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 املستخلص

تاريخ العراؽ السياسي الحديث والمعاصر بكثير تناوؿ المؤرخوف والباحثوف والكتاب 
قياسا الى التاريخ  جزءا مف اىتماماتيـ والتعميمي مف التفصيؿ ولـ يولوا التاريخ الثقافي

 التربية والتعميـوتسميط الضوء عمى تاريخ  ميدافلذلؾ رغب الباحث في طرؽ ىذا ال السياسي،
صدارة بيف مدف العراؽ في مجاؿ ، اذ احتمت بغداد ال(6211-6226) لممدة في بغداد

 تعميمية.التطورات ال
 ، اي اف دراستنا تشمؿ6211وينتيي عاـ  6226يبدأ اإلطار الزمني لمبحث منذ عاـ 

ومف اجؿ االحاطة  الحقبة الممكية منذ تتويج األمير فيصؿ ممكًا وحتى وفاتو، جزء مف
التعميـ االولي المتمثؿ  االوؿ ، تناوؿوخاتمة مباحث وثالثةمى مقدمة ع البحث بالموضوع قسـ

اختص بالتعميـ الثانوي والميني واعداد  اني، والثاؿ والمدارس االبتدائيةبالكتاتيب ورياض االطف
التعميـ العالي مف حيث الكميات  ثالثالمدارس وتوسعيا واقساـ التعميـ الميني وعرض ال

 والمعاىد وعوامؿ تأسيسيا وتقدميا وتطورىا.
، في مجاؿ التربية بحثال ااستنتاجات منطقية مف خالؿ ىذ توصؿ الباحث الى

 ،و كمياتأو ابتدائية او ثانوية أتأسست المدارس سواء كانت رياض اطفاؿ ، إذ والتعميـ
 نما وتطور ولكف بصوره بطيئة.   وويالحظ في ىذه المدة اف التعميـ بكؿ مراحم

Abstract 

The historians, researchers and writers had dealt with the contemporary 
and modernist political history of Iraq in deep details, but they didn't make the 
cultural and educational history of Iraq as a part of their interesting. For this 
reason, the researcher wanted to study this subject and spotlighted on Education 
institutions in Baghdad, 1921-1933 (Historical Study). Evidently, Baghdad ranked 
as the top city among the Iraqi cities in the field of educational developments 
during that period. 
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The time-frame of the research started from 1921 and ended in 1933, 
which meant that the study included the monarchal period since the crowning of 
the prince Faisal as a king until year of his death. It was necessary to divide the 
research into: introduction, three sections and epilog, in order to cover the target 
period. Consequently, the first section dealt with the Primary Education 
representing by the small educational groups, kindergartens and the primary 
schools. In the same time, the second section specialized with the Secondary and 
professional Education as well as preparing schools and its expansion. The third 
section showed the Higher Education whence the colleges and institutes as well 
as the elements of its establishment, development and advancement. 

Finally, the researcher came to logical conclusions through this research; 
in the field of education, the schools, were established in many types whether 
they were the kindergartens or primary or secondary or colleges and we could 
observe in this period that the education in all its different fields had been 
developed, but in a slow way.  

 املقذهة
 منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وقياـ الحكـ الوطني بزعامة الممؾ فيصؿ األوؿ

احتمت بغداد الصدارة بيف مدف العراؽ في مجاؿ التطورات التربوية  (،6226-6211)
والتعميمية بفضؿ خصوصيتيا كعاصمة لمعراؽ، فكانت اىـ مراكز العمـ والمعرفة والثقافة عمى 

ضاري كبير ومركز العالـ تنوعيا وممتقى لمعمماء والدارسيف والمثقفيف، وىي وريثة لتراكـ ح
ديد مف المؤسسات التعميمية التي قدمت الكثير مف النشاطات، ، اذ بزغت فييا العاالسالمي

فضال عف كوف ىذه المؤسسات والتشكيالت كانت مف الظواىر الميمة والسمات البارزة التي 
ضاري اتسمت بيا بغداد، والتي تؤوؿ اىميتيا الى االثر الفاعؿ الذي ادتو في التطور الح

 دور باعثًا اخر لو مسوغاتو التاريخية والدينية والبيئية.وكاف لذلؾ ال والبناء الثقافي في المدينة
 ف دراستنا تشمؿاي ا، 6211 وينتيي عاـ 6226منذ عاـ  يبدأ اإلطار الزمني لمبحث

ومف اجؿ االحاطة  وحتى وفاتو، الحقبة الممكية منذ تتويج األمير فيصؿ ممكاً  جزء مف
تناوؿ االوؿ التعميـ االولي المتمثؿ  ،مباحث وخاتمة بالموضوع قسـ البحث الى مقدمة وثالثة

، والثاني اختص بالتعميـ الثانوي والميني واعداد اؿ والمدارس االبتدائيةبالكتاتيب ورياض االطف
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المدارس وتوسعيا واقساـ التعميـ الميني وعرض الثالث درس التعميـ العالي مف حيث الكميات 
 والمعاىد وعوامؿ تأسيسيا وتقدميا وتطورىا.

 ت الرتبية والتعلين يف بغذادهؤسسا
( اف اصبح العراؽ مف حصة 6261-6261) كاف مف نتائج الحرب العالمية االولى

بريطانيا )احتالال ثـ انتدابا( االمر الذي دعا بريطانيا الى تشكيؿ الحكومة العراقية وتنصيب 
ممكا عمى العراؽ، وكاف ليذا الحدث الكبير اف القى بضاللو عمى جميع  (6)فيصؿ بف الحسيف

النواحي السيما الناحية الثقافية، فبدأت الحياة المدنية تتطور في بغداد باعتبارىا عاصمة 
التي اختصت بمختمؼ جوانب  لممممكة العراقية وذلؾ نتيجة الىتماـ الدولة مف خالؿ وزاراتيا

معارؼ التي عممت ما بوسعيا لوضع االسس الكفيمة لمنيوض بالتعميـ ومنيا وزارة ال ،الحياة
والتأسيس لتعميـ متميز في البمد بصورة عامة وبغداد عمى وجو الخصوص برغـ العراقيؿ التي 

دعـ الالـز لمعراؽ في ىذا كانت توضع مف قبؿ المستعمر البريطاني وعدـ جديتو في تقديـ ال
 (1)(Dobs.H) سير ىنري دوبسمف خالؿ ما اعمنو ال يمكف تممسو ، وىذا ما(2)الجانب

باف انشاء المدارس في العراؽ كاف ىدفو اعداد مالكات  في العراؽ البريطاني المندوب السامي
تربية لادارية لتسيير شؤوف الدولة ومساعدة البريطانييف في ىيمنتيـ عمى العراؽ وليس 

التصادـ المستمر بيف البريطانييف ومف حالفيـ مع ، االمر الذي ادى الى (1)المواطنيف وتثقيفيـ
وميما يكف مف امر فاف العممية التربوية  .(5)العراقييف المخمصيف مف سمؾ التربية والتعميـ

جؿ تسميط آلو والتعميمية والثقافية كانت بتطور مستمر مع مرور االعواـ واف كاف بطيئًا، 
 :مباحث ىي لباحث ىذا البحث عمى ثالثةقسـ افي مدينة بغداد  التعميـالضوء عمى واقع 

 .التعليم االولي في بغداد -اواًل 
 .في بغداد التعليم الثانوي والمهني -ثانيا
 . التعليم العالي في بغداد -ثالثا

 املبحث االول: التعلين االويل يف بغذاد
ليالملاالؽتاتيب ) -2

(6)

) 

بقايا مف  في الواقع اال ىو نظاـ تعميمي غير رسمي لو جذوره في التاريخ فما ىو
التعميـ االولي عند العرب ونوع مف المدارس الدينية التقميدية وامتداد ألسموب التعميـ الذي سار 

دورا كبيرا في ايجاد  ادوا الذيف مف اىؿ الحجاز والشاـ والعراؽ ومصر. ائؿف االو يعميو المسمم
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ف وليمقنوا ابناء المسمميف آالدىـ القر ي الديار المفتوحة ليعمموا او فىذه الكتاتيب حينما حموا 
بغداد ىي  والكتاتيب او ما يعرؼ )بالماللي( في .(1)الجدد آيات الكتاب المبيف واحكاـ الديف

معاىد التعميمية االولى التي يدخميا االطفاؿ في الغالب بمعنى ىي اماكف لتعميـ االطفاؿ ال
وتكوف الدراسة اما  ماليات، او المالليغالبا ما تكوف في الجوامع او المساجد او في بيوت و 

ف الكريـ آاالساس ىو تحفيظ آيات القر  ىدفياو  .(1)ةتشمؿ البنيف والبنات او منفصم ةمختمط
الكتاب )المال( وليس ىذا الكتاب في  والدهوتمقينيـ اصوؿ الديف واحكامو فكاف الطفؿ يدخمو 

عف ضياء الشمس  فوالحرما الظممة واو سردابا تغمب عمى جوه العفونة وتعس ةالعادة اال حجر 
ال توجد صفوؼ ويجمسوف عمى الحصر  اذ.. ويضـ ىذا المكاف الضيؽ عددا مف االطفاؿ 

ف الكريـ او احد اجزاءه كجزء عـ او االلؼ باء لممبتدئيف مف آواضعيف بيف ايدييـ كتابيـ القر 
قصب كي يكتبوا لف اقالـ ماال. ويزودوف بالواح خاصة بالكتابة ومحبره وبعض (2)االطفاؿ

رى يدير الكتاب )المال( وىو شيخ قا، و (60)عمييا الحروؼ االبجدية في دراسة الخط والحساب
ف واحسنت تالوتو وربما آ( حفظت القر ةمرأة تسمى )الماليا، او لمقراف وحافظو يتكسب بالتعميـ

 .(66)كاف عددىـ كبيرف اذا آفي ادارة الكتاب وتعميـ االطفاؿ قراءة القر  اشترؾ اكثر مف )مال(
احد  يخافو الجميع ويجمس اماـ تالميذه كالممؾ ال اذ ويتمتع المال بسمطو كبيرة في كتابو

االرجؿ التي يستخدميا  ةيفمت احدا مف الضرب او فمق ونادرا ما وذف منأيستطيع الحركة اال ب
ار الجميع ظان عقوبة لمتمميذ والمعمقة دوما عمى الجدار الداخمي لمصؼ واماـ المال كأقسى

. وليذا امتنع الكثير مف االىالي عف (62)ةفضال عف وجود عصى الخيزراف عف يمينو بكثر 
. ولما لـ يكف (61)ارساؿ ابنائيـ الى الكتاب بسبب الضرب القاسي الذي يتمقونو مف المال

 . فانو كاف يختار نفرا منيـ فيعنى بيـطفاؿ كميـ لكثرة عددىـالمال اف يقرأ اال ةباستطاع
( ثـ يبعثيـ بيف سائر ةعناية كبيرة في تمقينيـ العمـ وتمرينيـ عميو ويطمؽ عمييـ تسمية )الخمف

بنفسو وتكوف واجباتيـ كذلؾ االشراؼ وتعميـ  ستمع ليـاالطفاؿ الذيف ال يستطيع المال اف ي
. فمف التعميمات التي كاف دوف تأخير واصدار التعميمات ليـ الجدد وحمميـ عمى اداء واجباتيـ

شيئا يصدرىا المال وتبمغ الى التالميذ عف طريؽ الخمفات ىي عمى التالميذ اف يجمبوا معيـ 
ادوات  لكي يضعوا فيو )القرطاسية( اصغير  اخشبي ااو صندوق وصفيحو بيضاءيفترشونو 

اءا عدا يـو التالميذ الحضور صباحا ومس ىالكتابة والموحة التي يكتبوف الواجب عمييا وعم
موف في تقديـ اىيس وااال اف االباء عادة كان اف التعميـ في ىذه المؤسسات مجانيا، .(61)الجمعة
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. والحقيقة اف المال كاف يتقاضى اجورا شيرية مف (65)االمواؿ الى المعمميف )الماللي( بعض
كتاتيب  اخرى وفي ةرىا مف مكاف الى اخر او يأخذ مادة عينياقدمعائالت التالميذ يختمؼ 

 .(61)(ةاخرى يدفع االطفاؿ لممال اجور الدراسة كؿ يـو خميس لذلؾ سميت )بالخميسي
اساليب  فؽالكتاتيب التي ظمت تعمؿ و  هلـ تقدـ الحكومة اية مساعدات مالية الى ىذ

ولكف التجارب  (61)الظروؼ الصحية واسخؼ الطرائؽ التعميمة( وء)اس خاصة تجمع بيف
والحقيقة انو كاف باإلمكاف  .(61)ادت الى لزوـ مراقبتيا بقانوف وشكاوى االىالي المتكررة

 .Paul. P) ومونر بوؿ  البروفسور تحسيف ىذه المكاتب عف طريؽ تنفيذ ما كاف قد قرره
Monroe)(62) عارؼ في دار مفي اف تقوـ وزارة ال( 6212) في لجنة الكشؼ التيذيبي عاـ

، عمى اف يكوف (20)واساليبو يتوسعوف في اسس التعميـ ليؤالء الماللي ةالمعمميف بأعداد دور 
 .(26)عمميـ العودة الى اماكنيـ االصمية ومنحيـ االجازة بفتح كتاتيبيـ

عد قياـ الحرب وب قبؿ في بغداد يةالتعميم المؤسسة الكتاتيب دورا ميما وكبيرا في ادت
زاد نشاطيا  اذ الحديثةتأسيس الدولة العراقية وصوال الى ( و 6261-6261العالمية االولى )
 لمدةاالطفاؿ مف ابناء الطبقات الفقيرة والمتوسطة عمى حد سواء  تقباؿاس فيبشكؿ ممحوظ 
توجد احصائية دقيقة عف  قبؿ اف يمتحقوا بالمدارس، وعمى الرغـ مف انو ال غير محدودة

العثماني ال تقؿ عددىا اال اف ثمة احصائية تخمينيو تشير الى انيا كانت في اواخر العيد 
تاب في بغداد وحدىا بمغ عددىا . ويذكر احد المصادر اف الكٌ (22)( كتاب في العراؽ100عف )
، وكانت الكتاتيب المنتشرة في بغداد عمى ثالثة (21)كتابا( 611( ما يقارب )6120) عاـ في

يـ كدرس ف الكر آوتعد االكثر انتشارا وتدرس مبادى القر  اوال ىي الكتاتيب االسالمية انواع
اساسي فضال عف الحساب والخط والرياضة البدنية. اما النوع الثاني فيي كتاتيب )االسرائيمية( 

 فييا دروسا ميذالتال ويتمقى)المدراش( ػ الخاصة بالييود الموجوديف في بغداد وكانت تسمى ب
اما النوع  .(21)ة العبريةغالدينية )الديانة الييودية( والم بالمغات االجنبية فضال عف الدروس

وادت  ية،يدرسوف فييا الديانة المسيح اذالثالث فيي الكتاتيب )المسيحية( الخاصة بالمسيحيف 
 تدرسمدارسيـ الدينية المنتشرة في الكنائس واالديرة دورا كبيرا في التعميـ ومعظـ المدارس 

 .(25)بالمغة العربية او المغة الكمدانية
 ، اذالخطة التعميمية والى المنيج الدراسي والى الكتبتفتقر الدراسة في الكتاتيب الى 

اعتمدت عمى المال وكفاءتو، ففي تعميـ القراءة كانت لمماللي طريقة مميزه تبدا بتعميـ التالميذ 



                                          أ.م.د. حمؿد حييى امحد عباس

 

-2222بغداد مؤسسات الرتبية والتعؾيم يف 

 ثامر حمؿد محيد حسني دراسة تارخيية 2211

 

) 616 ) 
 

( اي القراءة بصوت عالي وبعد اف ئتةالحروؼ اليجائية وىي ما تعرؼ بطريقو )التيجي الصا
وىكذا كاف  السريعة التي تسمي )رواف( ةمرحمة القراء يتقف التمميذ تيجي الحروؼ ينتقؿ الى

ف الكريـ آفي الحفظ وبصورة اساسية حفظ القر  ـالتمميذ في الكتاب يتدرج في الدراسة كمما تقد
ريقة التعميـ ط. فكانت (21)(تمميذ عمى شيادة التخرج مف الماليحصؿ ال اذوصوال الى ختمو )

ى الرغـ مف اف جميع التالميذ يجمسوف في مكاف كؿ طفؿ صفا قائما بنفسو عم عد  و  ةفردي
 استيعابو وليذا ختـ  عمى قدر واحد الف المال كاف يعمـ كؿ تمميذ وحده ويعطيو في كؿ جمسة 

اقؿ.  او عاـف في آفقد يحفظ التمميذ القر  عاـف يمكف اف يكوف في اي وقت مف اوقات الآالقر 
د حصوؿ التمميذ عمى شيادة التخرج مف . وعن(21)او ثالث احيانا عاميفو اخر في يحفظوقد 

المال يقيـ لو اىمو حفمة )زفة( التخرج التي تعرؼ )بزفة الختمة( يشارؾ فييا تالميذ الكتاب 
حممة االعالـ مف ف( يسير اماـ الجميع آويمبسوف اجمؿ المالبس يتقدميـ المتخرج )خاتـ القر 

