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ملخص البحث:

تأسس مركز وثائق ادلوصل  ،2881حلفظ وارشفة الوثائق وادللفات القددية واليت زبص تاريخ مدينة ادلوصل.
ويف عام 2885ربول اىل مركز حبثي اكادديي متخصص بالدراسات االنسانية حول تاريخ مدينة ادلوصل ،ويعٌت
بإصلاز البحوث والدراسات العلمية الرصينة وعقد الندوات وادلؤسبرات العلمية واصدار اجملالت والنشريات العلمية ادلتعلقة
بادلوصل فكراً وتارخياً وحضارة وفنوناً.
تسلم ادارة مركز دراسات ادلوصل اربع مدراء سامهوا باإلصلاز العلمي والبحثي والكشف عن تاريخ مدينة ادلوصل،
وابراز دورىا الريادي واحلضاري منذ احلقب التارخيية القددية وفًتات التاريخ احلديث واالسالمي وحىت الوقت احلاضر ،عرب
التماس سبل عدة ابرزىا ،تدفق أعداد الكتب واجملالت والنشرات العلمية والثقافية فيو ،واستقطاب الشخصيات ذات األثر
الفكري والتارخيي واالديب ،وإتاحة الفرصة ذلم باالفصاح عن مكامن ابداعهم من خالل اشراكهم يف الندوات العلمية
ادلتعلقة بادلوصل.
فضال عن انشاء مكتبة موصلية تضم النتاجات ادلوصلية ،وما الفو ادلوصليون وما كتب عن ادلوصل ،واستضافة
متحف الًتاث الشعيب ،حيث يضم احلرف والصناعات والعادات والتقاليد ادلوجودة يف مدينة ادلوصل.
وتوثيق األرشيف الفديوي الذي يضم سَت الشخصيات ادلوصلية البارزة ،وتكرمي خنب من مبدعي مدينة ادلوصل يف
التخصصات ادلختلفة بدرع االبداع.
الكلمات المفتاحية :مركز دراسات ادلوصل ،ذنون يونس الطائي ،منَت طو ياسُت ،مؤيد عيدان كاطع  ،مزاحم عالوي
الشاىري ،تاريخ ادلوصل.

Abstract
Mosul Studies Centre firstly established under the name :(Mosul
documents centre) and in 1992 its work has changed into preserving and
archiving documents which related to the history of Mosul city. Four years
later, in particularly in1996, the centre won works has changed to become
an academic research centre specialized in conducting academic research
concerning the history of the city of Mosul, and holding scientific
conferences and symposiums in addition to issuing sober journals and
publishing a lot of scientific books and bulletins related to the history of the
city of Mosul from intellectual and historical point of view and related to
the civilization and the Arts of the city.
Since the very beginning till now four directors alternately took up
the office of directorship that contributed to boosting the scientific and
research work and revealing unknown aspects from the history of Mosul
plus accentuating its pioneering and civilizational roles since the ancient
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historical periods to the Islamic, modern, and contemporary periods by
fetching numbers of scientific and cultural books, journals, publications
and attracting people with an intellectual, historical and literary influence
by giving them the opportunity to disclose their talents of creativity through
their participation in the research works which related to Mosul.
The conductors also interested in opening a Mosuli library which
contents publications which related to what has been written about Mosul,
and the establishment of a folklore museum, which includes some Mosuli
crafts and industries plus video documentation of some prominent Mosuli
personalities and awarding elites of the creative people from the city of
Mosul with Creativity Awards.
Key wards: Mosul studies Centre, Thanun Yonis AL-Tai, Nameer Taha
Yassin, Moayad Idan Kata, Muzahim Allawi Shaheri

المدخل( :المقدمة)

كانت الوثائق ،وما تزال ،ربتل امهية اعتبارية خاصة لدى اجلميع :مؤسسات ومجاعات وافراداً ،وتنبع ىذه االمهية
من ان الوثائق ىي مصدر مهم من ادلصادر ادلعرفية ادلعاصرة الدائمة حلركة البحث العلمي ،وان الوثائق ىي الشواىد احلية
االقرب زماناً ومكاناً اىل الوقائع التارخيية واحلضارية وتطوراهتا.
ان االىتمام بالوثائق :مجعاً وحفظاً وتصنيفاً ،وخباصة يف ادلؤسسات العلمية والثقافية ،ىي حاجة وطنية وعلمية
اساسية ،ومن ىنا اذبهت جامعة ادلوصل اىل تأسيس مراز علمي متخصص بالوثائق احمللية.
وهبدف احلفاظ على الوثائق وادلمتلكات ادلادية وادلعنوية للدولة ،وألمهية الوثائق اليت تعرب عن الًتاث والقيم
وادلمارسات للدولة واجملتمع ،وضرورة احلفاظ عليها وتيسَت االستفادة منها وتنظيم حاالت اتالفها.
مت تأسيس مركز وثائق ادلوصل  ،2881اسناداً اىل ادلادة ( )36من قانون وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم
( )34لسنة .2877
عمل مدير ادلركز مع ادلوظفُت جبهد كبَت جلمع الوثائق ،والتوجو اىل دوائر ومؤسسات زلافظة نينوى ،جلرد وتنظيم
االضابَت ،وسحب وتصوير ادللفات القددية والوثائق ،ونقلها اىل ادلركز ،للحفاظ عليها ولتكون ربت يد الباحثُت.
ويف عام  2885وضمن اخلطة العلمية للوزارة ،ربول مركز وثائق ادلوصل من مركز حلفظ وخزن الوثائق ،اىل مركز
حبثي اكادديي متخصص بالدراسات العلمية الرصينة ادلتعلقة بادلوصل فكراً وتارخياً وحضارة وفنوناً ،ونشر البحوث ادلتعلقة
بادلوصل طوال تارخيها الطويل ،وعقد الندوات واصدار الكتب والدوريات اخلاصة بتاريخ وتراث ادلوصل على مر العصور.

