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حظي التعميم باىتمام النظام الممكي في العراق، والسيما بعد التطورات التي 
شيدتيا البالد بعد الحرب العالمية الثانية في جميع النواحي السياسية 

االبتدائي فحسب، واالقتصادية والثقافية، فمم يعد االىتمام يقتصر بالتعميم 
بل شمل االىتمام التعميم الثانوي، ولمواء الدليم اىمية في تمك الناحية بسبب 
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Abstract: 

Education received the attention of the monarchy in Iraq, 

especially after the developments that the country 

witnessed after World War II in all political, economic 

and cultural aspects. The interest is no longer limited to 

primary education only, but also includes secondary 

education, and Dulaim District is important in that area 

due to geographical factors in terms of The area and 

proximity to the capital, Baghdad, increased, so it 

witnessed an interest in secondary education during the 

period from 1945 to the end of the royal era in 1958. 
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 المقدمة
بحث عدد كبير من الباحثين سواء من االكاديميين او غيرىم جوانب متعددة من تاريخ 
لواء الدليم المعاصر، وعمى الرغم من اىمية ما بحث فال تزال ىناك قضايا ذات اثر كبير في 

بالباحثين ان يتصدوا لدراستيا دراسة موضوعية حركة المجتمع مكتنفيا الغموض، والجدير 
دقيقة، وفق قواعد منيج البحث التاريخي السميم، ومن اىم تمك القضايا قضية التعميم التي لم 

، وقد اشتممت الدراسة تنل من الباحثين اىتمامًا ما يوازي اثرىا في تاريخ لواء الدليم المعاصر
الثانوية التي افتتحت خالل تمك الحقبة التاريخية، وقد  التعميم الثانوي في المواء واىم المدارس

اعتمدت فييا عمى سجالت وزارة المعارف العراقية فيما يخص التقارير السنوية عن سير 
 فضاًل عن المقابالت الشخصية. 5411-5491المعارف خالل السنوات 

ظام المدارس استمرت الدراسة الثانوية منذ اواخر الحرب العالمية الثانية عمى نفس ن
وتعديالتو، واصبح معمواًل بو في كافة المدارس  5499( لعام 59الثانوية الرسمية رقم )

الثانوية، ويعد التعميم الثانوي مرحمة وسطية بين التعميم االبتدائي والتعميم العالي، ومدة الدراسة 
سنوات، خمسة سنوات تقسم الى دورتين سميت االولى بالدراسة المتوسطة ومدتيا ثالث 

والثانية الدراسة االعدادية ومدتيا سنتان، وقسمت الى فرعين )عممي وادبي(، وسمح نظام 
، اما اىداف التعميم (5)المدارس الثانوية فتح صفوف تجارية فضاًل عن الفرعين العممي واالدبي

اختالف الثانوية في تمك المدة ىي "ان يضمن التعميم تربية وطنية واحدة لجميع ابنائو وعمى 
اجناسيم واديانيم، تربية يتمثل فييا تراث االباء واالجداد، كما يجب ان يحافظ عمى مستويات 
عالية من التعميم والثقافة، بحيث يضمن لمطالب الدخول في الجامعات، ويتوجب عمى التعميم 

، اما انتقال الطالب في (1)ان يضمن ثقافة عالية تمكن الطالب من االشتراك في الحياة"
المدارس الثانوية من صف الى اخر يتوقف عمى نجاحو في االمتحان النيائي الذي تجريو 
مدرستو في نياية كل عام دراسي، اما الطالب المتقدم لمدراسة االعدادية ان يجتاز االمتحان 
العام لمدراسة المتوسطة لغرض الدخول لمدراسة االعدادية، وبالنسبة لطالب الصف الخامس 

عيو )العممي، واالدبي( فعمييم اجتياز االمتحان العام لمدراسة االعدادية لمدخول االعدادي بفر 
 .(3)الى المعاىد والكميات

اما منيج الدراسة في المدارس الثانوية فكان موحدًا متجانس في كافة انحاء البالد، 
ية ، وقد استمرت الدراسة الثانو 5493فأنيا استمرت عمى نظام المناىج المعمول بو لعام 
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موحدة لكال الجنسين مع اختالف بسيط وذلك من خالل ادخال موضوع التدبير المنزلي، 
وتربية الطفل، ضمن منياج دراسة البنات، بدل عن موضوع االقتصاد، وكانت الدراسة 
المتوسطة تدرس المواد االتية: )الدين، المغة العربية، المغة االنكميزية، االجتماعيات، االخالق، 

"الحساب، الجبر، اليندسة"، العموم العامة، الفيزياء، الكيمياء، عمم االحياء، الرياضيات 
الصحة، الرسم، الرياضة، النشيد(، اما منيج الدراسة االعدادية فيو كاالتي: )المغة العربية، 
المغة االنكميزية، الترجمة الى العربية، االجتماعيات، دراسة احوال العراق، الرياضيات العامة، 

، وكان منيج الدراسة (9)م العامة، الفيزياء، الكيمياء، االحياء، الرسم، الرياضة، االقتصاد(العمو 
االعدادية مستقال، واليدف من الدراسة االعدادية ىي اعداد الطمبة من اجل مواصمة الدراسة 
في المعاىد العالية من جية، ومن جية اخرى تزويدىم بالثقافة العامة ليكونوا اعضاء نافعين 

، وقد عانى التعميم الثانوي من بعض المشاكل التي تمثمت (1)في المجتمع من جية اخرى
بـطرق التدريس وطبيعة المناىج والمستمزمات الضرورية وخموىا من وسائل الراحة والميو 
البريء والجو المالئم لالنتاج الفكري وعدم العناية باالقسام الداخمية بشكل يتالئم مع احتياجات 