الذي  ة( وىو يقرأ دعاء الختم)الخمفات الطبوؿ ويسير خمفيـ المال وراءه احد يوقارع ةالممون
. وىذا (21)والجميع يرددوف اميف حمدا كثيرا ليس يحصى .... حمد ....ييبدأ بالحمد هلل الذي 

ف )بانتياء ميمو الكتاب آفي حياة التمميذ وطبيعي اف يؤذف ختاـ القر  حدثا ميما عدالحفؿ ي
ف شيادة الجامعة في الوقت ع ةال تقؿ اىمية مف ناحيتيا المعنوي ةجديد ةوفتح صفح

 .(22)(الحاضر
 رياض االطػال-2

وليس الغرض  التعممية ةالشؾ اف مرحمة رياض االطفاؿ ليا اىمية بالغة مف الوجي
، وانما قصد بيا تييئة الف ىذا يتعارض مع طبيعة الطفولةـ االطفاؿ تعميما خالصا يمنيا تعم

فيو متعة االيناس ومرح  وايجدلالى السادسة  ةجو صالح لصغار االطفاؿ مف سف الرابع
الطفولة وضروب المعب مما ال يجدوف في محيط المنزؿ، كما قصد بيا تعويد عمى عادات 

الى  واعداده كي ينتقؿ مف حياة البيت ،(10)وتقاليد تكوف اساسا لممواطنة الصالحة في المستقبؿ
. وىي بعبارة اخرى وؿ االبتدائياالخريف في الصؼ االظروؼ ومستمزمات العمؿ مع االطفاؿ 

لمصؼ االوؿ لذا يجب اف ال ينظر الييا كصفوؼ خاصة او كمرحمو منفصمة  ةدييمرحمة تمي
رئيسا مف الدراسة االبتدائية تكوف معيا وتميد  ءاً جز  دعف الدراسة االبتدائية بؿ ينبغي اف تع

 .(16)ليا وينبغي اف توفر فرصيا لمجميع
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العراقية وعمى الرغـ مف اف التقارير السنوية لوزارة المعارؼ لـ بعد تأسيس المممكة 
اال اف بعض المصادر  ،(12)(6210-6222) يذكر فييا وجود رياض اطفاؿ اال في عاـ

( في 6225-6221) اشارت الى انو تـ انشاء اوؿ روضة رسمية لألطفاؿ في العاـ الدراسي
( تمميذا وتمميذة 10( )6221) ذىا في عاـ، والحقت بدار المعممات وبمغ عدد تالمي(11)بغداد

وبيذا يمكف عد ىذا التاريخ ىو بداية ظيور ىذا النوع  .(11)وعدد معمماتيا ثالث معممات فقط
مف المدارس الرسمية، اذ قبؿ ىذا التاريخ لـ توجد اي مدرسة رسمية لرياض االطفاؿ في 

تماـ بيذا النوع مف التعميـ وىذا العراؽ. والحقيقة اف الموقؼ الرسمي اتسـ بالضعؼ وعدـ االى
 واضح مف خالؿ عدد المدارس في العراؽ عامة وبغداد خاصة، فقد كاف في العاـ الدراسي

-6210( مدرسة واحدة لرياض االطفاؿ في بغداد وفي العاـ الدراسي )6222-6210)
 دراسي( لـ يزد عدد رياض االطفاؿ شيئا بؿ زاد عدد الفروع في صفوفيا وفي العاـ ال6216

( فتحت 6211-6212) ( فتحت مدرسة واحدة في بغداد وفي العاـ الدراسي6216-6212)
مدرسة اخرى في بغداد فاصبح عددىا ثالث مدارس، والجدوؿ ادناه يوضح عدد مدارس 

 .(15)(6211-6210وفروع وتالميذ رياض االطفاؿ في بغداد لممدة مف )

 
لـ يكف لرياض االطفاؿ في العراؽ اي نظاـ تسير عميو منذ اف تأسست وبقيت 

( 61) تحكميا االرتجالية واالىواء الشخصية لغاية صدور نظاـ رياض االطفاؿ الرسمية رقـ
ونالحظ مدى  .(11)تناولت كؿ ما يخص رياض االطفاؿ( مادة 21) ( والذي ضـ6250) لعاـ

البوف الشاسع بيف ظيور اوؿ مدرسة وصدور اوؿ قانوف ينظـ تمؾ المدارس وىذا يعكس 
 بطبيعة الحاؿ ضعؼ االداء الحكومي الرسمي وبطئو.

اما فيما يتعمؽ بالتعميـ االىمي فمف الجدير بالذكر اف اوؿ روضة اىمية ظيرت في 
( والتي اسستيا الطائفة االرمينية مما اتاح لمطوائؼ االخرى اف تحذو 6261) بغداد عاـ

الحذو نفسو وتفتح رياضا خاصا بأطفاليا وتمحقيا بمدارسيا االبتدائية وىي رياض اىمية كاف 

 التالميذعدد  عدد الفزوع عدد المدارس اعوام الدراسة

0391-0390 0 4 021 

0390-0392 2 3 903 

0392-0399 9
(93)

 3 942 
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وىذا ما ميز المدارس االبتدائية االىمية كونيا  (11)اليدؼ منيا اكثر بكثير مف مجرد التعميـ
 .(12)الى معيد تعميمي اخر مكمؿ ليا ىو رياض االطفاؿكانت تستند في الغالب 

ومما تتقدـ مف عرض يتبيف اف مدارس رياض االطفاؿ او ىذا النوع مف التعميـ وعمى 
اقؿ تقدير خالؿ مدة البحث لـ يحظ باالىتماـ الرسمي رغـ اىميتو الكبيرة عمى اعتبار انو 

قامت الطوائؼ والجمعيات الموجودة في يييئ التالميذ لمدخوؿ الى المدرسة االبتدائية لذلؾ 
بغداد والمختمفة التوجيات واالىداؼ والغايات بفتح ىذه الرياض لذا يمكف القوؿ اف الدولة 

 .مقصرة تجاه ىذه المؤسسة الضروريةممثمة بوزارة المعارؼ كانت 
 يالتعؾيم االبتدائ -1

مف سف  بدأوت اعواـ ةوىو اساس النظاـ التعميمي في العراؽ ومدة الدراسة فيو ست
السادسة الى الثانية عشر وقد يسبؽ التعميـ االبتدائي في بعض االحواؿ )مرحمتي الحضانة 
ورياض االطفاؿ( والتي يمحؽ بيا االطفاؿ عادة قبؿ سف الرابعة وتختـ الدراسة االبتدائية 

 .(10)ف العاـبامتحاف وزاري تمييدا لقبوؿ الطالب في المدارس المتوسطة بعد اجتيازه االمتحا
بعد قياـ المممكة العراقية وتشكيؿ الحكـ الوطني تـ افتتاح عدد مف المدارس االبتدائية 

ة في ذلؾ الوقت ضمنت المدارس االبتدائيت، و بغداد بشكؿ خاص في العراؽ بشكؿ عاـ وفي
اذ يكوف التعميـ فييا مختمط اما النوع  ، النوع االوؿ )مدارس االحداث(نوعيف مف المدارس

، وتقبؿ ة بالبنات او مدارس خاصة بالبنيفلثاني مف ىذه المدارس فكانت اما مدارس خاصا
بشرط اف يكوف سالما  ةىذه المدارس كؿ مف اكمؿ السادسة مف عمره ولـ يتجاوز الرابعة عشر 

مف العمر فال  ة، اما التالميذ الذيف تجاوزوا الرابعة عشر المراض والعاىات المانعة لمدراسةمف ا
، في حيف يقبؿ الطالب الذيف يأتوف تحصاؿ موافقة مدير معارؼ المنطقةف اال بعد اسيقبمو 

مف الكتاتيب االىمية او الخاصة في الصفوؼ الموافقة لمداركيـ بعد اف يجري ليـ اختبار 
الذي  ويمكف اعتبار بدء الحكـ الوطني في العراؽ االساس او الجذر .(16)خاص مف المدرسة

. فقد ارتفع عدد المدارس الرسمية في بغداد مف ثمانية عشر مدرسة استمد منو التعميـ نموه
-6212) الدراسي عاـال في الى نحو اربع وخمسوف مدرسة (12)(6222-6226) عاـ

 وكذلؾ ارتفع مجموع تالميذ المدارس االبتدائية الرسمية في بغداد مف نحو (11)(6211
 عاـال في تمميذا (60211)الى نحو  (11)(6222-6226) الدراسي عاـال في تمميذا( 2210)

ولكف مجموع التالميذ في المدارس االبتدائية االىمية انخفض ، (15)(6211-6212الدراسي )
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والحقيقة اف عدد المدارس الطائفية التي كانت تعد اىمية اصبحت حكومية حسب خطة 
يوضح مدى التطور الذي شيده مجاؿ التعميـ االبتدائي في  ادناهوالجدوؿ  .(11)بريطانييفال

 .(11)(6211-6226) لممدة مف التالميذالمعمميف او او  المدارس عددببغداد سواء 

 
بالتربية والثقافة  السادسة)التالميذ( بعد سف  التعميـ االبتدائي الى تزويد االطفاؿ ييدؼ

االساسيتيف، والى اعطائيـ اسس عامة في القراءة والكتابة ومبادئ الصحة والواجبات الوطنية 
اكتشاؼ مواىبيـ الكامنة  فضال عف والعمؿ عمى جعميـ مواطنيف سميمي الجسـ والعقؿ والخمؽ

البتدائي مجانيا  والزاميا وجعؿ التعميـ ا .(12)وتوجييـ بما يتناسب مع ىذه المواىب والقابميات
نشرت وزارة  (6222كانوف االوؿ  10) . وفي(50)في االماكف التي تعمنيا وزارة المعارؼ

المعارؼ منيج جديد لمدراسة االبتدائية ومف مميزاتو انو قضى عمى ثنائية التعميـ التي كانت 
االولى  ةاالربع عواـالفي عيد االحتالؿ. وجعؿ فيو ا ةطانييسائدة اياـ االدارة التعممية البر 

، وذلؾ اف الكثير مف التالميذ لـ يتمكنوا (56)االخيراف عامافعقبيا اليدورة كاممة قائمة بنفسيا 
السباب اجتماعية واقتصادية يتعمؽ بعضيا بعدـ رغبة  اعواـ ةمف البقاء في المدارس مدة ست

ؿ اوالدىـ والى نظرة االىالي في ارساؿ ابنائيـ او بناتيـ الى المدارس لحاجتيـ الى عم
العادات والتقاليد البالية وكي يفسح المجاؿ اماـ التالميذ الذيف يتمكنوف مف االستمرار 

منيج الجديد عمى االىتماـ بالمغة العربية والتاريخ العربي اذ جاء فيو اف الاكد  .(52)عمييا

 عدد التالميذ عدد المعلمين عدد المدارس العام الدراسي

03320-0322 01 -
(41) 

2291 

0322-0329 22 - 2432 

0329-0324 - - - 

0324-0322 24 091 9111 

0322-0323 - - - 

0323-0321 92 011 2103 

0321-0321 92 031 2900 

0321-0323 92 033 2211 

0323-0391 92 201 3412 

0391-0390 93 232 1931 

0390 -0392 40 233 1231 

0392-0399 24 922 01233 
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و)ماضي  الوطف(  في تدريس التاريخ في المدارس االبتدائية ىو تعميـ )تاريخ ساسالغرض األ
. كما احتوى (51)الشعور الوطني والقومي لدى التالميذ ةاالمة( واليدؼ مف ذلؾ ىو تقوي

ة االنكميزية غتعميـ الم المنيج عمى تعميـ مادتي المعمومات االخالقية والمدنية والنشيد وصار
الثالث مف المدارس  صؼيبدأ في ال كاف الخامس ابتدائي بعد اف صؼيبدأ في ال

واىـ ما يالحظ عمى المنيج الجديد قيامو بتحقيؽ مبدأ وحدة التربية والتعميـ فيو  .(51)االبتدائية
خطوة مف اجؿ توحيد اسس الدراسة الى جانب اسيامو في توفير فرص التعمـ االبتدائي اماـ 

 متساوية. ةب الواحد بصور عابناء الش
تختمؼ  لمناىج الدراسة االبتدائية في العالـ ال ةيناف االسس التربوية الثابتة والرص

بيف مقدرة التالميذ  ةالمواضيع. وليس مف شؾ انو ال توجد فروؽ بارز  فياختالفا بارزًا 
ث عرض الجدوؿ االتي الذي حى الباأالصغار عمى فيـ مواضيع الدراسة االبتدائية، وليذا ارت

بغداد وبعض في  يتعمؽ بالمواضيع التي تدرساوردتو التقارير السنوية لوزارة المعارؼ وىو 
، وذلؾ لمتنويو الى نقطة جوىرية وىي مدى مستوى الحداثة والتقدـ الكبير لمناىج (55)الدوؿ

وعمى ىذا االساس فقد ناؿ التعميـ االبتدائي  )الجدوؿ في الصفحة الالحقة(. .بغدادالتعميـ في 
 اجؿ ترقيتو وتوسيع دائرتو ليشمؿ عددألاىتماـ الحكومة العراقية مف خالؿ دعـ وزارة المعارؼ 

، فضال عف اىتماـ الوزارة بالمدارس االىمية واالجنبية مف خالؿ (51)كبيرا مف ابناء الشعب
تيا التعممية مما اتاح ليذه المدارس اف تأخذ االشراؼ عمييا وتقديـ الدعـ المادي وتعييف ىيا

 .(51)دورىا في العممية التعممية جنبا الى جنب مع المدارس الحكومية فأزداد انتشارىا في بغداد
في مدة  اف التعميـ االبتدائي في بغداد تطور بشكؿ ممحوظ يتبيف خالؿ ىذا العرضو 

ة كونيا كانت بدايات تأسيس الدولة الفتية ميمة مف حياة الدولة العراقي مدة ياالسيما وان البحث
عمى الرغـ مف وجود االنتداب البريطاني وقمة االمكانيات و واف حكومة الممؾ فيصؿ االوؿ 

بذلت جيودا جبارة في ايجاد وارساء نظاـ تعميمي رسمي موحد وحديث ليشمؿ جميع ابناء 
 .بغدادفي الشعب السيما 
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 (51)المختمفة جدوؿ مواضيع الدراسة في الممالؾ
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 املبحث الثانً: التعلين الثانىي واملهنً
 التعؾيم الثانوي -2

يي الدراسة ينالطالب او الطالبة بعد اف  يتمقاهوىو ذلؾ النوع مف التعميـ الذي 
االبتدائية، بمعنى اف المرحمة الثانوية ىي التي تمي المرحمة االبتدائية في النظاـ التعميمي وىي 

اذ يقبؿ الطالب في الدراسة  .(52)الطالب لمدخوؿ الى التعميـ الجامعي ئمرحمة مستقمة تيي
الثانوية بعد نجاحو في االمتحانات العامة لمدراسة االبتدائية بشرط اف ال يكوف قد تجاوز 

، فيما يدخؿ الطالب الى الدراسة االعدادية بعد اجتيازه الدراسة مف عمره السادس عشرة
قد تجاوز العشريف مف عمره ويستثنى مف ذلؾ طالب الدراسة  المتوسطة بنجاح واف ال يكوف

 .(10)المسائية
فتتمخص في اف التعميـ  ةييدؼ التعميـ الثانوي الى اىداؼ عامة وخاصة اما العام

الثانوي ييدؼ الى اعداد الفرد العراقي ليكوف مواطف صالحا وعضوا متعاونا مع افراد مجتمعو 
العقمية الصحيحة  ةيدؼ االجتماعي الى اعداد الفرد لممشاركبال وويرمي ىذا اليدؼ الذي نسمي

 .(16)في تمؾ االعماؿ التي يراىا المجتمع سبيال لمتعاوف ويحسبيا وسيمة لمتضامف االجتماعي
تساعد عمى تطوير مجتمعو  ةييدؼ الى تزويد المواطف العراقي بثقاف ووفي الوقت نفس

واف استقرار وتقدـ  ؽ التنوير والتثقيؼ العاـ.عف طري ةفي بث الحياة الديمقراطي ةوالمساىم
التي يستطيعوف بيا اف  ةالعام ةالمجتمعات يتوقؼ عمى محصوؿ الفتيات والفتياف مف الثقاف

اما االىداؼ الخاصة فيي اعداد  قيـ وواجباتيـ ويصونوا مؤسساتيـ االجتماعية،و يتفيموا حق
في المعاىد العالية مف جية، ومف جية اخرى تؤىميـ اف يكونوا  ةالطالب لمواصمة الدراس

اعضاء في مجتمع امف وتنمية الروح العممية فييـ وتعويدىـ عمى التفكير المنطقي والمالحظة 
 ما يمكف اف تقدمو المدرسة مف بافضؿوتزويدىـ  تيـ عمى تحمؿ المسؤولية.ئوالتجربة وتنش

اكتشاؼ ميوليـ  ، فضال عف(12)والخمقية والروحيةالتربية الوطنية والفكرية والصحية 
 .(11)ورغباتيـ

ولما كانت الدولة العراقية في طور التكويف في بداية العقد الثالث مف القرف العشريف 
كاف طبيعيا اف يكوف االىتماـ بالتعميـ ضعيفا في ىذه المرحمة  )وىي المدة قيد البحث(