قسم البحث الى مبحثين
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تناول ادلبحث االول :تأسيس مركز دراسات ادلوصل واىدافو العلمية ،وربويلو اىل مركز حبثي اكادديي وعالقتو
باجملتمع ،وخطط ادلركز ادلستقبلية وقد افاد ادلبحث من دليل مركز دراسات ادلوصل  ،1443-2881ودليل مركز وثائق
ادلوصل  ،2881وجريدة الوقائع العراقية ،وملف التقومي الذايت .1422
وتناول ادلبحث الثاين اجلهود العلمية واالدارية والبحثية دلدراء مركز دراسات ادلوصل للفًتة (.)1428-2881
واعتمدت مصادر عدة منها وثائق الًتحيل ،ودليل جامعة ادلوصل  ،1422ومقابالت شخصية ،وموقع ادلركز
الرمسي ،وكتب وندوات ونشريات وادلة ادلركز ،واليت اغنت ادلوضوع الحتوائها على معلومات علمية قيمة.
وختم البحث باستنتاجات ذات صلة بالبحث.

المبحث االول :تأسيس مركز دراسات الموصل واىدافو العلمية:

هبدف احلفاظ على الوثائق وادلمتلكات ادلادية وادلعنوية للدولة واجملتمع ،وألمهية الوثائق اليت تعرب عن الًتاث والقيم
وادلمارسات واحلقوق للدولة واجملتمع ،وضرورة احلفاظ عليها وتيسَت االستفادة منها ،وتنظيم حاالت اتالفها وربديد

مسؤولية اجلهات ادلعنية واالشخاص وذوي العالقة( .جريدة الوقائع العراقية ،العدد  ،0491ص.)574

مت تأسيس مركز وثائق ادلوصل  ،2881استناداً اىل احكام ادلادة الثانية عشر والبند ( )1من ادلادة ( )36من قانون
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )34لسنة .2877
وللحفاظ على الوثائق ،ويكون مقره يف جامعة ادلوصل ،ويرتبط برئيس اجلامعة ،ويسعى ادلركز اىل ربقيق االىداف
االتية:
 .2مجع وتبويب وتصنيف ادلعلومات والوثائق اخلاصة دبحافظة نينوى.
 .1احلفاظ على الوثائق ذات القيمة العلمية اخلاصة دبحافظة نينوى.
 .2العمل على فهرسة ادللفات اخلاصة بالدوائر احلكومية ذات العالقة ،والعمل على تصوير الوثائق ذات القيمة التارخيية
والعلمية لالحتفاظ هبا يف ادلركز.
 .3طبع ملخصات ادللفات وجعلها دبجلد خاص يرسل اىل ادلركز الوطٍت للوثائق(.دليل مركز وثائق ادلوصل،2881 ،
ص.)7
صدر نظام مراكز البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي رقم ( )2لسنة  ،2884والذي يدل على
اىتمام الدولة حبركة البحث العلمي يف الوزارة ،واليت تشكل اجلزء الثاين من واجبات الوزارة وىو التعليم العايل والتطوير
واالرتقاء بالبحث العلمي ،مت يف عام  2885ربويل مركز وثائق ادلوصل ،من مركز خلزن وحفظ الوثائق ،اىل مركز حبثي
اكادديي (مركز دراسات ادلوصل) ،والذي يعٌت بإصلاز الدراسات والبحوث العلمية الرصينة ادلتعلقة بادلوصل فكراً وتارخياً
وحضارة وفنونا ،وكما يهتم بنشر الدراسات والبحوث ادلتعلقة بادلوصل طوال تارخيها ،وعقد الندوات واصدار الكتب
واجملالت والنشريات اخلاصة بتاريخ وتراث ادلوصل( .دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)2
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يهدف مركز دراسات الموصل الى:

 .2االسهام يف نشر الوعي ادلعريف يف سلتلف جوانبو وابراز دور مدينة ادلوصل.
 .1االىتمام جبمع الوثائق وارشفتها والعمل على دراستها.
 .2تطوير وتسجيل كل مالو عالقة ببيئة ادلوصل.
 .3العمل على انشاء مكتبة موصلية تضم النتاجات ادلوصلية وما كتب عنها.
 .4االحتفاظ بالسَت الذاتية ألبرز شخصيات ادلوصل وعلمائها واكاددييها(.دليل مركز دراسات ادلوصل ،2881ص.)2
وللمركز عالقة باجملتمع:
ومن احدى ابرز اىداف ادلركز ،اقامة جسور مع اجملتمع من خالل استقطاب الشخصيات ذات االثر الفكري
والتارخيي واالديب والًتاثي ،واتاحة الفرصة ذلم باإلفصاح عن مكامن ابداعهم من خالل اشراكهم يف الندوات وادلؤسبرات
العلمية وادلسامهة يف الكتابة يف رلالت ونشريات ادلركز ،فضال عن نشر مؤلفاهتم العلمية وادلًتمجة ادلتعلقة بادلوصل فكراً
وتارخياً وادباً( .االنشطة العلمية دلركز دراسات ادلوصل  ،1422-1421ص.)2

وفي خطط المركز المستقبلية :

يطمح ادلركز بالعمل على التوثيق االلكًتوين عند توفر احلواسيب ذات ادلواصفات اجليدة وتطوير كفاءات
التدريسيُت والباحثُت عن طريق ايفادىم اىل البلدان العربية واالوربية ،كي يطلعوا على اخر ادلستجدات العلمية واالدارية،
والسعي لزج الباحثُت يف ادلركز يف دورات تطويرية للمالكات التدريسية اليت تتبناىا الوزارة لتطوير االمكانيات البحثية وتبٍت
نشر ادلزيد من ادلؤلفات العلمية ذات العالقة بتاريخ وحضارة وفنون وآداب ادلوصل(.ملف التقومي الذايت ،1421-1422
ص.)6

