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ملخص البحث :
علــى جانــب مــن االهمیــة التاریخیــة ، اذ  ١٩٣٩-١٩٣٢یعــد التعلــیم فــي الموصــل للفتــرة 

ـــیم فـــي الموصـــل مـــا بعـــد یشـــ كل بعـــدا فـــاعال علـــى الصـــعید الثقـــافي . یتضـــمن البحـــث واقـــع التعل

، مــن  ١٩٣٩وصـوال الــى الحـرب العالمیــة الثانیـة  ١٩٣٢االسـتقالل الشــكلي للعـراق تشــرین االول 

خالل التعرف على المدارس االبتدائیة والمتوسـطة والثانویـة والتطـورات التـي ادخلـت علیهـا واعـداد 

فیهـــــا . والمنـــــاهج الدراســـــیة المعتمـــــدة فیهـــــا . ولالطـــــالع علـــــى الیـــــة االمتحانـــــات العامـــــة الطلبـــــة

، مراكزها ومدرائها واعداد الطلبة المشاركین فیها .)البكالوریا(

ادخلت وزارة المعارف العراقیـة  ١٩٣٩-١٩٣٣وللتوجهات القومیة لفترة حكم الملك غازي 

 ٣١الصـادر فـي  ١٩٣٥) لسنة ٥٠فق نظام الفتوة رقم (في مناهجها الدراسیة التدریب العسكري و 

للصفوف المنتهیة من المتوسطات والثانویات ودور المعلمین والصنائع .  ١٩٣٥تشرین االول 

الموصلیة دورا في تشجیع التعلیم في الموصل بتوجیه انظـار المسـؤولین وكانت للصحافة

اب الصـفوف والمـدارس لالعـداد المتزایـدة مـن الیجاد الحلول التـي تواجـه التعلـیم ومنهـا عـدم اسـتیع

الطـــالب والطالبـــات والـــدعوة باســـتحداث الصـــفوف والمـــدارس ومحاربـــة االمیـــة واالجـــور المدرســـیة 

ومناقشــة واقــع التعلــیم الصــناعي ، ولفــت انظــار المعــارف الــى حاجــة الموصــل الــى صــفوف ابنیــة 
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Abstract:
Education system in mosul for the period 1932-1939 is of a

historical importance . it constitutes an effective dimension on the

educational level . the research deals with the status of education in
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Mosul after the formal independence of Iraq in October , 1932 till the

second World war , 1939 ,through the study of primary ,intermediate and

secondary schools and the developments which were introduced , the

number of pupil s, the curricula , public Examinations systems

(Bacheloria) examinations centers ,headmasters and the number of pupils

participated in these examinations .

Due to the national orientations during the period of king Ghazi’s

rule (1933-1939) the Iraqi ministry of education introduced military

training in curricular according to youth organization system (futuwa)

number 50, 1935 issued in oct ,1935 for the final stages of intermediate ,

secondary schools .

Teachers institutes and industrial schools .Mosuli journalism had

also a vital role in encouraging . education in mosul it draw the attention

of officials to find solutions for the problems which face teaching of

which is the insufficiency of classes and schools because the increasing

numbers of pupils and called for the establishment pf new schools and

classes , eradication of illiteracy , schools fairs , discussing the reality of

industrial teaching , and drawing the attention of the ministry of

education to the needs of mosul for new classes , and school buildings .

تمھید : 
برعایــة الملــك  ١٩٣٢) نیســان ١٠-٩عقــد المــؤتمر التربــوي االول فــي بغــداد للفتــرة مــن (

) وبحضــور العــاملین فــي میــدان التربیــة والتعلــیم فــي العــراق تألفــت ١٩٣٣-١٩٢١فیصــل االول (

خریــا والــدكتور ســامي شــوكت هیئــة ادارة المــؤتمر مــن وزیــر المعــارف عبــد الحســین الجلبــي رئیســا ف

مــدیر المعــارف العــام رئیســا للمــؤتمر والــدكتور فاضــل الجمــالي مــدیر التعلــیم العــام . وكانــت ابــرز 

التوصــیات التأكیــد فــي تــدریس مــادة التــاریخ علــى روح الوحــدة القومیــة والتوســع فــي تــدریس مــادة 

.)١(جغرافیة الدول العربیة وفتح نواد للمعلمین والطلبة

عــــن خطــــة جدیــــدة تتمثــــل بحصــــر المــــدارس  ١٩٣٢آب  ٢٤زارة المعــــارف فــــي اعلنــــت و 

الثانویــة الكاملــة فــي مراكــز المــدن الكبیــرة : بغــداد والبصــرة والموصــل وحصــر المــدارس المتوســطة 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٣

)٢(في سائر مراكز االلویة االخرى ، اما مراكز االقضیة فتنحصر فیهـا المـدارس االبتدائیـة الكاملـة

المـنهج الجدیـد اذ اصـبحت مـدة الدراسـة  ١٩٣٣-١٩٣٢العـام الدراسـي لذا طبق في الموصـل فـي

فـــي التعلـــیم الثـــانوي خمـــس ســـنوات بعـــد اذ كانـــت اربـــع ســـنوات موزعـــة علـــى مـــرحلتین تفصـــیلیتین 

االولى متوسطة ومـدة الدراسـة فیهـا ثـالث سـنوات والثانیـة ثانویـة ومـدة الدراسـة فیهـا سـنتان تشـتمل 

مــا یتعلــق بالمــدارس المهنیــة فهنــاك مدرســة صــناعیة واحــدة فــي علــى فــرعین ادبــي وعلمــي امــا فی

.)٣() طالبا٨٠( ١٩٣٣-١٩٣٢الموصل احتوت على فروع قلیلة كان عدد طالبها سنة 

وغدا دولة مسـتقلة  ١٩٣٢تشرین االول  ٣تقرر قبول العراق عضوا في عصبة االمم في 

كلي هـــي وزارة نـــاجي شـــوكت خـــالل اســتقالل شـــكلیا ، فتشـــكلت اول وزارة بعـــد هـــذا االســـتقالل الشـــ

حیـــث اشـــغل وزارة المعـــارف عبـــاس )٤( )١٩٣٣اذار  ١٨() الـــى ١٩٣٢تشـــرین الثـــاني  ٣الفتـــرة (

" العنایة بالمعـارف علـى اسـاس توسـیع التعلـیم االولـي وجعلـه مهدي . وقد اكد منهاج الوزارة على

لتنمیــة روح االعتمــاد علــى اكثــر انطباقــا علــى الحاجــات المحلیــة . وجعــل منــاهج التــدریس كافلــة 

.)٥(النفس " 

ایلـول  ٩ – ١٩٣٣اذار  ٢٠وتشكلت وزارة " رشید عالي الكیالني االولى ، خـالل الفتـرة (

) حیـث شــغل منصـب وزیــر المعـارف عبــد المهـدي المنتفكــي وجـاء فــي منهـاج الــوزارة (رفــع ١٩٣٣

یم االبتــدائي واالهتمــام بترقیــة مســتوى التهــذیب فــي المــدارس الثانویــة والعالیــة وتوســیع نظــاق التعلــ

المدارس الصناعیة وزیادة الكفـاءات العلمیـة والفنیـة بزیـادة البعثـات العلمیـة وفـتح المـدارس القرویـة 

)٦()ومكافحة االمیة

في بغداد  ١٩٣٣ مایس (ایار) ٢٢انعقد مجلس مدیري معارف االلویة (المحافظات) في 

كــــات المــــدارس االبتدائیــــة ، وحاجــــة كــــل لــــواء وكــــان جــــدول اعمالــــه قــــد تضــــمن ، احتیاجــــات مال

(محافظة) من خریجي دار المعلمـین االولیـة واالبتدائیـة والمـدارس المقتـرح افتتاحهـا مـع بیـان عـدد 

الطلبـــة المؤمـــل قبـــولهم فیهـــا . وفـــتح صـــفوف وفـــروع جدیـــدة فـــي المـــدارس ، والنظـــر فـــي تـــنقالت 

ع والمقترحـات المختلفـة التـي مـن شـأنها رفـع المعلمین بین االلویة ، فضال عـن النظـر فـي المشـاری

.)٧(مستوى المعارف في كل لواء 

المناھج والكتب الدراسیة في مدارس الموصل : 
كـــانون الثـــاني  ٧فـــي  ١٩٣٠) لســـنة ٣٩صـــدر نظـــام المـــدارس االبتدائیـــة االمیریـــة رقـــم (

بـان التحصـیل فـي . حیـث اقـر النظـام)٨( ١٩٢٩استنادا الى قانون المعـارف العامـة لسـنة  ١٩٣٠

المدارس االبتدائیة مجاني . وان مدة الدراسة فیها اربع سنوات فـي المـدارس االولیـة وسـت سـنوات 

المعلومــات الدینیــة ، (فــي المــدارس االبتدائیــة . وتــدرس فــي المــدارس االبتدائیــة الــدروس االتیــة : 

، التــــاریخ ، دروس االشــــیاء اللغــــة العربیــــة ، اللغــــة االنكلیزیــــة ، الحســــاب ، الهندســــة ، الجغرافیــــة
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والصــحة والزراعــة ، المعلومــات المدنیـــة واالخالقیــة ، الخــط العربـــي ، الرســم واالعمــال الیدویـــة ، 

.)٩(الریاضة البدنیة والنشید

فـــي مـــادة  ١٩٣٦-١٩٣٥تمثلـــت الكتـــب المقـــررة فـــي المـــدارس االبتدائیـــة للعـــام الدراســـي 

الصـف الثـاني ، جـزء تبـارك فـي الصـف الثالـث ، وجـزء التربیة االسالمیة بما یاتي : جزء عم فـي

قد سمع في الصـف الرابـع والقـرآن الكـریم فـي بقیـة الصـفوف . وفـي مـادة اللغـة العربیـة تمثلـت بمـا 

كتاب مبادئ القراءة العربیة الجزء االول والجزء الثاني تألیف الدكتور متي عقـراوي ورجـل (یاتي : 

ة المصــورة الجــزء االول للصــف الثــاني ، القــراءة المصــورة الجــزء اهللا الزغبــي للصــف االول . القــراء

الثاني للصف الثالـث . القـراءة المصـورة الجـزء الثالـث للصـف الرابـع القـراءة المصـورة الجـزء الرابـع 

للصــف الخــامس . القــراءة المصــورة الجــزء الخــامس للصــف الســادس . النحــو الواضــح االبتــدائي ، 

المین وعلي الجارم للصـف الرابـع ، النحـو الواضـح االبتـدائي الجـزء الجزء االول تألیف مصطفى ا

الثــاني تــألیف مصــطفى االمــین وعلــي الجــارم للصــف الخــامس . النحــو الواضــح االبتــدائي الجــزء 

الجغرافیـة (الثالث تألیف مصطفى االمین وعلي الجارم للصف السادس . وفي مـادة االجتماعیـات 

ء الرابــع للصــف الرابــع والجغرافیــة االولیــة تــألیف عزیــز ســامي االولیــة تــألیف عزیــز ســامي ، الجــز 

الجــزء الخــامس للصــف الخــامس . الجغرافیــة االولیــة تــألیف عزیــز ســامي الجــزء الســادس للصــف 

دروس االشــــیاء لســــاطع الحصــــري للصــــف الخــــامس ، دروس االشــــیاء جــــزءان للصــــف )الســـادس

Oxfordامـا الكتـب االنكلیزیـة فهـي السادس درس التـاریخ العربـي للحكـم دروزة للصـف السـادس

Reading Bookالكتـاب االول الجـزء االول للصـف الخـامسLanguage Book الكتـاب 1

.)١٠(االول الجزء االول والجزء الثاني من نفس الكتاب للصف السادس 

لمؤلفــه )صــفوة العرفــان فــي تفســیر القــرآن الكــریم(وقــررت وزارة المعــارف اســتخدام كتــاب 

. ووجهــت وزارة المعــارف )١١(جــدي كمقدمــة لتــدریس مــادة التفســیر فــي المــدارس المتوســطةفریــد و 

ـــة ووجـــوب التقیـــد فـــي كتـــاب  ـــة تـــدریس مـــادة اللغـــة االنكلیزی ـــة تعلیمـــات عـــن كیفی للمـــدارس الثانوی

Pathways وعدم تدریس الطالب من كتب ال عالقة لها بـالمنهج ووجـوب اتبـاع مواضـیع معینـة

.)١٢(للصفین الخامس والسادس بصورة خاصة )Kindle(في كتاب 

ویمكن التعرف علـى المـواد الدراسـیة فـي التعلـیم الثـانوي مـن خـالل االطـالع علـى جـداول 

بفروعهـــا العلمـــي  ١٩٣٧-١٩٣٦االمتحانـــات العامـــة للدراســـة الثانویـــة (البكالوریـــا) للعـــام الدراســـي 

  :) ١ا موضح في الجدول رقم (كم، و  ١٩٣٧حزیران  ١٥واالدبي والتجاري والموافق في 

)١جدول (

)١٣(١٩٣٧-١٩٣٦المدارس الثانویة للعام الدراسي جدول المواد الدراسیة في

الفرع التجاريالفرع االدبيالفرع العلميت



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٥

الفرع التجاريالفرع االدبيالفرع العلميت

اللغة العربیةاللغة العربیةاللغة العربیة١

اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة٢

تاریخ اوربا الحدیثتاریخ اوربا الحدیثاوربا الحدیثتاریخ٣

الفسلجة والصحةالفسلجة والصحةالفسلجة والصحة٤

الطابعةالكیمیاء العامةالكیمیاء العامة٥

الحساب التجاريالریاضیاتالجبر٦

اقتصاداقتصادالحیوان٧

الجغرافیة االقتصادیةالجغرافیة االقتصادیةالنبات٨

المعامالت التجاریةتاریخ الشرق االدنىالفیزیاء٩

اللغة الثالثةاللغة الثالثةاللغة الثالثة١٠

مسك الدفاترالمدنیة االسالمیةالهندسة١١

--المثلثات١٢

اعداد الطلبة في مدارس الموصل : 
ــــــواء  -١٩٣٣الموصــــــل فــــــي العــــــام الدارســــــي )محافظــــــة(بلــــــغ عــــــدد طــــــالب مــــــدارس ل

طالبًا وطالبة موزعین بالشكل االتـي : عـدد طـالب مـدارس الثانویـة والمتوسـطة  )١٢٧٥٧(١٩٣٤

) طالبــة . وعــدد طــالب المــدارس ١٥٦. وعــدد طالبــات ثانویــة البنــات () طالبــا٧٣٧والصــناعة (

) ٣٧١٣) طالبـــا ، وعـــدد طـــالب المـــدارس االبتدائیـــة واالولیـــة للبنـــات (٨١٥١االبتدائیـــة واالولیـــة (

.)١٤(طالبة

) ٦٦٣٥٤ویــذكر انــه كــان عــدد الطــالب المســجلین فــي مــدارس العــراق االبتدائیــة كافــة (

وفـي  ) طالبـات .٥٠٦) طالبـا و (٣٨٨٧طالبا وطالبـة . وعـدد الطـالب فـي المـدارس المتوسـطة (

) طالبــا وفــي ١٧٠() طالبــة وفــي دار المعلمــین االبتدائیــة ٨٧) طالبــا و (٦٥٢المــدارس الثانویــة (

) طالبــة وفــي دار المعلمــات ١٥٣) طالبــا . وفــي دار المعلمــات (١٥٨( )١٥(ریفیــةدار المعلمــین ال

) طالبــة وفــي مدرســة صــناعة الموصــل ١١١) طالبــة . وفــي مدرســة صــناعة بغــداد (٣٤الریفیــة (

)١٦() طالب ٢٠٥) طالبة وفي كلیة الحقوق (٤٩(

ــــم . اذ كــــان احصــــاء الســــنة الدر  ــــب العل ــــى طل ــــاال عل اســــیة شــــهدت مــــدارس الموصــــل اقب