جاء في الفصؿ الثامف  اذ لجنة )الكشؼ التيذيبي( والتعميـ الثانوي وىذا ما كشفت عن صةخاو 
بداية منطقية ومقبولة لمولد التعميـ الثانوي  (6262) عاـ عد، يمكف ومف التقرير الذي اعدت
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فتحت الصفوؼ الثانوية االولى في مدينة الموصؿ  ذلؾ العاـففي  في العراؽ. )ألرسمي(
 التحؽ بيا اذ (يعنينا في ىذا البحث اد )وىذا ماوفي بغد ،والتحؽ بيا سبعة وعشروف طالبا

 في بغداد اال في عاـ وواستمر التعميـ الثانوي ضعيفا ولـ يتسع نطاق .(11)سبعة طالب
اذ سعت وزارة المعارؼ العراقية الى تقويـ التعميـ الثانوي ورفع مستواه وقامت بفتح  (6225)

فقد شيدت في ىذا  ،افتنوية اثنبمغ عدد المدارس الثا عدد مف المدارس المتوسطة والثانوية اذ
د ودخؿ العاـ مدرسة اخرى الى جنب مدرسة الثانوية المركزية وىي الثانوية المسائية في بغدا

عف  امف كانوا قد اكمموا الدراسة االبتدائية قبؿ ذلؾ الحيف وعدلو م ،فييا اثناف وثمانوف طالبا
تطورت الثانوية المركزية  تاليال عاـوفي ال .اضطرارية ألسباب صباحيالتعميـ الثانوي ال

، (15)(101) بمغ عدد طالبيا اربعمائة واربع )ذات اربعة صفوؼ( واصبحت ثانوية كاممة
انو كاف ىناؾ تالميذ المدرسة الثانوية المسائية في بغداد والتي بمغ عدد طالبيا في  فضال عف

 مدينة بغداد وحتى عاـويالحظ مف ىذا العرض اف  .(11)(21ستة وتسعوف طالبا ) عاـذات ال
فتحت  (6221) وفي عاـ .تيف ثانويتيف وكالىما لمبنيف فقطغير مدرس فييا لـ يكف (6221)

مدرستاف متوسطتاف في بغداد احداىما في الكرخ والثانية في الرصافة في الباب الشرقي 
لمتخفيؼ مف الضغط عمى الصفوؼ االولى مف الثانوية المركزية وقد دخؿ في مدرسة الكرخ 

 .(11)المتوسطة اربعة وخمسوف طالبا وفي مدرسة الشرقية المتوسطة تسع وتسعوف طالبا
جعمت  ووبموجب ،(11)(6221)اسة الثانوية في العراؽ نشر في عاـ اف اوؿ منيج لمدر 

لتصبح مدة الدراسة الثانوية  6222في عاـ  اخر عامااال انيا زيدت  اعواـمدة الدراسة اربعة 
ثـ تغير في  ،(6222) عاـ( ل21وذلؾ بموجب القانوف رقـ )أعواـ بدال مف اربعة  اعواـخمسة 

تسمى االولى  وقسمت الدراسة الثانوية الى مرحمتيف ،(12)(6212-6216العاـ الدراسي )
الدراسة المتوسطة ومدتيا ثالثة اعواـ خصصت لمثقافة العامة اما الثانية يطمؽ عمييا اسـ 

والـز طمبة الثانويات  الدراسة االعدادية ومدتيا عاماف وىي تقسـ عمى فرعيف عممي وادبي،
وكاف المنيج  ا خمسة اعواـ قبؿ التخرج.( بالمكوث فيي6222) الممتحقيف بيا بعد ايموؿ

واىـ ما  الجديد يتألؼ مف احد عشر موضوعا عمميا وادبيا موزعة عمى االعواـ الخمسة.
يالحظ عمى المنيج الجديد قيامو بتحقيؽ مبدأ وحدة التربية والتعميـ فيو خطوة مف اجؿ توحيد 

اماـ ابناء الشعب الواحد  اسس الدراسة الى جانب اسيامو في توفير فرص التعمـ الثانوي
 لمناىج الدراسة الثانوية في العالـ ال ةواف االسس التربوية الثابتة والرصين بصوره متساوية،
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وىو يتعمؽ  التاليالباحث عرض الجدوؿ  أىالمواضيع، وليذا ارت فيتختمؼ اختالفا بارزًا 
جوىرية وىي مدى  بالمواضيع التي تدرس في بغداد وبعض الدوؿ، وذلؾ لمتنويو الى نقطة

مواضيع الدراسة يوضح جدوؿ . وادناه الحداثة والتقدـ الكبير لمناىج التعميـ في بغداد مستوى
 .(10)الثانوية في الدوؿ المختمفة
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( وذلؾ 6210-6222) الدراسي في العاـارتفع عدد المدارس المتوسطة في بغداد 
بعد اف تـ فتح مدرسة جديدة ىي المدرسة الغربية المتوسطة في بغداد بعدما كانت الحاجة 

. (12)ماسة الى فتحيا وذلؾ لزيادة االقباؿ مف قبؿ الطمبة عمى المدارس المتوسطة والثانوية
خمس مدارس ىي وفي ىذه العاـ بالذات بمغ عدد المدارس الثانوية والمتوسطة في بغداد 

وادناه  .(11)( طالبا121مدرستاف ثانويتاف وثالث مدارس متوسطة وبمغ عدد طمبتيا جميعا )
جدوؿ بأعداد المدارس المتوسطة والثانوية الرسمية لمبنيف واعداد الطالب والمدرسيف في بغداد 

 .(11)(6211-6221) لممدة مف

 
الجدوؿ اعاله عانى التعميـ ورغـ ىذا التقدـ العددي الممحوظ وكما ىو موضح في 

الثانوي العراقي مف ازمات اساسية قدر ليا اف تظؿ مزمنة فيو حتى مراحؿ تطوره االخيرة. 
فتقسيـ الدراسة الثانوية الى مرحمتيف كاف يرجع فيما يبدو الى التسميـ بالنظرية القائمة باف 

الثانوية الكاممة الذيف  البالد ال تستطيع اف تتقبؿ اكثر مف عدد محدود مف خريجي المدارس
يتوقع التحاقيـ بالخدمة في الوظائؼ الحكومية واف حاجات الريؼ والمراكز االخرى يمكف 
سدىا بالمدارس المتوسطة التي يمكف اف تييئ الطالب لمدخوؿ في دور المعمميف والمدارس 

نوف الخدمة . وكذلؾ قا(15)الزراعية والمدارس اليندسية وغيرىا مف معاىد الدراسة التخصصية
العسكرية العراقي الذي اخذ بمبدأ اعفاء طمبة المدارس الثانوية مف الخدمة حتى تخرجيـ اذ 

عمى التعميـ  (11)يمحقوف بدورة خاصة لتدريبيـ كضباط احتياط وكاف ليذا االجراء تأثير مزدوج
 الثانوي.

عانى التعميـ الثانوي مف مشاكؿ اخرى ىي تخمؼ التعميـ الثانوي النسوي تخمفا 
واضحا اذ جاءت الدراسة الثانوية النسوية متأخرة بالمقارنة مع بداية التعميـ االبتدائي، إذ لـ يتـ 

 خ
انًوسى 

 انسراسي

ػسز 

 انًسارس

ػسز 

 انطالب

ػسز 

 انًسرسيٍ
 يالحظاخ

1- 1291-1291 9 681 -
(11)

 فرحد انثاَوي انًسائيح في هذا انؼاو 

9- 1291-1298 6 168 - 
فرحد يسرسراٌ يروسطراٌ هًا انكزخ 

 وانشزقيح

3- 1298-1292 6 191 -  

 فرحد يسرسح انغزتيح انًروسطح - 196 5 1292-1231 -6

5- 1231-1231 5 1165 66  

1- 1231-1239 5 1963 58  

1- 1239-1233 5 1691 11  
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، أي أنيا تأخرت أكثر (11)(6210-6222) إنشاء مدرسة ثانوية لمبنات إال في العاـ الدراسي
اعواـ عمى افتتاح أوؿ مدرسة ثانوية لمبنيف، ففي ذلؾ العاـ تأسست الثانوية مف عشرة 

 ( طالبة فقط ومدرستاف عاـ66في بغداد والمكونة مف صؼ واحد و) (11)المركزية لمبنات
( بعد أف توسعت المدرسة 6212-6216، زاد عدد الطالبات في العاـ الدراسي )(12)(6210)

( طالبة في الصؼ 25( طالبة في الصؼ األوؿ و)11)وفتح صؼ ثاني فييا ليصبح عددىف 
( 20-60وعدد مف المدرسات وقد تقاضت المدرسات راتبًا شيريًا تراوح بيف ) ،(10)الثاني
. ثـ تزايد االقباؿ عمى التعميـ الثانوي لمبنات، ولـ يطبؽ التعميـ المختمط بيف الجنسيف (16)ديناراً 

غـ انو قد اخذ باالنتشار في مرحمة الدراسة )البنيف والبنات( في المرحمة الثانوية ر 
، واف نقص عدد المعممات كاف سببا في اضطرار وزارة المعارؼ الى تكميؼ (12)االبتدائية

، االمر الذي لـ يخؿ مف (11)بعض المدرسيف بالقياـ بالتدريس في مدارس البنات الثانوية
 .(11)بالنسبة لتعميـ البناتمحاذير وعقبات كانت ذات اثر كبير في بطء تطوره وضيؽ نطاقو 

ويأتي ىذا االىتماـ بتعميـ البنات دلياًل عمى تزايد الشعور الوطني والقومي في العراؽ وتغير 
نظرة المجتمع لمتعميـ اذ بدأ االباء يشجعوف بناتيـ عمى التعمـ ألنو اصبح وسيمة لمحصوؿ 

عت االسر الغنية في ، لذلؾ سار ذلؾ بانو يمنح االسرة منزلة خاصةعمى العمؿ بؿ تعدى 
. وادناه جدوؿ بأعداد المدارس الثانوية (15)تعميـ بناتيا لتمحؽ بيا بعد ذلؾ االسر االخرى

 .(11)(6211 -6222) الرسمية لمبنات واعداد الطالبات والمدرسيف في بغداد لممدة مف

 
وجدير بالذكر اف التعميـ الثانوي االىمي )غير الرسمي( لمبنيف والبنات كاف قد ظير 

التعميـ في العراؽ لكنيا تركت الباب في بغداد منذ زمف الدولة العثمانية التي تجاىمت تمامًا 
مفتوحًا اماـ مختمؼ الطوائؼ مسيحية كانت او ييودية لفتح مدارس خاصة تسعى مف خالليا 

، فاستمر التوسع في افتتاح المدارس االىمية حتى ؽ غايات واىداؼ اخرى غير التعميـلتحقي
ط عف المدارس في زمف االحتالؿ البريطاني وساىمت مساىمة فعالة في تخفيؼ الضغ

 انًوسى انسراسي خ
ػسز 

 انًسارس

ػسز 

 انطالب

ػسز 

 انًسرسيٍ
 يالحظاخ

1- 1292-1231 1 11 9 
في هذا انؼاو فرحد انثاَويح انًزكزيح 

 نهثُاخ

9- 1231-1231 1 82 11  

3- 1231-1239 1 116 11  
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                                         جمؾة جامعة األنبار لؾعؾوم اإلنسانية

 

 ( 2العدد )

 2026( حزيران)

 

  (612 (  
 

وتعتمد ىذه  .(11)الرسمية مف خالؿ استقباليا لعدد كبير مف الطمبة وخاصة ابناء العوائؿ الغنية
المدارس عمى المناىج الدراسية لوزارة المعارؼ التي تتبعيا في المدارس الحكومية وىي 

ال بعد تخضع لتعميمات الوزارة التي ال تسمح بافتتاح أية مدرسة اىمية ميما كاف نوعيا ا
، فضاًل عف الزاـ ىذه المدارس باستخداـ المعمميف الذيف لحصوؿ عمى اجازة خطية مف الوزارةا

تعينيـ الوزارة في تمؾ المدارس او عمى سبيؿ االعارة في اختصاصات التاريخ والجغرافية 
االخرى  والتربية الوطنية والمغة العربية ودفع رواتبيـ عمى اف ال تزيد عما تدفعو لمعممي الفروع

، وفوؽ كؿ ىذا فاف في تعييف مدراء المدارس االىمية فضاًل عف مسؤولية وزارة المعارؼ
 .(11)المدارس االىمية تخضع ألنظمة وامتحانات الوزارة

اف مف اوائؿ المدارس االىمية االسالمية الميمة التي ظيرت في بغداد خالؿ مدة 
اشتد عودىا وافردت ليا مكانًا ميمًا بيف االحتالؿ البريطاني لمعراؽ )مدرسة التفيض( التي 

المدارس االخرى سواء الرسمية او االىمية خاصة بعد اف لبست الصفة الوطنية والقومية حيف 
اخذت عمى عاتقيا توجيو الشباب الوجية الوطنية الصادقة وبث روح الحماسة فييـ مف خالؿ 

يخطب فييا عدد كبير مف الشعراء التجمعات والحفالت الثقافية الكثيرة التي كانت تنظميا و 
، كذلؾ المدرسة الجعفرية االىمية التي استقبمت اعدادًا ال باس بيا مف الطالب (12)والمثقفيف

، اذ بدأت الدراسة فييا ابتدائية (20)( اثناء االحتالؿ العثماني لمعراؽ6201منذ تاسيسيا عاـ )
الثانوية وفروعيا جمعية المدارس ، وتشرؼ عمى ىذه تحولت الى رشدية ثـ الى اعدادية ثـ

 .(26)الجعفرية االىمية
 التعؾيم املهين: -2

يقصد بالتعميـ الميني ىو ذلؾ النوع مف التعميـ النظامي الذي يقوـ بإعداد الطالب 
إعدادًا تربويًا واكسابيـ الميارات والمعرفة المينية، وتقـو بو مؤسسات تعميمية بمستوى الدراسة 

نيا إعداد أيدي ماىرة تخدـ عممية التنمية االقتصادية واالجتماعية في البالد، الثانوية الغاية م
 .(22)في مختمؼ التخصصات الصناعية والزراعية والتجارية واإلدارية، والصحية والفنوف البيتية

سست اوؿ مدرسة أت اذالقرف التاسع عشر  اعواـوقد ظير التعميـ الميني في العراؽ في اواخر 
( أي خالؿ العيد العثماني وىذا ما اتاح لمعراؽ اف يكوف في 6116صناعية في بغداد عاـ )

لـ يكف في  اذشديد  ئطميعة الدوؿ العربية في نشوء ىذا النوع مف التعميـ الذي ظؿ يسير ببط
 .(21)عمـو العراؽ سوى ثالث مدارس مينية حتى نياية عقد الثالثينات
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المختمفة ويعد نوعًا مف انواع  ونواعأعارؼ اىتماميا بالتعميـ الميني بابدت وزارة الم
التعميـ النظامي، واظيرت لجنة )مونرو( اىتماميا بالتعميـ الميني مف خالؿ تقريرىا الذي 

( وتضمف الدعوة الى التوسع بالتعميـ الميني لضرورتو 6212) عاـرفعتو الى وزارة المعارؼ 
 .(21)في بناء الدولة
أوصت باف تفتتح  اذ (اعواـ ةالتعميـ الميني موضع اىتماـ لجنة )مشروع العشر كاف 

المقررة لممشروع مدرسة ثانوية واحدة في مركز كؿ لواء بشرط اف تدخؿ  ة اعواـفي العشر 
االعتبارات المينية والتدريب العممي في ىذا التقدير، وأوصت المجنة اف يضـ التعميـ الميني 

)الزراعة والصناعة والتجارة والفنوف البيتية ودور المعمميف الريفية(  خمسة أنواع ىي مدارس
األنواع ويتضح ذلؾ جميًا مف خالؿ  ويبدو اف التعميـ الميني لـ يقتصر عمى ىذه األقساـ او

 .(25)اطالعنا عمى دراسات اخرى اضافت انواع جديدة الى التعميـ الميني كالمدارس الصحية
ظيوره في  بأعواـجؿ التعرؼ عمى انواع التعميـ الميني البد مف دراسة كؿ نوع دوف التقيد ألو 

 العراؽ.
 مدرسة صناعة بغداد -أ 

 اغمقت اغمب المدارس الصناعية في بغداد بعد احتالليا مف قبؿ البريطانييف عاـ
حينما ( 6262وكاف مف ضمنيا مدرسة صناعة بغداد التي بقيت مغمقة حتى عاـ ) (6261)

اعاد البريطانيوف فتحيا بعد اف استقر االمر ليـ وذلؾ لحاجتيـ الى العماؿ الماىريف او شبو 
دامة ورفد التنمية إل، كاف ىدؼ ىذه المدرسة ىو تييئة كادر فني متخصص (21)الماىريف

الدراسي  وفي العاـ ،(21)بعد الدراسة االبتدائية اعواـ ةاالقتصادية، ومدة الدراسة فييا أربع
سيس تأل ية لياال امكان ةجر أفي دار مست سابقاكانت  اذتقدمت تقدما كبيرا  (6221 -6221)

ولما استممت وزارة المعارؼ البناية القديمة الخاصة بالمدرسة  .(21)معامؿ ومكائف منظمة فييا
المكائف فييا  وضعتوانتقمت المدرسة الييا ونظمت المعامؿ و  قامت بترميمياالصناعية 

مف حدادة ونجارة وكيرباء  ةتماـ التجييز لتعميـ الصناعة بفروعيا المختمف ةز واصبحت مجي
( 6221-6221) وفي العاـ الدراسي .(22)طالبا 21وبمغ عدد طالبيا في ىذا العاـ  يكانيؾوم

. وفي العاـ الالحؽ اي (600)تقرر فتح شعبة لتشغيؿ المضخات فضال عف الشعب السابقة
انتقمت المدرسة الى البناية الجديدة في الباب الشرقي قرب  (6222-6221) العاـ الدراسي
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. وادناه جدوؿ يبيف عدد الطالب في مدرسة الصناعة خالؿ االعواـ الدراسية مف (606)المعامؿ
(6221-6211)(602). 
 
