
 

 تاريخ العدد اسم المجلة اسم الكاتب اسم المقال .1

نتائج حفريات  .2
في  الموصل جامعة

 أسوار نينوى

عامر 
 سليمان

آداب 
 الرافدين

ديسمبر 
- 

1971 

دراسة للحباب الفخارية المكتشفة  .3
 الموصلفي موقع باشطابية ب

 آداب الرافدين طلعت الياور

 -أغسطس 
1972 

قوام الدولة أبو سعيد  .4
كربوقا أول وال سلجوقي 

  489- الموصل على
 - 1095  هـ / 495

 م 11011

عماد 
الدين 
 خليل

آداب 
 نالرافدي

 -يونيو 
1974 

 1974 -يونيو  آداب الرافدين رشيد الجميلي الموصل والية جيوش بك على .5

المسكوكات الفضية  .6
العباسية في مجموعة 
مركز البحوث األثارية 

والحضارية 
 الموصل لجامعة

عبد 
الواحد 

 الرمضاني

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1975 

من تاريخ المدن العربية: لمحات  .7
في العصر  الموصلمن تاريخ

 العباسي األول
 1975 -يناير  آداب الرافدين فاروق عمر فوزي

أوضاع  .8
االقتصادية  الموصل والية
النصف الثاني من   خالل

القرن التاسع عشر 
والعقد األول من القرن 

 العشرين

إبراهيم 
 خليل

داب آ
 الرافدين

 -يناير 
1976 

التأثيرات األجنبية على السكة  .9
النحاسية الموجودة في مركز 

البحوث اآلثارية والحضارية في 
 الموصل جامعة

عبد الواحد 
 الرمضاني

 1976 -يناير  آداب الرافدين
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في  الموصل التعليم في .10
 عشر  القرن التاسع

سالم 
 الحمداني

آداب 
 الرافدين

مارس 
- 

1979 

تقاليد دفن الموتى في تل حالوة  .11
من خالل تنقيبات 

 22  الموسم الموصل جامعة
 1978  شباط

 1980 -يناير  آداب الرافدين غسان طه ياسين

المميزات والتصاميم  .12
المعمارية التراثية 

وتأثيرها  الموصل في
العمراني   على النمو

 الحضري فيها

أحمد قاسم 
 الجمعة

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1986 

نموذج مقترح لمقومات البحث  .13
 الموصل العلمي في جامعة

 1986 -يناير  آداب الرافدين مجيد مهدي محمد

المناخ الفسيولوجي  .14
وأثره  الموصل لمدينة

 على حياة اإلنسان

عدنان 
هزاع 
 البياتي

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1987 

تقويم برنامج خدمات المعلومات  .15
في المكتبة المركزية 

 الموصل لجامعة
 1987 -يناير  آداب الرافدين سعد أحمد إسماعيل

تقويم واقع المناطق  .16
المفتوحة العامة في 

 الموصل مدينة

داود سليم 
داود 
 عجاج

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1988 

أتابكية سنجار وعالقاتها السياسية  .17
 واأليوبيين الموصل مع أتابكية

عالء محمود خليل 
 قداوي

 1989 -يناير  آداب الرافدين

األسباب الدافعة إلى  .18
الغش في االمتحان: 

دراسة ميدانية على طلبة 
كلية اآلداب 

 لالموص بجامعة

فهيمة 
كريم 

 المشهداني

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1989 

مبررات ظاهرة التدخين بين  .19
 وعواملها الموصل طالبات جامعة

 1989 -يناير  آداب الرافدين محمد حربي حسن
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ودورها  الموصل مدارس .20
العصر   التعليمي في

 األتابكي

عبد 
الجبار 

 حامد أحمد

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1989 

مدخل مزاركف )بنجة( اإلمام علي  .21
  "دراسة وتحقيق  "الموصلفي

 1989 -يناير  آداب الرافدين أحمد قاسم الجمعة

 
 

تقويم مجموعة وخدمات قسم الدوريات في  .22
 الموصل المكتبة المركزية لجامعة

محمود 
جرجيس 

 محمد

آداب 
 الرافدين

 -أبريل 
1989 

ثر التصنيع في أدوار المرأة العاملة: دراسة ميدانية أ .23
 الموصل في بعض معامل مدينة

صباح أحمد محمد 
 النجار

 1990 -يناير  آداب الرافدين

العالقة بين خدمات المعلومات التي تقدمها  .24
وحركة  الموصل المكتبة المركزية لجامعة