فضاًل عن اىتمامو بالعموم النظرية عمى حساب العموم التطبيقية وانعدام وسائل الطمبة 
االيضاح فييا، االمر الذي كان لو صدى كبير في التحصيل الدراسي او عمى المستوى 

 .(1)العممي لطالبيا
شيد لواء الدليم فتح عدد من المدارس المتوسطة والثانوية من خالل تمك المدة منيا، 

ية الرمادي لمبنات، ومتوسطة ثانوية الفموجة لمبنين، ومتوسطة حديثة لمبنين، متوسطة ثانو 
ومتوسطة ثانوية ىيت لمبنين، ومتوسطة الحبانية لمبنين، ومتوسطة الفموجة لمبنات، ومتوسطة 

 .(1)راوة لمبنين، ومتوسطة عنو لمبنين
 متوسطة )ثانوية( الرمادي لمبنات:

وسطة لمبنات فتحت في لواء الدليم في العام تعد متوسطة الرمادي لمبنات اول مت
( طالبة، 59، وفتحت بصف واحد االول متوسط، وعدد الطالبات )5491-5491الدراسي 

 .(1)ومالك المدرسة عمى االبتدائي
كانت بناية المدرسة تقع في قضاء الرمادي الشارع العام مكان معيد اعداد المعممات 

بناية المدرسة من اربعة صفوف وغرفتين لمجناح االدراي، قرب مديرية الجنسية حاليًا، تكونت 
 5411واول مديرة لممدرسة السيدة مصابيح عطية البيار، واستمرت في ادارة المدرسة الى عام 
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الى  5411وجاء بعدىا في ادارة المدرسة عائشة يونس حامد التي شغمت المنصب من عام 
من الطالبات تم توزيعين عمى الصفوف كما ، وضمت المدرسة مجموعة (4)نياية العيد الممكي
 في الجدول االتي:

-1945يبين اعداد الطالبات في متوسطة )ثانوية( الرمادي لمبنات (1جدول رقم )
1958(50) 

 العام الدراسي
 الصف

عدد  المجموع
 الثالث الثاني االول المدرسات

5491-5491 59 - - 59 - 
5491-5491 4 55 - 10 1 
5491-5491 59 1 1 11 9 
5491-5494 51 1 1 14 1 
5494-5410 55 59 1 30 1 
5410-5415 15 55 51 91 1 
5415-5411 51 53 51 93 1 
5411-5413 14 51 51 11 1 
5413-5419 13 11 55 11 4 
5419-5411 30 51 54 19 4 
5411-5411 11 11 19 11 1 
5411-5411 19 13 51 13 50 
5411-5411 91 31 30 13 55 

 
اوضح الجدول اعاله الزيادة في اعداد الطالبات منذ تاسيس المدرسة في العام 

ارتفع عددىن  5491( طالبة في العام 59فبعد ان كانت اعدادىن ) 5491-5491الدراسي 
( طالبة، ويعود سبب تمك الزيادة لوجود رغبة لدى الكثير من 13الى ) 5411في العام 

 دراستين، فضال عن تحسن الحالة االقتصادية لممجتمع. االناث عمى التعمم واكمال
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-5411رفعت متوسطة الرمادي لمبنات درجة لتصيح ثانوية في العام الدراسي 
، وفي (55)( طالبات1، حيث فتح الصف الرابع ادبي وبمغ عدد الطالبات في الصف )5413

من تسع صفوف، فضاًل  العام نفسو انشأت بناية جديدة لممدرسة بدل البناية القديمة وتكونت
عن الجناح االداري وذلك ما بينو المفتش االداري في تقرير الذي رفعو خالل زيارتو لممدرسة 

، اذ بين ان بناية المدرسة كانت جديدة عمى الطراز، تكونت من 5419ايمول  11-11بتاريخ 
فييا تسعة صفوف وقاعة واسعة لمتمثيل واخرى لأللعاب الرياضية في موسم الشتاء، و 

مختبرات لمفيزياء والكيمياء، وبناية المدرسة كانت محاطة بساحة واسعة لمحديقة وااللعاب 
وكانت المدرسة بحاجة الى مدرس تدرس عشرين درسًا لمطبيعيات، وغرفة التدبير المنزلي 
بحاجة الى خزانة واحدة لحفظ ادوات التدبير المنزلي، ومنضدة كبيرة لتعميم دروس التفصيل 

كبيرة لممطالعة في غرفة المكتبة وخزانة كبيرة لحفظ الكتب، كانت قاعة التمثيل بحاجة واخرى 
الى كراسي حديدية او مسطبات، تم بناء قسم داخمي مجاور لممدرسة فضاًل عن حاجة 

( طالبة 15المدرسة الى بناء سياج فاصل بينيا وبين القسم، بمغ عدد طالبات المدرسة )
 .(51)و مبينموزعات عمى الصفوف كما ى

 الصف الخامس الصف الرابع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول
30 51 54 4 1 

( طالبة موزعات عمى الصفوف كما 11اما مجموع الطالبات في الدراسة االعدادية )
 موضح في الجدول االتي:

 (53)توزيع طالبات ثانوية الرمادي لمبنات عمى الصفوف(2جدول رقم )

 العام الدراسي
 الصف الخامس الصف الرابع

 المجموع
 ادبي عممي ادبي عممي

5411-5413 - 1 - - 1 
5413-5419 - 1 - 1 53 
5419-5411 - 4 - 1 51 
5411-5411 - 1 - 4 51 
5411-5411 - 9 - 1 55 
5411-5411 - 1 - 1 51 
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العام الدراسي اشتركت طالبات المدرسة في االمتحانات العامة لمدراسة االعدادية منذ 
 كما موضح في الجدول االتي: 5413-5419