لعـــدد الطـــالب فـــي المـــدارس االولیـــة واالبتدائیـــة والمتوســـطة والثانویـــة والصـــناعة  ١٩٣٥-١٩٣٤

ـــین والبنـــات ، ( ـــب وطالبـــة ویظهـــر مـــن االحصـــاء ان عـــدد الطـــالب ١٤٠٠٠والمســـائیة للبن ) طال
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كمــا ) طــالب وطالبــات،١٧٠٦(والطالبــات فــي المــدارس النهاریــة قــد زاد عــن الســنة التــي ســبقتها بـــ

. لذا قامت مدیریة معارف منطقـة )١٧() طالبا وطالبة٨٨٣(د الطالب في المدارس المسائیة زاد عد

) طالــب فــي مــدارس ١٠٠٠الموصــل بتوحیــد صــفوف المــدارس بــالنظر لحــدوث زیــادة اكثــر مــن (

) االول ، ٢٩(بواقـــع : البنـــین فـــي االســـبوع االول مـــن افتتـــاح المـــدارس اذ اصـــبح عـــدد الصـــفوف

.)١٨(السادس .. )٩) الخامس ، (١٤) الرابع ، (١٦الثالث ، ( )٢٢) الثاني ، (٢٦(

ونظرا لالعـداد الكبیـرة مـن الطلبـة المتخـرجین مـن الدراسـة االبتدائیـة وافقـت وزارة المعـارف 

علــى فــتح ملحــق للمتوســطة الشــرقیة فــي الموصــل لیتســنى للطــالب الــذین انهــوا الدراســة االبتدائیــة 

المدارس المتوسـطة وعـدم تـوافر المحـالت الكافیـة لقبـولهم فیهـا ، وبقوا خارج المدارس نظرا لضیق

.)١٩(وقد فتح الملحق في بنایة المدرسة الحمدانیة 

للبنــین وكانــت اعــداد طــالب المــدارس االولیــة واالبتدائیــة والمتوســطة والثانویــة والصــناعة

) ١٥.٧٨٧( ١٩٣٦فیمـــا كانـــت اعـــدادهم لســـنة  ١٩٣٥) طالبـــًا وطالبـــة لســـنة ١٢.٢٩٧والبنـــات (

 )٣٤٩٠طالبــا وطالبــة ، ومــن خــالل االحصــائیة ادنــاه تبــین ان الزیــادة فــي اعــداد الطلبــة كانــت (

  ) : ٢طالب وطالبة وكما موضح في الجدول (

)٢جدول (

)٢٠(١٩٣٦و  ١٩٣٥اعداد الطلبة للمراحل الدراسیة في الموصل لسنتي 

المراحل الدراسیةت
اعداد الطلبة 

١٩٣٥لسنة 

الطلبة اعداد 

١٩٣٦لسنة 

الزیادة 

الحاصلة

٧.٢١٠٩.٧٤٩٢.٥٣٩المدارس االولیة واالبتدائیة للبنین ١

٣.٩٤٥٤.٦٢٣١.٦٧٨المدارس االولیة واالبتدائیة للبنات٢

٣٧٨٣٦٨١٠المتوسطة الشرقیة للبنین٣

٢٠٠٢٠٥٥المتوسطة الغربیة للبنین ٤

-٤٠٤٠مدرسة الصناعة ٥

٤٨٧٥٢٦٣٩یة الموصل والمتوسطة الملحقة بها ثانو ٦

٢٣٧٢٥٧٢٠ثانویة البنات ومتوسطة البنات ٧

١٢.٢٩٧١٥.٧٨٧٣.٤٩٠المجموع

وارتفعـــت اعـــداد الطلبـــة للمـــدارس االبتدائیـــة والمتوســـطة والثانویـــة للبنـــین والبنـــات لمنطقـــة 

) طالبــا وطالبــة ١٨٨٦م (طــالب وطالبــات مــنه )١٥.٥٠٤فبلغــت ( ١٩٣٧معــارف الموصــل ســنة 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٧

ـــة والصـــناعة و( ـــة فـــي المـــدارس االولیـــة ١٥.٦١٨فـــي المـــدارس المتوســـطة والثانوی ) طالبـــا وطالب

.)٢٢() طالبا وطالبة١٩.٦٥٧( ١٩٣٨. فیما بلغت لسنة )٢١(واالبتدائیة

تعلیمات وتوجیھات وزاریة : 
ـــر المعـــارف محمـــد رضـــا الشـــبیبي  ـــول  ١٦-اذار  ١٧(اصـــدر وزی ـــى  )١٩٣٥ایل ـــا ال بیان

منتسبي وزارته كافة ، دعاهم فیه الى العنایة التامة بحفظ النظام وتعزیز روح االلفـة واالتحـاد بـین 

طلبة المدارس ، والتوسـل بالوسـائل القانونیـة للتغلـب علـى بعـض العقبـات التـي ربمـا تقـوم فـي هـذا 

ا قـــدوة حســـنة لتالمیـــذهم الســـبیل ، واهـــاب البیـــان بمـــدیري المـــدارس ومعلمیهـــا ومعلماتهـــا ان یكونـــو 

وتلمیــذاتهم وذلــك فــي االتجــاه بمهمــتهم الــى الغایــات النبیلــة والمثــل العلیــا لتكــون مــن اشــرف المهــن 

واوفرها قسطا من التبجیل ، ودعا البیان جمیـع المـراقبین ومـدیري شـؤون المعـارف المسـؤولین الـى 

ین والمعلمـات ان یعتنــوا العنایــة التـدقیق فــي مراقبــة االشـخاص التــابعین لهــم . ویتعـین علــى المعلمــ

ــــدروس الدیانــــة  ــــة االســــالمیة(التامــــة ب ــــذهم وتلمیــــذاتهم ... فینشــــأ الطــــالب )التربی وتلقینهــــا لتالمی

والطالبات متطبعین على المیل الى الفضیلة واجتنباب الرذیلة عارفین بواجباتهم الدینیة واالنسـانیة 

معارف تفكر ان ال تسمح لتلمیذ او تلمیذة بالتقـدم . ونظر لما لهذه الدروس من الشأن فان وزارة ال

المتحان الشـهادة االبتدائیـة اال اذا نـال درجـة النجـاح فـي االمتحانـات الشـهریة مـن هـذه الـدروس . 

كما انها تفكر في تالفي الحفل الناشئ عن قلة المعلمین االكفاء ... واشتراط احراز درجة النجـاح 

لعربیـة لـدى انتقـاء اعضـاء البعثـات العلمیـة وذلـك عنـد تعـدیل في هذه الدروس وفـي دروس اللغـة ا

.)٢٣(نظام البعثات ... 

وعـــد البیـــان " الشـــعور بالواجـــب واالخـــالص التـــام للمهنـــة والجلـــد علـــى العمـــل فـــي مقدمـــة 

ـــا المطلـــوب توفرهـــا فـــي كافـــة المـــوظفین والمعلمـــین والمعلمـــات " ... وان الكســـل والضـــعف  المزای

واالخالل بالواجب وعدم االكتـراث بقواعـد االخـالق ... مـن االمـور التـي تنـافي واالنغماس بالمالذ

الـوزارة ..." واشـار في مسلك التربیة الصحیة وال تجعل للمعلم او المعلمـة قیمـة یعتـد بهـا فـي نظـر

البیـان علـى المعلمـین والمعلمـات وخصوصـا فـي الصـفوف االبتدائیـة والمتوسـطة اسـتغالل الفــرص 

ان یتجهوا خالل اوقات الفراغ الى مزاولة الشؤون المفیدة خصوصا الـى رفـع مسـتوى قدر االمكان 

ثقافتهم العامة .. وان الوزارة تفكر في فحصهم واختبارهم مـن حـین الـى اخـر ... ونصـحت الـوزارة 

موظفي وزارة المعارف كافة ان یتلطفـوا فـي معاملـة المـراجعین مـن افـراد الشـعب بـال تفریـق وبـدون 

"تسویف .. .)٢٤(.

علــــى خــــریج الدراســــة االبتدائیــــة و )معلــــم(اطــــالق لقــــب  ١٩٣٢وقــــررت الــــوزارة فــــي اب 

وتقـرر تعطیـل )٢٥(للمتخـرج فـي المعاهـد العالیـة)للمتخرج فـي المـدارس الثانویـة و (اسـتاذ)مدرس(
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المــدارس فــي العــراق كافــة نهــار الجمعــة مــن كــل اســبوع بنــاءا علــى االوامــر القاضــیة باعتبــار یــوم

)٢٦(الجمعة العطلة الرسمیة في جمیع مدارس العراق

آیـار  ٩بتـاریخ في وزارة المعارف في جلسـتها االولـى المنعقـدة)٢٧(وأقرت اللجنة االخالقیة

فیما یخص المدرسین ان یمنعوا من اردتیاد المقاهي والفنادق والمرافق كافة علـى اخـتالف  ١٩٣٣

ى بقصـد الطعـام او تلبیـة حفلـة فقـط علـى ان ال یشـترك انواعها ویسمح بدخول فنادق الدرجة االول

المدرسون في ایة حفلة رقص ، وممنوع تناول المشروبات الروحیة بتاتا ، ویسمح للمدرسین ارتیاد 

الســینما وال مــانع مــن ارتیــاد حفــالت التمثیــل االدبــي ، وفــي بغــداد یســمح لهــم بارتیــاد حــدائق امانــة 

.)٢٨(والسنكالعاصمة في المجیدیة وباب المعظم

كـــان التــــدریس فـــي المــــدارس االولیـــة للمتخــــرج فـــي دور المعلمــــین االولیـــة والتــــدریس فــــي 

المدارس االبتدائیة للمتخرج في دور المعلمین االبتدائیة او الثانویة والتدریس في المـدارس الثانویـة 

لمــین لــم یبلغــوا تلــك للمتخــرج فــي دار المعلمــین العالیــة او احــد المعاهــد العالیــة ویمكــن اســتخدام مع

وال یثبتون في وظـائفهم مـا )وكالء المعلمین(الدرجات من التحصیل العلمي على ان یعتبر هؤالء 

ــیم ــیفهم باعمــال خــالل )٢٩(لــم یــؤدوا امتحانــات تعــادل تلــك الــدرجات لینــالوا شــهادة التعل ویمكــن تكل

المعلمـــین والمعلمـــات فـــي العطلـــة الصـــیفیة . لـــذا قـــررت وزارة المعـــارف العامـــة ان یشـــتغل وكـــالء 

العطلة الصیفیة حسب العمـل الـذي یعینـه مـدیر معـارف اللـواء ، وطلـب التطبیـق مـا یلـي التـدریس 

ـــة الطـــالب خـــارج  ـــوادي الطـــالب فـــي المـــدارس ، ومراقب ـــة ن فـــي صـــفوف مكافحـــة االمیـــة ، ومراقب

)٣٠(المدارس والتدریس في صفوف خاصة تفتح للطالب المكملین والمتأخرین

وزارة المعــارف علــى تثبیــت المعلمــین والمعلمــات فــي معــارف لــواء الموصــل اعتبــارا وافقــت 

) دینـارا اذ تـم تثبیـت اثنـین معلـم ومعلمـة ١٥. براتـب شـهري مقـداره ( ١٩٣٥من االول من نیسان 

) معلــم ومعلمــة والــذین ثبتــوا بالدرجــة ١٦) دینــارًا (١٢والــذین ثبتــوا بالدرجــة الحادیــة عشــرة براتــب (

) ٨) معلما ومعلمة فیما ثبت بالدرجة الثالثـة عشـرة براتـب (٤١) دنانیر (١٠عشرة وبراتب (الثانیة 

ــــانیر ( ــــة خــــط للشــــروع بالترفیعــــات )٣١() معلمــــین ومعلمــــات ٦دن ویبــــدوا ان هــــذه الدرجــــة الوظیفی

الوظیفیة للمعلمین والمعلمات . اذ تمنح للمتعین الول مرة في مهنة التعلیم بصفة معلم .

یریة المعارف العامة المفتش نوري البرزنجي لتفتیش مـدارس االقضـیة والنـواحي اوفدت مد

في لواء الموصل واالطالع على سیر التعلیم فیها بدءا بناحیتي الشرقاط والشورة لتفتـیش المـدارس 

التابعة لهما والعودة الى الموصل واالنطـالق ثانیـة لزیـادة اقضـیة دهـوك والعمادیـة وزاخـو وتوابعهـا 
قادمــا مــن بغــداد الــدكتور فاضــل الجمــالي  ١٩٣٦مــایس  ٢٠. ووصــل الموصــل یــوم الجمعــة )٣٢(

مفــتش المعــارف یرافقــه عــز الــدین الناصــري مفــتش الریاضــیات والــدكتور عبــد الوهــاب عــزام مفــتش 

اللغـــة العربیـــة بـــالوزارة . وقـــد اســـتقبلهم ابـــراهیم اســـماعیل مـــدیر معـــارف منطقـــة الموصـــل ومفتشـــا 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٩

برزنجـي ومصــطفى علــي ثـروت وكانــت الزیـارة مــن اجــل تفتـیش مــدارس الموصــل المنطقـة نــوري ال
)٣٣(

) المذاع ١٩٣٧أب  ١٧ – ١٩٣٦تشرین االول  ٢٩وتنفیذا لمنهاج وزارة حكمة سلیمان (

اقــرت الــوزارة " الغــاء اجــور الدراســة )وفیمــا یخــص (شــؤون المعــارف ١٩٣٦كــانون االول  ٩فــي 

وزارة المعــــارف الغــــاء اجــــور الدراســــة فــــي المــــدارس المتوســــطة قــــررت  )٣٤(المتوســــطة والثانویــــة "

والثانویـة للبنــین والبنـات وتحســین كفــاءة المعلمـین بصــورة عامــة وتوسـیع دور المعلمــین والمعلمــات 

)٣٥(لتهیئة العدد الكافي منهم تمهیدا لتعمیم التعلیم .. 