 البحث العلمي في الجامعة

سعد أحمد 
 إسماعيل

آداب 
 الرافدين

 -يناير 
1991 

الصبية والعمل المبكر "دراسة ميدانية في  .25
 "الموصل مدينة

 1992 -أبريل  آداب الرافدين محمد حربي حسن

في  الموصل دور المكتبة المركزية بجامعة .26
 المستمر  رفد عملية التعليم

أمير محمد 
صادق 
 الرواس

آداب 
 الرافدين

 -أبريل 
1992 

األكتشافات األثرية الجديدة ألقدم المساجد اإلسالمية في  .27
 الموصل مدينة

 2007 -يناير  آفاق الثقافة والتراث أكرم محمد يحيى

يين المخطوطة في العلوم الموصل مؤلفات .28
 الشرعية

محمد ذنون 
 يونس فتحي

آفاق 
الثقافة 
 والتراث

 -سبتمبر 
2012 

يين المخطوطة في اللغة العربية الموصل مؤلفات .29
 وعلومها

محمد ذنون يونس 
 فتحي

 2014 -يوليو  آفاق الثقافة والتراث

في غمرة النضال للمرحوم سليمان  .30
 يالموصل فيضي

عبد الوهاب 
 األمين

 اآلداب

 -أغسطس 
1953 
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 1959 -يونيو  اآلداب سليمان العيسى الموصل النجم األخضر.. وقتيلة .31

 األديب أنور العطار وصلالم .32

 -نوفمبر 
1947 

 1972 -مايو  األديب يوسف سعيد مدينة التجربة الموصل .33

ي الموسيقار الموصل كتب الشهر: عثمان .34
 الشاعر المتصوف

 األقالم عادل البكري

 -نوفمبر 
1966 

 1966 -ديسمبر  األقالم جعفر الخياط الموصلمشاهدات الدكتور أيفز بين بغداد وكركوك و .35

من أعالم العراق: محمد جلبي  .36
 يالموصل الطبيب

 األقالم فيصل دبدوب

 -ديسمبر 
1966 

 1985 -ديسمبر  األقالم خليل الخوري يالموصل الرحلة من سيدي مهيب إلى زقاق .37

 األفق الموصلأرعون نهارا و .38
أمجد محمد 

 سعيد
 األقالم

 -يوليو 
1987 

 1963 -ديسمبر  التراث الشعبي جورج حبيب الموصل صيفنا في .39

 جورج حبيب الموصل صيفنا في .40
التراث 
 الشعبي

 -فبراير 
1964 

 1964 -مارس  التراث الشعبي عبد الواحد لؤلؤة الموصل تقاليد الزواج في .41

 
 

 جورج حبيب الموصل صيفنا في .42
التراث 
 الشعبي

 -مارس 
1964 

 1964 -أبريل  التراث الشعبي محمد صديق الجليلي الموصل التراث الموسيقي في .43
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 الموصل العيد في .44
سعيد الديوه 

 جي
التراث 
 الشعبي

 -يونيو 
1964 

 1982 -أبريل  التراث العربي علي بابا عمر يةالموصل- الجزائرية .45

 يالموصل المحدث أبو يعلي .46
عبد الستار 

 حمدون أحمد
التراث 
 العربي

 -أكتوبر 
2001 

 465ية للمرتضى الشهرزوري )الموصل القصيدة .47
 ( نص صوفي منسي521أو  511 -

 2010 -يوليو  التراث العربي رضا رجب

 الموصل في طريق .48
محمد سليم 

 الرشدان
 الثقافة

 -سبتمبر 
1947 

 1950 -مارس  الثقافة رمضان أحمد البكر الموصل الندوة العمرية في .49

 ت والترنزستورالموصال أشباه .50
د رفعت أحم

 حجازي
الثقافة_ ألبو 

 حديد

 -أكتوبر 
1963 

ي: ابتداء نبوغ الموصل شيء عن إبراهيم .51
 يالموصلإبراهيم

 1929 -يناير  الحديقة عن كتاب األغاني

 يالموصل إسحاق .52
محمد المنسي 

 قنديل
 الدوحة

 -يونيو 
1978 

ي الموصل معركة الحياة والموت بين إسحاق .53
 وزرياب األندلسي

 1982 -مايو  الدوحة كمال النجمي

ي وإبراهيم بن الموصل مناظرات إسحاق .54
 المهدي

 الدوحة كمال النجمي

 -أغسطس 
1982 

إلى ذي العزة  الموصلالمنقذ من الضالل و .55
 والجالل

 1996 -يناير  العرب علي جواد الطاهر

 العربي سليم زبال الموصل -اعرف وطنك أيها العربي .56

 -مارس 
1961 
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 1987 -سبتمبر  العربي صالح حزين تبحث عن زمنها المفقود الموصل .57