 (59)نتائج االمتحانات العامة العدادية الرمادي لمبنات(3جدول رقم )

 العام الدراسي
 عدد الراسبين عدد الناجحين عدد المشتركين

 مجموع ادبي عممي مجموع ادبي عممي مجموع ادبي عممي
5413-5419 - 1 1 - 1 1 - 5 5 
5419-5411 - 1 1 - 1 1 - 1 1 
5411-5411 - 1 1 - 9 9 - 9 9 
5411-5411 - 1 1 - 3 3 - 9 9 
5411-5411 - 1 1 - 1 1 - 3 3 

لم اتمكن من الحصول عمى اسماء الييئة التعميمية لممدرسة بسبب تدمير بنايتيا من 
الى مما ادى  1051-1059جراء العمميات العسكرية التي شيدتيا المحافظة بين عامي 

 .(51)فقدان السجالت الخاصة بالمدرسة
 متوسطة الفموجة لمبنين، ثم ثانوية الفموجة لمبنين:

كما  5491تعد متوسطة التفيض االىمية اول متوسطة فتحت في مدينة الفموجة عام 
تحدثنا عنيا سابقًا، وبسبب ارتفاع اجور الدراسة اصبحت عائق امام االىالي لعدم قدرتيم 

 .(51)جورعمى دفع تمك اال
سعى اىالي الفموجة لممطالبة لفتح متوسطة حكومية رسمية من اجل مواصمة ابنائيم 
في الدراسة من دون اجور، وشكل وفد من اىالي الفموجة لمقابمة السيد وزير المعارف محمد 

وقدموا طمب لتاسيس مدرسة متوسطة حكومية في  5491رضا الشبيبي في نيسان عام 
حال دون  5491حزيران عام  13ولكن سقوط وزارة محمد الصدر في  الفموجة ووعدىم خيرًا،

فتح المدرسة، االمر الذي ادى الى مطالبة النائب عبد العزيز عريم بتقديم طمب لوزير 
، لفتح متوسطة فحصمت الموافقة عمى 5491تموز عام  51المعارف السيد نجيب الراوي في 

ت المدرسة بتبرع االىالي باسم متوسطة ، وقد فتح5494-5491الفتح في العام الدراسي 
 .(51)الفموجة لمبنين
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فتحت المدرسة في بناية مؤجرة مكونة من ثالث صفوف وقد بمغ عدد طالبيا في 
( طالبًا موزعين عمى ثالث صفوف والصف االول 514) 5494-5491العام الدراسي 

الصف الثالث ( طالبًا، واما 91( ضم طالبًا، والصف الثاني متوسط ضم )19متوسط )
 .(51)( فقط1( طالبًا، في حين بمغ عدد المدرسين فييا )14متوسط )

( طالب وزعوا 519بمغ عدد طالب المدرسة ) 5410-5494وفي العام الدراسي 
( طالبًا، والصف الثاني متوسط 11عدد طمبة الصف االول متوسط )عمى الصفوف حيث بمغ 

 .(54)( مدرسين1وبمغ عدد المدرسين ) طالبًا،( 11( طالبًا، والصف الثالث متوسط )94)
واطمع عمى كل  5410زار وزير المعارف خميل كنة المدرسة في تشرين االول عام 

ما كانت تحتاجو المدرسة من تجييزات وقد وعد بتنفيذىا، لكن لم ينفذ ذلك عمى ارض الواقع، 
شباط  54س النواب في االمر الذي دفع النائب عبد العزيز عريم  الى تقديم طمب الى مجم

لالستفسار من السيد الوزير، واجاب الوزير عمى ذلك بوجود بعض المعوقات وانو  5415
 .(10)يعمل عمى معالجتيا

( 510) 5411-5415ازداد اعداد الطمبة في المدرسة حيث بمغ في العام الدراسي 
لبًا، والصف ( طا11بمغ عدد طمبة الصف االول متوسط )طالبًا ووزعوا عمى الصفوف، اذ 

( 1( طالبًا، وبمغ عدد المدرسين )11( طالبًا، والصف الثالث متوسط )15الثاني متوسط )
 .(15)مدرسين

قامت االدارة المحمية في مدينة الفموجة ببناء بناية جديدة لممدرسة في العام الدراسي 
، لتكون بديل عن البيت المؤجر، وتكونت البناية الجديدة من سبع صفوف 5411-5413

فضاًل عن الجناح االداري، اما مكان المدرسة القديم فقد شغمتو االن متوسطة الجميورية 
 .(11)لمبنين

استغل اىالي الفموجة وجود وزير المعارف السيد خميل كنة في الوزارة الرتباطو مع 
اىالي الفموجة بعالقات واسعة لتحويل المدرسة الى ثانوية، حيث وافق عمى فتح ثانوية في 

( طالب 111، وقد بمغ مجموع طمبة المدرسة في ذلك العام )(13)5413-5411م الدراسي العا
( طالب، اما طمبة المتوسطة فقد 10حيث فتح الصف الرابع االدبي وبمغ عدد الطمبة فيو )

( طالبًا، والصف الثاني 13عدد طمبة الصف االول متوسط )وزعوا عمى الصفوف حيث بمغ 
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 مع االعدادية ( طالبًا، وبمغ عدد المدرسين19الثالث متوسط ) ( طالبًا، والصف11متوسط )
 .(19)( مدرسين50)