 

 

 
 

 
 مدرسة الزراعة -ب 

مف قبؿ وزارة الري  ةلرستميافي  (6221) عاـاسست اوؿ مدرسة زراعية في بغداد 
. (601)والزراعة وانيطت ادارتيا بمديرية الزراعة العامة وىي تحت اشراؼ وزارة المعارؼ

بعد  اعواـ ةفييا ثالثوكانت مدة الدراسة  ىذه المدرسة باسـ )الكمية الممكية الزراعية(. سميتو 
مف كافة انحاء يف يتخرجوف مف الدراسة المتوسطة الدراسة المتوسطة ويقبؿ فييا الطالب الذ

وتيدؼ الدراسة الزراعية الى تخريج  .(601)العراؽ وبنسبة معينة لكؿ لواء مف الوية العراؽ
صؿ في دوائرىا موظفيف يتسمحوف بالخبرة في كافة امور الزراعة حتى تسد الوزارة النقص الحا

 .(605)المنتشرة في مدف وقرى العراؽ
ومف ثـ الحقت ثانية بوزارة الري  ،(6222) ثـ نقمت ادارتيا الى وزارة المعارؼ عاـ

وذلؾ لقمة االقباؿ عمييا مف جية وحاجة  ،(601)(6216) يا عاـئوالزراعة التي قررت الغا
كاف ىدفيا ىو مؿء  اذالوظائؼ الزراعية المحدودة جدا الى ىذه المدرسة مف جية اخرى 

وتضمف جدوؿ الدروس االسبوعي عشر مواد دراسية بالنسبة لممرحمة  .(601)ةالوظائؼ الزراعي
مادة اذ  ةثالثة خمس عشر الثاني احدى عشر مادة والمرحمة ال عاـاالولى فيما يتضمف جدوؿ ال

اشتمؿ المنيج عمى عموـ كثيرة منيا الطب البيطري وعمـ الحيواف وعمـ النبات واالمراض 
الفطرية وفالحة البساتيف واليندسة الزراعية والتزاـ االراضي والتاريخ الطبيعي وغيرىا مف 

 .(601)المواد االخرى
 مدرسة التجارة -ج 

وعمى الرغـ مف تشكيؿ الدولة العراقية الحديثة عاـ  (6210) التي سبقت عاـ مدةاف ال
سسات التجارية ؤ لـ يكف ىناؾ اي مدارس او معاىد تجارية لتعد مف تحتاجيـ الم( 6226)

 ػسز انطالب انؼاو انسراسي

1291-1298 83 

1298-1292 16 

1292-1231 88 

1231-1231 11 

1231-1239 81 

1239-1233 113 
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اذ اف معظـ ىذه المؤسسات كانت تعتمد عمى الطرؽ المبسطة في  والمالية مف عقوؿ تجارية،
ات عمى اختالفيا اخذت بالتطور والتوسع ادارة امورىا الحسابية والتجارية اال اف ىذه المؤسس

وعمؿ ىذا االتساع عمى خمؽ  مع التقدـ العاـ لمبمد في النواحي االقتصادية والمالية والثقافية،
حاجة ماسة الى اشخاص ليـ الخبرة والكفاءة في كيفية تنظيـ االمور التجارية وفؽ طرؽ 

دية المركزية لمبنيف ببغداد لتكوف فتحت شعبة الوؿ مرة في االعدا اذعممية حديثة ومتطورة 
يقبؿ فييا خريجو الدراسة االبتدائية وكانت تدرس  (602)(6210) عاـنواة التعميـ التجاري وذلؾ 

فييا المواضيع التجارية المختمفة مثؿ الحساب التجاري ومسؾ الدفاتر واالقتصاد وادارة 
 .(660)غة االنكميزيةموالمراسالت بالاالنكميزية والعربية والقانوف التجاري  االعماؿ بالمغتيف

 .(666)(6212) واستمر الوضع عمى ىذا الحاؿ الى اف تشكمت اوؿ مدرسة عاـ
 مدرسة الفنون البيتية -د 

في  ( مف قبؿ وزارة المعارؼ6211-6212) سست ىذه المدرسة في العاـ الدراسيأت
منيا تعميـ البنات  وجعمتيا خاصة بالبنات وكاف الغرض، (662)منطقة الكرادة الشرقية في بغداد

ما يخص حياة المرآة كالتدبير المنزلي وكيفية العناية بالطفؿ واصوؿ المنزؿ والخياطة 
يقبؿ في ىذه المدرسة الطالبات المتخرجات مف الدراسة  .(661)والتطريز والحياكة والموسيقى

الذي بدأت ، وقد استمرت المدرسة عمى نظاميا اعواـ ةاالبتدائية فقط ومدة الدراسة فييا خمس
( طالبة فيما تضاعؼ عدد 15، وضـ )لمدرسة عاميا االوؿ بصؼ واحد فقطبدأت ا. فيو

 .بعد اخر عاماالطالبات 
 مدرسة الهندسة -ه 

في ىذا العاـ  اذ (6226) عاـسيس مدرسة اليندسة في بغداد الى أيعود تاريخ ت
)ىندسة الري( وكتبت نشاء مدرسة صغيرة تختص بتعميـ أفكرت وزارة االشغاؿ والمواصالت ب

 (6226تشريف االوؿ  61) بذلؾ مقترحا لمجمس الوزراء وجاء الرد سريعا بالموافقة بتاريخ
بعد التخرج وفي حاؿ  اعواـخذ تعيد مف الطالب باف يخدموا الحكومة خمسة ؤ عمى اف ي

سة ىذه المدر  عرفت، و (661)امتناعيـ عمييـ دفع تكاليؼ الدراسة التي انفقتيا عمييـ الحكومة
ونظـ ليا منيج خاص  ،االخرى االدارة والمرافؽ فيتوسع تاخذت و اوال باسـ )مدرسة الري( 

كتبت وزارة االشغاؿ الى  (6221) وفي عاـ .(665)اشتمؿ عمى العديد مف الفروع والمواضيع
خراج موظفيف إلمجمس الوزراء مقترحا بتطوير مدرسة الري وتوسيع نطاقيا وجعميا صالحة 
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والسكؾ الحديدية وغيرىا مف الدوائر الممحقة ة ليستخدموا في وظائؼ االشغاؿ العموميثانوييف 
كما وسميت المدرسة بمدرسة اليندسة  فؽ المجمس عمى ىذه المقترحات،االوزارة وقد و  هبيذ

 .(661)بدال مف مدرسة الري
 ةيوفتحت ابوابيا لمدراسة في الرستم( 6221) في عاـ الحقت المدرسة بوزارة المعارؼ

الناجحوف مف  الدراسة فييا متوسطة وتقرر اف ال يقبؿ فييا اال عدتعمى اسس جديدة اذ 
 اعواـ ةف دراسة تختص باليندسة ومدتيا ثالثاالدراسة الثانوية والمتوسطة والدراسة فييا نوع

 وفي العاـ ،(661)ودخؿ الصؼ االوؿ اثنا عشرة طالب عامافودراسة تختص بالمساحة ومدتيا 
 6210) الدراسي ثـ بمغ في العاـ ،(661)طالبا 51 كاف عدد طالبيا (6222-6221) الدراسي

وبعد  ،(662)طالبا (11) بمغ العدد (6212-6216) الدراسي العاـفي ( طالبا و 16) (6216-
مالية واعادت فتحيا وزارة االشغاؿ والمواصالت في  نياية ىذا الموسـ اغمقت المدرسة السباب

 .(620)( وسميت فيما بعد بكمية اليندسة6215عاـ )
 اعداد المعلمين -و 

وفضاًل عف ىذه الدور كاف ىناؾ الدورات  كاف ىناؾ دار لممعمميف ودار لممعممات،
 .(626)التربوية السريعة التي تفتح لسد النقص الحاصؿ في اعداد المعمميف

  المعلمين االبتدائيةدار 
( وتقبؿ خريجي 6261) قامت حكومة االحتالؿ البريطاني بفتح ىذه الدار عاـ
 اعواـ ةوثالث عاميفثـ  عاـ الدراسة االبتدائية ومدة الدراسة فييا تباينت مف ستة اشير الى

المتوسطة  بعد اف اصبحت تقبؿ خريجي الدراسة ة اعواـثـ استقرت عمى ثالث اعواـ ةواربع
 وفي عاـ .(622)(6212) عاـ( ل51استنادًا الى نظاـ دور المعمميف والمعممات االبتدائية رقـ )

عمى نوعيف نوع خاص بالمدارس القروية واالولية  اصبحت الدراسة فييا (6221-6221)
ونوع خاص بالمدارس االبتدائية ومدة الدراسة  وسمي بالقسـ االولي. و عامافومدة الدراسة في

تـ الغاء دار  (6211-6212) وفي العاـ. (621)وسمي بالقسـ االبتدائي عواـة ااربع وفي
 .(621)المعمميف االولية فقط التي كانت مدة الدراسة فييا ثالثة اعواـ بعد الدراسة االبتدائية

 .(625)(6211-6262) دار المعمميف لممدة مف وادناه جدوؿ يوضح عدد المتخرجيف مف
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 دار المعلمات االبتدائية 

فأصبح  (6226)قياـ الحكـ الوطني عاـ  بعدأخذ عدد مدارس البنات باالزدياد 
( 21( مدرسة وقامت وزارة المعارؼ بإعداد )21) (6221-6221)عددىا في العاـ الدراسي 

وزعف عمى معممة في دورات تربوية تدريسية مدة الدورة ثالثة أشير ثـ زيدت إلى ستة أشير 
بعد أف فتح في بغداد صٌؼ في مدرسة  عاما واحدا، وأصبحت الدراسة (621)مدارس البنات

صؼ المعممات كاف مف التدابير  يجاد، أف إ(621)البنات االبتدائية المركزية لتخريج المعممات
وقررت وزارة  تخذتيا وزارة المعارؼ لسد النقص الحاصؿ في إعداد المعممات.االمؤقتة التي 

بصؼ واحد ضـ خمس  (621)تأسيس أوؿ دار لممعممات في بغداد( 6221) عاـ ارؼ فيالمع
وأنشئ قسـ داخمي لسكف الطالبات وعيدت إدارة الدار إلى األمريكية المس كير ، (622)طالبات

(Miss Kerr وىيئة تعميمية ،)( التي كانت قد )تولت إدارة عدة دور لأليتاـ في البالد الشرقية
جعمت الدراسة في ىذه الدور  .(610)قند لفت وكيتي جريدتي وآمت السعيد( ليسآتألفت مف )

)دار المعممات األولية(  ، وقد سميت بػ(616)بعد االبتدائية ة اعواـثـ زيدت إلى ثالث عاماف
 .(612)القتصار الدراسة فييا عمى خريجات الدراسة االبتدائية

 
 
 

 انًررزجيٍػسز  ػسز انطالب انؼاو انسراسيح

1212-1291 11 31 

1291-1291 21 33 

1291-1299 29 38 

1299-1293 21 93 

1293-1296 131 66 

1296-1295 363 62 

1295-1291 313 112 

1291-1291 926 131 

1291-1298 959 65 

1298-1292 989 111 

1292-1231 921 89 

1231-1231 981 21 

1231-1239 955 12 

1239-1233 131 52 
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 المدارس الصحية -ز 
التي أعدت مناىجيا وبرامجيا وأنظمتيا مف تعد مدارس الصحة مف المدارس المينية 
، وقد ساىمت داريًا بوزارة الشؤوف االجتماعيةقبؿ وزارة المعارؼ عمى الرغـ مف ارتباطيا فنيًا وا  

ىذه المدارس في بناء المجتمع العراقي وىي مدرسة الموظفيف الصحييف ومدرسة القبالة 
 .(611)والتمريض

مف قبؿ مديرية الصحة  (6212لى عاـ )سيس مدرسة الموظفيف الصحييف اأيرجع ت
، لكي تقوـ باعداد عناصر فنية ف المستشفى الممكي مقرًا لممدرسةالعامة واتخذت جزءًا م

، تقبؿ ىذه المدرسة دة االطباءتساىـ في تقديـ الخدمات لممرضى في المستشفى ومساع
الثالث  عاـوف الكي ة اعواـالطالب مف خريجي الدراسة المتوسطة ومدة الدراسة فييا ثالث

 .(611)لمتطبيؽ في المستشفى
كاف عمى الطالب اف يقدـ تعيدًا خطيًا بالخدمة في المؤسسات الصحية الحكومية 

بعد تخرجو وحصولو عمى شيادة موظؼ صحي الف الدولة كانت تتحمؿ  ة اعواـلمدة اربع
في  (6211) عاـسست أاما مدرسة القبالة والتمريض فقد ت .(615)جميع نفقات الدراسة لمطالب

المستشفى الممكي ايضًا وحممت نفس الشروط التي حممتيا مدرسة الموظفيف الصحييف 
كانت تقبؿ خريجات الدراسة االبتدائية  اذباستثناء شرط الشيادة التي تحمميا المتقدمة لممدرسة 

ليد التي ، وذلؾ لقمة االقباؿ عمييا بسبب العادات والتقا(611)او الراسبات في الدراسة المتوسطة
 ة اعواـومدة الدراسة ثالث .(611)تحكـ المجتمع البغدادي خاصة والمجتمع العراقي بصورة عامة

، اما عاـتدرس القبالة في ىذه ال اذرابع اذا ارادت اف تكوف )قابمة(  عاماوتقضي الطالبة 
المنيج مواد يتضمف و  مناىجيا الدراسية فتعدىا مديرية الصحة العامة وبأشراؼ وزارة المعارؼ،

التشريح ومبادئ العموـ والطيي لممرضى وعمـ وظائؼ الجسـ وفوائد الطعاـ والتمريض نظريًا 
وعمميًا واإلسعافات األولية وأمراض النساء والجراحة ومفردات الطب وأمراض األنؼ واألذف 

 .(611)والحنجرة واألمراض الزىرية
 مدرسة الصيدلة -ح 

 قد فتحت في بغداد مدرسة لتعميـ الصيدلة، اف السمطات البريطانية المحتمة كانت
ففي ىذا العاـ اعمنت وزارة الصحة  (6221) عاـولكنيا اوقفت عف العمؿ وظمت كذلؾ الى 

 (612)استئناؼ الدراسة فييا وذلؾ في )المعيد الكيميائي المركزي( الكائف في جانب الكرخ
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وكانت تمقى فييا المحاضرات وتجرى فييا التماريف العممية، في كافة شؤوف الصيدلة وعينت 
، ولكنيا لـ تكف بالمستوى (1)( صيدلياً 52، وتخرج مف تمؾ المدرسة )عامافمدة الدراسة فييا 

العممي المطموب إذ أبدت مديرية الصحة العامة بضرورة رفع مستوى مدرسة الصيدلة مف 
يد، وتوسيع مالؾ األساتذة عمى أسس تالئـ روح تطور التعميـ الطبي في خالؿ منيج جد

، (610)(6212) لذا قرر مجمس الوزراء في جمستو المنعقدة يوـ الثالثيف مف آب .(1)البالد
 .(616)، وتأسيس كمية الصيدلة(6222) ألغاء مدرسة الصيدلة التي تأسست عاـ

 : التعلين العايلثالثاملبحث ال
التي تمي مرحمة التعميـ الثانوي في سمـ التعميـ والذي ييدؼ الى اعداد  مةالمرح وىو

خالؿ مدة دراسية  ةوالذىني ةجيؿ مف الشباب اعدادا عمميا وتربويا وتزويدىـ بالميارات العممي
 وتعود بدايات التعميـ العالي في العراؽ الى عاـ االولية، ةومنحيـ الشيادة الجامعي محدده

سيس اوؿ كمية في العراؽ وىي كمية الحقوؽ وىذا يعني اف تاريخ أتالذي شيد  (6201)
 .(612)التعميـ العالي ليس بالتاريخ الطويؿ في العراؽ

امٌر  سسات التعميمية وىذاؤ عانى مف حرماف كبير مف المقد الذكر اف العراؽ ٌر بوجدي
المجاالت  شتى مف الحرماف ظيرت حاجة البالد الى معاىد وكميات في اعواـاذ وبعد  جمي

والزراعي في البالد وال يقبؿ في  وذلؾ لرفع المستوى الثقافي واالقتصادي والصحي والعمراني
ىذه الكميات او المعاىد اال مف كاف يحمؿ الشيادة االعدادية او ما يعادليا مف شيادات مينية 

د وذلؾ ويبدوا اف التعميـ العالي قد تركز في مدينة بغدا ،(611)تعترؼ بيا وزارة المعارؼ
سس عدد مف أالعراقية واتخاذ بغداد عاصمو ليا وت ةسيس المممكأكثيره اىميا ت ألسباب

