/ (نماذج منتخبة تاريخية حول واقع العملية التربوية      (

  .٢٠٠٨ - ٢ في ت)٢٢(العدد 
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دراسـة  (المدارس المتوسطة للبنات في النصف الثاني من القرن العشرين            -٢٨

) مجلة دراسـات موصـلية    (١٩٧٣-١٩٥٩) نماذج منتخبة في مراحل التأسيس    

  ٢٠٠٩ شباط ٢٣عدد

 سيرته ورؤيته التاريخية والتربويـة    : االستاذ الدكتور ابراهيم خليل العالف       -٢٩

  .٢٠٠٩ ايار ٢٤عدد ) دراسات موصلية(

االستاذ الدكتور دريد عبد القادر نوري واسهاماته العلمية في الفكر والتاريخ            -٣٠

  .٢٠٠٩ – ٢في ت) ٢٧(العدد ) مجلة دراسات موصلية(االسالمي، 

مجلـة  / (القضية الفلسطينية في كتابات االستاذ الدكتور عماد الـدين خليـل     -٣١

  .٢٠١٠، كانون االول ٣١عدد ) دراسات موصلية

اماته فـي تـاريخ الحـضارة العربيـة         هسار هاشم المالح و   االستاذ الدكتو  -٣٢

  .٢٠١١، آذار، )٣٢(عدد ) مجلة دراسات موصلية. (االسالمية

ـ ا االستاذ الدكتور عبد الواحد ذنون طه و       -٣٣ اماته فـي تـاريخ الحـضارة       هس

، )٣٣(عـدد  ) مجلة دراسات موصـلية  (.العربية االسالمية في العرب واالندلس   

 .٢٠١١حزيران، 

مالمح من منهجيته التاريخيـة وتجربتـه       :الدكتور غانم محمد الحفو   األستاذ   -٣٤

 ).مجلة دراسات موصلية(الشعرية 

المنهج والرؤية في تاريخ المغرب العربي      :االستاذ الدكتور محمد علي داهش     -٣٥

 ).مجلة دراسات موصلية(الحديث والمعاصر 

ـ              -٣٦ ار األستاذ الدكتور أحمد قاسم الجمعة وجهوده فـي مجـال التـاريخ واالث

 ).مجلة دراسات موصلية(االسالمية 

االستاذ الدكتور احمد صالح العلي واسهاماته العلمية في تـاريخ الحـضارة             -٣٧

 .االسالمية

 .الدور الثقافي لألستاذ الدكتور ابي سعيد الديوه جي في مجلة مناهل جامعية -٣٨
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دراسة –) ١٩٥٥-١٩٣٠(تأسيس الجمعيات واالندية في الموصل وتوابعها        -٣٩

  .ماذج منتخبةوثائقية لن

 إشكالية المصطلح..العثمانيون في المناهج المدرسية العراقية  -٤٠

  .حرف و مهن موصلية مندثرة -٤١

 H.E. Wilkie لـويلكي يونـك  ) ١٩١٩الموصل فـي سـنة   (نقد تقرير  -٤٢

Young و E. K) نائب القنصل البريطاني في الموصل(. 

 .دور االلعاب الشعبية الموصلية في التالحم االجتماعي -٤٣

نب عدد آخر من الدراسات والبحوث المخطوطة والتي يعكـف علـى            الى جا  -٤٤

 . انجازها اآلن

@bèäß@‹í‡ÔnÛaë@‹Ø“Ûa@kn×@åß@‡í‡ÈÛa@éÛZM@ @

 .٨/٦/١٩٩٣ في ١١٥٤شكر وتقدير من السيد محافظ نينوى المرقم -١

  .٤/٤/١٩٩٩ في ٢٢٥٢شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم -٢

  .٦/١١/١٩٩٩ في ٩١٨٣الجامعة المرقم شكر وتقدير من السيد رئيس -٣

  .٢١/٥/٢٠٠١ في ٦٤٠شكر وتقدير من السيد عميد كلية القانون المرقم -٤

شكر وتقدير من السيد مدير عام دار الشؤون الثقافية العامـة بـوزارة الثقافـة               -٥

  .٢٠/٥/٢٠٠١واالعالم في 

  .٢١/٤/٢٠٠١ في ٣٤٤٩شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم -٦

عالي لدراسة القرآن الكريم والسنة النبوية      المعهد  الشكر وتقدير من السيد عميد      -٧

  .١٣/٢/٢٠٠١ في ٩٨الشريفة المرقم 

  .١٨/٤/٢٠٠٢ في ٤١٥٥شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم -٨
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  .١٩/٣/٢٠٠٢ في ٣٠٠٦شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم -٩

  .٤/١١/٢٠٠٤ في ٩٣٩٥ئيس الجامعة المرقم  شكر وتقدير من السيد ر-١٠

  .٦/١٢/٢٠٠٤ في ١٠٢٦٧ شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة المرقم -١١

  .٢٢/٥/٢٠٠٥ في ٦٧٣ شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية المرقم -١٢

 فـي   ١٢٣٥٣ شكر وتقدير من الـسيد رئـيس جامعـة الموصـل المـرقم               -١٣

٣٠/٧/٢٠٠٦.  