ومن اجل متابعة المدرسة ورفع مستواىا العممي زار المفتش االداري المدرسة في 
فوجد بناية المدرسة حكومية مكونة من سبع  5419الخامس والعشرين من ايمول عام 

كانت حديثة البناء لم تستوعب البناية اعداد الطمبة صفوف، وبالرغم من ان بناية المدرسة 
المتزايد، االمر الذي دفع ادارة المدرسة الى استخدام قاعة المدرسة بشطرىا بستارة من القماش 
الى صفين، واثر ذلك عمى مستوى الطمبة والتشويش عمى الصفوف االخرى، وطالب المفتش 

العداد المتزايدة من الطمبة الذين كانوا يأتون االداري بناء جناح اضافي لممدرسة الستيعاب ا
( 510من ضواحي المدينة في الصقالوية والكرمة والحبانية، واحتاجت المدرسة انذاك الى )

رحمة، ولم يعين مدرس رياضيات اخر لممدرسة لسد النقص، واحتاجت المدرسة الى وسائل 
بمغ اعداد الطمبة في المدرسة  ايضاح ولوازم مختبرية، ولم تزود المدرسة بأي خريطة، وقد

 :(11)( طالبًا وزعوا عمى الصفوف كما يأتي114)

الصف الرابع  الصف الثالث الصف الثاني الصف االول
 االدبي

الصف الرابع 
 العممي

الصف 
الخامس 

 االدبي
 طالب شعب طالب شعب طالب شعب طالب شعب طالب شعب طالب شعب

3 551 1 11 5 33 5 35 5 51 5 13 
احيمت متوسطة )ثانوية( الفموجة لمبنين الى التصميح والترميم وانشاء ثالث صفوف 

( دينار بناءًا عمى الكشف الذي 1000، بمبمغ قدره )5419تشرين الثاني  53ومختبر في 
 .(11)اجري لممدرسة

زيارة لممدرسة لالطالع عمييا  5411نيسان  51اجرى المفتش االداري لممدرسة في 
لعممية التعميمية وبين في تقريره ان بناية المدرسة حكومية مكونة من عشرة ومتابعة سير ا

صفوف وغرفتين لمجناح االداري، واحتاجت المدرسة انذاك لمجموعة من الموازم واالثاث، وبمغ 
( طالبًا، وتكونت الييئة التعميمية لممدرسة من المدير خميل الجبوري 140عدد الطمبة فييا )

( دينار، وبمغ عدد 91وكان مقدار راتبو الشيري ) 5491العالمية عام  خريج دار المعممين
 .(11)( مدرساً 53المدرسين في المدرسة )
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تزايد اعداد الطمبة في المدرسة وذلك ما وضحو المفتش االداري خالل زيارتو لممدرسة 
 ( طالبًا موزعين331حيث وجد ان اعداد الطمبة في المدرسة بمغ ) 5411نيسان  1بتاريو 

عمى خمسة صفوف، وتكونت الييئة التعميمية لممدرسة من المدير خميل الجبوري وكان يعاونو 
 .(11)( مدرساً 51معاون واحد، وبمغ عدد مدرسي المدرسة )

 1957توزيع طمبة ثانوية الفموجة لمبنين عمى الصفوف لعام (4جدول رقم )
الصف 

 االول
الصف 

 الثاني
الصف 
 الثالث

 الخامسالصف  الصف الرابع
 مجموع ادبي عممي مجموع ادبي عممي

511 10 10 51 1 11 15 59 31 
اشتركت ثانوية الفموجة في االمتحانات العامة لمدراسة االعدادية منذ العام الدراسي 

 كما موضح في الجدول االتي 5413-5419
 (14)نتائج االمتحانات العامة العدادية الفموجة لمبنين(5جدول رقم )

 الدراسيالعام 
 عدد الراسبين عدد الناجحين عدد المشتركين

 مجموع ادبي عممي مجموع ادبي عممي مجموع ادبي عممي
5413-5419 - 13 13 - 59 59 - 4 4 
5419-5411 - 13 13 - 55 55 - 51 51 
5411-5411 51 31 13 1 54 11 4 51 11 
5411-5411 15 59 31 53 1 51 1 4 51 
5411-5411 11 10 91 51 55 11 4 4 51 

 متوسطة حديثة لمبنين:
كانت مدينة حديثة تفتقر لوجود مدرسة متوسطة لذا فأن اغمب الطمبة الذين كانوا 
يتخرجون من الدراسة االبتدائية ويرغبون في اكمال دراستيم المتوسطة والثانوية فال سبيل 

مدينة حديثة بفتح اماميم سوى متوسطة الرمادي او متوسطة عنو، لذا فقط طالب اىالي 
مدرسة متوسطة لرفع الحيف عن الكثير من التالميذ فضاًل عن معاناة الوصول الى متوسطة 

 .(30)الرمادي او متوسطة عنو ولذلك سعت وزارة المعارف عمى فتح المدرسة في مدينة حديثة
وقد تكونت من اربعة صفوف  5415-5410فتحت المدرسة في العام الدراسي 

ناية المدرسة كانت من الحجر والجص والسقف من الشيممان )العكادة( وبمغ وجناح اداري وب
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( في سجل القيد 5( طالبًا في بداية تاسيسيا، واول طالب حمل رقم )91عدد طمبة المدرسة )
العام ىو اسماعيل عبد المطيف، وقد ضمت المدرسة مجموعة من الطمبة منيم: إسماعيل عبد 

ابراىيم عبد الكريم صمبي، وحمد كامل حميد، وخاشع عيادة الحمد، واحمد صالح النجار، و 
المطر، ورافع عبد الجبار، وسعيد عبد المطيف سعود وغيرىم، وضمت المدرسة مجموعة من 
الطمبة المسيحيين والييود منيم: ايشود نخة يوحنا، وانويو ىرمز ايشو، وكوركيس كريشو 