المبحث الثاني :الجهود العلمية لمدراء مركز دراسات الموصل

تعاقب على ادارة ادلركز خالل فًتة البحث اربع مدراء يف ادلدة بُت (1428-2881م) ،وزبصصاهتم يف التاريخ
االسالمي واحلديث وادلعاصر  ،وقد كان لكل منهم جهده اخلاص واسلوبو يف ادارة ادلركز (دليل جامعة ادلوصل ،1422
ص.)125
وخاصة يف فًتة تسلم االستاذ الدكتور ذنون يونس الطائي عام  ،1442والذي فتح ابواب ونشاطات وندوات
ادلركز بشكل كبَت جداً من خالل االصدارات واالدلة والكتب واجملالت اليت قام بنشرىا واليت اعطت ادلركز رصانة حبثية
اكادديية لتاريخ ادلوصل عرب مراحل سلتلفة( .ملف التقومي الذايت  ،1421-1422ص.)38
وفيما يلي نورد النشاطات واجلهود العلمية دلدراء ادلركز وفق التسلسل الزمٍت:
 .7الدكتور نمير طو ياسين:
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يعد الدكتور منَت طو ياسُت اول من تسلم مهام ادارة مركز وثائق ادلوصل ،للمدة ( ،)2884-2881واقتصر عمل
ادلركز جبمع وارشفة الوثائق ادلهمة اذ توجو الدكتور مع جلنة من منتسيب ادلركز اىل سلازن زلافظة نينوى جلمع وتصوير وارشفة
الوثائق التارخيية ادلهمة ،وخاصة بعد صدور قانون حفظ وترحيل الوثائق ادلرقم ق 2842 /يف ( ،2884/8/7وزارة
الثقافة واالعالم ،ترحيل وثائق ،العدد ق.)2842 /
وارشفة الوثائق من دوائر الدولة حملافظة نينوى كاحملاكم ومديرية تربية نينوى ،للحفاظ عليها وجعلها ربت يد
الباحثُت يف ادلركز لكل ما يتعلق بتاريخ مدينة ادلوصل ،وللجهود ادلبذولة يف هتيئة وافراز الوثائق واالضابَت والسجالت ،اذ
وجهت احملافظة كتاب شكر وتقدير اىل اللجنة ادلشكلة من قائمقام ادلوصل بالعدد ادلرقم  2243يف .2882/5/7
(زلافظ نينوى ،شكر وتقدير ،العدد .)2243
وعقد مركز وثائق ادلوصل الندوة العلمية االوىل وادلوسومة (االفاق الًتاثية للهجة ادلوصلية) للفًتة من -14
22/12م ،2882واحتوت الندوة ( )21حبثاً حول االلفاظ العامية والشعر والقصة واالدب وااللفاظ الفصيحة ادلوصلية،
لتوثيق كل مالو عالقة باللهجة ادلوصلية وكيفية احلفاظ عليها( .ندوة االفاق الًتاثية للهجة ادلوصلية ،2882 ،ص.)1
وعقد ادلركز بُت احلُت واالخر بعض احملاضرات الثقافية اليت زبص تراث ادلدينة ،ويتم دعوة الشخصيات ادلوصلية
اليت تربطها ذكريات قددية بًتاث ادلدينة ،وىذه احملاضرة بعنوان (امهية اخلط العريب) للسيد يوسف ذنون بتاريخ .2882
(دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)7
وثق ادلركز العديد من االنشطة منذ تأسيسو حول كل ما يتعلق بتاريخ مدينة ادلوصل من شخصيات لعبت دوراً
كبَتاً يف رفد واغناء تراث ادلدينة شلن غادروا احلياة او شلن على قيدىا من شخصيات سياسية وادبية وتارخيية ،حيث مت
اجراء لقاءات معهم وتصويرىا يف الفيديو فضال عن التصوير الفوتوغرايف على شكل كاسيت منها( .دليل مركز وثائق
ادلوصل ،2881 ،ص.)8

وحملت عناوين مختلفة لندوات وشخصيات منها :

 .2ماذا نوثق عن ادلوصل وكيف بتاريخ .2882/22/14
 .1فلم وثائقي عن مرقد االمام حييي بن القاسم.
 .2حديث عن العالمة عبد احلميد الكيالين بتاريخ .2882
 .3ندوة االفاق الًتاثية للهجة ادلوصلية اجللسة الثانية والبيان اخلتامي (.دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)24
شارك الدكتور منَت يف ندوة الصحافة ادلوصلية  ،2885نظمها مركز دراسات ادلوصل  ، 2885ببحث (الصحافة
ادلوصلية)  ،وشارك ي ندوة ثورة ادلوصل القومية  ، 2848نظمها مركز دراسات ادلوصل 2888ببحث (اسباب فشل ثورة
ادلوصل  2848داخليا وخارجيا)  ،وشارك يف ندوة االسواق يف ادلوصل ،نظمها مركز دراسات ادلوصل  ،2888ببحث
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عنوانو (اثر فتح قناة السويس على االسواق احمللية يف ادلوصل)(.مقابلة شخصية مع الدكتور منَت طو ياسُت ،بتاريخ
.)1428/24/6
وعقد مركز وثائق ادلوصل اجللسة االوىل جمللس االدارة يوم االربعاء  ،2883/8/17واكد على اصدار نشرة دورية
للمركز ربتوي على فعاليات ونشاطات ادلركز ،ونقل ادلكتبة ادلوصلية من ادلكتبة ادلركزية اىل ادلركز ،واستضافة متحف الًتاث
الشعيب دبركز الوثائق ،وحفظ الوثائق ،واعتماد ادليكرو فلم يف احلفظ( .اجللسة االوىل جمللس ادارة ادلركز.)2883/8/17 ،
 .0الدكتور مؤيد عيدان كاطع:
تسلم االستاذ الدكتور مؤيد عيدان كاطع ادارة مركز وثائق ادلوصل ،للمدة ( ،)1444-2884وبذل جهوداً
علمية وحبثية كبَتة.
ربول ادلركز من (حفظ وخزن الوثائق) اىل مركز دراسات ادلوصل ،ادلركز البحثي االكادديي ادلتخصص بدراسة تاريخ
ادلوصل عرب مراحل تارخيية سلتلفة ،باألمر اجلامعي ادلرقم  7285يف ( .2884/21/28جامعة ادلوصل ،امر جامعي،
العدد .)7285

وحدد النشاط والجهد العلمي للمركز:

احلفاظ على تراث ادلدينة عرب تارخيها الطويل ،واالىتمام جبمع الوثائق وارشفتها ،وتسجيل كل مالو عالقة ببيئة
ادلوصل واقليمها ،والعمل على انشاء مكتبة موصلية تضم النتاجات ادلوصلية وما ألفو ادلوصليون وما كتب عن ادلوصل،
والعمل على احلفاظ على ادلخطوطات اليت مل يتسن لكتاهبا نشرىا والعمل على نشر ادلفيد منها ،واالىتمام بالًتاث
الشعيب ،ودراسة االنثروربولوجيا واللهجات ادلوصلية ،ودراسة االدب والفنون يف ادلوصل ،والتخطيط احلضري والعمراين
للمدينة ،وانشاء اقسام للدراسات يف ادلركز متخصصة بادلوصل( .مقابلة شخصية مع الدكتور مؤيد عيدان كاطع ،بتاريخ
.)1428/24/22
ومن اجل توطيد عالقة جامعتنا دبدينة ادلوصل واحلفاظ على تراثها وتارخيها ،جرى مفاربة رئيس جامعة ادلوصل
زلافظة نينوى مكتب السيد احملافظ ،لإليعاز للدوائر ادلرتبطة هبا وىي (احملافظة ،مديرية البلدية ،غرفة التجارة ،ادلكتبة
العامة ،مديرية الًتبية ،دائرة التسجيل العقاري ،احملكمة) ،للتعاون مع مركزنا وتزويدنا باألضابَت الرمسية القددية وادلخطوطات
اليت تلقي الضوء على كنوز مدينة ادلوصل التارخيية واالجتماعية ،ومن اجل احلفاظ عليها ولتكون ربت يد الباحثُت يف
ادلركز( .مركز وثائق ادلوصل ،م /وثائق دوائر احملافظة ،العدد .)263
واىدى االستاذ الفاضل غريب احلاج امحد وثائق من (اوراق وسلطوطات) واليت ىي جزء من نشاطو الثقايف
والسياسي ،اىل مركز وثائق ادلوصل ،ولتكون ربت يد الباحثُت ادلتخصصُت يف شؤون التاريخ ،وإلدامة تعاون وصلة ادلركز
معو ،ولكي تبقى الوثائق بامسو يف ادلركز ،حسب الكتاب ادلرقم (.2884/7/25 ،381مركز وثائق ادلوصل ،غريب احلاج
امحد ،م /وثائق ،العدد .)381
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وتوسع ادلركز اىل استحداث اقسام علمية فيو ،ونقل عدد من ملفات من ملفات احملافظة ومديرية الًتبية اىل ادلركز،
وازدادت نتاجات ادلركز من ندوات علمية وحلقات نقاشية حول تاريخ ادلوصل ،واقامة مكتبة ومتحف الًتاث الشعيب
للمركز( .دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)6

وعقد الدكتور مؤيد مدير مركز دراسات الموصل االسبق ،عدة ندوات علمية حول الموصل:

.2دور ادلوصلُت يف مواجهة التحديات االجنبية والدفاع عن العراق بتاريخ .2884/7/24
 .1الصحافة ادلوصلية .2885/5/14
 .2القصة العراقية يف ادلوصل .2885/24/12
 .3ادلوصل يف مدونات الرحالة العرب واالجانب .2886/4/14
 .4ادلوصل ومؤرخوىا القدامى واحملدثون .2886/22/23
.5انقذوا اثار مدينة ادلوصل .2887/1/26
 .6تاريخ الرياضة يف ادلوصل .2888/24/26
 .7الشعر يف ادلوصل ( .2888/21/24ملف التقومي الذايت  ،1422ص.)38

الكتب التي اصدرىا:

اصدر ادلركز كتيب (الواسطي موصلياً للباحث يوسف ذنون )2887-وأعمال ندوة (ادلوصل يف مدونات الرحالة
العرب واالجانب جملموعة باحثُت ( )2887دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)22
واسهم الدكتور مؤيد يف اقامة عالقات وتبادل علمي مع شخصيات وباحثُت مبدعُت يف نتاجات علمية متنوعة
منها ،الشكر والتقدير لألستاذ مثري العاين بالعدد  362يف ( .2884/7/4مركز وثائق ادلوصل ،مثري العاين ،شكر
وتقدير ،العدد .)362
وتبادل علمي وحبثي مع مراكز حبثية مناظرة منها مركز وثائق تكريت بالعدد  374يف ( .2884/7/21مركز
وثائق ادلوصل ،مركز وثائق تكريت ،م /تعاون علمي ،العدد .)374
وتوثيق فيديوي ألكثر من ( )24شخصيات موصلية من استاذ واديب وصحفي ،واقامة اربع حلقات نقاشية
حول تاريخ مدينة ادلوصل( .ملف التقومي الذايت  ،1422ص.)56
 .3الدكتور مزاحم عالوي الشاىري:

تسلم الدكتور مزاحم عالوي ادارة مركز دراسات ادلوصل للمدة ( ،)1442-1444واكمل مسَتة ادلركز العلمية
والبحثية ،وشجع النتاجات العلمية ،وعقد ادلركز مخس ندوات علمية ذات العالقة بتاريخ ادلوصل ويف كافة اجملاالت
ودبشاركة سلتصون من كليات عدة:
 .2ندوة ادلسرح يف ادلوصل .1442/2/26

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )55آب 0202
() 8

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ علميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

.1
.2
.3
.4

ندوة الوطن العريب وربديات الغرب -االسباب والنتائج .1442/3/8
ندوة ادلوصل وربرير القدس .1442/24/22
ندوة فن اخلط العريب يف ادلوصل طوال العصور .1441/3/25
مؤسبر العمارة يف ادلوصل ..الواقع وافاق ادلستقبل (.1442/22/24دليل مركز دراسات ادلوصل  ،2881ص.)15

اصدر المركز عدداً من الكتب منها:

.2كتاب اعالم موصليون جملموعة باحثُت .1444
 .1كتاب الشيخ زلمد علي الياس العدواين رلموعة باحثُت .1442
 .2كتاب غريب احلاج امحد للمؤلف امحد سامي اجلليب ( .1441ملف التقومي الذايت  ،1422ص.)64

واصدر المركز عدداً من المجالت العلمية منها:

 .2رللة اوراق موصلية وتعٌت باالبحوث التارخيياة االكادديياة االنساانية الايت زباص تااريخ مديناة ادلوصال ،وصادر منهاا ثالثاة
اعداد (االول  ،1442والثاين  ،1441والثالث .)1441
 .1رللة موصليات وىي ثقافية وتعٌت بالبحوث التارخيية واالدبية وادلوروث ادلوصلي لتااريخ مديناة ادلوصال ودبشااركة كتااب
وباحثُت من خارج اجلامعة اىل جانب باحثي ادلركز واجلامعة ،وصدر منها اربعة اعداد (االول /كانون الثاين،1441 /
والث ا ا اااين /اي ا ا ااار ،1441 /والثال ا ا ااث/ايلول ،1441 /والراب ا ا ااع /ش ا ا اابا (.)1441 /ادلوق ا ا ااع الرمس ا ا ااي دلرك ا ا ااز دراس ا ا ااات
)Msc92.6te.net
وثق ادلركز فيديويا شخصيات ادبية وتارخيية ،من قبل جلنة التوثيق الفيديوي يف ادلركز ،ليتم حفظها يف توثيق
الشخصيات ادلوصلية ضمن كاسيت فيديوي وبلغ عددىا ( )24اشرطة للتوثق يف مركز دراسات ادلوصل( .دليل مركز

دراسات الموصل  ،7440ص)4

 .9االستاذ الدكتور ذنون يونس الطائي:
يعد الدكتور ذنون يونس الطائي من مؤسسي مركز دراسات ادلوصل (وامسو السابق مركز وثائق ادلوصل) ،واول
تدريسي يعُت يف ادلركز باألمر اجلامعي  5324/8/8يف ( ،2881/7/14جامعة ادلوصل ،امر جامعي ،العدد
)5324/8/8
وساىم دبرحلة التأسيس يف ادق اجلزيئات وكل االنشطة العلمية والبحثية ،وشغل مناصب ادارية منها معاون مدير
ادلركز ،ورئيس قسم الدراسات التارخيية والسياسية ،فمديراً للمركز للمدة ( ،)1428-1442واجهد النفس لإلفصاح عن
الوجو احلقيقي للموصل عرب العصور التارخيية(.نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،44ص.)2
وللتعريف بالنتاجات العلمية يف سلتلف حقول العلوم وادلعرفة ،رسم الدكتور ذنون خطة علمية واجتماعية لتحقيق
ذلك يف ادلركز:
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تعميق ادارة البحث العلمي يف ادلركز بوسائل شىت ابرزىا زيادة عدد الباحثُت يف ادلركز من محلة الشهادات العليا
(ادلاجستَت والدكتوراه) يف زبصصات التاريخ واالدب وعلم االجتماع وبلغ عددىم ( )22تدريسياً للعمل يف اصلاز كافة
البحوث ادلتعلقة بتاريخ مدينة ادلوصل ضمن اخلطة العلمية السنوية دلركز دراسات ادلوصل( .ملف التقومي الذايت ،1422
ص.)7
وسعى ادلركز دلواكبة التطور التكنولوجي بتوفَت حاسبة وخط انًتنيت لكل باحث من الباحثُت يف ادلركز ،ليكون
ضمن االجواء العلمية احلقيقية يف اصلاز العمل البحثي ،وليتمكن من االطالع على اخر االصدارات العلمية ،يف رلال
االختصاص ،واالستفادة من ادلكتبة االفًتاضية العلمية العراقية ( ،)IVSLوما توفره ذلم من اصدارات واحباث علمية
حديثة االصلاز لتوظيفها يف البحوث العلمية للمركز ،واالستفادة من موقع االبيسكو ( )EBSCOلنشر البحوث العلمية
حول تاريخ مدينة ادلوصل التارخيي واحلضاري والًتاثي( .نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،66ص)3
واكد ادلركز على االرشيف الفيديوي الذي يضم سَت الشخصيات ادلوصلية البارزة والفاعلة شلن اثرو على احلياة يف
اصلازاهتم العلمية ضمن زبصصاهتم وعلى الصعد كافة ،وحرص ادلركز على توثيق سَتىم فيديويا ،وبلغ عدد الشخصيات
ادلوثقة فيديويا ( )22شخصية موصلية ،حفظت يف مركز دراسات ادلوصل(.ملف التقومي الذايت  ،1422ص)55
وحرص ادلركز على عقد الندوات العلمية ذات العالقة بتاريخ ادلوصل ويف كافة اجملاالت ودبشاركة اساتذة سلتصون
من الكليات كافة ،ومن خارج جامعة ادلوصل وبواقع ندوتُت او ثالث يف العام الدراسي الواحد ،وعقد ادلركز ( )42ندوة
علمية منها( ،ندوة امهية ادلخطوطات ادلوصلية يف الدراسات ادلعرفية) و (ندوة احلرف وادلهن الشعبية يف ادلوصل) ،و
(الطب الشعيب يف ادلوصل) و (مئذنة اجلامع النوري وقلعة ادلوصل باشطابيا)(.ملف التقومي الذايت  ،1422ص)44
واىتم ادلركز دبتحف الًتاث الشعيب الذي ضم مجيع احلرف والصناعات التطبيقية والعادات والتقاليد واالزياء
الشعبية اليت كانت يف مدينة ادلوصل ،وتوزعت يف ارجاء ادلتحف انواع سلتلفة من احللي وادوات الزينة واالثاث ادلنزيل ،وهبذا
اصبح يعرب اصدق تعبَت عن اجلانب الًتاثي الذي كان سائداً ،وضمت قاعات اخرى لنشاطات البيت ادلوصلي من وسائل
عمل االكالت الشعبية وادلهن االجتماعية يف ادلوصل( .رللة مناىل جامعية ،العدد ،22ص)35
دأب مركز دراسات ادلوصل على نشر البحوث العلمية للباحثُت والكتاب وادلفكرين والعلماء ادلتخصصُت يف
دراساهتم وحبوثهم حول تاريخ مدينة ادلوصل ،وتسهيل االستفادة منها بالوسائل وادلنافذ ادلتاحة ،واعداد الدراسات
وادلعاجم والفهارس وادلوسوعات والببلوغرافيا اخلاصة دبدينة ادلوصل ،واصدر ادلركز ( )28كتاباً تنوع يف الشخصيات
والًتاجم واالدب واللهجة والطب واخلط والبلدانيات والعمارة احلديثة واالسالمية واالجتماع وادلكتبات والًتاث والفلكلور
وادلوروث ادلوصلي ،وفضال عن اقامة العديد من االستذكارات التأبينية لشخصيات أكادديية وعلمية وثقافية سلتلفة واليت
اغنت تاريخ مدينة ادلوصل عرب مراحل تارخيية سلتلفة( .ملف التقومي الذايت  ،1422ص.)64