ت الكهرباية الفائقة، تخرج من الموصال .58
 الصقيع

 العربي سعود عياش

 -أبريل 
1988 

 1967 -سبتمبر  المجمع العلمي العراقي ه جيسعيد الديو الموصل مخطوطات المكتبة المركزية في .59

 يالموصل محمد الفهمي .60
محمد صديق 

 الجليلي

المجمع 
العلمي 
 العراقي

 -سبتمبر 
1969 

 

 1976 -مارس  المجمع العلمي العراقي محمود الجليلي الموصل اصطرالبات .61

 

مجموع الكتابات المحررة في أبنية  .62
 الموصل مدينة

 وليد األعظمي
المجمع 
العلمي 
 العراقي

 -أكتوبر 
1982 

 1839المنسبة سنة  الموصل أضواء على انتفاضة .63
عماد عبد السالم 

 رؤوف
المجمع العلمي 

 العراقي

 1997 -يناير 

السياسية واالقتصادية  الموصل أوضاع والية .64
واالجتماعية والثقافية من خالل 

 العثمانية الموصل سالنامات

عصمت 
برهان الدين 

 عبد القادر

المجمع 
العلمي 
 العراقي

 -أبريل 
1998 

 محمد ظهير حمدان الموصل معجم أمثال .65
المجمع العلمي 

 العربي

 1958 -يوليو 

 يالموصل ترجمة الدكتور داود الجلبي .66
حسين علي 

 محفوظ

المجمع 
العلمي 
 العربي

 -يناير 
1961 

 أحمد الجندي يالموصل ديوان ابن الدهان .67
المجمع العلمي 

 العربي

 1969 -أكتوبر 

 المشرق إسحاق أرملة يالموصل المفريان باسيليوس إسحاق جبير .68

 -أبريل 
1908 
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إلى رومية وما  الموصل رحلة القس خدر الكلداني من .69
 سةله في طريقه وفي المدينة المقد  جرى

 1910 -أغسطس  المشرق لويس شيخو

إلى  الموصل رحلة القس خدر الكلداني من .70
له في طريقه وفي المدينة   رومية وما جرى

 تابع -المقدسة
 المشرق لويس شيخو

 -سبتمبر 
1910 

إلى رومية وما  الموصل نرحلة القس خدر الكلداني م .71
 تابع -له في طريقه وفي المدينة المقدسة  جرى

 1910 -أكتوبر  المشرق لويس شيخو

ي إلى البطريرك الموصل رسالة من القس خدر .72
 مار إيليا النسطوري

 المشرق بطرس حداد

 -يناير 
1995 

 1996 -ديسمبر  المعرفة نجاح العطار ي نموذجاً الموصل جهان-الً الريادة عزماً ونضااًل وفع .73

ي مؤسس مسرح خيال الموصل ابن دانيال .74
 الظل

 المعرفة مثري العاني

 -مارس 
2008 

 2012 -يوليو  المعرفة راتب سكر الموصل على أبواب صاحب بريد .75

 الموصل مخطوطات مدرسة الرضواني في .76
سعيد الديوه 

 جي
 المورد

 -يناير 
1972 

 1974 -أبريل  المورد سالم عبد الرزاق أحمد الموصل فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف العامة في .77

فهارس مخطوطات مكتبة األوقاف  .78
 الموصل في

سالم عبد 
 الرزاق أحمد

 المورد

 -يوليو 
1974 

 "يالموصل رحلة المواطن العراقي "إلياس .79
إبتهاج عمر طاهر 

 الراضي
 1975 -أبريل  المورد

لرسالة الحنين  الموصل مخطوطة أخرى من .80
 إلى األوطان

غربي الحاج 
 أحمد

 المورد

 -أبريل 
1975 

 المورد سعيد الديوه جي هـ1156أمام غزو نادر شاه سنة  الموصل صمود .81

 1986 -يوليو 
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أرجوزة في علم رسم الخط نظمها وشرحها  .82
 يالموصل صالح السعدي