 .(35)ميخائيل وغيرىم
د الطمبة ويعود سبب تمك الزيادة الى اقبال الطمبة عمى شيدت المدرسة زيادة في اعدا

االلتحاق بالمدرسة لتحسن االوضاع االقتصادية ورغبة الكثير من ابناء حديثة اكمال دراستيم، 
( طالبًا، كان عدد 501) 5411-5415وقد بمغ اعداد الطمبة في المدرسة لمعام الدراسي 

( 1( طالبًا، وعدد المدرسين )19ني متوسط )( طالبًا، والصف الثا13الصف االول متوسط )
( 514فبمغ اعداد الطمبة في المدرسة ) 5413-5411، اما في العام الدراسي (31)مدرسين

( 91( طالبًا، والصف الثاني متوسط )45طالبًا، كان بمغ عدد طمبة الصف االول متوسط )
 .(33)( مدرسين1المدرسة ) ( طالبًا، وبمغ عدد المدرسين في91طالبًا، والصف الثالث متوسط )

تولى ادارة المدرسة منذ تأسيسيا الى نياية العيد الممكي اربعة مدراء كما موضح في 
 الجدول االتي:

 (39)اسماء مدراء متوسطة حديثة لمبنين(6جدول رقم )

 اسم المدير ت
 تاريخ التكميف

 الى من
 5411تشرين االول  5 5410تشرين الثاني  53 خميل فياض الجبوري 5
 5411كانون االول  11 5411تشرين االول  5 ىاشم عبد اهلل العاني 1
 5411اب  11 5411كانون الثاني  11 فارس حامد القزان 3

تشرين االول  11 5411اب  11 نافع عبد الرزاق العاني 9
5411 

 
وجد ان بناية  5419ايمول  11وخالل زيارة المفتش االداري الى المدرسة بتاريخ 

المدرسة حكومية مكونة من سبعة صفوف، فضاًل عن الجناح االداري، احتاجت انذاك لمدرس 
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المغة االنكميزية ومدرس اخر لمرياضيات، كما احتاجت المدرسة الى معاون لممدير، وان ازدياد 
اعداد طمبة الصف االول المتوسط دفع الى فتح شعبة ثالثة، ولم تزود المدرسة بالكتب 

اجت المدرسة الى اربعين رحمة ذات مقعد واحد والى خزانتين لمكتب وادوات المنيجية واحت
الرياضة البدنية، وعانت المدرسة من نقص في ادوات المختبر، وأن اغمب طمبة المدرسة من 
آلوس والحقالنية وبروانة واجيوا صعوبة في الوصول الى المدرسة، وبمغ عدد طمبة المدرسة 

 :(31)بع شعب كاالتي( طالبًا موزعين عمى س111)

الصف الثاني  الصف االول متوسط
 متوسط

الصف الثالث 
 الصف الرابع ادبي متوسط

 طالب شعب طالب شعب طالب شعب طالب شعب
1 500 1 10 1 11 5 30 

 5411-5419اما طمبة المدرسة فقد تم توزيعيم عمى الصفوف من العام الدراسي 
 االتي:الى نياية العيد الممكي حسب الجدول 

 (31)توزيع طمبة متوسطة حديثة حسب االعوام الدراسية(7جدول رقم )

 العام الدراسي
مجموع  اعداد الطمبة

 الرابع ادبي الثالث الثاني االول الطمبة
5419-5411 511 40 10 30 311 
5411-5411 531 551 509 - 311 
5411-5411 511 511 41 - 314 
5411-5411 511 591 550 - 930 

اعطى لنا الجدول المذكور انفًا صورة عن زيادة اعداد الطمبة، وذلك دليل عمى مدى 
 االىتمام بالتعميم ووجود الرغبة لدى الكثير من ابناء حديثة لمتعميم واكمال الدراسة الثانوية.

 متوسطة )ثانوية( ىيت لمبنين:
 51( في 515)تاسست المدرسة في مدينة ىيت حسب كتاب وزارة المعارف المرقم 

بصف واحد ىو االول  5411-5415، وفتحت المدرسة في العام الدراسي (31)5415اب 
 .(31)( طالبًا ومدرس واحد13متوسط وكان عدد الطمبة )
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كانت بناية المدرسة حكومية تقع في مدينة ىيت حي الخضر حاليًا، ومن ابرز الطمبة 
بد اهلل صمد، حازم ثابت، عيادة الذين دخموا المدرسة في بداية تاسيسيا خميل رجب، ع

، اما في العام (34)ممدوح، حامد عبد الجبار، قاسم محمد امين، عبد المجيد حمودي وغيرىم
( طالبًا موزعين عمى اربعة 501فقد بمغ عدد الطمبة في المدرسة ) 5413-5411الدراسي 

 5419-5413، وفي العام الدراسي (90)( مدرسين1شعب، وقد بمغ عدد الييئة التدريسية )
( طالبًا، 19( طالبًا موزعين عمى خمسة شعب، االول متوسط )510وصل اعداد الطمبة الى )

 .(95)( مدرسين1( طالبًا، وبمغ عدد المدرسين )91( طالبًا، الثالث متوسط )91الثاني متوسط )
حيث  5411-5419رفعت متوسطة ىيت درجة واصبحت ثانوية في العام الدراسي 

وجد ان عدد طمبتيا اصبح  5419ايمول  11-11اري لممدرسة بتاريخ زار المفتش االد
( طالبًا، والصف الثاني 11( طالبًا موزعين عمى الصفوف، الصف االول متوسط )131)