 وكمية الكميات اثناء مدة البحث ومنيا ما كاف موجود قبؿ ذلؾ وىي كمية االماـ االعظـ،
وكمية  (،6221) البيت عاـ اؿ وجامعة (،6221) ةالمعمميف العالي ودار (،6201) الحقوؽ

 سيسياأالتطور التاريخي لمكميات والمعاىد منذ ت ةجؿ معرفآلو . (611)(6221) الطب عاـ
المستوى  معرفة جانب ميـ مف ئاستيا بشي مف التفصيؿ ليتسنى لمقار ر وظيورىا البد مف د

 قيد البحث. مدةالثقافي في بغداد في ال
 كؾية االمام االعظم -2

شيد شرؼ المموؾ محمد وابنو السمطاف  عدة قروف اذيعود تاريخ ىذه المدرسة الى 
 عاـاالماـ االعظـ  رة التباع المذىب الحنفي عند قبرعضد الدولة السمجوقي مدرسة كبي
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زراف وعيف ليا مدرسيف ومنح طالبيا المساعدات المالية وظمت ىذه ي( في مقبرة الخ6011)
 .(615)و الحنفيالمدرسة تصارع الزمف وتقمباتو ومنيا تخرج عدد كبير مف عمماء الفق

في عيد الحكـ العثماني وقبؿ الحرب العالمية االولى   طالب عمماء المدرسة الحنفية
بأمر ىذه المدرسة وبمستقبؿ خريجييا فاصدر امرا الى الجيات  ىمف الباب العالي اف يعن

 المختصة بزيادة المساعدات المالية والفنية وسماىا )كمية االماـ االعظـ( وجعؿ الدراسة فييا
وفؽ منياج )مدرسة فاتح( في استانبوؿ واف يكوف لخريجيا حؽ التوظؼ في دوائر الدولة 

. وبعد اف جرى فييا ىذا التجديد اعتبرت المدرسة (611)واالوقاؼ والتدريس والقضاء الشرعي
 .(611)كمية تدريس فييا العمـو االسالمية والفنوف الحديثة

نفت فييا بعد الحرب واعيد النظر ؤ استوخالؿ الحرب العالمية االولى تعطمت الدراسة و 
درس فييا العموـ المتعمقة بالديف والتاريخ ليفي مناىجيا وفقا لتوجييات مديرية االوقاؼ العامة 

انتقمت الى بناء جديد في )بستاف( في ناحية و . (611)والتشريع والفمسفة والمغة العربية
 .(650)طالبا( 10) (6226) . وبمغ عدد طالبيا في عاـ(612)االعظمية

استمرت كمية االماـ االعظـ في عيد االنتداب البريطاني في عمميا حسب منياجيا 
واعتبار ىذه الكمية جزء منيا تحمؿ  (6221) لعاـالسابؽ الى اف قامت )جامعة اؿ البيت( 

اذ تقرر بموجب نظاـ الجامعة الحاؽ طالب كمية االماـ االعظـ  ة الدينية العالية(باسـ )الشع
اصبحت  (6221) عاـ( ل21) وعمى ىذا االساس وبموجب النظاـ رقـ .(656)لشعبةبيذه ا

القسـ االوؿ ثانوي ومدة الدراسة  ،بيت واصبحت مؤلفة مف قسميفالالكمية جزء مف جامعة اؿ 
عاؿ مدة الدراسة فيو  اما القسـ الثاني، ويخضع لنظاـ المدارس الثانوية العامة ة اعواـفيو اربع

ة ببيت واصبح لخريجي الشعالويخضع لنظاـ الشعبة الدنية العالية مف جامعة اؿ  ة اعواـثالث
الدينية العالية جميع الحقوؽ واالمتيازات الممنوحة لسائر المدارس العالية في العراؽ واستمر 

في ىذا العاـ توقفت الدراسة في جامعة اؿ  اذ .(652)(6216) عاـ العمؿ بيذا النظاـ الى
والغيت بعدىا انظمة كمية االماـ االعظـ وتأسست مكانيا دار  دينية العالية(بيت )الشعبة الال

واصبحت الدراسة فييا عمى  ،(651)(6216) عاـ( ل25العموـ العربية بموجب النظاـ رقـ )
بعد الدراسة االبتدائية والمرحمة الثانية  ة اعواـمرحمتيف المرحمة االولى متوسطة ومدتيا ثالث

ؾ الغي ىذا ل. ثـ بعد ذ(651)تدرس فييا العموـ العربية والدينية عاماففييا  ثانوية ومدة الدراسة
 ،(655)(6211) لعاـ (15) عمال بالنظاـ رقـ ة اعواـالنظاـ واصبحت مدة الدراسة فييا ست
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نية ومجيزيف بالعموـ والفنوف يوكانت ىذه الكمية تيدؼ الى تخريج عمماء مثقفيف بالثقافة الد
السامية بأساليب تالئـ روح وبث حقائقو  بنشر مبادى الديف االسالميلقياـ وقادريف عمى ا

 .(651)، متضمعيف بعمـو المغة واالدبالعصر
 جامعة ال البيت -2

ت فكرت تاسيس جامعة في بغداد منذ نشوء الحكـ الوطني في العراؽ عاـ أبد
انذاؾ عمى وظمت ىذه الفكره تخامر شعور كثير مف رجاؿ االدب والفكر والتعميـ  (6226)

اختالؼ دراساتيـ وميوليـ واتجاىاتيـ ،وخصوصا بعد اف عاد الى بغداد لفيؼ مف رجاؿ 
في توطيد الحكـ الوطني  االفكر مف استانبوؿ وبعض عواصـ االقطار العربية االخرى ليساىمو 

نذاؾ في اصالح كمية االماـ آمف رغبة وزارة االوقاؼ  ةوانبثقت ىذه المحاول .(651)في العراؽ
ة جديده تتفؽ وحرمة االماـ وطموح رجاؿ الفكر أمنش إلقامةعظـ واختيار موقع مالئـ اال

وعيد  واستجاب الممؾ فيصؿ االوؿ ليذه الرغبة وشجعيا ووجييا، والديف في وزارة االوقاؼ،
وكانت رغبة  تحقيقيا بعد اف تقرر نقمو مف البالط تنظيما لو. (651)الى االستاذ فيمي المدرس

 ةسيس كمية دينية عالية تعنى بدراسة المذاىب االسالميأعمى ت يءقبؿ كؿ شالممؾ منصبو 
عنايو خاصو بغية توثيؽ الروابط الروحية والسياسية بيف  بما فييا المذىب الجعفري، ةالمختمف

ابناء الشعب العراقي. ولكف األستاذ فيمي المدرس الذي انتخب أمينًا عامًا لجامعة آؿ البيت 
، أرادىا أف تكوف شعبة مف جامعة كبيرة سميت فيما (6221) نيساف عاـ في الثالث عشر مف

وبذلؾ  ،(652)بعد جامعة آؿ البيت، وأنفقت وزارة األوقاؼ مبالغ كبيرة لبناء كمية العموـ الدينية
تكوف اوؿ جامعة ظيرت في بغداد في التاريخ المعاصر. خصص لمجامعة االراضي الوقفية 

في االعظمية ثـ تـ اعداد مخطط عاـ لممباني  وف الطموميباسـ بستا ةالواسعة المعروف
عمى طرفي طريؽ يشطر البستاف عمى طولو وصرح مركزي يقاـ  يراد تشييدىاالجامعية التي 

في نياية الطريؽ المذكور. وقد تقرر اف تتولى وزارة االوقاؼ عمى الفور تشييد البناية التي 
تشييد الصرح المركزي  ةبعد اتماـ البناية المذكور  ستخصص لكمية العمـو الدينيو عمى اف تتكفؿ

وتحممت الوزارات األخرى نفقات بناء  وفي سبيؿ ذلؾ انفقت وزارة االوقاؼ مبالغ كبيرة. ايضا،
، والشعبة الدينية،  ستة شعب أو كميات لمعمـو وىي اليندسة، الطب، الحقوؽ، اآلداب والعمـو

الى االوقاؼ  ةالعائد ةاف احسف محؿ ىو الحديقاتفقت عمى  اآلراءويذكر فيمي المدرس اف 
فييا  شيدالؼ متر مربع .وتقرر اف ت 100في طريؽ االعظمية التي تبمغ مساحتيا  ةالكائن
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والفنوف ،يشاد في  واآلدابمتناظره ىي الديف والطب واليندسة والحقوؽ  ست شعب )كميات(
كف منو دائرة مستقمة لممرصد وفي كؿ ر  ،ةوسطيا صرح مركزي داخمو قاعو لممحاضرات العام

 عاـ في الثالث عشر مف نيساف وافتتحت (610)ةالفمكي والمتحؼ والمكتبة وادارة الجامع
(6221.) 

وكانت لذلؾ تداعيات ادت الى  كثيره ألسباب في جامعة اؿ البيتتعثرت الدراسة 
اف ، و بغداد في أوؿ محاولة لتأسيس جامعة بذلؾ اخفقت، و (616)(6210) أبوابيا عاـ اغالؽ

او في انييار  ةسيسيا او في خضـ حياتيا القصير أتجربة جامعة اؿ البيت سواء في ت
 ةىي تجربو تاريخية فريده مف نوعيا ستعممنا المزيد مف الدروس التاريخي اخفاقومشروعيا و 

وتناقضات صعبو وستطمعنا  ةوخصوصا في معرفة مجمؿ ما حصؿ فييا مف مواقؼ مضاد
عمى غرابة بناء وتطوير  ةمع حياة تمؾ التجرب ةلمتزامناوالمصادر  ةلموثقجممة الكتابات ا

ىداؼ النبيمة والغايات التي اوالىا المجتمع وعززتيا السمطة لمجمؿ اال ةجامعة عممية مع الثق
 التي كاف الجميع يتطمعوف في الوصوؿ الييا.السامية 

 كؾية احلؼوق -1

سـ مدرسة الحقوؽ في اب( 6201) اوؿ كمية عراقية اذ تأسست عاـ كمية الحقوؽ تعد
وتيدؼ الى تخريج الحقوقييف والمحاميف والموظفيف  (612)عيد الوالي العثماني ناظـ باشا

. وقد اقبؿ الطمبة عمى االلتحاؽ بمدرسة الحقوؽ التي (611)ىميف عممياؤ القضائييف واالدارييف الم
، وكاف لو دور ميـ في (611)لنشر الوعي ، واداة ميمولثقافةمنبرا لمعمـ وا مدةعدت في تمؾ ال

 .صياغة الوعي الثقافي والقانوني واالجتماعي والسياسي في المجتمع العراقي
بعد اندالع الحرب العالمية االولى اغمقت مدرسة الحقوؽ ابوابيا السيما بعد اف قررت 

 اعواـلحقوؽ في بفداد طيمة وداـ غمؽ المدرسة ا ،(615)الدولة العثمانية دخوؿ تمؾ الحرب
، وعند اعالف اليدنة تولت السمطات البريطانية المحتمة شؤوف البالد واعادة افتتاح الحرب
الى موظفيف مف العراقييف المختصيف  الماسة الحاجة بعد اف وجدت( 6262) عاـالكمية 

بالقانوف واالدارة والمالية وكانت ىذه الحاجة الدافع وراء اعادة فتح مدرسة الحقوؽ مرة 
. وكاف جميع مدرسي الكمية وطالبيا مف اصحاب الوظائؼ واالعماؿ لذلؾ كاف (611)اخرى

لرسمية لينصرؼ المدرسيف الدواـ فييا يبدأ مف الفجر وينتيي مع بدء اوقات العمؿ في الدوائر ا
، فقد تقرر اف تكوف سكرتارية والف الدراسة كانت فييا قانونية. (611)والطالب الى اعماليـ
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اال انيا فيما بعد ربطت بوزارة  ،(611)العدلية ىي المسؤولة عنيا بدال مف نظارة المعارؼ
 .(612)(6211ذارا 1) موافقة مجمس الوزراء في دالمعارؼ بع

 مديرا لمدرسة (610)تعيف توفيؽ السويدي (6226)ني مف عاـ في تشريف الثا تقرر
وىكذا  (616)االولى ى ىذا المنصب بعد الحرب العالميةالحقوؽ ليكوف بذلؾ اوؿ عراقي يتول

و تـ استبداؿ الموظفيف االدارييف والبريطانييف في المؤسسات بأخريف مف يوبصورة تدريج
 .(612)العراقييف

تضـ الكمية قسميف ىما قسـ العموـ المالية واالدارية والقسـ الثاني العموـ القضائية 
، ثـ اصبحت ثالثة ثـ قررت نضارة العدلية في مطمع عامافومدة الدراسة فييا عند تأسيسيا 

-6226العاـ الثالث تمديد الدراسة فييا وجعميا اربعة اعواـ اعتبارا مف العاـ الدراسي )
كما وغير اسميا مف مدرسة الحقوؽ  اعواـ ةالث( ث6221)اصبحت في عاـ ثـ  (611)(6222

ف و والذي تضمف ثماني واربع (6221) عاـ( ل60الى كمية الحقوؽ بموجب النظاـ رقـ )
دورا في تاريخ العراؽ المعاصر وادناه  ادوالعديد مف الطمبة الذيف  منيا وتخرج .(611)مادة

 .(615)(6211-6262مف ) لممدة جدوؿ يبيف عدد الطالب في الكمية والمتخرجيف منيا

 
نوني وانساني وقا يا الحافمة انيا مصدر اشعاع فكرياثبتت كمية الحقوؽ عبر مسيرت

مدت ا، فقد كاف لخرجييا مساىمة كبيرة في الحياة السياسية والقانونية اذ وثقافي ليذه الدولة

 ػسز انطالب انًررزجيٍ يجًوع انطالب انؼاو انسراسي

1212-1291 69 91 

1291-1291 15 95 

 اػواو (6نى يررزج احس الٌ يسج انسراسح اصثحد ) 22 1291-1299

1299-1293 116 66 

 اػواو (6نى يررزج احس الٌ يسج انسراسح اصثحد ) 111 1293-1296

1296-1295 111 31 

1295-1291 131 53 

1291-1291 23 61 

1291-1298 21 1 

 اػواو حاصثحد يسج نسراسح ثالث 91 58 1298-1292

1292-1231 15 11 

1231-1231 15 11 

1231-1239 26 8 

1239-1233 115 93 
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الدولة العراقية الفتيو خالؿ تكوينيا في عقد العشرينات برجاؿ كانت البالد في امس الحاجو 
، فكاف منيـ رؤساء دارة والقضاء والسياسة والقانوفطرىا في االخيـ لمقياـ بأىـ الوظائؼ واالي

اشتيروا بعدالتيـ ومحاموف وقادة احزاب سياسية  ةوزراء واعضاء مجمس نواب وقضاو وزارات 
وغير ذلؾ مما يدؿ عمى ارتباط كمية الحقوؽ بحاجة المجتمع الى الثقافة القانونية وبناء اسس 

 .(611)قواعد العدؿو 
 ةدار املعؾؿني العالي -4

شعرت وزارة المعارؼ بضرورة فتح دار عالية لممعمميف، التي أصبحت الحاجة إلييا 
كبيرة، والسيما بعد فتح مدارس متوسطة وثانوية. إذ لـ يكف في العراؽ، في ذلؾ الوقت، 

الوزارة في تقريرىا . وقد ذكرت (611)أساتذة مف ذوي التأىيؿ العالي لمتدريس في تمؾ المدارس
بما أننا سنحتاج إلى فتح مدارس  ما يمي( 6221-6222) السنوي عف سير المعارؼ لعاـ

ثانوية في بعض المدف، رأينا مف الضروري أف نفكر في كيفية استحضار المعمميف ليا. وذلؾ 
اف  وتقرر .(611)بوضع خطة لتأسيس مدرسة عالية لتخريج المعمميف الالزميف لمدراسة الثانوية

لتخريج معمميف لمدروس الطبيعية، واآلخر لتخريج يكوف في دار المعمميف العالية نوعاف االوؿ 
 .(612)معمميف لدروس التاريخ والجغرافية

بناء عمى  .(610)(6221) عاـ وافؽ مجمس الوزراء عمى تأسيس دار المعمميف العالية
 .(616)حسف آؿ أبي المحاسفاقتراح وزارة المعارؼ وكاف وزير المعارؼ في ذلؾ الوقت محمد 

الذي كاف يشغؿ  ويعود الفضؿ في إنشاء وتنظيـ دار المعمميف العالية إلى ساطع الحصري
، والذي حرص باستمرار عمى إدخاؿ اإلصالحات إلى ىذا (612)منصب معاوف وزير المعارؼ

ارتيا الدار وتطويره وتزويده بالمختبرات واألثاث، والمواـز المختمفة وأشرؼ الحصري عمى إد
 .(6221) إلى عاـ

، وقبؿ في الوجبة (6221) عاـ مف افتتحت دار المعمميف في شير تشريف الثاني
، وىـ يشكموف )الدورة األولى( لتمؾ الدار كاف المسؤولوف في وزارة (611)( طالباً 66األولى )

ونية المعارؼ قد ارتأوا فتح صؼ مسائي كتدبير أولي، واتخذ الطابؽ العموي مف المدرسة المأم
، وجعمت الدراسة مسائية، لكي يتمكف الطالب مف حضور (611)مقرًا مؤقتًا لممدرسة الجديدة

الدروس والمحاضرات بعد انتيائيـ مف أداء وظائفيـ التدريسية، وقد أجريت ترتيبات خاصة 
الثاني عمى افتتاحيا  عاـ. انتقمت دار المعمميف العالية في ال(615)لتقميؿ عدد ساعات تدريسيـ
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المدرسة الثانوية المركزية التي تقع بجانب الرصافة وعمى ضفاؼ نير دجمة، والسيما بعد إلى 
مف  عاميفوقد تخرج مف دار المعمميف العالية بعد  .(611)أف ازداد عدد الطمبة المقبوليف فييا

 وادناه .(611)( طالبًا، وىـ طمبة الدورة األولى انفسيـ الذيف قبموا عند افتتاح الدار66تأسيسيا )
 (.6216-6221مف ) يبيف أعداد الطمبة الخريجيف في دار المعمميف العالية لممدةجدوؿ 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 
وشروط القبوؿ ومدة الدراسة فييا عاـ بعد عاـ  دراسةبمرور الوقت تطورت مناىج الو 

جعمت دار المعمميف العالية معيدًا  (6221) وفقًا لتطورات الحاجات واإلمكانيات. ففي عاـ
، ىدفيا إعداد (611)دراسييف عاميفكامؿ عممي وأدبي يمتد عمى  صباحيقائمًا بذاتو بمنيج 

خريجو الدراسة الثانوية أو ما يعادليا،  . ولـ يعد يقبؿ فييا إالا (612)مدرسيف لممدارس الثانوية
والحؽ بدار المعمميف العالية قسـ داخمي يمتحؽ فيو الطمبة خالؿ مدة الدراسة وعمى نفقة 

، وأصبحت الدراسة فييا بدوف أجور، وكاف الطالب المقبوؿ يتعيد بالخدمة في (620)الحكومة
خذت دار المعمميف العالية المغة وات .(626)المدارس مدة تعادؿ المدة التي يقضييا في الدراسة

العربية لغة التعميـ، عمى الرغـ مف اتخاذ المغة اإلنكميزية لسانًا لمتعميـ في بعض المواد في 
أغمقت أبواب دار المعمميف  (6216-6210)في أواخر العاـ الدراسي  .(622)بعض األحياف

لمعارؼ بإلغاء الدار، لـ يكف . ويبدو أف قرار وزارة ا(621)السباب مالية وفنيو وغيرىا العالية،
نيا لـ تضع في حسابيا عممية التوسع الجاري في المدارس الثانوية،  مدروسًا بصورة جيدة، وا 

ما أفرزتو الظروؼ الالحقة في مجاؿ التعميـ وظيور الحاجة الماسة  وخير دليؿ عمى ذلؾ
 لممدرسيف.