ي المـدارس الثانویـة وصدر نظام تعدیل نظام المدارس الثانویـة ویـنص علـى ان الدراسـة فـ

واصدرت مدیریة المعارف العامـة بالغـا الـى مـدیري )٣٦( النهاریة والمسائیة مجانیة لجمیع الطالب

مناطق المعارف ومدیري الثانویات كافـة . منعـت بموجبـه ضـرب التالمیـذ مـن قبـل المعلمـین منعـا 

انـه اذا اقتضـى ان باتا وهددت بفرض العقوبة الالزمة بحق من یقوم على ضرب الطـالب ، علـى

یعاقب المعلم التالمیذ بالضرب فیجب ان یكون على یدیه ، وان یجري بالضرب مدیر المدرسة ال 

.)٣٧(المعلم 

وجعلهـــا ثالثـــة اقســـام القســـم االول : یقـــوم بتخـــریج )٣٨(تقـــرر توســـیع دار المعلمـــین العالیـــة

مــــن خریجــــي الثانویــــات ودار ) طالبــــا ٤٠مدرســــین للمــــدارس المتوســــطة والثانویــــة ، ویقبــــل فیــــه (

) طــالب ١٠المعلمـین االبتدائیــة ، القســم الثـاني : لتخــریج مفتشــین للمــدارس االبتدائیـة ویقبــل فیــه (

من خریجي المدارس الثانویة ودار المعلمین االبتدائیة ، اما القسم الثالث : فهو للتدریب الریاضي 

االبتدائیـة . ومـدة الدراسـة فـي االقسـام ) طـالب مـن خریجـي الثانویـة ودار المعلمـین١٠یقبل فیـه (

)٣٩() سنوات .٣الثالثة (

وقــد وزع هـــذا  ١٩٣٧) طالــب جدیـــد الــى دار المعلمــین الریفیـــة لســنة ٢٠٠وتقــرر قبــول (

العـدد علــى االلویــة العراقیــة نســبة الــى عــدد الســكان باســتثناء بغــداد والموصــل ، فكانــت حصــة كــل 

) ، دیـالى ١٦) ، بغـداد (١٢) ، السـلیمانیة (١٤، كركـوك () طالبا ٢٤لواء كما یاتي : الموصل (

) المنتفــــق ١٦) ، البصــــرة (٢٦) ، الدیوانیــــة (٨) ، كــــربالء (١٤) ، الحلــــة (١٠) ، الكــــوت (١٣(

.)٤٠() احتیاط٣) طالبا (١٩٧) المجموع (٩) ، الدلیم (١٧) ، العمارة (١٦(

یـة وعراقـي الجنسـیة وملقـح ضـد ویشترط في المتقدم ان یكون من حملـة الشـهادات االبتدائ

مرض الجدري ویفضل بالدرجة االولى الطالب الذین هم من سكان القـرى وبالدرجـة الثانیـة سـكان 

النــواحي والثالثــة مراكــز االقضــیة ویفضــل المتقــدم بدرجاتــه علــى غیــره مــع فحــص طبــي یقــوم بــه 

ن المتقـــدم حســـن والفحـــص النهـــائي فـــي بغـــداد تقـــوم بـــه لجنـــة طبیـــة وان یكـــو )طبیـــب المعـــارف(

االخالق والسمعة بشـهادات مختـار المحلـة ودائـرة الشـرطة ومـدیر المدرسـة . وعلـى مـدیر المنطقـة 



وائل علي أحمد

١٠

ان یقابل كـل طالـب مقابلـة شخصـیة لیكـون مقتنعـًا مـن صـالحیته عقلیـا وجسـمیا واجتماعیـا وعلـى 

.)٤١(المقرر) طالب فضال عن العدد٣مدیر المنطقة ان یختار (

رف منطقــة الموصـل تعیـین خریجـي دار المعلمــین العالیـة فـي المــدارس قـررت مدیریـة معـا

المتوســطة اذ عــین محســن توحلــه وبــدیع ســیرت النائــب ومحمــد نــوري محمــد فــي متوســطة موصــل 

الجدیـــدة ومحمـــد ســـلیمان الخالـــدي وصـــدیق محمـــد علـــي فـــي متوســـطة الموصـــل ، ومحمـــد بشـــیر 

علمین والمعلمات للمـدارس االبتدائیـة واالولیـة ویذكر ان عدد الم)٤٢(كشیش في المتوسطة الغربیة 

ســـنة ) معلمـــا ومعلمـــة فـــي٤١٥) معلمـــا ومعلمـــة ، بینمـــا كـــان عـــددهم (٤٥٦بلـــغ ( ١٩٣٧لســـنة 

٤٣(١٩٣٦(.

وقررت اللجنة االخالقیة منع التالمیذ من ارتیاد المقاهي والفنادق والمرافق كافة ، مـا عـدا 

ــــرر الســــماح بارتیادهــــا بقــــ ــــى التالمیــــذ اســــتعمال المقــــاهي التــــي یق ــــا عل ــــوع بتات رار خــــاص ، وممن

المشروبات الروحیة على اختالف انواعها ، ویسمح لهم بارتیاد السینما في الفصل االول وال مانع 

لهم من ارتیاد حفالت التمثیل االدبي ، وارتیاد حدائق امانة العاصـمة فـي المجیدیـة وبـاب المعظـم 

ل مـدیر مدرسـة مسـؤولیة مراقبـة مدرسـي مدرسـته وتالمیـذها والسنك .. وحملت اللجنة االخالقیـة كـ
)٤٤(.

نظــرا الهمیــة الصــالة فــي تكــوین حیــاة الطالــب الرفیعــة واالخالقیــة وتعویــده علــى النظــام 

وضبط النفس ، قررت وزارة المعارف ان یكون في المدارس المتوسطة والثانویات والصـنائع ودور 

وارهــا ، واصــدرت مدیریــة المعــارف العامــة اعمامــا علــى المعلمــین (مصــلى) داخــل المدرســة او بج

مدارس العراق كافة طالبت فیـه ان یقـوم طـالب المـدارس كافـة بـاداء الصـالة ، وان یكـون فـي كـل 

مدرسة مسجد یؤذن فیه الصالة لكونهـا مهملـة فـي المـدارس، بـالرغم مـن وجـود درس الـدین فیهـا ، 

.)٤٥(داء فریضة الصالة وعدم التمكن من حمل الطالب البالغین على ا

وتقــرر تأســیس قســم داخلــي فــي الموصــل للطــالب الــذین یدرســون علــى نفقــة الحكومــة فــي 

المــدارس الثانویــة والصــناعیة والمتوســطة ، لــذا تــم تــألیف لجنــة مــن الســادة : مجــد اهللا محــي الــدین 

النقیــب معــاون مــدیر معــارف منطقــة الموصــل وعبــد الــرزاق اســعد مــدیر مدرســة الصــناعة وبهجــت

علـــى تخصـــیص الـــدار )المحافظـــة(مـــدیر الثانویـــة وذلـــك لتهیئـــة القســـم ، وبعـــد موافقـــة المتصـــرفیة 

.)٤٦(االمیریة الكائنة في جوبة العكیدات لتكون قسما داخلیا 

ولتعزیز النظام واحترام القانون في المدارس ورغبة في وضع حد لالخالل بالنظام والتأثیر 

الطلبــة ابلــغ وزیــر المعــارف جمیــع منــاطق المعــارف وااللویــة ودور فــي التدریســات وعلــى مســتقبل

المعلمین والثانویات قراره المتضمن " الطرد من المدرسة كل طالب یثبـت لـدى الـوزارة اشـتراكه فـي 

مظاهرة لم یؤذن بها من قبـل السـلطة ، ویعـد المحرضـون علـى هـذا العمـل مشـتركین فیـه . ویغلـق 

.)٤٧(في ذلك یثبت اشتراك اكثریتهكل صف من الصفوف بالمدرسة 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

١١

وكانت اوقات الدوام في المدارس الثانویة والمتوسطة واالبتدائیة واالولیـة موحـدة فـي شـهر 

) ٩.١٥) دروس فــــي الیــــوم علــــى ان یبــــدأ الــــدرس االول فــــي الســــاعة (٥رمضــــان ، بتخصــــیص (

دقیقـة . ومـدة الدرسـین  )٤٥) صباحا ، وتكون مدة الـدروس الثالثـة االولـى (١٥التاسعة والدقیقة (

.)٤٨() بعد الظهر١٥) دقیقة على ان ینتهي الدوام في الساعة الواحدة والدقیقة (٤٠االخیرین (

، ١٩٣٨االول تم افتتاح مدرسة الفنـون البیتیـة االمیركیـة بالموصـل فـي االول مـن تشـرین

ومة او یدرسـون فیهـا ، لقبول فتیات القرى وفتیات الموصل اللواتي یرمن الذهاب الى مدارس الحك

دروسـهن كافــة وتعهـدت المدرســة بالراحـة والعنایــة التامـة بالطالبــات الـداخلیات والمســاعدة لهـن فــي

.)٤٩(واعدادهن الدارة البیت وتربیة الطفل وعلم الصحة واللغات العربیة واالنكلیزیة والفرنسیة 

 ١٩٣٨سـطة والثانویـة لسـنة ویمكن التعرف علـى اسـماء واعـداد المـدارس االبتدائیـة والمتو 

) مدرســة مــن خــالل االطــالع علــى مالكاتهــا المنشــورة فــي الصــحف الموصــلیة فمــثال ٥٠وعــددها (

) مدرســــة ٢١) مدرســــة منهــــا (٤٥( ١٩٣٨كانــــت اعــــداد المــــدارس االبتدائیــــة فــــي الموصــــل ســــنة 

لنجــاح ، بــاب ، االعراقیــةالقحطانیــة ، الــوطن ،(ابتدائیــة للبنــین داخــل مركــز لــواء الموصــل وهــي : 

البیض ، الطاهرة ، المیدان ، شمعون الصفا ، مارتوما ، الفالح ، الحـدباء ، التوماویـة ، التهـذیب 

، ابـو تمـام ، العدنانیـة) غسـانیة، ابـن االثیـر ، بـاب النبـي، الخزرجیة ، االسـرائیلیة ، الحمدانیـة ، ال

الشــرقاط ، حمــام (مدرســة وهــي : ) ٢٩امـا المــدارس االبتدائیــة للبنــین خــارج المركــز فكــان عــددها (

العلیــل ، یارمجــة ، نینــوى ، تلكیــف ، قــره قــوش ، ســنجار ، تلعفــر الثانیــة ، بعشــیقة ، كــرملیس ، 

تلسقف ،برطلة ، تلعفر االولى ، تلعفر الثانیة ، عین سفني ، برده رش ، القوش ، تـل ابـو ظـاهر 

قــرة ، حوریســك ، كــاني مــاص ، ، ع، دهــوك ، بیــدة ، بــامرني ، ارادن، العمادیــة ، شــمر عجیــل

)٥٠()زاخو ، مانكیش وبك

وهـي :  ) مدرسة داخل مركـز الموصـل وخارجـه٢٤وكان عدد المدارس االبتدائیة للبنات (

، العدنانیـة ، الثانیـة، القحطانیـة ، الخزرجیـةالمركزیة االولى ، المركزیـة الثانیـة ، ملحـق المركزیـة(

، السریان ، االرثدوكس ، دهوك ، التهذیب ، سـنجار ، تلعفـر ، العراقیة ، ام الربیعین ، ابي تمام 

عقـــرة ، العمادیـــة ، بعشـــیقة ، االحـــداث االولـــى ، االحـــداث الثانیـــة ، االحـــداث الثالثـــة ، االحـــداث 

) مــــدارس هــــي : ٥(فیمــــا كــــان مــــالك المــــدارس المتوســــطة والثانویــــة )الرابعــــة ، وحدیقــــة المعرفــــة

الغربیـــة ، المتوســـطة الرابعـــة ، ثانویـــة الموصـــل للبنـــین وثانویـــة المتوســـطة الشـــرقیة ، المتوســـطة (

.)٥١()الموصل للبنات

نظام الفتوة في مدارس الموصل : 
. "  ١٩٣٥تشـــرین االول  ٣١فـــي ١٩٣٥) لســـنة ٥٠صـــدر فـــي العـــراق نظـــام الفتـــوة رقـــم(

التمـارین غایته تعوید الفتیان على خشونة العیش وتحمل المشاق وخصـال الرجولـة وتـدریبهم علـى 

العسكریة والرمایـة ومـا یتبعهـا مـن خصـال حـب النظـام والطاعـة .. " لـذا قـررت وزارة المعـارف ان 
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تــدخل فــي منهجهــا خــالل الســنة الدراســیة التــدریب العســكري للصــفوف المنتهیــة مــن المتوســطات 

.)٥٢(والثانویات ودور المعلمین والصناعة وتخصیص الوقت المناسب لذلك

ریب الطالب تدریبا عسكریا برئاسة ضابط ركن المنطقة الشمالیة الـرئیس تشكلت هیئة لتد

وتم تعیـین منهـاج التـدریب العسـكري فـي مـدارس الموصـل . اذ خصـص )٥٣((النقیب) نوري خیري

عصـرا للتـدریب العسـكري لجمیـع صـفوف  ٥-٣یوما االثنین والخمیس من كل اسـبوع مـن السـاعة 

ناعة والثانویة على ساحة العرض العسكري بالموصـل . فـي الطالب المنتهیة من المتوسطة والص

) عصـرا مـن كـل اسـبوع لتـدریس ٣حین تم تخصیص ایام السبت والثالثاء واالربعاء بعـد السـاعة (

.)٥٤(المعلومات العسكریة

وعــدت مدیریــة المعــارف العامــة التــدریب العســكري كســائر الــدروس الرســمیة . لــذا اوجبــت 

فین والغائبین عن التدریب العسكري ، كما هو متبع في باقي الدروس فكـان معاقبة الطالب المتخل

علــى الطـــالب االهتمــام بالتـــدریب ، ومـــن لــم یحصـــل علـــى درجــة النجـــاح فـــي التــدریب یحـــرم مـــن 

.)٥٥(شهادة الدراسة الثانویة العامة

ركین واستحدثت رتبة (فتى اول) نتیجة التقدم الذي احرزه البعض مـن طـالب الفتـوة المشـت

فــي التــدریب العســكري وبموجبهــا یحمــل الطالــب الشــارة المخصصــة لهــذه الرتبــة . فقــد وافــق رئــیس 

) مـنهم مـن طـالب المدرسـة الثانویـة ٤٣) طالبـا رتبـة (فتـى اول) ، (٤٨اركان الجـیش علـى مـنح (

مــن االول مــن شــهر اذار وتقــرر ابتــداءا)٥٦() مــن طــالب المدرســة المتوســطة بعــد اختبــارهم .٥(

) درجة ٢٠، تقسیم درجات امتحان الترقیة لطالب الفتوة حسب الترتیب االتي : " القیافة ( ١٩٣٧

.)٥٧() درجة "٢٠) درجة ، الدوام (٢٠) ، النشاط والرشاقة (٢٠() ، الرمي ٢٠، تعلیم المشاة (

وجعلــت الحكومــة الفتــوة فــي مقدمــة الــدروس العامــة واشــترطت علــى الطالــب النجــاح فیهــا 

لدروس بل ان الذي یرسب في درس الفتوة فان رسوبه یكون نهائیـا وال امـل بنجاحـه بعكـس كبقیة ا

)٥٨(الطالب الذي ینجح في درس الفتوة فان االمل بنجاحه النهائي یكون كبیرا .

وشــــمل التــــدریب العســــكري فیمــــا بعــــد الصــــفوف الثالثــــة والرابعــــة والخامســــة مــــن المــــدارس 

صــــل ، وبواقــــع ســــاعتین فــــي كــــل اســــبوع كمــــا شــــمل التــــدریب المتوســــطة والثانویــــة وصــــناعة المو 

، فیمـا  ١٩٣٩العسكري المدارس االبتدائیة في مركز الموصل ابتداء من االول من كـانون الثـاني 

كفصـــیل مســـتقل ، كمـــا تقـــرر اشـــراك  ١٩٣٩بـــدأ بتـــدریب المعلمـــین فـــي الرابـــع مـــن كـــانون الثـــاني 

العسـكري فضـال عـن طـالب الصـفوف المسـائیة المدارس االبتدائیة خارج مركـز الموصـل للتـدریب

. فیما تقرر اشراك الصفوف االولى والثانیة فـي المتوسـطات بالتـدریب )٥٩(بعد الفحص الطبي لهم

)٦٠( ١٩٤٠كانون الثاني  ٢٤العسكري ابتداء من 

مكافحة االمیة : 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

١٣

-١٩٣٢اهتمـــت وزارة المعـــارف بصـــفوف محـــو االمیـــة وخصصـــت فـــي میزانیتهـــا لســـنة 

مركــزا فــي  ١٢) صــفا منتشــرا فــي ١٧٢دینــارا وزعتهــا علــى ( )١١٤١.٢٥٠(حیــث بلغــت  ١٩٣٣

.)٦١(العراق

وجهت لجنة مكافحة االمیة فـي الموصـل نـداءا الـى االمیـین الـذین یـودون الـتعلم بمراجعـة 

لتســجیل اســمائهم علــى ان یتلقــو دروســا فــي تعلــیم القــراءة والكتابــة ومبــادئ )٦٢(ادارة جریــدة العمــال

في  ١٩٣٢آب  ٦لحساب مجانا ، وللتعهد بجمیع المصروفات الضروریة للدراسة التي ستبدأ من ا

.)٦٣()مدارس (الخزرجیة ، العدنانیة ، القحطانیة ، الوطن ودار النجاح

اذ تطــوع عــدد مــن طــالب  ١٩٣٤وباشــرت المدرســة المتوســطة بمكافحــة االمیــة فــي اذار 

ن قبـل مـدیر المدرســة ومعاونهـا بالقـاء محاضـرات علــیهم المدرسـة بعـد تدریسـهم اصـول التــدریس مـ

)٦٤() امیا .١٢٠تعد نموذجا لطریقة التدریس التي سیتبعها الطالب في تدریس (

ـــة مـــن اعضـــائها لمكافحـــة االمیـــة فـــي الموصـــل ،  ـــات لجن وشـــكلت المدرســـة الثانویـــة للبن

ـــوم ، وذلـــك فـــي الســـاعة الرابعـــة ب ١٩٣٧وباشـــرت عملهـــا فـــي االول مـــن نیســـان  عـــد ظهـــر كـــل ی

.)٦٥(ووجهت اللجنة نداء دعت فیه الراغبات في التعلم بتسجیل اسمائهن للتحاق بالدراسة

وقــدم احــد المدرســین بالموصــل الــى وزارة المعــارف (اقتراحــًا لمحاربــة االمیــة فــي العــراق) 

یة بلغة باالعتماد على الصحافة لتعلیم عامة الشعب وتثقیفه وذلك بان تصدر الحكومة جریدة شعب

ســهلة بســـیطة مفهومـــة لهـــذا الغــرض ، یكـــون بـــدل اشـــتراكها زهیــدا وتوزعهـــا مجانـــا علـــى الفقـــراء . 

