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عةالمخططات الملحقة تحلیل معلومات الواردة في الجداول وتقدیم االستنتاج من خالل مراج
  )١٢(بالبحث
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المصدر مجلة مناهل جامعیة  
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 مھنة اسم صاحب الخزانة ت الكتب
 فارسي تركي فرنسي انكلیزي عربي

مجموع الكتب   الدوریات
والدوریات التي 
 تضمھا الخزانة

تاریخ 
تسلیمھا 
 للمكتبة

تدریسي بجامعة  رعد الحمداني.د ١
 الموصل

٢٠٠٣ ٨٨     ٦٠ ٢٨ 

تدریسي بجامعة  طالل العالف.د ٢
 الموصل

٢٠٠٥ ٨٣     ٣٠ ٥٣ 

 ٢٠٠٥ ٩٢٦ ٥٩    ٦٧٩ ١٨٨ مشرف تربوي ادھم عبدالعزیز ٣
حازم عبدالباقي  ٤

 الصراف
 ٢٠٠٦ ٨٤ ٣٠     ٥٤ مدیر بنك

 ٢٠٠٦ ٦٤٧ ٤٩    ١١٥ ٤٨٣ اثاري منھل جبر اسماعیل ٥
 ٢٠٠٦ ٧١٩ ٣٩     ٦٨٠ موظف میسر صالح االمین ٦
 ٢٠٠٧ ١٠٧٥     ٨٥٥ ٢٢٠ رجل اعمال خالد الجادر ٧
 ٢٠٠٧ ٥٠٣ ٢٤    ٢٥ ٤٥٤ محامي خیري الدباغ ٨
عبدالعزیز عبداللطیف  ٩

 الزیدان
تدریسي بجامعة 

 الموصل
٢٠٠٧ ٥٣٥ ٥٩    ٢٧ ٤٤٩ 

 ٢٠٠٧ ٥٧ ٢    ١٠ ٤٥ طبیب فخري الدباغ ١٠
 ٢٠٠٧ ٤٠      ٤٠ تربوي محمد ثامر حمودي ١١
 ٢٦    ١٧٧ ٥١ طبیب  الدباغسالم ١٢

 انكلیزي
٢٠٠٨ ٢٥٤ 

 ٢٠٠٨ ٣٩٨ ٥٨     ٣٤٠ تربوي محمد عطا هللا.د ١٣
 ٢٠٠٨ ٦      ٦ عالم دین صباح نوري طاقة ١٤
 ٢٠٠٨ ٦٦٩٠ ١٤٤ ١٩٥ ٣٨٠ ٥  ٥٩٦٦ وزیر وعسكري محمود شیت خطاب 15
 ٢٠٠٨ ٢١٤ ٣٤     ١٨٠ محامي میسر حمدي شریف 16
 ٢٠٠٨ ١١٦٥      ١١٦٥ صیدلي يسعدالدین الحیال 17
مدیر مركز  شامل الشاھین.د 18

- تركیا /لالبحاث 
 مرمرة

٢٠٠٩ ٨٠      ٨٠ 

 ٢٠٠٩ ١٠٢٠ ٥٥     ٩٦٥ مشرف تربوي فیصل االرحیم 19
 ٢٠٠٩ ١٨ ١٧     ١ مشرف تربوي فرقد علي الجمیل 20
 ٢٠٠٩ ١٤٠      ١٤٠ مؤرخ ھرمز ابونا. د 21
ریسي بجامعة تد علي فتحي السرحان 22

 الموصل
 عربي ٢  ٥٠  ١٠ ٧

٢ 
انكلیزي  

  تركي٢

٢٠١٠ ٧٣ 

فیضي .الشیخ د 23
 الفیضي

 ٢٠١٠ ١٥١      ١٥١ عالم دین

عالم دین ونقیب  محفوظ بك العباسي 24
 العباسیین بالموصل

٢٠١٠ ٤١٥      ٤١٥ 

25  
 

تدریسي بجامعة  حازم عبدهللا
 الموصل

٢٠١٠ ٤٨٣      ٤٨٣ 

 ٢٠١٠ ٢١      ٢١ كاتب فلك اوغلو 26
تدریسي بجامعة  عمر الطالب.د 27

 الموصل
٢٠١١ ١٨٢٠    ٧٠  ١٧٥٠ 

 ٢٠١١ ٢١٩      ٢١٩ شیخ عشیرة طيء غازي الحنش 28
 ٢٠١١ ١٠١      ١٠١ شیخ عشیرة شمر عبدهللا الیاور 29
 ٢٠١١ ١٦٥٠      ١٦٥٠ عالم دین یونس الطائي 30
تدریسي بجامعة  حسیب حدید.د 31

 موصلال
٢٠١١ ٢٤٠٥    ٤٧  ١٩٣ 

  )19915(مجموع الكتب والدوریات المحفوظة في وحدة الخزانات الخاصة ھو  
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  ّعمر عبدالغفور القطان

  

 
 سنة االھداء عدد الخزانات المھداة ت

٢٠٠٣ ١ ١ 
٢٠٠٤ ٠ ٢ 
٢٠٠٥ ٢ ٣ 
٢٠٠٦ ٣ ٤ 
٢٠٠٧ ٥ ٥ 
٢٠٠٨ ٦ ٦ 
٢٠٠٩ ٤ ٧ 
٢٠١٠ ٥ ٨ 
٢٠١١ ٥ ٩ 

 م٢٠١١-٢٠٠٣ خزانة من ٣١المجموع الكلي لخزانات الكتب 
  

 
  