( طالبًا، 14( طالبًا، والصف الرابع االدبي )11( طالبًا، والصف الثالث متوسط )13متوسط )
عاني من شاغر في درس الرياضيات واحتاجت الى واشار المفتش االداري ان المدرسة كانت ت

( رحمة ذات مقعد واحد وعشر رحالت ذات مقعدين، ومنضدة لمعب كرة المنضدة، وسبعة 10)
( 1كراسي ومنضدة صغيرة لمدرس الرياضة، واشار كذلك في تقريره ان المدرسة بحاجة الى )

الث خزانات لمكتب ولموازم ستائر لمنوافذ، فضاًل عن المصورات والخرائط وسجل درجات، وث
الرياضة، وبين وحاجة المدرسة لبناء غرفة لممختبر وتوفير ما كان يحتاجو المختبر من 

 .(91)مواد
ثالث مدراء كما موضح في  5411تولى ادارة المدرسة منذ تاسيسيا حتى عام 

 الجدول االتي:
 (93)اسماء مديرو متوسطة ىيت لمبنين(8جدول رقم )

 اسم المدير ت
 تاريخ التكميف

 الى من
 5419اب  3 5415تشرين االول  3 محمد احمد الييتي 5
 5411تشرين االول  1 5419اب  3 مصمح خميل الراوي 1

تشرين االول  54 5411تشرين االول  4 حسن توفيق العاني 3
5411 
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شاركت متوسطة )ثانوية( ىيت لمبنين في جميع النشاطات الرياضية الكشفية التي 
كانت تقام في مركز لواء الدليم، وقد حققت نتائج متقدمة في سباق كرة القدم الذي اقيم في 

، اما اعداد (99)وحصمت عمى المركز الثاني في السباق 5411-5411قضاء الرمادي لمعام 
( طالبًا، اما الكادر التعميمي 544بمغ ) 5411-5411الطمبة في المدرسة لمعام الدراسي 

 .(91)مدرسين (1لممدرسة بمغ )
 متوسطة الحبانية لمبنين:

في الحبانية )الحي المدني( وكانت بناية المدرسة  5411تاسست المدرسة في عام 
حكومية، وفتحت المدرسة بصف واحد االول متوسط وبمغ عدد الطمبة في بداية افتتاحيا 

 .(91)( طالبًا، وبمدرس واحد10)
ىو ايشور ارنسو وكذلك ضمت ( في سجل القيد العام 5وأول تمميذ حمل رقم )

المدرسة مجموعة من الطمبة منيم: ابراىيم حسن، حسين عمي، حسن عمي، خمف ابراىيم، 
صبري كريم، عباس ىاشم، عمي شكر، محسن حسين، عبد المطيف فخر الدين، سميمان 
عيسى وغيرىم، وضمت المدرسة مجموعة كبيرة من التالميذ المسيحيين منيم: ادور بنيامين، 

ا نورد، ادور شمائيل، انوبا كوركيس، الكسندر نمرود، بطرس اوشيما، داودد كوركيس، الي
شموئيل يوحنا، عيسى اسرائيل، فريدون بولص، موشي داود، يوسف ايشو، يوخنا يوسف، 

 .(91)يوشيا خمو، شمشون زيا، وغيرىم
وكان اول من شغل منصب مدير المدرسة ىو نجيب حنا سفر الذي تسنم المنصب 

 .(91)5414ايمول  15واستمر فيو حتى  5411ايمول  5في 
وقد ابدت وزارة المعارف اىتماميا بالتعميم من خالل الزيارات التي كان يقوم بيا 

 5419تشرين االول عام  3المفتشين االداريين زار المفتش االداري المدرسة المذكور في 
اداري، ووجد ان المدرسة  حيث وجد ان بناية المدرسة حكومية تكونت من ستة صفوف وجناح

كانت تعاني من شاغر في الرياضيات واحتاجت الى مختبر لمفيزياء والى اجيزة مختبرية 
لمكيمياء ومصورات وخرائط، فضاًل عن حاجة المدرسة الى فتح صف رابع عممي وذلك الن 

او  الذين تخرجوا من المدرسة في تمك السنة لم يجدوا صفًا فاضطروا لمذىاب الى الرمادي
( طالبًا وزعوا عمى 511بغداد، وان بناية المدرسة تكفي لثانوية كاممة، وقد بمغ عدد طمبتيا )

 .(94)الصفوف كما يأتي
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 الصف الثالث متوسط الصف الثاني متوسط الصف االول متوسط
90 91 31 

-1951اعداد طمبة متوسطة الحبانية لمبنين من العام الدراسي (9جدول رقم )
 (50)1958-1957العام الدراسي حتى  1952

 السنة الدراسية
عدد 

الصفوف 
 والشعب

عدد 
 المدرسين

الصف 
 االول

الصف 
 الثاني

الصف 
 الثالث

مجموع 
 الطمبة

5415-5411 5 5 10 - - 10 
5411-5413 9 1 11 99 - 554 
5413-5419 1 50 90 91 31 511 
5419-5411 3 4 90 90 90 510 
5411-5411 3 1 99 30 91 554 
5411-5411 9 1 15 91 19 551 
5411-5411 9 1 10 91 30 531 

 
يتضح لنا من خالل الجدول اعاله زيادة في اعداد طمبة متوسطة الحبانية لمبنين منذ 

ويدل عمى اقبال الطمبة عمى التعمم، ليصل اعدادىم في العام  5419-5413العام الدراسي 
وعدت المدرسة الوحيدة في الحبانية والقرى ( طالبًا، 531) 5411-5411الدراسي الى 

 المجاورة ليا وشيدت اقبااًل كبيرًا.
 متوسطة الفموجة لمبنات:

لم تكن في الفموجة متوسطة لمبنات فكانت اغمب الطالبات عميين الذىاب الى 
الرمادي الكمال دراستين المتوسطة، وبعد مطالبات من قبل اىالي الفموجة لفتح مدرسة 

ات، حصمت الموافقة من قبل وزارة المعارف عمى فتح المدرسة في عام متوسطة لمبن
5413(15). 