 فـي   ٩/١٠/٦٢١٥الـسيد رئـيس الجامعـة المـرقم          شكر وتقـدير مـن       -١٤

٢٤/٤/٢٠٠٨.  

  .١/٥/٢٠٠٨ في ٩/٣/٢٦٢٩ شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية -١٥

  .٢٨/٥/٢٠٠٨ في ٩/٣/٣٢١٧ شكر وتقدير من السيد عميد كلية االداب -١٦

  .٥/٦/٢٠٠٨ في ٩/١٠/٨٤٤٣ شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة -١٧

  .٧/٧/٢٠٠٨ في ٩/٣/٣٥٢٩السيد عميد كلية التربية  شكر وتقدير من -١٨

  .١٣/٧/٢٠٠٨ في ٩/٣/٤٢٣٦ شكر وتقدير من السيد عميد كلية االداب -١٩

  .٢٨/١٠/٢٠٠٨ في ٩/٣/٦٤١٥ شكر وتقدير من السيد عميد كلية التربية -٢٠

  .١٤/٦/٢٠٠٩ في ٩/١٠/٩٥٧٠ شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة -٢١

  .١٧/٦/٢٠٠٩ في ٩/١٠/٩٩٤٤لسيد رئيس الجامعة  شكر وتقدير من ا-٢٢

  .١٩/٩/٢٠٠٩ شكر وتقدير من جمعية رابطة العلماء في العراق في -٢٣

  .١٨/٢/٢٠١٠ في ٩/١٠/٣٠٠٥ شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة -٢٤
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  .٥/٥/٢٠١٠ في ٩/١٠/٧٨٣٤ شكر وتقدير من السيد رئيس الجامعة -٢٥

  .١٥/٧/٢٠١٠ في ٩/١٠/١٢٧٥٤جامعة  شكر وتقدير من السيد رئيس ال-٢٦

@ô‹‚þa@òîàÜÈÛa@pb b“äÛaZ@ @

ساهم بالقاء محاضرات تأريخية في جمعية الشبان المـسلمين ورابطـة علمـاء              -

فرع نينوى، وفي الموسم الثقافي الذي نظمتـه        /الموصل وجمعية الفنانين العراقيين   

  .جريدة نينوى وفي مناسبات عدة

íŠ‡më@òí‹í‡Ôm@pa†bè’@|äß@bà×@ïçë@ñ‡Ç@òîjZM@ @

شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة ضمن دورة الفتح المبين المؤرخة فـي              .١

١٠/٥/٢٠٠٠.  

شهادة اكمال دورة تقانة المعلومات التحاد مجالس البحث العلمـي فـي بغـداد               .٢

  ).٢٣/٩/١٩٩٣-١٨(والجمعية الملكية في عمان 

 لغايـة  ٢٤/٧(شهادة الدورة التدريبية فـي مركـز تطـوير طـرق التـدريس         .٣

٤/٨/١٩٩٩.(  

المسرح فـي   ندوةللجهود المبذولة في شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة       .٤

  .الموصل

شهادة تقديرية للمشاركة في مهرجان االسراء األول الذي أقامته رابطة علمـاء             .٥

  . فرع نينوى–العراق 

 جامعـة تكريـت     –شهادة تقديرية للمشاركة في مؤتمر القدس السنوي الرابع          .٦

٢٠٠٢.  

  .٢٠٠٢شهادة تقديرية من منظمة المؤتمر اإلسالمي الشعبي  .٧

  .٢٠٠٢فرع نينوى –شهادة تقديرية من رابطة علماء العراق  .٨
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 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنـة التحـضيرية لنـدوة             .٩

  .١٦/١٢/٢٠٠٣ الجمعيات واألندية في الموصل في القرن العشرين

 د رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة       شهادة تقديرية من السي    .١٠

  .٣١/٣/٢٠٠٤السمات العامة للشخصية الموصلية 

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .١١

 .٢١/٩/٢٠٠٤قراءة في صحافة الموصل امس واليوم 

مر شهادة تقديرية من قبل السيد رئـيس الجامعـة لمـشاركته فـي المـؤت               .١٢