ولضمان حیاد الجریدة من الحزبیة . اقترح ان تكون هیئة تحریرهـا موظفـة مسـتقلة باسـتقالل یشـبه 

ـــیم االلزامـــي و  ـــانون التعل ـــذ اســـتقالل المحـــاكم . ولتمكـــین الشـــعب مـــن قـــراءة صـــحیفة ، یشـــرع ق ینف

بالتـــــــــــــــــدریج ، ویســـــــــــــــــتغرق التعلـــــــــــــــــیم نحـــــــــــــــــو ســـــــــــــــــاعتین بـــــــــــــــــالیوم ولمـــــــــــــــــدة تتـــــــــــــــــراوح بـــــــــــــــــین

) اشــهر . والغایــة تعلــیم المتخــرج كتابــة رســالة بســیطة وقــراءة الجریــدة مــع تعلیمــه شــیئا مــن ٦-٤(

) طـالب ال یكلـف الخزینــة اكثـر مـن انفـاق دینــار ٥-٣الحسـاب ، امـا النفقـات فــتخمن ان تخـریج (

.)٦٦(على التعلیم فهم المعلمون وعدد من الموظفین والمتقاعدین واحد . اما القائمون
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النشاط االجتماعي للھیئة التعلیمیة في الموصل :
قررت مدیریة المعارف منطقة الموصـل فـتح نـاٍد للمعلمـین فـي مدینـة الموصـل فـي الثـامن 

مؤسســة لوضــع ، بنــاءا علــى قــرار لمدیریــة المعــارف العامــة . عنــدها شــكلت هیئــة ١٩٣٦مــن اب 

نظام خاص له واخـذ االجـازة الالزمـة لتأسیسـه ، تكونـت الهیئـة المؤسسـة مـن جمیـل رؤوف مفـتش 

منطقـــة معـــارف الموصـــل / رئیســـا ، ورزق اهللا اغســـطین مـــدیر المتوســـطة وكمـــال صـــدقي معـــاون 

، وحســام الــدین اعضــاءا/بــد االحــد مــدیر مدرســة شــمعون الصــفامــدیر ثانویــة الموصــل وشــكري ع

لمعارف سكرتیرا ، كانت غایة النادي حصر جهود المعلمین لیتعـاونوا مـع بعضـهم الـبعض كاتب ا

%) مـن رواتـب ١في رفع مستواهم الثقافي واالدبي والریاضي . تكونت واردات النـادي مـن حسـم (

المعلمــین شــهریا ومــن ریــع الحفــالت التمثیلیــة والریاضــیة . منــع النظــام تنــاول المشــروبات الروحیــة 

ــــة المحاضــــرات والریاضــــة وااللعــــاب ولعــــب الق مــــار فــــي النــــادي فیمــــا تشــــكلت اللجــــان وهــــي لجن

.)٦٧(والموسیقى والتمثیل

وبمناسبة انتهاء السنة االولى على افتتاح نادي المعلمین وبعد االطالع علـى نظـام نـادي 

دیل نظام المعارف في بغداد تقرر مفاتحة وزارة المعارف الستحصال موافقة وزارة الداخلیة على تع

فشــكلت الهیئــة االداریــة لنــادي )نــادي المعــارف(الــى  )نــادي المعلمــین(النــادي وتغییــر اســمه مــن 

مــن الســادة : عبــداهللا محیــي الــدین ، معــاون مــدیر منطقــة معــارف  ١٩٣٨اذار  ١٨المعــارف فــي 

اسعد ، الموصل / معتمدا . وبهجت النقیب ، مدیر ثانویة الموصل / نائبا للمعتمد . وعبد الرزاق 

مــدیر صــناعة الموصــل /مــدیرا لــالدارة . وعبــد الــرحمن صــالح ، المــدرس فــي المتوســطة الغربیــة / 

)٦٨(.سكرتیرا . وجمیل الخیاط مدیر مدرسة الطاهرة / محاسبا وامین الصندوق

كان ابرز نشاط لنـادي المعـارف تشـكیله عـدة لجـان منهـا : لجنـة المحاضـرات التـي تولـت 

جنــة الموســیقى القامــة الحفــالت ولجنــة االلعــاب الریاضــیة التــي تمكنــت مــن القــاء المحاضــرات ول

تشكیل فریق (فریق نادي المعارف) الذي اشترك في مباریات عدیدة لكرة القدم مع الفرق الموجودة 

حیــث اغلــق ومــن ثــم اعیــد تشــكیله ســنة  ١٩٤١ فــي الموصــل . اســتمر النــادي بالعمــل الــى ســنة

.)٦٩(بهیئة اداریة جدیدة  ١٩٤٣

وطلبــت مدیریــة المعــارف العامــة الــى مــدیري المعــارف باالیعــاز الــى المــدارس التابعــة لهــم 

المصـابین ) لمسـاعدة المعلمـین المرضـى او لجـان مؤاسـاة المعلمـین(بوجوب تشكیل لجان تسـمى بــ

، امــا تشــكیل المتـوفینبالعاهـات واالمــراض التـي ال یرجــى شـفاؤهم فیهــا ومســاعدة عوائـل المعلمــین

لجنة فهـي مـن بـین مـدیري المـدارس والمعلمـین التـابعین لمنطقـة كـل لـواء بشـرط ان یـرأس اللجنـة ال

.)٧٠(مدیر معارف المنطقة 

االمتحانات العامة (البكالوریا) في مدارس الموصل : 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

١٥

اقرت وزارة المعارف اجراء االمتحانات العامة (البكالوریـا) فـي التعلـیم االبتـدائي والمتوسـط 

للمحافظة على مستوى التعلیم في مختلف المدارس العراقیة . لذا صدر نظام االمتحانات والثانوي

وبموجب النظام حددت درجة النجـاح عـن كـل  ١٩٣١حزیران  ٨في  ١٩٣١) لسنة ١٤ذو الرقم (

) درجـــة فـــي كـــل درس علـــى حـــدة مـــع ٥٠) درجـــة ویشـــترط للنجـــاح الحصـــول علـــى (١٠٠درس (

) درجــة مـن مجمــوع الــدرجات الكاملـة ونــص النظــام ٦٠لنجــاح (الحصـول علــى المعــدل المطلـوب ل

) ٥٠لالشــتراك فـــي امتحانــات الدراســـة المتوســـطة و ()٧١() روبیـــة٣٠علــى ان تؤخـــذ اجــرة قـــدرها (

روبیــة الشــتراك فــي امتحــان الدراســة الثانویــة مــن الطــالب الــذین یتقــدمون الــى االمتحانــات اذا لــم 

)٧٢(لمدارس الرسمیة او الخصوصیة في تلك السنة .یكونوا قد اكملوا دراستهم في احدى ا

) للدراسـة ١٩٣٥وكان عدد الطالب والطالبات المشتركین في االمتحانـات الوزاریـة لسـنة (

) ، ٣٤) ، الـوطن (٣٣) بـاب البـیض (٣٨) النجـاح (٨٤المركزیة للبنـات (االبتدائیة في الموصل

) ٣٥) ، مارتومـــــا (٣٢القحطانیـــــة () ،٣١) ، العدنانیـــــة (٣١) ، العراقیـــــة (٢٤شـــــمعون الصـــــفا (

) زاخــو ١٢) ملحــق متوســطة البنــات وفــي خـارج مركــز الموصــل : دهــوك (٥٩) و (٣٥والطـاهرة (

) ، تلكیـــــــــف ١٠القـــــــــوش ( ) ،٨) ، بـــــــــامرني (٧العمادیـــــــــة () ،٩) ، ســـــــــنجار (٦) ، عقــــــــرة (٤(

)٧٣()١٢(.

تحانیة لالمتحانـات العامـة قررت مدیریة معارف منطقة الموصل تعیین مدراء المراكز االم

، للدراســـات (االبتدائیـــة والمتوســــطة والثانویـــة) للبنــــین  ١٩٣٥-١٩٣٤بكالوریـــا) للســـنة الدراســــیة (

والبنات في مركز الموصل واالقضیة وكاالتي : 

بهجـــة النقیـــب مـــدیر ثانویـــة الموصـــل ، رئیســـا لالمتحانـــات العامـــة االبتدائیـــة للبنـــین فـــي مركـــز .١

ین . ثانویة الموصل للبن

ــــات العامــــة .٢ ــــواء ، رئیســــا لالمتحان ــــوري ، معــــاون مــــدیر معــــارف الل ــــدین الن ــــي ال ــــد اهللا محی عب

المتوسطة والثانویة في مركز متوسطة الموصل . 

.ات في مركز ثانویة الموصل للبنات، رئیسة االمتحانات العامة االبتدائیة للبنمنیرة بردجت.٣

المتوســطة للبنــات فــي مركــز المدرســة المركزیــة فخریــة مــرزا جعفــر ، رئیســة االمتحانــات العامــة.٤

للبنات . 

توفیق فتاح ، المدرس في الثانویة رئیسا لالمتحانات العامة االبتدائیة في مركز سنجار. .٥

عبد القادر جمیل ، المدرس في الثانویة ، رئیسا لالمتحانات االبتدائیة في مركز العمادیة . .٦

 دهوك . رئیسا لالمتحانات االبتدائیة في مركزجرجیس سارة ، المدرس في الثانویة ، .٧

تلعفـر محمد رؤوف الغالمي ، المدرس في المتوسطة ، رئیسا لالمتحانات االبتدائیة في مركـز.٨

.

عقرة. توفیق الدباغ ، المدرس في المتوسطة ، رئیسا لالمتحانات االبتدائیة في مركز.٩
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١٦

)٧٤(وشالق ات االبتدائیة في مركزالمدرس في المتوسطة ، رئیسا لالمتحانفرنسیس بدریة،.١٠

كان عدد طـالب الصـف الرابـع الثـانوي الممتـاز بالموصـل الـذین اشـتركوا فـي االمتحـان 

) طالبــــا وعــــدد الطــــالب المشــــتركین فــــي االمتحــــان النهــــائي للمــــدارس ١٦( ١٩٣٣النهــــائي للعــــام 

.)٧٥() من متوسطة الموصل٣٥) طالبا منهم (٤٤المتوسطة (

للدراسـة المتوسـطة  ١٩٣٤لسـنة )الوزاریـة(كین فـي االمتحانـات العامـة كان عدد المشار 

) طالبــا مــن متوســطة الثانویــة و ٥٤) طالبــا وطالبــة فــي الدراســة المتوســطة مــنهم (٨٤٠والثانویــة (

) طالبـــا مـــن ٢١) طالبـــة مـــن المتوســـطة للبنـــات و (٤٠) طالبـــا مـــن المدرســـة المتوســـطة و (٣٠(

) طالبا وطالبة ، وازدادت اعداد المشتركین في االمتحانات ١٤٥(ثانویة الموصل فیكون المجموع 

) طالبـا وطالبـة للدراسـة االبتدائیـة فیمـا ٨٢٥زیادة مطـردة وملحوظـة فقـد بلـغ ( ١٩٣٧العامة لسنة 

) طالبـا ٨٥. اما عدد المشاركین باالمتحانـات ()٧٦(١٩٣٦) طالب وطالبة لسنة ٥٠٠كان العدد (

) مـــن خـــارج مركـــز ٧) طالبـــا مـــن الثـــانویتین للبنـــین والبنـــات و (٦٨( مـــن الدراســـة الثانویـــة مـــنهم

) طــالب وطالبــات مــن خــارج ٨) طالبــا وطالبــة مــن الدراســة المتوســطة مــنهم (٢٢٨الموصــل و (

.)٧٧(مركز الموصل

وكانت االمتحانات العامة للمراحل الثالث االبتدائیة والمتوسطة والثانویة للبنین والبنات 

حزیـــران مـــن كـــل عـــام ولمـــدة ثمانیـــة ایـــام موزعـــة علـــى عـــدد مـــواد الدراســـة  ١٥تجـــري عـــادة فـــي 

الهندســـة ، االبتدائیـــة وهـــي (اللغـــة العربیـــة ، اللغـــة االنكلیزیـــة ، التـــاریخ ، الجغرافیـــة ، الحســـاب ،

امــا مــواد الدراســة المتوســطة فهــي موزعــة علــى )دروس االشــیاء ، المعلومــات االخالقیــة والمدنیــة

ـــام وهـــي  ـــاریخاللغـــة العرب(عشـــرة ای ، الهندســـة ، الجغرافیـــة ، الحســـاب،یـــة ، اللغـــة االنكلیزیـــة ، الت

. تســمح مدیریــة منطقــة معــارف الموصــل للطبلــة )الفیزیــاء ، الجبــر ، الكیمیــاء والتــاریخ الطبیعــي

)٧٨(الخارجیین باالشتراك بـامتحان الدراستین االبتدائیة والمتوسطة بعد تقدیم طلباتهم والبت فیها .