فتحت المدرسة مزدوجة مع مدرسة الخنساء االبتدائية لمبنات وبعد ذلك نقمت الى بيت 
مؤجر يعود الى السيد جاسم الحمبوسي يقع في الجية المقابمة لجامع الفاروق )مقابل مقبرة 
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واول مديرة لممدرسة كانت ليمى نجم الدين المدلجي، وتكونت المدرسة شيداء الفموجة حاليًا(، 
، وقد بمغ عدد الطالبات في المدرسة (11)من خمسة غرف شغمت الصفوف االولى ثالث غرف

( 3( طالبة في الصف االول متوسط وعدد الييئة التعميمية )10في بداية تاسيسيا )
 .(13)مدرسات

وجد ان بناية المدرسة  5411نيسان  30-11 اجرى المفتش االداري زيارة بتاريخ
كانت مؤجرة سنويًا، مع وجود شاغرين لمادة المغة العربية والرياضيات، فضاًل عن حاجتيا 
الثاث مدرسي وعدد من الوسائل التعميمية وكذلك لوازم الرياضة، وبعض الكتب المدرسية 

البة، وزعن عمى الصفوف، اذ ( ط94ولوازم مختبرية، بمغ عدد طالبات المدرسة في المدرسة )
( طالبة، 51( طالبة، والصف الثاني متوسط )13بمغ عدد طالبات الصف االول متوسط )

 .(19)( طالبات50والصف الثالث متوسط )
ولعدم  5411-5419اما عن مصير الطالبات الالتي نجحن من الصف الثالث لعام 

طالبات( الالتي يرغبن  9د بـ )وجود دراسة ثانوية في المدرسة، وان عدد الطالبات محدو 
باكمال دراستين الثانوية، فضاًل عن عدم رغبة اولياء امورىن من الذىاب الى الرمادي او 
بغداد الكمال دراستين وعميو انضممن الطالبات الى طالب المدرسة الثانوية في الفموجة 

ة سممان البو والطالبات ىن: امل نجم الدين المدلجي، كواكب صالح قاسم العاني، رسمي
( طالبة، 11بمغ عدد الطالبات ) 5411-5411، اما في العام الدراسي (11) ريشة، غنية سعود

( 51( طالبة، والصف الثاني متوسط )11وزعن عمى الصفوف، الصف االول متوسط )
 .(11)( مدرسات1( طالبة وعدد الييئة التعميمية كان )51طالبة، والصف الثالث متوسط )

بات يرغبن باكمال دراستين الثانوية الغي قسم البنات في ثانوية ولعدم وجود طال
، اجرى المفتش االداري زيارة لممدرسة في (11)5411-5411الفموجة لمبنين في العام الدراسي 

( دينار، كما الحقت 100، وبين ان بناية المدرسة كانت بايجار سنوي قدره )5411ايار  1
( دينار سنويًا، وتألفت الييئة التعميمية لممدرسة من 10) بالمدرسة المجاورة ببدل ايجار قدره

، وقد 5419( مدرسات، والمديرة نعيمة صالح السعدون خريجة كمية الممكة عالية لعام 1)
اوضح المفتش االداري ان بناية المدرسة غير مالئمة وال تصمح لمدراسة لقدم بنائيا وضيق 

بداليا ببناية مؤجرة ايضًا اوسع واحسن حااًل، اما الصفوف، والبد من بناء مدرسة جديدة او است
 .(11)( طالبة19عدد الطالبات فقد بمغ )
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الى دار جديدة مؤجرة ايضًا تعود  5411-5411انتقمت المدرسة في العام الدراسي 
الى عثمان الفياض الكبيسي والذي كان يقع بمحاذاة نير الفرات قرب جسر الفموجة الجديد 

 .(14)(، وقد استمرت المدرسة تشغل المكان نفسو الى نياية العيد الممكي)جسر الوحدة حالياً 
لم اتمكن من الحصول عمى اسماء الكادر التعميمي لممدرسة بسبب تمف وفقدان 
السجالت الخاصة بيا جراء العمميات العسكرية التي شيدتيا المدينة خالل احداث اعوام 

 ان جميع االوليات.والتي ادت الى تدمير المدرسة وفقد 1051و1059
 متوسطة راوه لمبنين:

افتقرت مدينة راوه لمدرسة متوسطة فييا وكان اغمب الطمبة الراغبين في اكمال 
دراستيم المتوسطة عمييم الذىاب الى متوسطة )ثانوية( عنو لمبنين، وبعد مطالبات من قبل 

العسكري باسم متوسطة االىالي في مدينة راوه فتحت مدرسة متوسطة في المدينة في الحي 
 .(10)5419راوه لمبنين، فقد فتحت في بداية عام 

 11-11اشار المفتش االداري ناجي القشطيني الذي اجرى زيارة لممدرسة بتاريخ 
لالطالع عمى سير التعميم في المدرسة وعمم من خالل مديرىا ان المدرسة  5419ايمول 