فتح دار المعمميف العالية في بداية  بدأت وزارة المعارؼ  تفكر بصورة جدية باعادة
بعدما اقتضت الضرورة إلعداد مدرسيف لمتدريس في  ،(6211–6215) العاـ الدراسي

 انًجًوع انسراسي ؼاوان

1293-1296 - 

1296-1295 11 

1295-1291 - 

1291-1291 1 

1291-1298 - 

1298-1292 11 

1292-1231 5 

1231-1231 12 
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الوحيدة في  وأف دار المعمميف العالية ىي المؤسسة التعميمية المدارس الثانوية والمتوسطة،
نيا ت يفالعراؽ التي تقوـ بإعداد وتدريب المدرس قوـ بتدريب طالبيا طرؽ لمتعميـ الثانوي، وا 

واتجيت وزارة المعارؼ إلى تحقيؽ ىذه الخطوة بعدما رأت قمة عدد  ،(621)التدريس المتنوعة
، وازدياد حاجة البالد إلى عدد كبير مف المدرسيف لسد الشواغر (625)الطمبة المبعوثيف لمخارج

 .(621)(6215) اـوزارة المعارؼ إلى فتح أبواب الدار ع دفع ذلؾ ،كؿ(621)في التعميـ الثانوي
 ارتبطت دار المعمميف العالية منذ تأسيسيا بوزارة المعارؼ، فأصبحت إحدى
المؤسسات التعميمية والتشكيالت التابعة ليا، وسار المعيد عمى األنظمة والقوانيف والتعميمات 

وتعاقب عمى إدارة دار المعمميف العالية عدد مف األساتذة الذيف  .(621)التي تصدر مف الوزارة
لدييـ خبرة واسعة في التعميـ واإلدارة والتنظيـ، والجدوؿ اآلتي يبيف لنا أسماء األساتذة الذيف 

 (.6216-6221) مفتولوا إدارة دار المعمميف العالية لممدة 
 صفح انًُصة حياذه اسى انؼًيس خ

إشغال  يسج

 انًُصة
 ذرصاصاال

 انؼهوو انطثيؼيح 1291-1293 يسيز 1218-1881 ساطغ انحصزي 1

 1292-1291 يسيز وكانح   1211-1211 طانة يشراق 9
(122) 

األصيم َاجي 3
(911)

 انراريد وانحضارج 1231-1292 يسيز أصانح 1825-1213 

 
اف عيد دار المعمميف العالية حافؿ بالكثير مف االنجازات والنشاطات العممية 
والثقافية، وتطور مستوى تمؾ النشاطات بصورة تدريجية وأصبح ليا األثر الفاعؿ في ىذه 
المؤسسة التعميمية وخارجيا، كما أف ليا الدور الكبير في التواصؿ مع بقية المؤسسات 
التعميمية والمراكز الثقافية واألندية االجتماعية، وأصبحت الدار باعثًا لمنشاط والتجديد، وذلؾ 

يالئـ نيضة البالد  لقديـ المفيد والجديد النافع مف االفكار واآلراء، والموازنة بيف مابعرض ا
، وبعث روح عممي صحيح يدعو الشباب المثقؼ الى سموؾ ليست ىي بحاجة اليو وبيف ما

 .سبؿ النقد المستقيمة واالحكاـ السديدة
 ةيكؾية الطب املؾؽ -5

اذ كاف وضع  كاف حمما في الخياؿ، مدرسة لتخرج االطباء اف تأسيس كمية الطب، او
. وكاف وضع (206)في بداية القرف العشريف ءالبالد االجتماعي واالقتصادي والسياسي سي

اعية التي طرأت عمى حياة البالد يمر بسمسمة مف الظروؼ والمتغيرات والتحوالت االجتم
لتأسيس كمية  ، وبدأت االفكار(202)لمقياـ بالعديد مف االصالحات ت، تعالت الدعواالمجتمع
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، وقد اثمرت الجيود الشعبية (201)الطب بعد اف ادرؾ العراقيوف حاجة بالدىـ الشديدة لذلؾ
بذلؾ يـو  القرار والمساعي الرسمية التي بذلت مف اجؿ فتح كمية لمطب في العراؽ فصدر

، عمى اف تفتح الكمية ابوابيا اماـ الطالب في تشريف (201)(6221) الخامس مف تشريف الثاني
. (205)الوقائع العراقية صحيفة وبالفعؿ تـ افتتاحيا ونشرت االرادة الممكية في (6221)لثاني ا

ثـ  (201)وعدت شعبو تابعة لجامعة اؿ البيت (201)واستقبمت طالبيا باسـ الكمية الطبية العراقية
. كانت (201)(6221)( وبعد زيارة الممؾ فيصؿ ليا عاـ بالكمية الطبية الممكية العراقيةسميت )

 .(202)الكمية في بداية تأسيسيا مرتبطة بمديرية الصحة العامة التي كانت تابعة لوزارة الداخمية
كما  .(260)عمييا الكمية خاضعة لوزارة المعارؼ مة والقوانيف التي كانت تسيرظاال اف االن

وكانت الكمية في بداية نشأتيا قائمة في جناح المستشفى الممكي الذي كاف يسمى باسـ 
وبعد  ،(266)(، والذي اتخذوه بعد بغداد21) رقـ ى العسكري البريطاني الثابت()المستشف

. وعمى ىذا (262)اخالئيـ لو وانتقاليـ الى المستشفى العسكري اليندي في منطقة الكرادة
في صفوفيا الخمسة وبعد انتقاليا  (261)طالبا فقط( 620) االساس فقد اعدت الكمية الستيعاب

كانت تمؾ البناية مجيزة ببنايتيف لممحاضرات ومختبرات  (6210)الى البناية  الجديدة عاـ 
عمـ االحياء الفسيموجيا وعمـ االمراض والبكتريا وعمى قاعة خاصة و عده لمفيزياء والكيمياء 

كما وعيف الدكتور  ،(261)لمتشريح ومتحؼ لعمـ الحياة واخر لعمـ االمراض ومخزف لمكيمياء
عميدا لمكيمة الذي كاف يصرؼ جميع وقتو وجيده  (265)(Harry Sinderson) سندرسفىاري 

مدكتور سندرسف اثر كبير في افتتاح كاف ل. ومما يذكر (261)مف اجؿ النيوض بالكمية ونجاحيا
دورا في الدعوة الى تأسيس الذي كاف لو الصمة الشخصية بالممؾ اذ كاف لتمؾ الصمة و كمية ال

ب لطالة الكمية وعف ضرورة اف يتمقى ا، وقد عد ضمف االطباء الذيف دافعوا عف فكر الكمية
ف العموـ في بالدىـ النيـ اكثر اندماجا بالواقع الصحي لمبالد وطبيعة االمراض يالعراقي
. اذ اصبحت (261)، ولذا فقد قدمت لو الحكومة العراقية دعوة ليكوف عميدا لمكميةفيو ةالمنتشر 

اعمنت  .(261)رار الكميات العريقةغاسية عمى يق مدة الكمية بجيوده كمية مرفوعة ومتطورة في
 (262)مديرية الصحة العامة عف افتتاح الكمية وعف امكانية تقديـ طمبات الراغبيف االلتحاؽ بيا

، الف مسألة القبوؿ في الكمية اب لمكمية قد واجيت مشكالت عديدةوكانت مسألة القبوؿ واالنتس
 .(220)عمى الكمية مف اىـ الموضوعات التي اخذت عناية كبيرة مف قبؿ القائميف
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 عددىـكاف و  (6212-6216) مف الكمية في نياية العاـ الدراسي دفعة تخرجت اوؿ
طالبا ىـ مجموع الدفعة االولى التي تـ قبوليا عند افتتاح الكمية  (20) طالبا مف مجموع( 62)

كمية في البمت اوؿ طالبة عراقية في قمسيحيف، فيما  (5و) ييود (1)( مسمميف و1منيـ )
وىكذا اخذ عدد الطالب بالتزايد  (226)وىي االنسة ممؾ غانـ( 6211-6211) العاـ الدراسي

 لممدة مف متخرجيفوالواخذت الكمية بالتطور وادناه جدوؿ يوضح عدد الطالب المقبوليف 
(6221-6211)(222). 

 
في الطب والجراحة بعد  اما الشيادات العممية التي تمنحيا كمية الطب ىي البكاليورس

اماـ مجمس  (221)اف يؤدي القسـ الطبيبعد ، الدراسة تمنحو اياىا الكمية لمراحؿاجتياز الطالب 
 .(221)الكمية

 اخلامتة
تأسيس المممكة العراقية وعاصمتيا بغداد ادى ذلؾ الى تحريؾ المياه الراكدة  بعد

، ففي مجاؿ التربية والتعميـ والذي مف جديد بعدما كادت اف تندثر والتعميـ ودوراف عجمة الثقافة
يعد مف اىـ واخطر القطاعات تأسست وزارة المعارؼ لتعنى بشؤونو وتحديد اىدافو لخدمة 
المجتمع عف طريؽ ايجاد مؤسسات رصينة قادرة عمى التصدي لظروؼ المرحمة ولما كانت 

ومنيج تعميمي موحد بؿ كانت الكتاتيب والتعميـ  الدولة في طور التأسيس ولـ يكف ىناؾ نظاـ
االىمي ىو السائد اخذت الوزارة الجديدة عمى عاتقيا ايجاد نظاـ ومنيج تعميمي موحد وقامت 
بتأسيس المدارس الرسمية سواء كانت رياض اطفاؿ او ابتدائية او ثانوية او كميات فضال عف 

ا الى رسمية، وقامت بتزويد ىذه المدارس بكؿ قياميا بضـ العديد مف المدارس االىمية وتحويمي
 ما تحتاج. 

وبالرغـ مف سيطرة البريطانييف عمى مركز القرار في وزارة المعارؼ والذيف وقفوا حجر 
عثرة اماـ تقدـ التعميـ مف خالؿ تعطيؿ مشاريعو المختمفة، منيا سيطرة خبرائيـ عمى المناىج 

 ػسز انًررزجيٍ انررزج ػاو ػسز انًقثونيٍ انقثول ػاو

 19 1233-1239 طانثا91 1291-1298

 طالب5 1236-1233 طانثا 91 1298-1292

 طانثا 19 1235-1236 طالب 1 1292-1231

 طانثا 11 1231-1235 طانثا 18 1231-1231

 طالب 1 1231-1231 طانثا 31 1231-1239

 طانثا 91 1238-1231 طانثا 91 1239-1233
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الوطنية والقومية، اال اف التعميـ نما وتطور واف كاف  الدراسية وعمموا بكؿ قوة لتكوف بعيدة عف
بصوره بطيئة، فضاًل عف عدـ استطاعة الحكومة العراقية تطبيؽ التعميـ االلزامي والمجاني 
لعدـ قدرتيا عمى توفير المستمزمات الضرورية لمطمبة وخاصة الكتب والقرطاسية، كذلؾ نسجؿ 

المرأة لحقيا الكامؿ في التعميـ، واصاب التعميـ الثانوي  وقوؼ العادات والتقاليد عائقًا اماـ نيؿ
والميني تطور بطئ بعد اف حاولت الحكومة العراقية ايالء مؤسسات التربية والتعميـ اىتمامًا 
اكبر وىذا ال يمحو النقطة السمبية المسجمة ضدىا السيما بعد اخفاؽ تجربة جامعة اؿ البيت، 

الكميات والمعاىد الى ما بعد منتصؼ القرف العشريف ال وىي تأخرىا في تأسيس جامعة تضـ 
 سيما واف بغداد قد عرفت التعميـ العالي منذ بدايات ذلؾ القرف. 

في بغداد وخالؿ مدة البحث  مؤسسات التربية والتعميـوخالصة القوؿ نقوؿ اف 
ونظرتو  تعميـواف وعي المجتمع بأىمية ال ا وممموسًا، لكنو لـ يكف كافيًا،تطورًا كبير  تتطور 

  إليو قد تحسنت.
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 اهلوامــش

                                                 

نائبا  6262( : ولد في الحجاز، درس العمـو المختمفة ، انتخب عاـ 6211-6111فيصؿ بف الحسيف) - 6
، نودي بو ممكا  6261في مجمس المبعوثاف العثماني ، عيدت اليو مسؤوليات سياسية وعسكرية خالؿ ثورة 

العراؽ حتى وفاتو . ، اصبح ممكا عمى  6226فمـ يقدر لمممكتو البقاء ، وفي عاـ  6261عمى سوريا عاـ 
لممزيد ينظر: عبد المجيد كامؿ التكريتي ، الممؾ فيصؿ االوؿ ودوره في تأسيس الدولة العراقية الحديثة 

؛  عالء جاسـ محمد الحربي ، الممؾ  6226، دار الشؤوف الثقافية العامة، بغداد ، 6، ط6211 –6226
، خالد لمنشر والتوزيع  1، ط 6211 – 6111العراؽ فيصؿ حياتو ودوره السياسي في الثورة العربية وسوريا و 

  . 2060، بغداد ،  
، أطروحة 6211-6226غانـ وحيد خالد الجبوري ، اثر المثقفيف العرب في تطور العراؽ المعاصر  -2 

 . 50، ص  6225دكتوراه غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة الموصؿ ، 
( : شخصية سياسية بريطانية ، ولد في لندف ، درس في جامعة اكسفورد 6211-6116) ىنري دوبس - 1

. لممزيد 6222 – 6221، عمؿ في العديد مف المناصب الدبموماسية ، اصبح مندوبا ساميا عمى العراؽ مف 
ة ، اطروح 6222 – 6221ينظر: انعاـ ميدي عمي السمماف، اثر السير ىنري دوبس في السياسة العراقية 

 .6221دكتوراه ، غير منشورة ، كمية االداب ، جامعة بغداد ، 
 . 56-50غانـ وحيد خالد الجبوري ، المصدر السابؽ ، ص - 1
  .11عبد اهلل نجـ الديف الواعظ ، عدناف الراوي حياتو وآدابو ، بغداد ، د. ت ، ص - 5
ف ال نظير لو او ال يشبيو احد  بينما المال : وىي كممة مشتقة مف الكممة التركية )مال( والتي تعني م -1

يرى اخروف بأنيا جاءت مف كممة مولى اي مربي الصبياف . واصبحت كممة تدؿ عمى مكاف الكتاب اذ يقوؿ 
-6212التمميذ )انا ذاىب الى المال اي الكتاب ( لممزيد ينظر : احمد راشد جريذي ،الحياة الثقافية في بغداد 

 . 1،ص 2005شورة كمية التربية جامعة االنبار ،، رسالة ماجستير غير من 6251
غانـ سعيد العبيدي ، تقدـ التعميـ االىمي في العراؽ  بمرحمتيو االبتدائية والثانوية تطوره ومشكالتو ،  -1

  . 22، ص  6210بغداد ،  مطبعة االدارة المحمية ،
 .  1المصدر نفسو ، ص1 - 

،  6251يضة النسوية في العراؽ ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، صبيحو الشيخ داود ، اوؿ الطريؽ في الن - 2
 . 11ص

، الطبع والنشر 6261-6111عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في العيد العثماني 60 -
 .11، ص6252بغداد ،  االىمية ،
 .10غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص66 - 
 .12، ص 2000بغداد ،  العشرينيات ، دار الشؤوف الثقافية العامة ،عباس بغدادي ، بغداد في 62 - 
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دراسة تاريخية ،  6251-6212عباس فرحاف ظاىر الحياة االجتماعية في مدينو بغداد لممدة مف  - 61
 .620ص 2001اطروحة دكتوراه غير منشوره في كمية اآلداب جامعة بغداد 

 .  16غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص61 - 
15  -  Falih  A .Al-shaikhly , Education and Development in Iraq ,with Emphasis 
on Higher Education , adissertation submitted  to the Graduate school of the 
university of  massachusetts , 1974 , Unpublished , p.119 . 