اصدر المركز عدداً من المجالت والنشريات العلمية منها:
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 .2مجلة دراسات موصلية :وىي رللة علمية فصلية زلكمة وتعٌت بالبحوث االنسانية حول تاريخ مدينة ادلوصل عرب
حقب تارخيية سلتلفة ،وحصلت على الًتقيم الدويل يف اجملالت ادلعًتف هبا ،وبلغ اعداد اجمللة ( )41عدداً( .رللة
دراسات موصلية ،العدد  ،41ص)2

 .0مجلة موصليات :وىي رللة علمية فصلية ثقافية وتعٌت بالبحوث وادلقاالت ادلتنوعة حول تاريخ مدينة ادلوصل،
وباستقطاب كتاب من خارج اجلامعة اىل جانب باحثي ادلركز واجلامعة ،وبلغ اعداد اجمللة ( )43عدداً( .رللة
موصليات ،العدد  ،43ص)1

 .2نشرة اضاءات موصلية :وىي نشرة علمية ذات ادلوضوع الواحد هتدف اىل نشر ادلزيد من البحوث العلمية
االكادديية يف العلوم االنسانية ادلتعلقة دبدينة ادلوصل ،واصدر ادلركز ( )243عدداً من نشرة اضاءات موصلية( .نشرة
اضاءات موصلية ،العدد  ،243ص)2

 .3نشرة قراءات موصلية :وىي النشرة الشهرية الرابعة ،وتعٌت بقراءة االصدارات ادلتعلقة دبدينة ادلوصل سواء اكانت
رسالة ماجستَت ام اطروحة دكتوراه ام مؤلف جديد ،واصدر ادلركز ( )54عدداً من نشرة قراءات موصلية( .نشرة
قراءات موصلية ،العدد  ،54ص.)2
 .4نشرة انشطتنا :وىي النشرة اخلامسة للمركز وتضم رلموعة من االنشطة العلمية والفعاليات ادلتعددة على صعيد
االصلاز العلمي من ندوات واصدار رلالت ونشريات ونشر حبوث ومقاالت ودورات وادلكتبة ادلوصلية وانشطة
اخرى ،واصدر ادلركز ( )44عدداً من نشرة انشطتنا( .نشرة انشطتنا ،العدد  ،44ص)2
وتزخر ادلكتبة ادلوصلية يف ادلركز بعدد كبَت من الكتب والدوريات واجملالت ،فقد ضمت اصدارات ادلركز من
الكتب واجملالت والنشريات ورسائل االطاريح والدكتوراه اليت اشرف عليها تدريسيو ادلركز ،فضال عن العددي من الوثائق
وادللفات واليت تعود اىل حقبة العهدين ادللكي وبدايات اجلمهوري ،وقد حصل عليها ادلركز من الدوائر وادلؤسسات ادلتعددة
يف احملافظة (نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،66ص.)4
وسبكن الدكتور ذنون الطائي خالل ايفاده العلمي اىل جامعة كامربدج يف بريطانيا سنة  1445من تصوير اكثر من
( )544وثيقة واليت تتعلق بتاريخ العراق وادلوصل احلديث وادلعاصر  ،واودع خنبة من اساتذة اجلامعة خزانتهم اخلاصة
وعددىا ( )8منها  :للمؤرخ سعيد الديوه جي والدكتور سيار اجلميل والدكتور دردي عبد القادر والباحث قصي الفرج
والدكتورة ابتسام من الكتب والدوريات اىل مكتبة ادلركز( .نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،44ص.)2
وتقوم ادلكتبة بتقدمي خدماهتا للباحثُت والدارسُت من التدريسيُت وطلبة الدراسات العليا ،عن طريق توفَت عدد من
ادلصادر والدوريات والوثائق عن مدينة ادلوصل يف حقبها التارخيية ادلختلفة ،وتصل عدد االعارات للكتب والنشريات اىل
( )84اعادة يف الشهر( .نشرة انشطتنا ،العدد  ،24ص)8
واشرف الدكتور ذنون الطائي على تبٍت ادلركز لطبع ما يزيد عن ( )14مؤلفاً يف شىت ادلوضوعات دلؤلفُت من داخل
اجلامعة وخارجها ومنها :
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 .2ادلوصل يف الرسائل واالطاريح اجلامعية حىت سنة ( ،1442رلموعة باحثُت).
 .1ادلوصل يف الدوريات العراقية حىت سنة ( ،1442رلموعة باحثُت).
 .2خطوات يف تراث ادلوصل للدكتور عماد الدين خليل.
 .3موسوعة اعالم ادلوصل يف القرن العشرين للدكتور عمر الطالب.
 .4معجم االتباع الدراج يف ذلجات ادلوصل  /عبد اهلل امُت اغا .
 .5اجلامع الكبَت النوري يف ادلوصل للباحث عماد غاًل الربيعي.
 .6كتاب ادلؤلفون يف ادلوصل للدكتور عمر الطالب .
 .7ادلوصل وادلؤلفون ادلوصليون يف العهد اجلليلي  /بَتسي كيمب .
 .8صفحات من تاريخ ريف ادلوصل  /بالوي فتحي .
 .24االلعاب الشعبية يف ادلوصل  /مثري العاين .
 .22خطاطو ادلوصل ادلعاصرون  /عبد الرزاق احلمداين .
 .21موسوعة ادلوصل الًتاثية (جزئُت) مجع واعداد ازىر العبيدي ( .نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،44ص)5
وساىم الدكتور يف اقامة العديد من احملاضرات يف مركز دراسات ادلوصل لعدد من اساتذة اجلامعة يف سلتلف
االختصاصات ومن خارجها ،فضال عن بعض ادلهرجانات الثقافية نذكر منها ،ادلسامهة يف ادلهرجان الشعري (ادلوصل يف
عيون الشعراء) ،الذي اقامو مركز دراسات ادلوصل يف  ،1424/1/14رئيساً للجنة التحضَتية( .نشرة اضاءات موصلية،
العدد  ،44ص)5