 الذي عقـده مركـز      ١٩/٤/٢٠٠٥" الموصل اصالة في العطاء المعرفي    "العلمي

  .دراسات الموصل

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .١٣

 .٣٠/١١/٢٠٠٥التراث الموصلي بين االصالة والحداثة 

 السنوي  شهادة تقديرية من قبل السيد رئيس الجامعة لمشاركته في المؤتمر          .١٤

أفنديـة  (بالبحث الموسـوم    ) ٨/١٢/٢٠٠٥-٧(الثالث لكلية اآلداب للفترة من      

  ).١٩٢١ -الموصل وآراءهم حول العرش العراقي 

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .١٥

 .١٣/٤/٢٠٠٦قبسات من تاريخ الموصل الحضاري 

في المؤتمر العلمـي     الجامعة لمشاركته    قبل السيد رئيس  شهادة تقديرية من     .١٦

 بـصفة رئـيس     ٢١/١٢/٢٠٠٦-٢٠ للفتـرة     لمركز الدراسات االقليمية   االول

  .الجلسة الثانية

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .١٧

 .٢٧/١٢/٢٠٠٦االتجاه االسالمي لدى شعراء الموصل 

 لجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة     شهادة تقديرية من السيد رئيس ا      .١٨

  .١١/٤/٢٠٠٧-١٠ابداع متجدد .. المرأة الموصلية
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شهادة تقديرية من كلية التربية االساسية لمشاركته في المـؤتمر العلمـي              .١٩

البحث االكـاديمي مـدخل   ( تحت شعار ٢٤/٥/٢٠٠٧-٢٣السنوي االول للفترة  

 العلميــة الثانيــة ضــمن الجلــسة) لتطــوير المعرفــة العلميــة والتربويــة

 .بصفة رئيس الجلسة) ٢٤/٥/٢٠٠٧(

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .٢٠

 .٣١/١٢/٢٠٠٧ باشطابيا -مئذنة الجامع النوري وقلعة الموصل

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .٢١

  .٣/٤/٢٠٠٨-٢ي الموصل واقع القصة القصيرة ف

شهادة تقديرية من معهد التراث العلمي العربي بجامعة حلب للمشاركة فـي             .٢٢

خالل الفترة  ) الصالت العلمية والتأريخية بين سوريا والعراق تجذر وتجدد       (ندوة  

 .٢٠٠٨ نيسان ٢٤-٢٣

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .٢٣

 .٢/١٢/٢٠٠٨ مدينة الموصل التراثية مورفولوجيا

 شهادة تقديرية من السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة           .٢٤

  .٢/٤/٢٠٠٩ الرؤية والمنهج –الحكاية الشعبية الموصلية 

 السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة       شهادة تقديرية من     .٢٥

 .٩/١٢/٢٠٠٩ الحضارة العراقية القديمة في نينوى في

السيد رئيس الجامعـة لرئاسـته اللجنـة التحـضيرية          شهادة تقديرية من     .٢٦

 .٢٥/٢/٢٠١٠في ) الموصل في عيون الشعراء(للمهرجان الشعري 

 السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة       شهادة تقديرية من     .٢٧

 .٢٦/٤/٢٠١٠) رشيد افندي الخطيب ودوره االصالحي في الموصل(

العالقات (مركز اتاتورك لمشاركته في ندوة      السيد رئيس    تقديرية من    شهادة .٢٨

 .٢٣/٦/٢٠١٠المنعقدة في انقرة ) التاريخية العراقية التركية
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 السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة       شهادة تقديرية من     .٢٩

 .٨/١٢/٢٠١٠ادارة الموصل في العصور االسالمية 

يد كلية التربية الرياضية لمشاركته فـي نـدوة         شهادة تقديرية من السيد عم     .٣٠

) دور القيادات الرياضية في إدارة تعدد الثقافـات فـي المنظمـات الرياضـية             (

) الرياضة الشعبية في الموصل والتالحم االجتماعي     (لمشاركته بالبحث الموسوم    

 .٢٧/١٢/٢٠١٠في 

بع للمساهمة في المـؤتمر الـسا     السيد رئيس الجامعة    شهادة مشاركة من       .٣١

 .١٢/٢/٢٠١١الذي اقامه مركز الدراسات االقليمية في 

السيد رئيس الجامعة لرئاسته اللجنة التحضيرية لنـدوة        شهادة تقديرية من     .٣٢

 .١٢/٤/٢٠١١في ) الطب الشعبي في الموصل(

 .١٢/٤/٢٠١١منح درع االبداع من مركز دراسات الموصل في  .٣٣
 في مـسيرته العلميـة      وبعد فأتمنى لألستاذ الطائي دوام الصحة والموفقية      

 .واالدارية ليكون مثاالً يحتذي به اقرانه في جامعة الموصل