وتشجیعا للطلبة المتفوقین تقدمت ادارة المدارس بالشكر والتقدیر الولیـاء امـور الطـالب 

بالتهنئـة لفــوز اوالدهــم بالمرتبـات الممتــازة . فقــد قـدم مــدیر ثانویــة الموصـل الشــكر والتقــدیر الولیــاء 

) ٤٦٦( التالمیذ الذین احرزوا في مدرسـته المرتبـات االولـى مـن بـین اعـداد طـالب المدرسـة البـالغ

  :  )٣طالبا ، وكما موضح في الجدول رقم (



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

١٧

  )٣جدول (

)٧٩(الطلبة المتفوقون في ثانویة الموصل

الصفاسم الطالب  ت
المجموع المجوع

  العام

الترتیب 

على الصف

ترتیبه على 

المدرسة

االولاالول١٢٠٠من ١١١٤الثانيسالم فتحي الصائغ١

الثانياالول٩٠٠من ٨٠١االولصالح الدین فهمي الجراح٢

الثالثاالول٩٠٠من ٧٧٤الرابع علميكامل نعوم عجاج٣

الرابعاالول٩٠٠من ٧٤٣الرابع ادبيحسن سعید زكریا٤

واعلنت الصحف الموصلیة اسماء الطالب الذین احـرزوا اعلـى الـدرجات فـي االمتحـان 

  ): ٤كما موضح في الجدول رقم (و  ١٩٣٧للدراستین المتوسطة والثانویة لسنة 

  )٤جدول (

)٨٠(١٩٣٧الطلبة االوائل في الدراسة المتوسطة والثانویة لسنة 

ثانویة الموصلالدراسة المتوسطة

المدرسة االسم
المجموع

  ١٢٠٠من 
االسم

المجموع

  ١٠٠٠من 

٩٩٤محمود امین الجلیلي٨٢٧الشرقیة حمید حسین

٩٩٣عبداهللا حسن زكریا٨٢٠الشرقیة فرج نعوم 

٩٧٩حنا داوود جرجیس٨١٥الشرقیة محمد نوري 

٩٦٦وجیه زین العابدین٨١١الثانویة سلیم داؤد 

٩٧٢سعدي عبد الرزاق٨١١الثانویة صبري ایوب 

٧٩٨الثانویة دیران كره بیت

لوریــــا) فــــي منطقــــة معــــارف بكا(وكــــان عــــدد الطلبــــة المشــــتركین فــــي االمتحانــــات العامــــة 

) طالبــــة للدراســــة ٣٣٦) طالبــــا و(٧٤٣() طالبــــا وطالبــــة مــــنهم ١٥٢٨٩( ١٩٣٨الموصــــل لســــنة 

) طالبـــــة ٢٤) طالبـــــا و (٦٥) طالبـــــة للدراســـــة المتوســـــطة و (٨٠) طالبـــــا و (٢٦٠االبتدائیـــــة و (

ـــات الخـــارجیون ـــة ،. عـــدا الطـــالب والطالب ـــذین اشـــتركوا باالمتحا)٨١(للدراســـة الثانوی ـــات العامـــة ال ن

   ) :٦للدراسات الثالث وكما موضح في الجدول رقم (
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١٨

  )٥الجدول (

مقارنة بین اعداد الطلبة المشاركین في امتحانات العامة

)٨٢(١٩٣٨وسنة  ١٩٣٧لسنة )االبتدائیة والمتوسطة والثانویة(للمراحل الثالث 

الدراسة 

االبتدائیة

الدراسة 

المتوسطة

الدراسة 

الثانویة

المجموع

الكي

١٩٣٧سنة 
٦٠٠١٦٠٤٤بنین

٢١٠٤٠٢٤بنات

٨١٠٢٠٠٦٨١٠٩٨المجموع

١٩٣٨سنة 
٧٤٣٢٦٠٦٥بنین

٣٣٦٨٠٢٤بنات

١٠٧٩٣٤٠٨٩١٥٢٨المجموع

٢٦٩١٤٠٢١٤٣٠الزیادة

٣٣.٢١٧٠٣٠.٨٨٣٩.١٦نسبة الزیادة (%)

ب تفــوق اعــداد الطالبــات بحــوالي ثــالث یتضــح مــن خــالل الجــدول اعــاله ان اعــداد الطــال

اضعاف وللمراحل الدراسیة الثالث ویبدو ان السبب في قلة اقبال الفتیات لتلقي العلم في المدارس 

الرســمیة یعــود الــى العــادات والتقالیــد المســتحكمة انــذاك بــالمجتمع الموصــلي فمــن الصــعوبة ارســال 

والثانویــة حیــث تحجــب الفتیــات فــي البیــوت الفتیــات الــى المــدارس وخاصــة فــي المرحلــة المتوســطة

بانتظار تزویجهن ونادرا ما تستمر بعض الفتیات بالدراسة وصوال الى المعاهد العالیـة . وللمقارنـة 

یتضـــح لنـــا مـــن خـــالل  ١٩٣٨،  ١٩٣٧بـــین اعـــداد الطلبـــة للمراحـــل الدراســـیة الـــثالث بـــین ســـنتي 

ع الحركـة العلمیـة فـي الموصـل فمـثال كانـت الزیادة مدى االقبال على االنخراط في المـدارس وتوسـ

) ١٤٠) طالبـا وطالبـة تلیهـا المرحلـة المتوسـطة (٢٦٩اعلى الزیادات للدراسـة االبتدائیـة اذ بلغـت (

) طالبا وطالبة . ٤٣٠) فیكون المجموع الكلي للزیادة الحاصلة (٢١ثم المرحلة الثانویة (

ز االمتحانـــات العامـــة للدراســـة فیمـــا قـــررت مدیریـــة معـــارف منطقـــة الموصـــل تعیـــین مراكـــ

في مركز الموصل وهي :  ١٩٣٨-١٩٣٧االبتدائیة والمتوسطة للبنین والبنات للسنة الدراسیة 

مدرســـــة المتوســـــطة الشـــــرقیة ، المتحانـــــات الدراســـــة المتوســـــطة للبنـــــین : (الشـــــرقیة ، الغربیـــــة .١

ومتوسطة الثانویة) .

ومـــدیرة )وســـطة للبنـــات (متوســـطة البنـــاتمدرســـة متوســـطة البنـــات ، المتحانـــات الدراســـة المت.٢

المركز امینة روضة مدیرة ثانویة البنات .



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

١٩

العراقیــة ، شــمعون الصــفا ، (مدرســة ثانویــة البنــین ، المتحانــات الدراســة المتوســطة للبنــات : .٣

ـــدان المســـائیة ، الشـــرقاط ، الـــوطن المســـائیة ،  ـــدان ، الفـــالح ، المی مارتومـــا ، الطـــاهرة ، المی

ومدیر المركز بهجت النقیب مدیر الثانویة )لیانسالسبتیین واال

الــوطن ، النجــاح ، القحطانیــة ، (مدرســة الــوطن للبنــین ، المتحانــات الدراســة االبتدائیــة للبنــین .٤

ومدیر المركز عبد القادر جمیل مدیر المتوسطة الغربیة )العدنانیة ، باب البیض

وكمــا لمــدارس االقضــیة والنــواحي فهــيامــا مراكــز االمتحانــات العامــة للدراســة االبتدائیــة

   ) :٦موضحا في الجدول رقم (

  )٦جدول (ال

)٨٣(١٩٣٨-١٩٣٧ي في لواء الموصل للسنة الدراسیةالمراكز االمتحانیة في االقضیة والنواح

المركز 

االمتحاني
مدیر المركزالمدارس المشتركةمكان االمتحان

طة الرابعةمحمد نوري/ المتوستلكیفمدرسة تلكیفتلكیف

جرجیس سارة / متوسطة الثانویةدهوك وبیدهمدرسة دهوك  دهوك

یعقوب عسكر/ المتوسطة الرابعةزاخومدرسة زاخوزاخو

مینا عوض / المتوسطة الغربیةالعمادیة،بامرني،كاني ماصيمدرسة العمادیةالعمادیة

ریة / متوسطة الثانویةفرنسیس بدتلعفر االولى،شمر عجیلمدرسة تلعفر الثانیةتلعفر

یعقوب یوسف / المتوسطة الشرقیةسنجارمدرسة سنجارسنجار

سعید الدیوه جي / المتوسطة الشرقیة  القوش  مدرسة القوس  القوش

المتوسطة الثانویةمحمد سلیمان الخالديبعشیقةمدرسة بعشیقةبعشیقة

یةالمتوسطة الغربمحمد محمود السراج/  عقرة  مدرسة عقرة  عقرة

عبد المحسن توحله/ المتوسطة الرابعة  قره قوش  مدرسة قره قوش  قره قوش

فلم سرسم / ثانویة البناتدهوك للبناتمدرسة دهوك للبناتدهوك للبنات

دالل صفدي / ثانویة البناتزاخو للبناتمدرسة زاخو للبناتزاخو للبنات

تطور المدارس في الموصل :
فـــي مجـــال التعلـــیم  ١٩٣٣- ١٩٣٢لموصـــل للســـنة الدراســـیة لقـــد تمثلـــت اعـــداد مـــدارس ا

. اما التعلـیم االولـي واالبتـدائي )ومتوسطة الموصل ومتوسطة البنات)٨٤(ثانویة الموصل(الثانوي بـ

دار النجـــــاح وبـــــاب البـــــیض والمیـــــدان والعدنانیـــــة والتهـــــذیب (مدرســـــة هـــــي  )١٧(فكانـــــت تمثلـــــه 

لصـــفا ومــــار یوســـف والتوماویــــة والعراقیـــة والقحطانیــــة واالســـرائیلیة والطــــاهرة ومارتومـــا وشــــمعون ا

) ١٧(ـ . فیما تمثلت المدارس خارج مركز الموصل بـ)والوطن والخزرجیة والسرجخانة وباب لكش

زاخو ودهوك وعین سفني وتلعفر االولـى وتلعفـر الثانیـة وعقـرة وسـنجار وكـرملیس (مدرسة وهي : 
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. فیمـا )قوش والقوش وابو جربوعـة وحمـام العلیـلوبعشیقة ویارمجة وتلسقف وتلكیف وبرطلة وقره

ـــل بــــ ـــوطن والعراقیـــة والقحطانیـــة (كانـــت مـــدارس البنـــات داخـــل مركـــز الموصـــل تتمث المركزیـــة وال

والعدنانیة وباب البیض والخزرجیة والطاهرة وشمعون الصفا ومارتوما والتهذیب والتوماویة وحدیقة 

كانـت مـدارس البنـات خـارج مركـز الموصـل )لثانیـةاالولـى والروضـة االمعرفة فضال عن الروضة

.)٨٥()دهوك وزاخو وتلعفر(هي 

یمكن التعرف على اسـماء واعـداد المـدارس االبتدائیـة والمتوسـطة والثانویـة للبنـین والبنـات 

مــن خــالل االطــالع علــى مالكاتهــا المنشــورة فــي الصــحف الموصــلیة فمــثال كانــت اعــداد المــدارس 

) مدرســـة ابتدائیـــة للبنـــین ٢١) مدرســـة منهـــا (٥٠قـــد بلغـــت ( ١٩٣٨ســـنة االبتدائیـــة فـــي الموصـــل 

، الطـاهرة ، العراقیـة ، النجـاح ، بـاب البـیضالقحطانیـة ، الـوطن (داخل مركز لواء الموصل وهي 

، المیـــدان ، شـــمعون الصـــفا ، مارتومـــا ، الفـــالح ، الحـــدباء ، التوماویـــة ، التهـــذیب ، الخزرجیـــة ، 

ة ، الغسانیة ، ابن االثیر ، باب النبـي ، ابـو تمـام ، العدنانیـة) امـا المـدارس االسرائیلیة ، الحمدانی

، حمـام العلیــل ، الشـرقاط() مدرســة وهـي٢٩االبتدائیـة للبنـین خـارج مركــز لـواء الموصـل فعـددها (

یارمجــــة ، نینــــوى ، تلكیــــف ، قــــره قــــوش ، ســــنجار ، تلعفــــر االولــــى ، تلعفــــر الثانیــــة ، بعشــــیقة ، 

، العمادیـة ، ه رش ، القـوش ، تـل ابـو ظـاهر ، بـكف ، برطلة ، عین سفني ، بـردكرملیس ، تلسق

حوریســـــــك ، كـــــــاني مـــــــاص ، زاخـــــــو شـــــــمرعجیل ، دهـــــــوك ، بیـــــــده ، بـــــــامرني ، ارادن ، عقـــــــرة ،

.)٨٦()ومانكیش

) مدرســة داخــل مركــز لــواء الموصــل وخارجــه ٢٤(وكــان عــدد المــدارس االبتدائیــة للبنــات 

المركزیـــة الثانیـــة ، ملحـــق المركزیـــة الثانیـــة ، القحطانیـــة ، الخزرجیـــة ، المركزیـــة االولـــى ،(وهـــي 

العدنانیة ، العراقیة ، ام الربیعین ، ابي تمام ، السریان ، االرثدوكس ، دهوك ، التهذیب ، سنجار 

، تلعفــر ، عقــرة ، العمادیــة ، بعشــیقة ، االحــداث االولــى ، االحــداث الثانیــة ، االحــداث الثالثــة ، 

) مـدارس ٥فیمـا كـان مـالك المـدارس المتوسـطة والثانویـة ()٨٧()ث الرابعة وحدایقـة المعرفـةاالحدا

المتوسطة الشرقیة ، المتوسطة الغربیة ، المتوسطة الرابعة ، ثانویة الموصل للبنـین ، ثانویـة (هي 

.)٨٨( )الموصل للبنات
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مالك المدارس المتوسطة والثانویة في الموصل
لموصلیة ، على نشر مالك المدارس االبتدائیة والمتوسطة والثانویة فـي درجت الصحافة ا

الموصل ومن خاللها نتعرف على الرواد واالوائل من المعلمین والمعلمـات فـي المـدارس االبتدائیـة 

والمدرســـین فـــي المـــدارس المتوســـطة والثانویـــة فمـــثال نشـــرت جریـــدة فتـــى العـــراق " مـــالك المـــدارس 

ي الموصل " وهي : الثانویة والمتوسطة ف

:ثانویة الموصل للبنین.١
المـــدیر : بهجـــت النقیـــب . المدرســـون : عزیـــز جاســـم ، فرنســـیس بدریـــة ، محمـــد ســـلیمان 

الخالدي ، عاصم عبد الحافظ ، جرجیس سارة ، محمد بشیر كشیش ، حسـنى فریـر ، یونـان عبـو 

) ، محمـد سـبقاو Mr.Wood(الیونان ، الحاج سعید عبد الوهاب ، رشید الخطیب ، المستر وود

، سـعید امـین خلیفـة، صـالح محمـد خیـر عقیـل، امین طلیع ، سـلیم عرنـوق ، عبـاس نمـر حمـاد ، 

ابو حمزة . الكاتب ، عبد الخالق ناصح . 

ثانویة الموصل للبنات : .٢
، ا كــرم ، میلیــا مالــك ، اوجــین خــوام. المدرســات : نهــى عــون ، لنــدالمــدیرة : ایمــا صــلیبي

یب ، سلوى نصار ، ماركریت ابو حیدر ، لطیفة داود االفهم ، بربر كذار غالب . روز غر 

المتوسطة الرابعة في الموصل : .٣
، اج سـعید ، محمـود الحـاج شـیت جـومردالمدیر : توفیـق الـدباغ ، المدرسـون : یـونس الحـ

فتــوحي عبــد المحســن توحلــة ، محمــود نــوري محمــد ، بــدیع ســیرت ، عبــد الــرحمن صــالح ، ســعید 

حاوا ، نیقوال خیر ، ابراهیم محمد نوري ، متي بیثون . 

المتوسطة الغربیة للبنین :. ٤
المدیر : عبد القادر جمیل ، المدرسون : سـعید الصـفار ، صـدیق محمـد علـي ، عبـد اهللا 

مخلــص ، مكــي الیــاور ، یعقــوب حنــا عیســكو ، الیــاس عبــد الكــریم دونــي ، عیســى رســام ، مینــا 

صبري ، اسماعیل حقي فرج ، زكریا بیثون . عوض ، ایوب 

المتوسطة الشرقیة في الموصل : . ٥
المدیر : نجم الدین جلمیـران ، المدرسـون : محمـد رؤوف الغالمـي ، عبـد الفتـاح جلمیـران 

)٨٩(رعد . ، ابراهیم سعید المفتي ، جلیل عسكر ، سعید، یعقوب یوسف ، سعید احمد الدیوه جي
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م في مدارس الموصل : الصحافة والتعلی
تابعت الصحافة الموصلیة اخبار مدیریة معارف منطقة الموصل ونشاطاتها ، مـن خـالل 

نشر مقرراتها وتعلیماتها واوامرها . فقد اعتادت الصحف الموصلیة على نشـر التعلیمـات الخاصـة 

االمتحانیـة ومـدرائها باالمتحانات الوزاریـة للمـدارس االبتدائیـة والمتوسـطة والثانویـة بتسـمیة المراكـز

واعـــالن النتـــائج لمـــدارس منطقـــة الموصـــل للبنـــین والبنـــات وكانـــت تحتـــل الصـــفحات االولـــى مـــن 

الجریـــدة وكمـــا اعتــــادت الصـــحف الموصـــلیة نشــــر األوامـــر الخاصـــة بمالكــــات المـــدارس الثانویــــة 

ینـــــات فضــــال عــــن التــــنقالت والتعی)٩٠(والمتوســــطة واالبتدائیــــة واحیانــــا بملحــــق خـــــاص بالجریــــدة 

)بین المعلمین والمعلمات(والترفیعات والنشاطات االجتماعیة والریاضیة تحت عنوان تحت عنوان 
)٩١(.