 . 2احمد راشد ، المصدر السابؽ ، ص -  61
 . 111، ص 6211،  بيروت ،  6، ج6221-6226ساطع الحصري ، مذكراتي في العراؽ ، 61  - 

( رسالة ماجستير 6212-6261ابراىيـ خميؿ احمد ، تطور السياسة التعميمية في العراؽ بيف عامي) - 61
 . 60، ص 6212كمية اآلداب جامعة بغداد ، 

: مدير معيد التربية الدولي بجامعة كولومبيا في مدينة نيويورؾ والميتـ بالشرؽ األدنى ونروبوؿ م - 62
وىو رئيس ومقرر لجنة الكشؼ التيذيبي التي استقدمتيا الحكومة العراقية  والسيما في التطورات التربوية.

عمى دعوة لجنة مف  6216 حزيراف 22لدراسة احواؿ العراؽ مف الناحية التربوية اذ وافؽ مجمس الوزراء في 
الخبراء لدراسة أحواؿ العراؽ مف الناحية التربوية، وخوؿ وزارة المعارؼ اختيار أعضاء المجنة وتحديد عددىـ، 

 6216تموز  2( في Paul.P.Monroeلذا قرر وزير المعارؼ أف يبعث كتابًا إلى البروفسور بوؿ مونرو )
ة مكونة مف أربعة خبراء ثالثة منيـ مف أعضاء معيد التربية أكد فيو موافقة مجمس الوزراء عمى دعوة لجن

الدولي بجامعة كولومبيا وعضو آخر في القضايا االقتصادية اعتذر البروفسور بوؿ مونرو عف عدـ انضماـ 
 6212شباط  1العضو االقتصادي الرابع إلى المجنة ألسباب مختمفة. وصمت المجنة األميركية إلى بغداد في 

 .E.Wعضوًا، وأدكار واليسف نايت )  W.Ch.Pagly)بوؿ مونرو رئيسًا، ووليـ تشاندلر باكمي ) وتألفت مف:
Knight( عضوًا، وجانيت مونرو )J.Monroe السكرتيرة، لممزيد ينظر: أميف سعيد، أياـ بغداد ، مطبعة )

االجتماعي، ؛ ىاشـ جواد، مقدمة في كياف العراؽ 611مصر، د.ت ، ص عيسى البابي الحمبي وشركاؤه ،
 .601، ص6211بغداد، مطبعة المعارؼ، 

 تقرير لجنة الكشؼ التيذيبي ، محرر التقرير ومدير لجنة الكشؼ بوؿ مونرو ، مطبعة الحكومة ، - 20
 . 51، ص 6212بغداد ، 

 . 15غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص - 26
22 - . AI-shaikhly , op.cit , pp121-122 
، منشورات دار  6261-6112لنجار ، التعميـ في العراؽ في العيد العثماني االخير جميؿ موسى ا - 21

 . 2006بغداد ،  الشؤف الثقافية العامة ،
 6215، بغداد ،  6، ج6252-6226خمدوف ناجي معروؼ ، االقميات الييودية في العراؽ بيف  21 -
 .611، ص 11ص
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؛   101، ص 6212العاـ االوؿ ، القاىره  6212-6211ساطع الحصري ، حولو الثقافة العربية لعاـ  -25
؛ ابراىيـ خميؿ احمد ، تطور  121-125، ص 6221، القاىر، 6سميماف صايغ ، تاريخ الموصؿ ، ج
 .66، ص6212-6261السياسة التعممية في العراؽ بيف عامي 

 .2احمد راشد ، المصدر السابؽ ، ص21 - 
 . 16غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص 21-
دراسة تاريخيو ، اطروحة دكتوراه  6251-6215صالح محمد حاتـ عبداهلل ، تطور التعميـ في العراؽ  21-

 .616، ص 6221غير منشوره ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 
 .11صبيحو الشيخ داود ، المصدر السابؽ ، ص - 22
عمى انماء بعض المفاىيـ  كامؿ حسيف عمي الجنابي ، اثر منيج رياض االطفاؿ في العراؽ ، - 10

 .601ص، 6212 التعميمية عند االطفاؿ، رسالة ماجستير غير منشوره ، كمية التربية، جامعة عيف شمس،
 .61. ص6225ابراىيـ بالدار ، االبنية المدرسية لممدارس االبتدائية ، مطبعة وزارة التربية ، بغداد ،  - 16

 6216-6210التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة الحكومة العراقية ،وزارة المعارؼ  12 -
 .  21ص 6211بغداد ،  ، مطبعة الحكومة ، 6216-6212،6212-6211،

، بغداد ، 6212-6226عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب البريطاني  - 11
 . 621، ص 2000

 . 621المصدر نفسو ، ص - 11
، 6216-6210ومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة الحك - 15

 . 21، ص 6212-6211، 6216-6212
واحده منيا ممحقو بمتوسطة الكرخ لمبنات. الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف  - 11

 .21، ص 6211-6212، 6212-6216، 6216-6210سير المعارؼ لألعواـ الثالثة 
، مطبعة 6256-6250الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ،التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 11

 .  22ص 6252الحكومة ، بغداد ، 
نجـ الديف عمي مرداف ، رياض االطفاؿ في الجميورية العراقية تطورىا ومشكالتيا واسسيا التربوية  - 11

  . 622-621، ص 6212زىراء ، بغداد ، والفنية ، مطبعة ال
 . 105، ص 6212 -6211ساطع الحصري ، حولية الثقافة العربية العاـ االوؿ ،  - 12

 .25غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ، ص -10 
 .  61-65احمد راشد  ، المصدر السابؽ، ص  16 -

 . 51، ص6212، بغداد دار السالـ ،، مطبعة 6صالح حسف فميح، جغرافية التعميـ في العراؽ،  ط12 - 
. 6216-6210الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة 11 - 
 .6( ، ص6212-6211. 6216-6212
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 .  51صالح حسف فميح ، المصدر السابؽ ، ص11 - 
 6216-6210سير المعارؼ لألعواـ الثالثة الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف 15 - 

 . 20، ص 6212-6211. 6216-6212، 
 . 51صالح حسف فميح ، المصدر السابؽ ، ص11 - 
؛  2، ص 6225-6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقارير السنوية عف سير المعارؼ لعاـ  11 -
؛ ولعاـ  6، ص 6222- 6221ـ ؛ ولعا 6، ص 6221- 6221؛ ولعاـ  6، ص 6221 -6221ولعاـ 
،  6، ص 6211- 6212،  6212-6216،  6216- 6210؛ ولالعواـ  6، ص 6210- 6222

 . 51؛ صالح حسف فميح ، المصدر السابؽ ، ص 65ص
 الفراغات التي تركت في الجدوؿ لـ يستطع الباحث الوصوؿ الى بعض المعمومات عنيا .11 - 
 221، ص6211، بيروت ،  6. ط 2ج 6216-6221 ساطع الحصري ، مذكراتي في العراؽ 12 -
 .261، ص  6251، بيروت ، دار الكشاؼ ،  6عبد الرزاؽ الياللي ، معجـ العراؽ ، ج - 50
؛ ساطع  61، ص 6211مسارع حسف الرواي ، نحو ستراتيجية جديدة لمتعميـ في العراؽ ، القاىرة ،  - 56

 .261، ص 6الحصري ، مذكراتي في العراؽ ، ح
، مطبعة  6221-6221حكومة العراقية وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ ال - 52

 .16-10، ص 6221الحكومة ، بغداد ، 
الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، منيج الدراسة االبتدائية لمدارس الحكومة العراقية ، مطبعة  - 51

 .52-51، ص6222بغداد ،  الحكومة ،
 .  1، صالمصدر نفسو  51 -
، مطبعة 6222-6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ 55- 

 . 22ص 6210بغداد ،  الحكومة ،
 .601صالح محمد حاتـ عبداهلل ، المصدر السابؽ ، ص -51
 .61احمد راشد ، المصدر السابؽ ، ص -51
 .22، ص6222-6221معارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ الحكومة العراقية ، وزارة ال -51
 .  11، ص 6216نبيؿ احمد عامر صبيح ، التعميـ الثانوي في البالد العربية، القاىرة،  - 52
، مطبعة  6211-6215الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 10

 .  11،  ص 6211الحكومة ، بغداد ، 
  .1، ص 6251نوري الحافظ، التعميـ الثانوي في العراؽ، مطبعة المعارؼ ، بغداد ،  - 16
 . 1نوري الحافظ ، المصدر السابؽ ، ص - 12
 . 611، ص 6211بغداد ،  محمد جواد رضا ، التعميـ الثانوي ، مطبعة المعارؼ ، - 11
 . 651المصدر نفسو ، .ص - 11
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 .651المصدر نفسو ، ص - 15
 .651المصدر نفسو ،ص - 11
، مطبعة 6221-6221الحكومة العراقية  ، وزارة المعارؼ .التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 11

 . 66، ص 6221بغداد ،  الحكومة ،
 .  20نوري الحافظ ، المصدر السابؽ ، ص - 11
؛ محمد  6212 -6226عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب البريطاني ،  - 12

 .611-611جواد رضا ، المصدر السابؽ ، ص 
، مطبعة  6222-6221الحكومة العراقية  ، وزارة المعارؼ .التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 10

 .  66، ص6210الحكومة ، بغداد ، 
 الفراغات الموجودة في الجدوؿ لـ يستطع الباحث التوصؿ الى بعض المعمومات بخصوصيا . - 16
، مطبعة  6210-6222الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 12

 . 2، ص 6216بغداد ،  الحكومة ،
 .  2، ص6210-6222ي عف سير المعارؼ لعاـ الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنو  - 11

،  6221 -6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ،  التقارير السنوية عف سير المعارؼ لعاـ  -11 
 6216-6210؛ ولألعواـ  2، ص 6210-6222؛ ولعاـ  60، ص 6222-6221؛ ولعاـ   66ص
 .10، ص 11، ص 11ص 6212-6211، 6216-6212،

 . 651ضا ، المصدر السابؽ ، ص محمد جواد ر  - 15
ويقصد بالمزدوج انو كاف سببا في ازدياد االقباؿ عمى التعميـ الثانوي وحافزا قويا الكما الدراسة الثانوية  - 11

مف جية ومف جية اخرى فقد كاف ىذا االجراء سببا في انخفاض مستوى التعميـ الثانوي اذ جر الية جيش 
ـ اليرب مف الخدمة العسكرية بالبقاء في المدارس الثانوية . لممزيد كبير مف ضعاؼ الطمبة كاف جؿ ىمي

 . 616ينظر : محمد جواد رضا ، المصدر السابؽ ، ص
دراسة تاريخية ،رسالة ماجستير غير  6251-6226زينب ىاشـ جرياف ، التعميـ النسوي في العراؽ  - 11

 . 50، ص 2061منشورة ، كمية التربية بنات ، جامعة بغداد ، 
طارؽ نافع الحمداني، مالمح سياسية وحضارية في تاريخ العراؽ الحديث والمعاصر ، الدار العربية  - 11

 .611، ص6212لمموسوعات ، بيروت ، 
 .262، ص6عبد الرزاؽ الياللي ، معجـ العراؽ، ج - 12
 .611ص ،6212-6226عبد الرزاؽ الياللي، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب البريطاني - 10
، قرارات مجمس الوزراء لشير تشريف األوؿ 122/166د.ؾ.و. ، ممفات البالط الممكي، تسمسؿ الممؼ  - 16

 .61-6، ص6، و 6216
 . 601صالح محمد حاتـ عبداهلل ، المصدر السابؽ ، ص  - 12
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 . 601المصدر نفسو  ،  ص - 11
 . 610محمد جواد رضا ، المصدر السابؽ  ، ص - 11
 .16–10، ص لحمداني ، المصدر السابؽ طارؽ نافع ا - 15
-6222الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ،التقارير السنوية لوزارة المعارؼ عف سير المعارؼ لعاـ  - 11

 . 10ص ، 11، ص 11، ص6211-6212 ،6212-6216 ،6216-6210؛ ولألعواـ الثالثة  6210
  . 11-15غانـ سعيد العبيدي ، المصدر السابؽ ص  -  11
 . 101ساطع  الحصري ، حولية الثقافة العربية ، ص  -  11

 . 212، ص  6عبد الرزاؽ الياللي ، معجـ العراؽ ، ج - 12 
 . 2005شباط   62،   221الصباح الجديد )صحيفة( ، بغداد ، العدد  -  20
، فصوؿ مف تاريخ التربية  ؛ عمي البازركاف  216، ص  6عبد الرزاؽ الياللي ، معجـ العراؽ ، ج -  26

 . 611، ص 6222، د .ـ ،  6، ط 2والتعميـ في العراؽ ذكريات ووثائؽ ، مج
 .662-665صالح محمد حاتـ عبد اهلل، المصدر السابؽ، ص - 22
نسريف جواد شرقي محمد العارؼ ، الصعوبات التي تواجو المدارس الثانوية المينية المسائية في مدينة  - 21

، ص  2000الجتيا ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ابف رشد ، جامعة بغداد ، بغداد وسبؿ مع
 .21احمد راشد، المصدر السابؽ ، ص ؛ 21
 . 661صالح محمد حاتـ عبداهلل ، المصدر السابؽ ، ص  -  21
 . 611محمد جواد رضا ، المصدر السابؽ ، ص  - 25
 . 665ص سابؽ ،صالح محمد حاتـ عبداهلل  ، المصدر ال - 21
 . 52 -51، ص  6212صالح عبد اهلل سرية ، تطور التعميـ الصناعي في العراؽ ، بغداد ،  - 21
 . 621ص6212-6226عبدالرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب  - 21
 . 621المصدر نفسو ، ص - 22

 .65، ص 6221-6221 عف سير المعارؼ لعاـ، التقرير السنوي العراقية، وزارة المعارؼالحكومة  - 600
 .61، ص6222-6221 ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـلحكومة العراقية، وزارة المعارؼا - 606
،  6221-6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ،التقارير السنوية  عف سير المعارؼ لعاـ  - 602
،  6216-6210؛ ولألعواـ  61، ص 6210-6222؛ ولعاـ  61، ص 6222-6221؛ ولعاـ  65ص

 . 10، ص 6212-6211،  6216-6212
بدري عبد المنعـ جميؿ ، خطة لتطوير التعميـ الثانوي الزراعي في العراؽ ، رسالة ماجستير غير  - 601

 . 66-2ص  6210منشورة ، قسـ التربية وعمـ النفس ، بغداد ، 
 . 661 صالح محمد حاتـ عبداهلل ، المصدر السابؽ ، ص - 601
 . 661المصدر نفسو ، ص  - 605
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، مطبعة 6211-6211الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 601
 . 15، ص6215بغداد ،  الحكومة ،

رودريؾ ماثيوز ومتي عقراوي ، التربية في الشرؽ االوسط ، ترجمة امير بقطر ، المطبعة العصرية ،  - 601
 . 11، ص6212
 . 212، ص  6222شعمة اسماعيؿ العارؼ ، نظاـ التعميـ في العراؽ  ، بغداد ،  - 601
  نضاؿ كامؿ رشيد ، التعميـ التجاري في العراؽ اىميتو مشاكمة مقترحات لتطويره ، مطبعة االرشاد ، - 602

 . 1، ص 6210بغداد ، 
 . 1، صالمصدر نفسو  - 660
، مطبعة  6210 -6212  التقرير السنوي لسير المعارؼ لعاـ الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، - 666

عبد الرزاؽ الياللي ، ؛  1نضاؿ كامؿ رشيد ، المصدر السابؽ ، ص ؛ 62، ص6216بغداد ،  المعارؼ ،
 .221، ص 6معجـ العراؽ ، ج

 .  221، ص6عبد الرزاؽ الياللي، معجـ العراؽ، ج -  662
 .  221المصدر نفسو ، ص - 661
 . 206-200، ص 6212-6226عبدالرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب - 661
 . 206المصدر نفسو ، ص - 665
 . 201-202المصدر نفسو ، ص - 661
 .61، ص6221-6221، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ لحكومة العراقية، وزارة المعارؼا - 661
 .61، ص6210-6222، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ المعارؼالحكومة العراقية، وزارة  - 661
-6210الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة  - 662

 . 10، ص 6212-6211،  6216-6212،  6216
 . 11احمد راشد  ، المصدر السابؽ ، ص - 620
 . 220التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب ، ص  عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ - 626
 50، ص 6210 -6212عف سير المعارؼ لعاـ  ، التقرير السنويالحكومة العراقية، وزارة المعارؼ - 622

–56 . 
 . 61، ص6221 -6221، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ الحكومة العراقية، وزارة المعارؼ - 621
 6216-6210الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة  - 621

 . 52، ص   6212-6211،  6216-6212، 
 61، ص 6221-6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 625

؛   61، ص 6222-6221لسنوي عف سير المعارؼ لعاـ ؛ الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ التقرير ا
؛ الحكومة  62، ص6210-6222الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ 
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 6212-6216،  6216-6210العراقية ، وزارة المعارؼ التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ الثالثة 
 . 52، ص   6212-6211، 

 .622، ص6212-6112إبراىيـ خميؿ أحمد، تطور التعميـ الوطني في العراؽ - 621
تخرج خمس معممات مف الصؼ الذي أسس في المدرسة المركزية وفي العاـ القادـ سوؼ يتخرج  - 621

، التقارير، تقرير عف 6201/166منيا نحو عشر معممات.  د.ؾ.و. ، ممفات البالط الممكي، تسمسؿ الممؼ 
 .61، ص6، و6221-6222عاـ سير المعارؼ ل

، 1، ج20عبد المجيد حسف، دور إعداد المعممات في العراؽ، مجمة المعمـ الجديد، مج - 621
 .101، ص6251حزيراف
منيف فييمة إبراىيـ ومديحة توفيؽ برتو ومكية صالح وصبيحة الشيخ داود . عبد الرزاؽ الياللي،  - 622

 .161، ص 6اتي في العراؽ ، ج؛ ساطع الحصري ، مذكر  222، ص6معجـ العراؽ، ج
 .521-525، ص6ساطع الحصري، مذكراتي في العراؽ، ج - 610
 .21، ص6211، أيموؿ 6جابر عمر، إعداد المعممات، مجمة المعمـ الجديد، ج - 616
 .101عبد المجيد حسف، المصدر السابؽ، ص - 612
ص  6211  -6211لعاـ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لحكومة العراقية، وزارة المعارؼا - 611
11. 