اصدر الدكتور ذنون عدداً من الكتب المؤلفة والتي تخص تاريخ مدينة الموصل ومنها:

 .2رواد النهضة الفكرية يف ادلوصل.
 .1يف الوطنية ادلوصلية.
 .2من دعاة اليقظة االسالمية يف ادلوصل.
 .3االوضاع االدارية يف ادلوصل خالل العهد ادللكي.
 .4االذباىات االصالحية يف ادلوصل اواخر العهد العثماين حىت احلكم الوطٍت.
 .5احباث يف تاريخ ادلوصل ادلعاصر.
 .6مدارس ادلوصل ومعلموىا -مناذج منتخبة.
 .7التحفة الالمعة من مؤرخي اجلامعة.
 .8مهن وحرف شعبية .
 .24ادلرأة ادلوصلية يف الكتابة التارخيية ( .نشرة اضاءات موصلية ،العدد  ،37ص)24

مجلظ درادات موصليظ  ،الطدد ( ، )55آب 0202
()12

مجلظ درادات موصليظ
مجلظ دوريظ علميظ محكمظ  ،تطنى ببحوث الموصل االكاديميظ في الطلوم االندانيظ
ISSN. 1815-8854

وسعى ادلركز اىل التنبيو على ادلخاطر احملدقة بالشواىد التارخيية واحلضارية يف ادلوصل عن طريق عقد الندوات
ادلتخصصة ومفاربة اجلهات ذات العالقة يف العراق وخارجو العراق ومن ذلك االخطار احملدقة بقلعة ادلوصل باشطابيا
ومئذنة اجلامع النوري ،وما حاق بالعمارة ادلوصلية واحملالت السكنية واالسواق والقيصريات وغَتىا من مفردات العمارة
ادلوصلية ودعوة ادلؤسسات ذات العالقة بالًتاث كمؤسسة االغا خان واليونسكو لالىتمام ببقايا ادلوروث الًتاثي( .نشرة
اضاءات موصلية ،العدد  ،66ص)5
وعمل ادلركز على تكرمي خنب من مبدعي مدينة ادلوصل يف التخصصات ادلختلفة بدرع االبداع للذين اضاءوا
ادلشاىد الفكرية والعلمية واالدبية والفنية والصحفية والرياضية ويف اجملاالت االخرى ،وىو تقليد سنوي للمركز الن ذلك ان
مدينة ادلوصل تعج بادلبدعُت يف التخصصات ادلتعددة وأننا باالحتفاء هبم وتكرديهم اننا نكرب هبم(.نشرة اضاءات موصلية،
العدد  ،66ص)5
وتعمل ادارة مركز دراسات ادلوصل على التعريف بغايات واىداف ادلركز العلمية من خالل اللقاءات مع وسائل
االعالم ادلرئية وادلقروءة ،وقد قام مدير ادلركز بتسجيل لقاءات تلفزيونية عن انشطة ادلركز وفعالياتو واحلديث عن تاريخ
وحضارة ادلوصل ومضامُت متحف الًتاث الشعيب دبا يضمو من موضوعات ورلسمات جبسية ربكي االمس القريب
للموصل واىلها ،وابرز ادلهن واحلرف وترابط النسيج االجتماعي ،فضال عن طبيعة ادلوصل االقتصادية يف جوانبها
ادلتعددة( .نشرة انشطتنا ،العدد ،11ص)2
يتواصل مركز دراسات ادلوصل يف انشطتو وفعالياتو ادلختلفة مع ادلراكز البحثية والكليات كافة ،وتضم مرتكزات
تلك االنشطة االشًتاك يف الندوات وادلؤسبرات واحللقات النقاشية وورش العمل وتقدمي االستشارات العلمية والتبادل العلمي
والبحثي للمجالت ونشريات ادلركز اليت زبص تاريخ مدينة ادلوصل عرب حقب تارخيية سلتلفة(.انشطة مركز دراسات ادلوصل
 ،1443ص)14

ومن ىذه المراكز نذكر منها:

 .7داخل الجامعة :مجيع الكليات العلمية واالنسانية وادلراكز البحثية منها ( :مركز حبوث البيئاة والسايطرة علاى التلاوث،
كلية الفنون اجلميلة ،قسم ضمان اجلودة ،غرفة التجارة ،كلية الًتبية االساساية ،كلياة العلاوم االساالمية ،ومركاز حباوث
السدود وادلوارد ادلائية)( .نشرة انشطتنا ،العدد  ،22ص)5

 .1داخللل العللرا ( :جامعااة باباال ،جامعااة تكرياات ،جامعااة بغااداد ،جامعااة دىااوك ،مركااز دراسااات البصاارة ،مركااز صااالح
الدين االيويب)( .االنشطة العلمية دلركز دراسات ادلوصل  ،1421ص)62

 .2خارج العرا  :ديب -مركز مجعة ادلاجد للثقافة والًتاث.
سوريا-معهد الًتاث العلمي العريب -جامعة حلب.
تركيا -مركز الدراسات االسًتاتيجية اورسام.
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االستنتاجات
.2

.1
.2

.3
.4

.5
.6
.7
.8

مركز احباث اتاتورك.
انكلًتا -جامعة كامربدج
مركز امحد احلسو للدراسات الًتاثية والكمية( .انشطة مركز دراسات ادلوصل  ،1443ص)16