ـــیم ومحاربـــة االمیـــة ، فقـــد كتبـــت جریـــدة فتـــى  دعـــت الصـــحافة الموصـــلیة الـــى نشـــر التعل

ن نحـــارب مقالهـــا االفتتـــاحي بعنـــوان " اذا اردنـــا رقیـــا حقیقیـــا وتقـــدما ملموســـا ، فعلینـــا ا)٩٢(العـــراق

االمیة فالعلم اساس نهضات الشعوب " نبهت فیه الى خطـر االمیـة كونهـا " مـن اخطـر االمـراض 

وانتقـــدت الجریـــدة موقـــف وزارة المعـــارف مـــن االمیـــة االجتماعیـــة فـــي حیـــاة الـــدول والشـــعوب ... "

المنتشـــرة بشـــكل فضـــیع بـــین ابنـــاء الشـــعب العراقـــي فقالـــت " ..ان االمیـــة هـــي التـــي تســـود الشـــعب 

العراقي ، وان نسبة الذین یعرفون القراءة والكتابة ، نسبة ضئیلة وضئیلة جدا توجب االلم واالسف 

علــى حالتنــا ... ان وزارة المعــارف لــم تعمــل أي شــيء لمكافحــة االمیــة التــي هــي اهــم داء عضــال 

یجـــب تبـــدیلها ، .. یجـــب علـــى رجـــال فـــي المجتمـــع .. فـــوا اســـفاه ، سیاســـة المعـــارف فـــي الـــبالد

.)٩٣(.."الشعبمعارف ان یعرفوا جیدا ان امیة الشعب هي اكبر عقبة في سبیل في هذاال

ونشرت جریدة (فتى العـراق) مقـاال افتتاحیـا بعنـوان (مـاذا اعـدت الحكومـة لمكافحـة االمیـة 

بقلم طاهر حامد . نبه فیه الى خطـر االمیـة التـي عـدها " مـن االفـات الفتاكـة )المنتشرة في البالد

زالـــت تنخـــر فـــي جســـم المجتمـــع العراقـــي " وانتقـــد موقـــف الحكومـــة مـــن استئصـــال االمیـــة التـــي مـــا

والقضــاء علیهــا بصــورة نهائیــة ودعــا المقــال الحكومــة الــى بــذل الجهــود الكبیــرة فــي تثقیــف وتعلــیم 

االمیین وتهذیبهم ، من خالل اقتراحات تتمثل بـ " جعل تعلیم االمیین اجباریا في البالد مع فـرض 

صارمة على االمیین الذین یخالفون االوامر واتخاذ الوسائل الترغیبیة لتشویق االمیین على عقوبة 

التعلـــیم وســـن مـــنهج خـــاص لدراســـة االمیـــین وفـــتح المـــدارس اللیلیـــة فـــي المـــدن والقـــرى .. " وحـــذر 

.)٩٤(المقال الحكومة من خطورة التأخر في اسعاف االمیین وتخلیصهم 

طریــق للخدمــة (للقضــاء علــى االمیــة فــي مقالهــا االفتتــاحي ()٩٥(واقترحــت جریــدة الرقیــب

) بقلــم یوســف الحـاج الیــاس ، اسـتغالل فــراغ مئــات المدرسـین وطــالب المعاهــد )حملـة علــى االمیـة

العالیة والثانویة خالل العطلة الصیفیة لتبني محو االمیة وخصصت لذلك " نادي المعارف ونادي 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٢٣

الهلیــة الســاعیة للخدمــة العامــة ان یتولیــا قیــادة هــذه الحركــة بصــفتهما مــن المؤسســات ا)٩٦(الجزیــرة

)٩٧(ولیسعیا النجاح المشروع .. " 

ونبهت جریدة (الرقیب) على تفشي االمیة تفشیا فضیعا بین ابناء الشـعب العراقـي وضـآلة 

مــن یحســن القــراءة والكتابــة فــي مقالهــا بعنــوان (االمیــة) بقلــم (ط) ربطــت فیــه العالقــة بــین تفشــي 

میـــة والحالـــة االجتماعیـــة واالقتصـــادیة . منتقـــدة جهـــود المعـــارف فـــي مكافحتهـــا االمیـــة بواســـطة اال

المــدارس المســائیة ، لــذا دعــت الــى وجــوب االهتمــام بمكافحــة االمیــة ... بواســطة مــنح عــدد كبیــر 

ل من المدارس المسائیة .." كما اهابت بـ" الشباب الناهض الى القیام بما یملیه الواجـب علیـه خـال

)٩٨(العطلة المدرسیة البادة هذا الداء .. " 

قضـــیة (وعالجـــت جریـــدة (فتـــى العـــراق) قضـــیة االجـــور المدرســـیة فـــي مقالهـــا االفتتـــاحي (

) نبهـــت فیـــه علـــى ان االجـــور المدرســـیة تحـــرم الطـــالب )االجـــور المدرســـیة فـــي المـــدارس الرســـمیة

قـادرین علـى دفـع االجـور المدرسـیة وان الفقراء من مناهل العلم ال لجـرم اقترفـوه ، بـل النهـم لیسـوا

انظمة المعارف قد حددت نسبة معینة العفاء ابناء الفقراء .. وان االعفاء من نصیب غیر الفقراء 

" واقترحــت الجریـــدة " زیــادة نســـبة اعفــاء اوالد الفقـــراء مــن االجـــور المدرســیة نظـــرا للفقــر الضـــارب 

قــر الطــالب التــي جــرت ســابقا ، بطریقــة اخــرى اطنابــه فــي الــبالد . وتبــدیل طریقــة التحقــق عــن ف

.)٩٩(تضمن استفادة الطالب الفقراء الحقیقیین من هذا االعفاء " 

ودعــت جریــدة (فتــى العــراق) معــارف منطقــة الموصــل الــى فــتح صــف ثــانوي مســائي فــي 

) ٢٠مقــال بعنــوان (ضــرورة فــتح صــف ثــانوي مســائي فــي الموصــل) ، فنشــرت عریضــة بتوقیــع (

ریجـــي الصـــفوف السادســـة االبتدائیـــة یطـــالبون فیهـــا افتتـــاح صـــف اول ثـــانوي مســـائي طالبـــا مـــن خ

لتفـــرغهم فـــي النهـــار للعمـــل نظـــرا لفقـــر حـــالهم . وعلقـــت الجریـــدة بـــالقول " نحـــن نأمـــل مـــن مدیریـــة 

.)١٠٠(المعارف العامة النظر في قضیتهم واجابة طلبهم حرصا على فائدتهم وخدمة العلم 

لیة مــدارس الصــناعة فــي العــراق بشــكل عــام ومدرســة الصــنائع وعالجــت الصــحافة الموصــ

مقــاال افتتاحیــا بعنــوان (مهمــة مــدارس )١٠١(فــي الموصــل بشــكل خــاص فقــد كتبــت جریــدة (الــبالغ)

الصـــــناعة فـــــي العـــــراق) اشـــــارت فـــــي مســـــتهله الـــــى ان مهمـــــة المـــــدارس الصـــــناعیة رفـــــع مســـــتوى 

ت الجریدة على وضع المدارس الصناعیة الصناعات واعداد صناعات جدیدة تحتاجها البالد وعقب

بالقول " اننا نشكو من مدارسنا النها نظریة ، خصصت لتخریج مستهلكین وال نزال نطلب بإلحاح 

ان تهــتم وزارة المعــارف بفــتح مــدارس مهنیــة .. ومــدارس الصــناعة القلیلــة الموجــودة فــي العــراق ، 

ناع مــــاهرین یرفعــــون مســــتوى نطلــــب بااللحــــاح اصــــالح هــــذه المــــدارس لتــــتمكن مــــن تخــــریج صــــ

.)١٠٢(الصناعات الموجودة في البلدة ویضیفون الیها صناعات جدیدة "

وقــدمت جریــدة (الــبالغ) فــي مقالهــا االفتتـــاحي (اقتراحــات ثــالث ، لالســتفادة مــن مدرســـة 

منهـــا " .. اصـــالح المدرســـة وقلبهـــا الـــى مؤسســـة مفیـــدة .. فـــال یـــزال ابناؤهـــا )الصـــنائع بالموصـــل
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ن بمزایا الصناع من سرعة في الخاطر ودقة في العمل .. " كما اقترحت " تهیئة المدرسـة یحتفظو 

الصناعیة على اساس رفع مسـتواها والتفكیـر بمسـتقبل طالبهـا " او " ان تـوزع فـروع الصـناعة فـي 

هذه المدرسة على مدارس الثانویة والمتوسطتین لیتعلم طالبها المهن التي یركنون فیها ویتخرجون 

.)١٠٣(م مسلحون بسالحین یكافحون الحیاة بهما سالح الشهادة وسالح المهنة " وه

وتابعــت جریــدة (الــبالغ) مناقشــتها لواقــع التعلــیم الصــناعي فــي مقالهــا االفتتــاحي " حــول 

التعلیم الصناعي لماذا ال تلحق مدارس الصناعة بوزارة االقتصاد والمواصالت " اقترحت فیه على 

ثناء وضع المنهاج الصناعي من قبل لجنة مؤهلـة " ان یشـترك بعـض الفننـین مـن وزارة المعارف ا

. وان یعطــى لالختصــاص وزارة االقتصــاد والمواصــالت والمتطلعــین علــى حاجــة الــبالد الصــناعیة

في الدراسة االهمیـة مـن الدرجـة االولـى ویجـب ان تكـون المهـن والحـرف التـي یحویهـا المـنهج مـن 

تناســب حاجــة العــراق .. ویجــب ان یعهــد بتطبیــق المــنهج الــى الحــائزین الصــناعات الحدیثــة التــي

.)١٠٤(على ثقافة صناعیة فنیة " 

عالجـــت الصـــحافة الموصـــلیة مشـــكلة ضـــیق المـــدارس والحاجـــة الـــى بنـــاء مـــدارس جدیـــدة 

بعــدد المــدارس التــي احصــاء(للــتخلص مــن البنایــات القدیمــة المســتأجرة فقــد نشــرت جریــدة الــبالغ 

لــــواء الموصــــل علــــى العهــــد العثمــــاني والعهــــد الــــذي یبــــدأ منــــذ االحــــتالل البریطــــاني عمــــرت فــــي

) مدرســـة ثـــالث منهـــا داخـــل الموصـــل ١٥فـــذكرت انـــه " شـــید فـــي العهـــد العثمـــاني ( )١٩٣٦حتـــى

) منهــا فــي ٤() مدرسـة ٣٠شــید ( )١٩٣٦() خارجهـا ، ومنــذ االحـتالل البریطــاني حتــى عـام١٢و(

) مــن هــذه المــدارس شــیدت بتبرعــات بعــض المحســنین ، وثمــة ٤) فــي الخــارج و (٢٦الــداخل و (

) مســـتأجرة فـــي الـــداخل والخـــارج و مدرســـتان فـــي ٣٥) بنایـــة مدرســـة عائـــدة الـــى االوقـــاف و (٢٠(

مدرســـة " . وعلقـــت الجریـــدة بـــالقول " ان الكثیـــر مـــن بنایـــات هـــذه  )١٠٢( الخـــیم ویبلـــغ المجمـــوع

رة منهــــا فقــــد تصــــلح الن تكــــون دورا لعوائــــل المــــدارس ال تصــــلح الن تكــــون مــــدارس امــــا المســــتأج

.)١٠٥(الحال "متوسطي

) ٦٨٥٠٠مبلغــا قــدره ( ١٩٣٦ویــذكر ان وزارة المعــارف قــد ارصــدت فــي میزانیتهــا لســنة 

دینــارا لصــرفه علــى تشــیید المــدارس الرســمیة فــي العــراق منهــا مدرســة صــناعیة فــي بغــداد ومــدارس 

) دینـــار لبنـــاء ٨٥٠٠اضـــي وثانویـــة كركـــوك وخصـــص (ثانویـــة ولكلیـــة الحقـــوق ودار التـــدریب الری

) مدرسة اولیة وابتدائیة في انحاء العراق ویبدو انه لم یكـن للموصـل نصـیب مـن هـذه المبـالغ ٣٠(
)١٠٦(

اخذت جریدة (فتى العراق) على عاتقها طرح مـا تحتـاج الیـه الموصـل مـن ابنیـة للمـدارس 

بناء المدینة . اذ طالبـت فتـى العـراق بالمزیـد مـن وفتح مدارس جدیدة نظرا لالقبال على العلم من ا

المدارس في مقالها االفتتاحي (المدارس ال تكفي الیواء الراغبین في طلب العلـم مـن ابنـاء الشـعب 

. اشـــارت فیـــه الـــى امـــتالء المـــدارس )بقلـــم ط (طـــاهر حامـــد)، فمـــاذا اعـــدت وزارة المعـــارف لـــذلك
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كاتب المقال " ایبقون خارج ء مكان لهم فیها لذا تساءلوغلق ابوابها امام سیول الطالب وعدم بقا

المــدارس یتجولــون فــي االزقــة ویقتلــون اوقــاتهم الثمینــة فــي المقــاهي واندیــة البطالــة : انهــا مصــیبة 

یجب ان یتـدارس وقعهـا المسـؤولون منبهـا علـى " ان مـن اولـى واجبـات حكومـة العـراق نشـر العلـم 

مقترحا " لقد كانت حصة لـواء الموصـل مـن المـدارس الحدیثـة واضافوالثقافة بین افراد الشعب "

ضئیلة جدا .. فیجب تالفي الحالة وفتح عدد من المدارس للبنـین والبنـات فـي الموصـل وبالسـرعة 

.)١٠٧(الممكنة " 

فــي بغــداد .  ١٩٣٧تمــوز  ١١فبمناســبة اجتمــاع مــدراء منــاطق المعــارف فــي العــراق فــي 

كتبت فتى العراق مقالهـا االفتتـاحي تحـت  ١٩٣٨-١٩٣٧نة الدراسیة لوضع الترتیبات الالزمة للس

طرحت فیه رغبات )حاجة الموصل الى مدارس جدیدة الى انظار مجلس مدیري المعارف(عنوان 

االهالي في تعلیم ابنـائهم مـن طـالب وطالبـات والـذین سـدت المـدارس ابوابهـا فـي وجـوه قسـم كبیـر 

كــان فــالتجؤا بعرائضــهم الــى المســؤولین والصــحافة بعــد قــرار مــنهم النهــا امــتألت ولــم یبــق فیهــا م

مجلس المعارف قبول الطالب الذي یحوز على أعلـى الـدرجات فـي امتحـان الدراسـة االبتدائیـة فـي 

المـــدارس المتوســـطة ومعنـــى ذلـــك ان ابـــواب المـــدارس المتوســـطة ستســـد امـــام الـــذین ینجحـــون فـــي 

جـة متوسـطة اذا زاد عـددهم مـن سـعة المـدارس ویعـد هـذا االمتحانات العامـة للدراسـة االبتدائیـة بدر 

.)١٠٨(اجحافًا 

اقترحــت جریــدة (فتــى العــراق) فــي مقالهــا لمعالجــة اعــداد طلبــة خریجــي الدراســة االبتدائیــة 

) طالبــا وطالبــة وعــدم امكانیــة اســتیعابهم فــي المــدارس المتوســطة فاكــدت انــه مــن ٨٢٥وعــددهم (

بعـــة مـــع اضـــافة صـــفوف الـــى المتوســـطات الموجـــودة ، ان الضـــروري " فـــتح مدرســـة متوســـطة را

الواجــب یقتضــي علــى اولیــاء الشــأن ان یتــداركوا وقــع هــذه القضــیة وان یعملــوا فــي معالجتهــا وذلــك 

بواســطة فــتح عــدد مــن المــدارس المتوســطة واالبتدائیــة واالولیــة وریــاض االطفــال .. الیــواء ابنــاء 