 . 11المصدر نفسو ، ص  - 611
 . 11ص  6220جماؿ اسد مزعؿ ، نظاـ التعميـ في العراؽ ، بغداد ،  - 615
 6212 -6261متعب خمؼ جابر الجابري ، تاريخ التطور الصحي في العراؽ ، لممدة مف عاـ  - 611

 . 21ص 6212رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 
، ص  6215 -6211الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ - 611
 . 622صالح محمد حاتـ عبد اهلل ، المصدر السابؽ ، ص ؛  12

دراسة تاريخية ، رسالة  6215-6212حيدر حميد رشيد النعيمي ، االوضاع الصحية في العراؽ  - 611
 . 615، ص   2000كمية التربية ابف رشد ، جامعة بغداد ،  ماجستير غير منشورة ،

 . 621، ص 6212-6226عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب  - 612
، العراؽ تحت  260التقرير البريطاني الخاص المرفوع مف الحكومة البريطانية إلى عصبة األمـ رقـ  - 3

 . 6216آب  60،  1نقال عف اآلخاء الوطني )صحيفة( ، بغداد، العدد االنتداب عشرة اعواـ ، 
دراسة في التاريخ االجتماعي لمعراؽ 6251-6215حيدر حميد رشيد، األوضاع الصحية في العراؽ  - 4

 .601، ص 2060المعاصر، دار رند ، دمشؽ ، 
-11-11لألعواـ الثالثة  الحكومة العراقية ، وزارة الصحة ، التقرير السنوي، األعماؿ الصحية - 610

 .11، ص6211
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 .601، ص6251-6215حيدر حميد رشيد ، األوضاع الصحية في العراؽ  - 616
حميد عمواف الساعدي ، التوزيع المكاني لجامعات التعميـ العالي ومعاىده في العراؽ ، اطروحة  - 612

  .61-61، ص  6221دكتوراه غير منشوره ، كمية اآلداب، جامعة بغداد ، .
 . 215، صشعمة اسماعيؿ العارؼ ، المصدر السابؽ  611 -
 . 66-60، ص6220داخؿ حسف جربو ، في التربية والتعميـ اراء ومالحظات ، د . ـ ،  611 -

 .  6ص 6211حسف الدجيمي ، تقدـ التعميـ العالي في العراؽ ،  مطبعة االرشاد ، بغداد ،  615 - 
 . 1، ص 6212ة المعارؼ ، بغداد ،  ، مطبع 6212-6216دليؿ كمية الشريعة لعاـ  - 611
 .  261، ص6261-6111عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في العيد العثماني - 611
،  6212-6021وليد االعظمي ، مدرسة االماـ ابي حنيفة ، تاريخيا وتراجـ شيوخيا ومدرسييا  - 611

 . 11بغداد ، د .ت ، ص
 . 262، ص6212-6226التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب البريطاني، تاريخ عبد الرزاؽ الياللي - 612
 .  262المصدر نفسو ، ص - 650
 . 5حسف الدجيمي ،المصدر السابؽ ، ص - 656
 .  52المصدر نفسو ، ص - 652
 .  262، ص 6212-6226عبد الرزاؽ الياللي . تاريخ التعميـ في العراؽ في عيد االنتداب - 651
 .52در السابؽ ، صحسف الدجيمي ، المص - 651

اذ صدر نظاـ  6211واستمر العمؿ بو حتى عاـ  6210لعاـ  52ثـ الغي ىذا النظاـ بنظاـ رقـ  655 -
 . 11الذي بموجبو تأسست كمية الشريعة . احمد الراشد ،المصدر السابؽ، ص 6211لعاـ  55رقـ 
 .52حسيف الدجيمي ، المصدر السابؽ ، ص - 651

 .6المصدر نفسو  ، ص ع ، ص  -651 
( : ولد في بغداد وينتسب إلى أسرة مف الموصؿ أصميا مف الخزرج، 6211-6111فيمي المدرس) - 651

والده عبد الرحمف المدرس الذي كاف قاضيًا في محكمة بغداد التجارية. نشأ في بيت عممي، ودرس مقدمات 
قنصؿ األلماني في بغداد مقابؿ العمـو عف والده كما درس األدبييف الفارسي والتركي، وتعمـ الفرنسية عمى يد ال

أف يعممو العربية، عيف مديرًا لمطبعة الوالية في بغداد، وانتخب عضوًا في مجمس معارؼ بغداد، وعيف مديرًا 
لمدرسة الصنائع، نفي إلى جزيرة رودس بعد وشاية ضده لدى السمطاف عبد الحميد، وعاد مف النفي في العاـ 

ستانبوؿ دار الفنوف، وكاف صديقًا حميمًا لمممؾ فيصؿ األوؿ الذي عينو التالي، أصبح أستاذًا في جامعة أ
. تولى رئاستيا 6221، وعيف بعد ذلؾ أمينًا لجامعة آؿ البيت في نيساف6226كبيرًا لألمناء في البالط عاـ

. لممزيد 6215، وعيف مديرًا لممعارؼ في الثامف عشر مف آب 6210إلى أف أغمقت الجامعة في نيساف
، 6216، مطبعة الشعب ، بغداد ، 6اجتماعية(، ج -تاريخية -فيمي المدرس، مقاالت )سياسيةينظر:
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؛ ناجي األصيؿ، فيمي المدرس مف رواد الفكر العربي الحديث ، مكتبة النيضة ، بغداد، د.ت،  5-1ص
   .161، ص 6225، بغداد ، 6، ط6؛ حميد المطبعي، موسوعة اعالـ العراؽ في القرف العشريف ، ج 2ص

 . 66-60حسف الدجيمي ، المصدر السابؽ ، ص - 652
فيمي المدرس ، بياف عف جامعة اؿ البيت والشعبة العالمية الدينية ، بغداد ، مطبعة اآلداب ،  - 610

 .  60، ص6210
 .  211شعمة إسماعيؿ العارؼ ، المصدر السابؽ ، ص  - 616

شراؼ يكيشير )ابف عمي طغور (: ولد في مدينة بني شير، ىو مف أ6202-6111ناظـ باشا) 612 -
بؾ(، تخرج مف كمية الحقوؽ في استانبوؿ، تقمد مناصب كثيرة في العاصمة ووزارة الخارجية ومجمس شورى 
الدولة، واالدعاء العاـ لمتمييز في شورى الدولة، وفي ذات الوقت كاف أستاذًا في الكمية الممكية، عيف واليًا 

، وديار بكر، وقسطموني، ثـ ناؿ رئاسة الييئة اإلصالحية في العراؽ وعيدت اليو  لوالية الموصؿ، وأرضرـو
مارس  في ميداف أيا صوفية .  16والية بانية، وقبيؿ ذىابو الى بانية تقمد وزارة العدلية، ق تؿ في حادث 

 ؛611، ص 2001بيروت ،  ، مطبعة الحضارات ،1ينظر: عباس العزاوي، تاريخ العراؽ بيف احتالليف، ج
 . 6210أيموؿ 62، 565)صحيفة(، بغداد، العدد االىالي
 .11، ص6212-6112ابراىيـ خميؿ احمد ، تطور التعميـ الوطني في العراؽ  611 -
-6201عبد الجميؿ االسدي، مدرسة الحقوؽ تاريخيا...ودورىا في بناء الدولة العراقية الحديثة،  - 611

  w.w.w.ahewar.org ينظر الموقع االلكتروني، 2001
؛ عبد  11، ص 6211، بغداد ، 6212-6200احمد زكي الخياط ، تاريخ المحاماة في العراؽ  -615 

رسالة ماجستير غير  6212-6201الحسيف الرفيعي ، النخبة القانونية ودورىا الفكري والسياسي في العراؽ 
 .11، ص 2001منشورة ، كمية التربية ابف رشد ، جامعة بغداد ، 

، عبدالحسيف الرفيعي ، المصدر السابؽ  ،  211، ص 6عبد الرزاؽ الياللي ، معجـ العراؽ،ج 611 -
 .15-11ص

 . 212شعمة اسماعيؿ العارؼ ، المصدر السابؽ ، ص 611 -
 .626، ص6226-6261عيد االحتالؿ البريطاني، تاريخ التعميـ في العراؽ في عبد الرزاؽ الياللي611 - 

 .211المصدر نفسو ، ص  - 612
( : وىو سمماف توفيؽ يوسؼ السويدي ، ولد في بغداد وتعمـ في 6211-6122توفيؽ السويدي)610 - 

بوؿ واكمؿ المدارس الرسمية . دخؿ مدرسة الحقوؽ في بغداد ودرس فييا عاـ واحد وبعدىا سافر الى استان
يس كمية الحقوؽ الى باريس ودس الحقوؽ الغربية في جامعة بار 6261، ثـ سافر عاـ 6262دراستو فييا عاـ 

، عيف سكرتيرا ومترجما اوؿ في وزارة المعارؼ في استانبوؿ . مثؿ العراؽ في مؤتمر العرب 6261في عاـ 
، عيف قاضيا لرئاسة محكمة بداءة 6261ذىب الى سوريو بعد اليدنة عاـ  6261االوؿ الذي عقد في باريس 

تسمـ العديد مف المناصب منيا  6226ـ الشاـ واستاذا في مدرسة الحقوؽ في دمشؽ عاد الى بغداد عا
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، ورئيس مجمس النواب عاـ 6221مساعدا لمستشار الدولة ومديرا لمدرسة الحقوؽ . ووزيرا لممعارؼ عاـ 
، سجف ثـ سافر الى 6251، 6256، 6211 لوزراء لالعواـ، الؼ ثالث وزارات عيف نائبا لرئيس ا6222

، 2066نصؼ قرف مف تاريخ العراؽ والقضية العربية، بغداد،  بيروت لممزيد ينظر: توفيؽ السويدي، مذكراتي
؛  نجدت فتحي صفوت . العراؽ في الوثائؽ البريطانية )التقرير السنوي عف الشخصيات  21-22ص 

 . 11، ص  6211( ،جامعة البصرة ، 6215العراقية لعاـ 
،  6226-6261البريطاني عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في العيد االحتالؿ - 616
 . 201، ص6212-6112تطور التعميـ الوطني في العراؽ  ؛ ابراىيـ خميؿ احمد ، 622-621ص

تقرير لجنة الكشؼ التيذيبي ، محور التقرير ومدير لجنة الكشؼ بوؿ مونرو ، بغداد ، مطبعة  - 612
 . 1ص6212الحكومة ، 

، عبد  621، ص 6226-6261حتالؿ البريطانيعبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ العراؽ في عيد اال - 611
 .10الحسيف الرفيعي ، المصدر السابؽ ، ص

القسـ  ، 6221الحكومة العراقية ، وزارة العدؿ ، مجموعة القوانيف واالنظمة الصادرة خالؿ عاـ 611 - 
؛  د.ؾ.و ، ممفات البالط الممكي ،  162-101، ص6222بغداد ،  الثاني، االنظمة ، مطبعة السالـ،

؛  صباح ميدي رميض ،  161، ص6221،  نظاـ كمية الحقوؽ ودفتر اليوية 6111/166تسمسؿ الممؼ 
 .615-611، ص 2060العالمية ،  ، بيروت، 6صحافة العيد الممكي ، ط

  65، ص6222-6221الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ ، التقرير السنوي عف سير المعارؼ لعاـ  - 615
-6216-،  6216-6210؛ الحكومة العراقية ، وزارة المعارؼ  التقرير السنوي عف سير المعارؼ لألعواـ 

يد االنتداب ؛ عبد الرزاؽ الياللي ، تاريخ التعميـ في العراؽ في ع  11، ص 6211 -6212، 6212
 . 215-211، ص  6212-6226البريطاني
 . 12عبد الحسيف الرفيعي ، المصدر السابؽ ، ص 611 -
 .6215شباط  1،  2110العراؽ )صحيفة(، بغداد ، العدد  - 611
 1،  6055؛ العراؽ )صحيفة(، بغداد، العدد  211، ، ص6عبد الرزاؽ الياللي، معجـ العراؽ، ج - 611

 .6221تشريف الثاني 
 .226إبراىيـ خميؿ أحمد ، تطور السياسة التعميمية ، ص - 612
 .226المصدر نفسو ، ص - 610
(: ولد  محمد حسف بف حمادي بف ميدي آؿ محسف 6221-6111محمد حسف آؿ أبي المحاسف ) - 616

، ناصر الخالفة العثمانية، وشارؾ في الثورة العراقية عاـ الء، نشأ ودرس عمـو العربية فيياالحائري في كرب
، سجف عمى أثرىا في الحمة، وأطمؽ سراحو بعد أسابيع، شغؿ منصب وزارة المعارؼ في الثالث مف 6220

، توفي في الرابع والعشريف مف 6221، واستقاؿ منيا في السابع والعشريف مف أيار6221كانوف األوؿ عاـ
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 ،2066، بغداد، 6، ج6251-6220وزراء المعارؼ في العراؽر: راىي مزىر العامري، حزيراف. لممزيد ينظ
 .21-21ص

 . 211، ص6عبد الرزاؽ الياللي، معجـ العراؽ، ج - 612
، 2002، دار ابف األثير، جامعة الموصؿ، إبراىيـ خميؿ احمد، تاريخ العراؽ الثقافي المعاصر - 611

 .612ص
العراؽ)صحيفة(، بغداد، العدد جوار وزارة الدفاع . لممزيد ينظر : تقع المدرسة في محمة الميداف  - 611

 6215شباط  1، 2110
، تشريف الثاني  2محمد حسيف آؿ ياسيف، التعميـ العالي في العراؽ، مجمة المعمـ الجديد ، ج - 615

 . 60، ص6211
ماجستير غير ، رسالة 6210-6251إيماف مصطفى خمؼ المحمدي، التعميـ العالي في العراؽ - 611

 .61، ص2001منشورة تقدمت بيا إلى كمية التربية ابف رشد، جامعة بغداد، 
، صفحة مف تاريخ التعميـ 6251-6221إبراىيـ خميؿ احمد، الثقافة والسياسة ، دار المعمميف العالية - 611

 .www.ahewar.org/debat/showالجامعي. ينظر: الموقع االلكتروني:
، 6251بغداد،  ، مطبعة المعارؼ،1دار المعمميف العالية، مجمة األستاذ ، مجمتي عقراوي، رسالة  - 611

 .61، ص6220؛ إقباؿ حسف الراوي، دليؿ كمية التربية االولى ابف رشد، دار الحكمة، بغداد، 1ص
، مطبعة الحكومة 6222-6221ف، الدورة االنتخابية الثانية، االجتماع االعتيادي األوؿ لعاـ 0ـ0ـ - 612

 .6222،  ، بغداد
 .211-215، ص6عبد الرزاؽ الياللي، معجـ العراؽ، ج - 620
، بحث ضمف كتاب 6212-6220إبراىيـ خميؿ احمد ، التعميـ في العراؽ إباف عيد االنتداب - 626

 .121، ص2002، بيت الحكمة ، بغداد ، 6المفصؿ في تاريخ العراؽ المعاصر، لمجموعة باحثيف، ط
 .121المصدر نفسو ، ص - 622
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