تعاقب على ادارة مركز دراسات ادلوصال اربعاة مادراء للمادة ( ،)1428-2881وقاد كاان لكال مانهم جهاده اخلااص
واساالوبو يف ادارة ادلركااز ،وتوسااع نشااا ادلركااز يف فااًتة تساالم الاادكتور ذنااون عااام  ،1442اذ فااتح االب اواب ونشاااطات
ادلركااز العلميااة بشااكل كبااَت ماان خااالل االصاادارات واالدلااة والكتااب واجملااالت الاايت قااام ادلركااز بإصاادارىا ونشاارىا ،والاايت
اعطت رصانة حبثية علمية واكادديية دلركز دراسات ادلوصل.
تس االم ال اادكتور من ااَت ط ااو ياس ااُت ادارة مرك ااز وث ااائق ادلوص اال للم اادة ( )2884-2881وس اااىم جبم ااع وارش اافة الوث ااائق
وادللفات القددية ،واصلز مهام ادارية وحبثية يف ادلركز.
تساالم الاادكتور مؤيااد عياادان ادارة مركااز دراسااات ادلوصاال للماادة ( ،)1444-2884وتغااَت ادلركااز ماان حفااظ وخاازن
الوثاائق اىل مركاز حبثاي متخصااص بالدراساات التارخيياة حاول مدينااة ادلوصال عارب حقاب تارخييااة سلتلفاة ،واكمال مسااَتة
ادلركز العلمية والبحثية من اصدارات للكتب والنشريات والتبادل العلمي وادلعريف.
تسالم الادكتور مازاحم عاالوي ادارة مركاز دراسااات ادلوصال للمادة ( )1442-1444وعمال جبهاود علمياة السااتمرار
مسَتة ادلركز العلمية البحثية ولفًتة قصَتة.
تسلم الدكتور ذنون الطائي ادارة مركز دراسات ادلوصل للمدة ( )1428-1442وشهد ادلركز اصلاز علمياً وحبثياً مان
خااالل الكتااب واجملااالت والنشاريات الاايت اصاادرىا ،باإلضااافة اىل توسااع عالقااات ادلركااز داخاال اجلامعااة وداخاال العاراق
وخارجو مع عدة مراكز حبثية وجامعات يف التبادل العلمي وادلعريف.
حصل ادلركاز علاى العدياد مان الوثاائق وادللفاات القددياة مان الادوائر وادلؤسساات ادلتعاددة يف زلافظاة نيناوى ،والايت تعاد
كنزاً تارخيياً ووثائقياً لتاريخ مدينة ادلوصل.
حرص ادلركز على التنبيو اىل ادلخاطر احملدقة بالشواىد التارخيياة واحلضاارية يف ادلوصال مان بقاياا تراثياة وعماارة اساالمية
واسواق وضرورة احلفاظ عليها.
تبٌت ادلركز نشر ادلؤلفات التارخيية واالدبية والفنية لكتاب ادلوصل ،ودبا يعزز ادلساَتة العلمياة للمركاز وتقوياة العالقاة باُت
ادلركز واجملتمع.
اتاح ااة الفرص ااة للب اااحثُت م اان خ ااارج اجلامع ااة بادلش اااركة يف االنش ااطة العلمي ااة ادلتع ااددة ال اايت يقيمه ااا ادلرك ااز كالن اادوات
والنشريات اخلاصة بو.
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 .24عمل ادلركز على انشااء ادلكتباة ادلوصالية الايت تضام كال النتاجاات العلمياة ادلوصالية وماا كتاب عنهاا مان كتاب ورلاالت
ونشريات وندوات ونشاطات علمية وحبثية و ( )8خزانات خاصة الساتذة من داخل اجلامعة وباحثُت من خارجهاا،
واليت اغنت مكتبة ادلركز بتنوع مصادرىا ومراجعها.

قائمة المصادر

 .2جريدة الوقائع العراقية ،العدد  /22 ،1836سبوز.2872 /
 .1جامعة ادلوصل ،دليل جامعة ادلوصل  ،1422دار ابن االثَت.1422 ،
 .2مجهورية العراق ،ديوان الرئاسة ،وزارة الثقافة واالعالم ،م /ترحيل وثائق ،العدد ق /7 ،2842 /ايلول.2884 /
 .3جامعة ادلوصل ،مركز وثائق ادلوصل ،م /وثائق دوائر احملافظة ،العدد  /23 ،263حزيران.2884 /
 .4جامعة ادلوصل ،مركز وثائق ادلوصل ،غريب احلاج امحد ،م /وثائق ،العدد  /25 ،381اب.2884 /
 .5جامعة ادلوصل ،مركز وثائق ادلوصل ،مثري العاين ،م /شكر وتقدير ،العدد  /4 ،362اب.2884 /
 .6جامعة ادلوصل ،مركز وثائق ادلوصل ،مركز وثائق تكريت ،م /تعاون علمي ،العدد  /21 ،374اب.2884 /
 .7مركز وثائق ادلوصل ،اجللسة االوىل جمللس االدارة /17 ،ايلول.2883 /
 .8مركز وثائق ادلوصل ،دليل مركز وثائق ادلوصل  ،2881جامعة ادلوصل.
 .24مركز دراسات ادلوصل ،دليل مركز دراسات ادلوصل ،1443-2881 ،جامعة ادلوصل.
 .22مركز دراسات ادلوصل ،ملف التقومي الذايت  ،1421-1422جامعة ادلوصل.
 .21مركز دراسات ادلوصل ،االنشطة العلمية  ،1422-1421جامعة ادلوصل.
 .22مركز دراسات ادلوصل ،انشطة مركز دراسات ادلوصل  ،1443جامعة ادلوصل.
 .23زلافظ نينوى ،جامعة ادلوصل ،مركز وثائق ادلوصل ،م /شكر وتقدير ،العدد  /7 ،2243حزيران.2882 /
 .24ادلوقع الرمسي دلركز دراسات ادلوصل /جامعة ادلوصل https://www.MSC92.6te.net
 .25رللة مناىل جامعية ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،22كانون االول.1447 ،
 .26رللة دراسات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  /41حزيران.1428 /
 .27رللة موصليات ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  /43سبوز.1428 /
 .28مقابلة شخصية مع الدكتور منَت طو ياسُت ،مدير مركز وثائق ادلوصل االسبق ،بتاريخ  /6تشرين االول.1428 /
 .14مقابلة شخصية مع الدكتور مؤيد عيدان كاطع ،مدير مركز دراسات ادلوصل االسبق ،بتاريخ  /22تشرين االول.1428 /
 .12ندوة االوىل ،االفاق الًتاثية للهجة ادلوصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل /12 ،تشرين الثاين.2882 /
 .11نشرة اضاءات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،37حزيران.1422 ،
 .12نشرة اضاءات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،44كانون الثاين.1421 ،
 .13نشرة اضاءات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،66تشرين الثاين.1422 ،
 .14نشرة اضاءات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،243ايار.1428 ،
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 .15نشرة اضاءات موصلية ،مركز دراسات ادلوصل ،جامعة ادلوصل ،العدد  ،54ايار.1428 ،
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