.)١٠٩(اد سنة فسنة " الشعب الذین مایزال عددهم اخذا في االزدی

حاجـــة الموصـــل الـــى مـــدارس جدیـــدة ..) (وطرحـــت (فتـــى العـــراق) فـــي مقالهـــا االفتتـــاحي 

ووضعیة ابنیة المدارس لكون معظمها غیر صالحة والتي اكدت التقاریر الصحیة التي رفعت مـن 

ا لعــدم قبــل طبابــة صــحة البلــدة ان اكثریتهــا ال تصــلح ان تكــون محــالت لــدور العلــم والتهــذیب نظــر 

تـوافر الشــروط الصــحیة فـي الــبعض منهــا ، ولضـیق الــبعض االخــر ، ولوقـوع المقــابر فــي بعضــها

لذا اشارت الجریدة الى التأكیـد علـى " ان تقـوم وزارة المعـارف ودوائرهـا بمـا تقتضـیه المصـلحة مـن 

یب " االعمال لتخلیص ابناء الشعب من تلك االخطار الصحیة التي تهـددهم فـي دور العلـم والتهـذ

وانتقدت الجریدة الحكومة لكونها " تصرف مبالغ كبیرة من میزانیتها سنویا للسجون التـي هـي دون 

ان مـن الضـروري ان تقـوم اهمیة المدارس ودور العلم وتدع المـدارس بهـذه التعاسـة وبهـذا الخـراب

.)١١٠(للمدارس " الحكومة بالشروع بتجهیز المعارف بابنیة صالحة
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واجـــب وزارة المعـــارف فـــي اصـــالح ابنیـــة (اق) مقـــاال افتتاحیـــا بعنـــوان وســـطرت (فتـــى العـــر 

اكـــدت فـــي مســـتهله علـــى )المـــدارس وزیـــادة عـــددها الیـــواء الـــراغبین فـــي العلـــم مـــن ابنـــاء الشـــعب

واجبـــات وزارة المعـــارف فـــي االعتنـــاء بنشـــر العلـــوم والمعـــارف وتهیئـــة المـــدارس فـــي الوقـــت الـــذي 

لــذا نبهــت الــوزارة علــى القیــام بواجبهــا فــي زیــادة اعــدادها استعرضــت فیــه وضــع المــدارس المــزري 

فقالت ان حالة ابنیة المدارس مؤلمة جدا ، فمعظم المدارس بحالتها الحاضرة ال تصلح الن تكـون 

مـــدارس یـــأوي الیهـــا ابنـــاء الشـــعب .. فمـــن واجـــب وزارة المعـــارف ان تزیـــد عـــدد المـــدارس وخاصـــة 

ب والطالبــات . وان تعنــى باســتبدال ابنیــة المــدارس الحالیــة المــدارس االبتدائیــة لتكفــي حاجــة الطــال

التي ال تتفق والشروط الصحیة بغیرها من االبنیة الجدیـدة الالئقـة للـنشء الجدیـد التـي تعـول علیـه 

.)١١١(البالد في نهضتها ومستقبلها " 

لموصـل االزدحـام الشـدید فـي مـدارس ا(ونشرت جریدة (فتى العراق) مقاال افتتاحیا بعنـوان 

شـرحت فیـه وضـع المـدارس علـى اختالفهـا فـي الموصـل وازدحامهـا ). ضرورة فتح مدارس جدیـدة

بـــالطالب والطالبـــات فاشـــارت الـــى " ان صـــفوف كافـــة المـــدارس قـــد غصـــت بـــالطالب والطالبـــات 

واصبح من المتعذر قبول عدد جدید فـوق مـا هـو موجـود وخاصـة المـدارس المتوسـطة " لـذا دعـت 

ة الوضع في المدارس الى " فـتح متوسـطة جدیـدة فـي الموصـل وعـدد مـن المـدارس الجریدة لمعالج

االبتدائیة واالولیة " منوها بانه " اذ ال یجوز بقاء عدد غیر قلیل من ابنـاء الشـعب خـارج المـدارس 

ویـذكر ان عـدد الطـالب الـذین انهـوا الدراسـة االبتدائیـة )١١٢(یقضون اوقـاتهم الثمینـة بـدون فائـدة " 

.)١١٣() طالبا بعیدین عن دور العلم٢٥٠كان كبیرا بحیث بقي ( ١٩٣٨-١٩٣٧ لسنة

واستمرت جریدة (فتى العراق) في معالجتها لمشكلة ضیق المدارس بالطلبـة فنشـرت مقـاال 

) طالـــٍب مـــن خریجـــي االبتـــدائیات ٣٠٠افتتاحیــا بعنـــوان (ضـــیق المـــدارس المتوســـطة وبقــاء نحـــو (

المقال ان مشكلة ضیق المدارس هـي حـدیث النـوادي والجمعیـات بدون مدارس) بقلم م.و.ش. اكد

والمقاهي ولم یضع اللوم على الحكومة فـي ذلـك ، بـل وضـع التبعیـة علـى االغنیـاء ، اذ بامكـانهم 

فـــتح مـــدارس اهلیـــة یلجـــأ الیهـــا الطـــالب كمـــا یفعـــل اغنیـــاء الـــبالد االخـــرى .. ان الحكومـــة امامهـــا 

وال طائلة وجهود جبارة ، فلیساعدها الشعب بعض المسـاعدة مشاریع عدیدة عظمى تحتاج الى ام

.)١١٤(بفتح المدارس االهلیة على االقل

طالبـــا مـــن الطـــالب الـــذین انهـــوا الدراســـة االبتدائیـــة  )٩٠قـــررت ثانویـــة الموصـــل قبـــول (

وفتحــت شــعبتین فــي الصــف االول وشــعبة واحــدة فــي متوســطة الموصــل نظــرا لعــدم فــتح متوســطة 

)١١٥(.  ١٩٣٨كان قد تقرر فتحها في الموصل سنة جدیدة التي 



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٢٧

الخاتمة : 
تخلــص العــراق مــن االنتــداب البریطــاني ، وحصــل علــى االســتقالل بدخولــه عصــبة االمــم 

، فأضحت االدارة وطنیة عراقیة ، تعززت بالتوجهات القومیة باستالم  ١٩٣٢تشرین االول  ٣في 

لقــت بظاللهــا علــى التعلــیم والمنــاهج الدراســیة ) حكــم العــراق والتــي ا١٩٣٩-١٩٣٣الملــك غــازي (

فكان االهتمام واضحا باللغة العربیة والتاریخ العربي . 

شهدت الموصل في عقد الثالثینات من القرن الماضي زیادة ملحوظة في اعداد المـدارس 

ثـــال والطــالب والطالبـــات مــن المراحـــل الـــثالث االبتدائیــة والمتوســـطة واالبتدائیـــة . فعلــى ســـبیل الم

) طالبـا وطالبـة ١٢٧٥٥) مدرسة تضم (٥٧( ١٩٣٢كانت اعدادها داخل الموصل وخارجها سنة 

) طالبــــا وطالبــــة وذلــــك نتیجــــة ١٩٦٥٧) مدرســــة عــــدد طالبهــــا (٧٩الــــى ( ١٩٣٩، ازدادت ســــنة 

  . العلم طبیعیة للتطور الحاصل في مجال التعلیم واالقبال المتزاید على دور

ــیم مؤسســة اجتماعیــ ة مســؤولة عــن تربیــة الجیــل الجدیــد وتوجهاتــه اســتحدثت ولكــون التعل

اللجنــة االخالقیــة الول مــرة علــى صــعید التعلــیم لمراقبــة الطــالب داخــل وخــارج المدرســة وكــان لهــا 

تعلیماتهــا الخاصــة شــملت فیهــا المعلمــین ایضــا . كمــا شــهدت الموصــل تأســیس (نــادي المعلمــین 

ـــــة  )١٩٣٨المعـــــارف ( )١٩٣٦ ـــــات الهیئ ـــــي الموصـــــل فـــــي المجـــــاالت وانطـــــالق طاق ـــــة ف التعلیمی

االجتماعیة والثقافیة وااللعاب الریاضیة . فیما شهدت الصفوف المنتهیة في مرحلة التعلیم الثانوي 

فاصــبح التـــدریب العســـكري للطـــالب ضـــمن المنهـــاج  ١٩٣٥) لســـنة ٥٠تطبیــق نظـــام الفتـــوة رقـــم (

الدراسي المقرر كبقیة المواد الدراسیة . 

الموصـــلیة خیـــر منبـــر اعالمـــي للتعلـــیم فـــي الموصـــل ، اذ اخـــذت علـــى وكانـــت الصـــحافة 

ـــراح الحلـــول ولعـــل مـــن اهمهـــا ، مشـــكلة االمیـــة  عاتقهـــا طـــرح المشـــكالت التـــي تواجهـــه ، مـــع اقت

المتفشــیة فــي المجتمــع الموصــلي . وضــیق الصــفوف والمــدارس باالعــداد المتزایــدة مــن الطــالب،

عـوات الصـحافة الموصـلیة عبـر مقاالتهـا لفـتح صــفوف نتیجـة قلـة المـدارس السـتیعابهم ، فكانـت د

ومــدارس جدیــدة ، والــتخلص مــن ابنیــة المــدارس القدیمــة المســتأجرة ، اثمــرت باســتجابة المســؤولین 

نوعا ما جراء المطالبة المستمرة .
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الھوامش :

،  ٣٣٣، ص  )١٩٨٢البصرة ، (،  ١٩٣٢ – ١٨٦٩ابراهیم خلیل احمد ، تطور التعلیم الوطني في العراق  )١(

٣٣٥  .

.  ٣٣٧المصدر نفسه ، ص )٢(

 ١٩٩٢، جامعـة الموصـل ،  ٥المجلـد وصل الحضـاریةجمال اسد مزعل ، " التربیة والتعلیم " ، موسوعة الم )٣(

.  ٤٩٢، ص

.  ٢٠٢، ص )١٩٨٨، (بغداد ،  ٣عبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العراقیة ، ج )٤(

.  ٢١٤-٢١٣،  ٢١٢،  ٢١٠الحسني ، المصدر نفسه ،  )٥(

.  ٢٣٨المصدر نفسه ، ص )٦(

 )١٩٣٣آیار  ١٨( ١٣٦جریدة العمال ، العدد  )٧(

بموجــب القـــانون دراســـة فــي المـــدارس االبتدائیـــة ســـت ســنوات . تعـــد االربعـــة االولــى منهـــا دورة قائمـــة بنفســـها  )٨(

، )المـدارس االولیـة(وسنتان االخیریتان دورة مكملة لها وتسمى المدارس التي یكون التـدریس فیهـا اربـع سـنین 

السادســة مـــن العمــر ، وتمـــنح شــهادة الدراســـة والتعلــیم مجــاني فـــي المــدارس االبتدائیـــة والتســجیل فیهـــا بالســنة 

. امـا المـدارس الثانویـة فمـدتها خمـس سـنوات االعـوام االبتدائیة بعد اجتیاز االمتحانات العامة لـوزارة المعـارف

الــــثالث االولــــى منهــــا للثقافــــة العامــــة (الدراســــة المتوســــطة) وخصصــــت الســــنتان االخیریتــــان للتخصــــص فــــي 

سمیت (الدراسة الثانویة) ، وتمنح الشـهادة للمتخـرج مـن الدراسـة المتوسـطة والثانویـة الدراسات العلمیة واالدبیة 

.  ٢٧٤ ، ٢٧٣ص ،مة . انظر : احمد ، تطور التعلیممن قبل وزارة المعارف بعد اجتیاز االمتحانات العا

.  ١٩٤-١٩٣احمد ، تطور التعلیم ، ص )٩(

 )١٩٣٥آب  ٢٣( ٤٠٩جریدة البالغ ، العدد  )١٠(

 )١٩٣٧كانون الثاني  ٢٢( ٢٩٥جریدة فتى العراق ، العدد  )١١(

)١٩٣٧كانون الثاني  ٢٢( ٢٩٥جریدة فتى العراق ، العدد  )١٢(

الجــدول خـاص باالمتحانـات العامــة فـي مـدارس العــراق  )١٩٣٧ایـار ٢١( ٣٢٨جریـدة فتـى العــراق ، العـدد  )١٣(

ول من عمل الباحث.كافة ، علما انه لم یكن في الموصل فرع تجاري . الجد

)١٩٣٤تشرین الثاني  ٢٨( ٧٨جریدة فتى العراق ، العدد  )١٤(

بحجـة االقتصــاد  ١٩٣١أنشـئت اولـى دور المعلمــین الریفیـة المنتفــك عوضـا عـن دار المعلمــین الملغـاة ســنة  )١٥(

نقلـت الـدار بعـد ) سـنوات بعـد االبتدائیـة و ٣(قد جعلت مدة الدراسة فیهـاو النفقات وعدم كفایة مدة الدراسة. في

ظـــــــر: احمـــــــد، تطـــــــور التعلـــــــیم، ، انرســـــــة الزراعـــــــة الملغـــــــاة فـــــــي الرســـــــتمیةســـــــنتها االولـــــــى الـــــــى بنایـــــــة مد

. ٣٣٨، ٢٩٠ص

)١٩٣٥اذار  ١٨( ١٠٨جریدة فتى العراق ، العدد  )١٦(

)١٩٣٥آب  ٢١( ١٥٢جریدة فتى العراق ، العدد  )١٧(

) . ١٩٣٥ل كانون االو  ١٣( ١٦٧جریدة فتى العراق ، العدد  )١٨(

 )١٩٣٨تشرین االول  ١١( ٤٧٩جریدة فتى العراق ، العدد  )١٩(

الجدول من عمل الباحث. )١٩٣٦تشرین الثاني  ٢٤( ٢٧٩جریدة فتى العراق ، العدد  )٢٠(

) ١٩٣٧تشرین الثاني  ١٦( ٣٧٩جریدة فتى العراق ، العدد  )٢١(



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٢٩

 )١٩٣٨ تشرین الثاني ١١( ٤٧٩جریدة فتى العراق ، العدد  )٢٢(

) ١٩٣٥نیسان  ١٠( ١١٤جریدة فتى العراق ، العدد  )٢٣(

جریدة فتى العراق ، العدد نفسه . )٢٤(

من خالل الصحافة الموصـلیة " مجلـة  ١٩٣٢- ١٩٢١وائل علي احمد ، النحاس ، " التعلیم في الموصل  )٢٥(

.  ١٦٣، ص ٢٠٠٠/  ٣٣العدد  )الموصل(اداب الرافدین 

.  )١٩٣٢تشرین الثاني  ١٢( ١٠٥، العدد جریدة العمال )٢٦(

سـادت فــي عقـد الثالثینیــات فـي الموصــل ظـاهرة انــدفاع الشـباب الرتیــاد المـراقص ودور بائعــات اللـذة وعلــى  )٢٧(

المســكرات علــى نحــو متزایــد ، ففســدت االخــالق وكثــرة االمــراض الزهریــة بمــرور االیــام بشــكل مخیــف فمــثال 

) مصــابا وســجل خــالل الشــهر نفســه ١٣٩٦شــفى الزهــري بالموصــل (عــولج بمست ١٩٣٨خــالل شــهر تمــوز 

؛ جریــدة  ٢٤٦) مصـابا بالسـیالن . انظـر : النحـاس ، " الصـحافة الموصـلیة ، ص٥٦() اصـابة مـنهم ٦٨(