مجموع الكتب والدوریات التي  ت
 تضمھا الخزانة

 تاریخ تسلیمھا للمكتبة

٢٠٠٣ ٨٨ ١ 
 ٢٠٠٤ صفر ٢
٢٠٠٥ ١٠٠٩ ٣ 
٢٠٠٦ ١٤٥٠ ٤ 
٢٠٠٧ ٢٢١٠ ٥ 
٢٠٠٨ ٨٧٢٧ ٦ 
٢٠٠٩ ١٢٥٨ ٧ 
٢٠١٠ ١١٤٣ ٨ 
٢٠١١ ٤٠٣٠ ٩ 

 ١٩٩١٥المجموع الكلي  للكتب ھو 
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 الدوریات التركیة الدوریات االنكلیزیة الدوریات العربیة

٢ ٢٨ ٥٧٢ 
 ٦٠٢مجموع الدوریات  

  
  


 

  


 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 الكتب  
 فارسي تركي فرنسي انكلیزي عربي

 مجموع الكلي

١٩٣١٣ ١٩٥ ٤٣٠ ١٢٢  ١٩٨٨  ١٦٥٧٨ 

 المجموع الكلي مجموع الدوریات مجموع الكتب  
١٩٩١٥ ٦٠٢ ١٩٣١٣ 

 مجموع الكتب المشراة  مجموع الكتب المھداة مجموع الكتب
٦٦٩٠  ١٣٢٢٥ ١٩٩١٥ 
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 العدد مھنة ت
 ٦   تربوي ١
 ٤ عالم دین ٢
 ٢ شیخ عشیرة ٣
 ١ كاتب ٤
 ١ مؤرخ ٥
 3 طبیب ٦
 ١ مصرفي ٧
 ١ رجل اعمال ٨
 ١ وزیر  سابق ٩
 ٢ محامي ١٠
 ٧  تدریسي في جامعة الموصل ١١
 ١ صیدلي ١٢
 ١   اثاري ١٣

  شخصیة٣١مجموع  الشخصیات صاحبة الخزانات الخاصة ھي 

 عدد الكتب تصنیف الكتب ت

 ٥٢١  تاریخ  ١
 ٧٢ دین ٢
 ٩٣ ادب ٣
 ٤٠ لغة ٤
 ٣٣ اقتصاد ٥
 ٢١ جغرافیة ٦
 ٢٧ علوم عامة ٧
 ٥٩ اجتماع ٨
 ٢٠ قانون ٩

  كتابا٨٨٦ الكتب المصنفة  مجموع
  كتابا غیر مصنف فیكون مجموع الكتب الكلي ٧٩نضیف الیھا 

  كتابا لخزانة الراحل فیصل االرحیم٩٦٥



 

 

)١٦(

  )م٢٠١١-٢٠٠٣(للفترة بین نظرة إحصائیة تحلیلیة لوحدة الخزانات الخاصة بالمكتبة المركزیة في جامعة الموصل

   م٢٠١٩الثاني كانون /هـ١٤٤٠جمادى االوُّـ/) ١٠٠( العدد-إضاءات موصلية 

  


 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عدد الكتب تصنیف الكتب ت
 ١٠٥١  لغة-ادب  ١
  ٢٩٢ تاریخ ٢
  ٣٣  دین ٣
 ٣٧ علم النفس ٤
 ٤١ فلسفة ٥
 ١٧ متفرقات ٦
 ١١٧ اقتصاد ٧
 ١٢ اجتماع ٨
 ٤ موصلیات ٩
 ٨ طرق تدریس ١٠
 ٣٧ قانون ١١
 ٣٤ مولفات شخصیة ١٢
 ٧٠ كتب باللغة الفرنسیة ١٣
 ٦٠ رسائل واطاریح ١٤
 ٧ ةعسكری 15

 ١٨٢٠مجموع الكتب
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  )٢(یمثل نمط لعدد الخزانات المھداة وفق السنوات الواردة في جدول) ١(مخطط 
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السنین التي تم االھداء یمثل الحجم العددي للكتب الموجودة في الخزانات حسب )٣(اعتمادا على الجدول رقم) 2(مخطط 
  فیھا
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العربیة

االنكلیزیة  

الفرنسیة  

التركیة  

الفارسیة

  

  اللغات المكتوبة بھا الكتب) ٤(اعتماد على جدول )  ٣(مخطط
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  اللغات التي كتبت بھا الدوریات) ٥(اعتماد على جدول رقم) ٤(مخطط رقم
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الكتب  

الدوریات  

  

 حجم الكتب  والدوریات المحفوظة في قسم الخزانات الشخصیة  )٦(جدول اعتماد على )٥(مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وتمثل  حجم الكتب المھدات بالنسبة الى الكتب المشتراة وھي تتمثل بمكتبة ) ٧(اعتماد على جدول رقم) ٦(مخطط رقم
  الوزیر والمفكر محمود شیت خطاب 

  

الكتب المھدات  

الكتب المشراة    
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  یمثل مھن اصحاب الخزانات الخاص في المكتبة )٨(د على جدولاعتما) ٧(مخطط 
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  یمثل تصنیف الكتب لخزانة المؤرخ  فیصل االرحیم) ٩(اعتماد على جدول) ٨(مخطط 
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   والتي تعكس التوجھ الفكري لھ  عمر الطالب.د.یمثل تصنیف الكتب لخزانة ا) ١٠(اعتماد على جدول ) ٩(مخطط 
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