زهير غازي 
 زاهد

 المورد

 -توبر أك
1986 

 1988 -فبراير  المورد محمود الحاج قاسم محمد الموصل لمحات من تاريخ طب األطفال في .83

رحالت عليبة قام بها فالسفة وعلماء  .84
 الموصل إلى

 المورد عادل البكري

 -أكتوبر 
1989 

 1989 -أكتوبر  المورد يوسف جرجيس الطوني في مشاهدات ياقوت الحموي الموصل ريف .85

-هـ 1156الموصل أنماط من الحصار في .86
 م1743

عبد الجبار 
محمود 

 السامرائي
 المورد

 -أكتوبر 
1995 

 -والجزيرة في مواجهة التحدي المغولي  الموصل دور .87
 عالء محمود خليل  إعداد

 1995 -أكتوبر  المورد علي شاكر علي

هرس المخطوطات الطبية في خزائن المكتبات ف .88
 (القسم األول )الموصل في

هدى شوكت 
 بهنام

 المورد

 -يوليو 
1997 

 الموصل كنز للمسوكات من أسكي .89
مهاب درويش لطفي 

 البكري
 1998 -أبريل  المورد

في كتابات الرحالة في  الموصل ذاكرة األمكنة .90
 السادس عشر والسابع عشر للميالد  القرنين

 المورد علي شاكر علي

 -فبراير 
2000 

 2000 -فبراير  المورد هدى شوكت بهنام الموصل بية في خزائن مكتباتفهرس المخطوطات الط .91

ألبي زكريا  الموصل مالحظات على تاريخ .92
 االزدي

يس يوسف جرج
 الطوني

 المورد

 -فبراير 
2000 

 2000 -فبراير  المورد عماد عبد السالم رؤوف الموصل من تاريخ الخدمات النسوية العامة في .93

 مستدرك على معجم البلدان الموصل قرى ريف .94
يوسف جرجيس 

 الطوني
 المورد

 -يناير 
2005 
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 1990 -سبتمبر  الناقد عزيز الحاج ي ذو النون أيوب في مذكراتهالموصل أبو هريرة .95

 الهالل كمال النجمي ىالموصل ابن حنبل واسحاق .96

 -أبريل 
1992 

 1985 -ديسمبر  عالم الكتب سعيد الديوه جي الموصل تعقيب على التعريف بكتاب تاريخ .97

ي لمحات من إبداعه وما الموصل مخلد بن بكار .98
 تيسر من شعره

عبد هللا سليم 
 الرشيد

عالم 
 الكتب

 -سبتمبر 
2002 

 1926 -فبراير  لغة العرب رفائيل بطي مطبعة اإلباء الدمنكيين :الموصل مطابع .99

مطبعة االباء  :الموصل مطابع .100
 الدمنكيين

 رفائيل بطي
لغة 

 العرب

 -مارس 
1926 

 1926 -أبريل  لغة العرب رفائيل بطي مطبعة االباء الدمنكيين :الموصل مطابع .101

 

مطبعة اآلباء  :الموصل مطابع .102
 الدمنكيين

 لغة العرب رفائيل بطي

 -سبتمبر 
1926 

 1926 -نوفمبر  لغة العرب محمد بهجة األثري يالموصل الحافظ عثمان .103

مخطوطة في تراجم  .104
الثاني عشر   في القرن الموصل علماء

 للهجرة

عيسى 
إسكندر 
 المعلوف

 لغة العرب

 -يونيو 
1927 

 1927 -ديسمبر  لغة العرب رفائيل بطي الموصل تاريخ مطبعة الحكومة في .105

 لغة العرب رفائيل بطي يالموصل عبد الوهاب الجوادي .106

 -فبراير 
1928 

 1928 -فبراير  لغة العرب يوسف إليان سركيس الموصل نبذتان من تاريخ .107
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 الموصل لواء .108
عبد الرزاق 

 الحسني
 لغة العرب

 -فبراير 
1929 

 1929 -مارس  لغة العرب عبد الرزاق الحسني الموصل عشائر لواء .109

ي وما بقي الموصل ابن مسهر .110
 من شعره

عبد الرازق 
 حويزي

مجمع اللغة 
العربية 
 األردني

 -يناير 
2011 
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