 . )١٩٣٨تشرین الثاني  ٢١( ٦٠الرقیب ، العدد 

 )١٩٣٣أیار  ١٨( ١٣٦جریدة العمال ، العدد  )٢٨(

.  ٢٧٥، صاحمد ، تطور التعلیم  )٢٩(

.. )١٩٣٣حزیران  ١٣( ١٣٩جریدة البالغ ، العدد  )٣٠(

.. )١٩٣٥اذار  ٢٨( ١١٨جریدة فتى العراق ، العدد  )٣١(

 )١٩٣٦نیسان  ٢٠( ٢١٧جریدة فتى العراق ، العدد  )٣٢(

 )١٩٣٦مایس  ٥( ٢٢٧جریدة فتى العراق ، العدد  )٣٣(

 ٢٣٠ص )١٩٨٨بغداد ، ( ٧، ط ٤اقیة ، جعبد الرزاق الحسني ، تاریخ الوزارات العر  )٣٤(

 )١٩٣٦تشرین الثاني  ٣٠( ٥٤٦؛ جریدة البالغ العدد ٢٥٠المصدر نفسه ، ص )٣٥(

)١٩٣٧اب  ١٣(٣٥٢جریدة فتى العراق ، العدد  )٣٦(

 )١٩٣٧اذار  ١٥( ٣٠٦؛ جریدة فتى العراق العدد )١٩٣٧اذار  ٧( ٥٦٣جریدة البالغ ، العدد  )٣٧(

، العــداد المدرســین. الدراســة فیهــا لمــدة  ١٩٢٣المعلمــین العالیــة فــي االول مــن كــانون االول تاسســت دار )٣٨(

سنتین ، یقبل فیهـا خریجـو دار المعلمـین او المـدارس الثانویـة تضـم الـدار مـن عامـة . االول لتخـریج معلمـة 

ســتحدث فیمــا بعــد فــرع وا )للــدروس الطبیعیــة والثــاني لتخــریج معلمــین للــدروس االجتماعیــة (تــاریخ ، جغرافیــة

. ١٨٨،  ١٨٧،  ٨٦ثالث للریاضیات ... احمد ، تطور التعلیم ، ص

 )١٩٣٧آب  ٣١( ٣٥٧جریدة فتى العراق ، العدد  )٣٩(

)١٩٣٧ایلول  ٣( ٣٥٨جریدة فتى العراق ، العدد  )٤٠(

جریدة فتى العراق ، العدد نفسه . )٤١(

 )١٩٣٧ایلول  ٢٨( ٣٦٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٤٢(

) ١٩٣٧ایلول  ٢٨( ٣٦٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٤٣(

 )١٩٣٣آیار  ٢٥( ١٣٧؛  )١٩٣٣آیار  ٨( ١٣٦جریدة العمال ، العدد  )٤٤(

 )١٩٣٥نیسان  ٥( ١١٣جریدة فتى العراق ، العدد  )٤٥(

.  )١٩٣٧تشرین الثاني  ٥،  ٢( ٣٧٦،  ٣٧٥جریدة فتى العراق ، العددان  )٤٦(

 )١٩٣٨تشرین الثاني  ٢٢( ٤٨١فتى العراق ، العدد جریدة  )٤٧(
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٣٠

) ١٩٣٧تشرین الثاني  ٧( ٦٣١جریدة البالغ ، العدد  )٤٨(

)١٩٣٨تشرین االول  ٤( ٤٦٨ جریدة فتى العراق ، العدد )٤٩(

 )١٩٣٨ایلول  ٢١( ٤٦٤جریدة فتى العراق ، ملحق العدد  )٥٠(

 )١٩٣٨ایلول  ٢٤( ٤٦٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٥١(

 )١٩٣٥تشرین الثاني  ١٥( ٤٣٣ جریدة البالغ ،العدد )٥٢(

) . ١٩٣٥كانون االول  ١٩( ١٨٤جریدة فتى العراق ، العدد  )٥٣(

 )١٩٣٥كانون االول  ٢٠( ٤٤٣جریدة البالغ ، العدد  )٥٤(

) ١٩٣٦شباط  ٢٤( ٢٠٢جریدة فتى العراق ، العدد  )٥٥(

.  )١٩٣٦مایس  ٤( ٢٢١) ؛ العدد ١٩٣٦نیسان  ٢٠( ٢١٧جریدة فتى العراق ، العدد  )٥٦(

 )١٩٣٧اذار  ٢٦( ٣٠٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٥٧(

 )١٩٣٧كانون االول  ١٤( ٣٨٦جریدة فتى العراق ، العدد  )٥٨(

 )١٩٣٨كانون االول  ٢٥( ٦٩جریدة الرقیب ، العدد )٥٩(

. ویــذكر ان نظــام الفتــوة فــي مــدارس  )١٩٤٠ي كــانون الثــان ١٨( ٥٤٤ – ٣٦جریــدة فتــى العــراق ، العــدد  )٦٠(

.  ١٩٤١الموصل الغي بعد انتكاسة ثورة مایس 

 ٣٤٠احمد ، تطور التعلیم ، ص )٦١(

العمــال " جریــدة یومیــة سیاســیة عامــة " صــاحبها ومــدیرها المســؤول احمــد ســعد الــدین زیــادة المحــامي مــدیر  )٦٢(

شـباط  ١٧) عـددا حتـى ١٧٣صـدر منهـا ( ١٩٣١ایلـول  ٥االدارة ابراهیم الجلبي ، صدر عددها االول في 

١٩٣٢ .

 )١٩٣٢آب  ٦( ٨٥جریدة العمال ، العدد  )٦٣(

 )١٩٣٧اذار  ١٧( ٦جریدة فتى العراق ، العدد  )٦٤(

 )١٩٣٧اذار  ٣٠( ٣١٣جریدة فتى العراق ، العدد  )٦٥(

 )١٩٣٨تشرین االول  ٣١( ٥٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٦٦(

كــانون الثــاني  ٢٤( ١١٩٨ل علــي احمــد النحــاس " نــادي المعلمــین فـي الموصــل " جریــدة الحــدباء العــدد وائـ )٦٧(

٢٠٠٢ . (

 )٢٠٠٢اذار  ١٧( ٩٧وائل علي احمد النحاس " نادي المعارف في الموصل " جریدة نینوى العدد  )٦٨(

.المصدر نفسه )٦٩(

 )١٩٣٨ تشرین الثاني ٨( ٤٧٨جریدة فتى العراق ، العدد  )٧٠(

 ١٩١٨ – ١٩١٤الروبیــة : عملــة هندیــة مــن الفضــة ، كانــت تســتعمل فــي العــراق قبــل االحــتالل البریطــاني  )٧١(

.  ١٩٣٣والغیــت تـداولها رســمیا  ١٩٣١حـل محلهـا الــدینار العراقـي بعــد اسـتحداث النقــود العراقیـة فــي تمـوز 

. ٨٠،  ٧٩، ص )١٩٥٨، (بغداد ، باسیةلعراقیة لما بعد العقود الع، تاریخ النقود ا: عباس العزاويانظر

.  ٢٩٩،  ٢٩٨احمد ، تطور التعلیم الوطني ، ص )٧٢(

 )١٩٣٥حزیران  ٥،  ١( ١٣٠،  ١٢٩جریدة فتى العراق ، العددان  )٧٣(

) . ١٩٣٥حزیران  ٥( ١٣٠جریدة فتى العراق ، العدد  )٧٤(

) ١٩٣٣حزیران  ١٥( ١٤٠جریدة العمال ، العدد  )٧٥(



  )١٩٣٩-١٩٣٢التعلیم في الموصل (

٣١

.  )١٩٣٧ایار  ٢٨( ٣٣٠، العدد ة فتى العراقجرید )٧٦(

) ١٩٣٧حزیران  ٨( ٣٣٣جریدة فتى العراق ، العدد  )٧٧(

) ١٩٣٧ایار  ٢٥( ٣٢٩جریدة فتى العراق ، العدد  )٧٨(

الجدول من عمل الباحث  )١٩٣٧تموز  ٢٢،  ٤( ٦٠٠،  ٥٩٥جریدة البالغ ، العددان  )٧٩(

) الجدول من عمل الباحث .١٩٣٧آب ٦( ٣٥٠جریدة فتى العراق ، العدد )٨٠(

) ٤، المرحلـة االبتدائیـة ( ١٩٣٧یـذكر ان عـدد الطلبـة الخـارجیون المشـاركون فـي االمتحانـات العامـة لسـنة  )٨١(

) ١٩٣٧حزیران  ٨( ٣٣٣) . جریدة فتى العراق ، العدد ١٧) المرحلة الثانویة (٨والمرحلة المتوسطة (

الجدول من عمل الباحث . )١٩٣٨ایار  ٢٤( ٤٣٠جریدة فتى العراق ، العدد  )٨٢(

الجدول من عمل الباحث . )١٩٣٨ایار  ٢٧، ١٠( ٤٣١،  ٤٢٦جریدة فتى العراق ، العددان  )٨٣(

،  ١٩٣١وافقت وزارة المعارف تاسیس مدرسة ثانویـة الموصـل وتقـرر افتتاحهـا فـي االول مـن تشـرین االول  )٨٤(

ســـي ثانویـــة الموصــل . انظـــر : النحـــاس ، التعلــیم فـــي الموصـــل ، احــد مدر )ســـعید صـــفو(وعــین مـــدیر لهــا 

 . ١٦٣ص

. ١٩٦٥-١٦٤المصدر نفسه ، ص  )٨٥(

) ملحق الجریدة . ١٩٣٨ایلول  ٢١( ٤٦٤جریدة فتى العراق ، العدد  )٨٦(

جریدة فتى العراق ، العدد نفسه .  )٨٧(

ص عن فلسطین)(عدد خا )١٩٣٨ایلول  ٢٤( ٤٦٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٨٨(

) ١٩٣٨ایلول  ٢٤(٤٦٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٨٩(

) ١٩٣٨تموز  ١٧( ٤٤٥جریدة فتى العراق ، العدد  )٩٠(

 )١٩٣٨تشرین االول  ٨( ٤٧٨جریدة فتى العراق ، العدد  )٩١(

ســعد الــدین فتــى العــراق " جریــدة یومیــة سیاســیة اجتماعیــة عامــة " صــاحبها ورئــیس التحریــر المســؤول احمــد  )٩٢(

، صــدر  ١٩٤٩آب  ١٠زیـادة المحـامي مــدیر االدارة ابـراهیم محمـود الجلبــي ، الـذي انتقلـت ملكیتهــا لـه فـي 

، واســتمرت بالصــدور الــى نهایــة عقــد الســتینات مــن القــرن الماضــي .  ١٩٣٠شــباط  ٢٨عــددها االول فــي 

.  ٧٣ص انظر : النحاس ، تاریخ الصحافة الموصلیة ،

 )١٩٣٤اذار  ١٧( ٦راق ، العدد جریدة فتى الع )٩٣(

مـاذا (، للمزیـد مـن التفاصـیل انظـر : المقـال االفتتـاحي  )١٩٣٥آب  ١٤( ١٥٠جریدة فتى العـراق ، العـدد  )٩٤(

 )١٩٣٥ایار  ١( ١٢٠اعدت الحكومة لمكافحة االمیة بقلم احمد سامي الدبوني في جریدة فتى العراق 

ة اقتصــادیة صــاحب امتیازهــا ابــراهیم محمــود الجلبــي وطــاهر حامــد ، الرقیــب " جریــدة ادبیــة اجتاعیــة علمیــ )٩٥(

. انظر : عبد الجبار محمـد ١٩٣٨نیسان  ٢٠المدیر المسؤول یوسف الحاج الیاس المحامي ، صدرت في 

ـــــرة  ـــــدلیل المرشـــــد للجرائـــــد الموصـــــلیة للفت  )٢٠٠٥الموصـــــل ، (،  ٢٠٠٥ – ١٨٨٥جـــــرجیس النعیمـــــي ، ال

الموصـل ، (م الجلبي ، صفحات مطویة مـن تـاریخ الصـحافة الموصـلیة ، ؛ احمد سامي ابراهی ٢٥-٢٤ص

 . ٢٨، ص )٢٠٠٦

، غایتـه خــدمت االدب والریاضـة والفكـرة القومیـة تشــكلت  ١٩٣٦نیسـان  ٨نـادي ادبـي وریاضـي تأســس فـي  )٩٦(

، ونجــم الهیئــة االداریــة مــن : المحــامي عبــد الجبــار الجــومرد رئیســا ، والــدكتور یوســف زبــوني نائــب للــرئیس

الدین جلمیران سكرتیرا ، والمحامي نوئیل رسام امینـا للصـندوق ، وعبـد الـرحمن امـین مـدیرا لاللعـاب ، وعبـد 
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الجبــار اســماعیل عضــوا ، والمحــامي بشــیر حدیــد عضــوا . انظــر : النحــاس ، تــاریخ الصــحافة الموصــلیة ، 

 . )١٩٣٦مایس  ١٩( ٢٢٥؛ فتى العراق ، العدد  ١٤٧ص 

وائــل علــي احمــد النحــاس " تــاریخ الصــحافة الموصــلیة كمــا ورد )١٩٣٨اذار  ٨( ٦لرقیــب ، العــدد جریــدة ا )٩٧(

،  ١٩٨٨االداب ، جامعـة الموصـل ، " رسالة ماجسـتیر (غیـر منشـورة) ، مقدمـة الـى كلیـة ١٩٥٨-١٩٣٦

. ٢٥٤ص

، لصــحافة الموصــلیةنحــاس ، " تــاریخ ا. كمــا ورد فــي : ال )١٩٣٨حزیــران  ٥( ١٤جریــدة الرقیــب ، العــدد  )٩٨(

.  ٢٥٤ص

 )١٩٣٤تشرین االول  ٣( ٦٢جریدة فتى العراق ، العدد  )٩٩(

؛ وانظــر المقــال االفتتــاحي " مــا هــو مصــیر  )١٩٣٤تشــرین االول  ١٠( ٦٤جریــدة فتــى العــراق ، العــدد  )١٠٠(

 )١٩٣٤ایلول  ٢٦( ٦٠خریجي المدارس االبتدائیة في الموصل " جریدة فتى العراق العدد 

البالغ " جریدة یومیة سیاسیة عامة " صاحب االمتیاز متي فتح اهللا سرسم ، المدیر المسؤول احمد سامي  )١٠١(

 ١٩٣٥نیسـان  ٢٩استمرت بالصدور حتى  ١٩٣١تشرین الثاني  ٢٦الدبوني المحامي، صدر عددها في 

.  ٨٧. انظر : النحاس ، تاریخ الصحافة ، ص

)١٩٣٦كانون الثاني  ٢٤( ٤٥٣جریدة البالغ ، العدد  )١٠٢(

 )١٩٣٦تموز  ٣( ٤٩٦جریدة البالغ ، العدد  )١٠٣(

 )١٩٣٦اب  ٤( ٥٠٥جریدة البالع ، العدد  )١٠٤(

 )١٩٣٦شباط  ٢٨( ٤٦٢جریدة البالغ ، العدد  )١٠٥(

 )١٩٣٦مایس  ٤( ٢٢١جریدة فتى العراق ، العدد  )١٠٦(

. كمــا ورد فــي : النحــاس ، تــاریخ الصــحافة  )١٩٣٦ل تشــرین االو  ٩( ٢٦٦جریــدة فتــى العــراق ، العــدد  )١٠٧(

.  ٢٥٣-٢٥٢الموصلیة ، ص

 )١٩٣٧تموز  ٢(٣٤٠جریدة فتى العراق ، العدد  )١٠٨(

جریدة فتى العراق ، العدد نفسه .  )١٠٩(

، جریــدة فتــى العــراق ، العــدد نفســه ؛ وانظــر المقــال االفتتــاحي " حاجــة الموصــل الــى المــدارس الجدیــدة " )١١٠(

 )١٩٣٧اب  ٦( ٣٥٠العدد 

 )١٩٣٧تشرین االول  ٢٩( ٣٧٤جریدة فتى العراق ، العدد  )١١١(

 )١٩٣٧تشرین االول  ٧( ٤٦٩جریدة فتى العراق ، العدد  )١١٢(

 )١٩٣٨تشرین االول  ١١( ٣٧٤جریدة فتى العراق ، العدد  )١١٣(

 )١٩٣٨تشرین االول  ١٤( ٤٧١جریدة فتى العراق ، العدد  )١١٤(

 )١٩٣٨تشرین االول  ٢٠( ٤٧٣جریدة فتى العراق ، العدد  )١١٥(