ول متوسط وعدد الحصص ثالثون حصة كانت تعاني من شواغر في المغة العربية لمصف اال
والصف الثاني متوسط من نقص مدرس المغة االنكميزية ومجموع حصصيا ثالثون درسًا، 
والصف الثالث متوسط االجتماعيات وعدد الحصص كان ست وعشرون حصة، وقد بمغ عدد 

( طالبًا موزعين عمى ثالث صفوف وخمسة شعب، الصف االول 534الطمبة في المدرسة )
( 10( طالبًا، والصف الثاني متوسط شعبتان وعدد طمبتو )19وسط شعبتان وعدد طمبتو)مت

( طالبًا، وطالب مدير المدرسة 31طالبًا، والصف الثالث متوسط شعبة واحدة وعدد طمبتو )
بتوفير احتياجات اخرى من لوحة عنوان المدرسة وعمم عراقي وسجالت الصادر والوارد وسجل 

يود العامة لتسجيل التالميذ، وطالب اىالي المنطقة المفتش االداري بفتح المدرسة وسجالت الق
صف رابع عام في المدرسة لما كان يعانيو ابنائيم من عبور النير لمذىاب الى ثانوية عنو، 

( طالبًا، وذكر االىالي 30وقد بمغ عدد الطمبة الذين يرغبون بفتح صف رابع عام ما يقارب )
الذين كانوا يرغبون النقل الى متوسطة راوه ومنيم: فرحان الراوي  اسماء كثر من المدرسين

المدرس في متوسطة الحبانية، وطعمة حمادي المدرس في ثانوية عنو، ومصمح ىميل الراوي 
 .(15) مدير ثانوية ىيت
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شغل منصب مدير المدرسة ثالثة مدراء منذ تاسيسيا وحتى نياية العيد الممكي كما 
 :موضح في الجدول االتي

 (11)اسماء مديرو متوسطة راوه لمبنين(10جدول رقم )

 اسم المدير ت
 تاريخ التكميف

 الى من

تشرين الثاني  53 5419اب  51 ثابت اسماعيل الراوي 5
5411 

عطيوي محمد مصطفى  1
 الراوي

 5411تشرين الثاني  1 5411تشرين الثاني  59

 5411ايمول  11 5411تشرين الثاني  4 عبد اهلل سموم السامرائي 3
فكانوا موزعين عمى الصفوف حسب  5411-5419اما عدد طمبة المدرسة لالعوام 

 الجدول االتي:
 (13)توزيع طمبة متوسطة راوه حسب االعوام الدراسية(17جدول رقم )

 العام الدراسي
مجموع  اعداد الطمبة

 الطمبة
عدد 

 الثالث الثاني االول المدرسين
5419-5411 19 10 31 534 1 
5411-5411 93 19 11 513 1 
5411-5411 33 93 91 519 1 
5411-5411 91 11 10 513 4 

درس في المدرسة مجموعة من التالميذ الذين تخرجوا منيا وشغموا مناصب منيم 
محمد ميدي صالح وزير التجارة االسبق، واياد فتيح الراوي قائد الحرس الجميوري االسبق، 

 .(19)عالم في الفيزياء الذريةوانس مالك عالوي 
 متوسطة عنو لمبنات:

كانت تمك المدرسة قسمًا تابعًا لثانوية عنو لمبنين )مزدوجة( بنفس بناية مدرسة البنين، 
، بمغ عدد طالبات المدرسة انذاك طالبة واحدة في 5419-5413اذ فتحت في العام الدراسي 

، وفي العام الدراسي (11)وسطالصف االول متوسط وواحدة اخرى في الصف الثاني مت
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، اما في العام (11)( طالبات1بمغ عدد طالبات الصف االول متوسط ) 5419-5411
( وزعن عمى الصفوف، كان عدد طالبات 1بمغ عدد الطالبات ) 5411-5411الدراسي 

الصف االول متوسط )طالبتان( والصف الثاني متوسط )طالبتان( والصف الثالث متوسط 
 .(11)والصف الرابع االدبي )طالبة واحدة()طالبة واحدة( 

انشاء بناية خاصة لمتوسطة عنو لمبنات مع دار  5411-5411شيد العام الدراسي 
سكن لممدرسات القادمات من خارج المنطقة، كانت بناية المدرسة في محمة دلو عمي 

طالبات الراغبات واصبحت بناية المدرسة الجديدة لبنة اساسية لمتعميم النسوي ودافعًا كبيرًا لم
 5411تشرين االول  5باكمال دراستين، وقد شغل ادارة المدرسة حسين صالح محمود منذ 

الى نياية العيد الممكي، وتكونت الييئة التعميمية من مجموعة من المدرسين منيم: نافع 
، وبمغ عدد الطالبات في العام الدراسي (11) خميس، عبد الستار عبد القادر، نافع عبدو

( طالبة وزعن عمى الصفوف، وبمغ عدد طالبات الصف االول متوسط 11) 5411-5411
، اما في العام الدراسي (14)( طالبات50( طالبة، وعدد طالبات الصف الثاني متوسط )51)

( طالبة، وزعن عمى الصفوف كان عدد الصف 90فقد بمغ عدد الطالبات ) 5411-5411
( طالبة، والصف الثالث متوسط 51ي متوسط )( طالبة، والصف الثان10االول المتوسط )

 .(10)( طالبات1)
 النتائج

 بعد ان اتممنا كتابة البحث توصمنا الى بعض النتائج وىي:
في  مالمدارس الثانوية من صف الى اخر يتوقف عمى نجاحي الى الطمبة ينتقل -5

 .في نياية كل عام دراسي المعارفالذي تجريو  العامة لمدراسة االبتدائية االمتحان النيائي
شيد لواء الدليم فتح عدد من المدارس المتوسطة والثانوية من خالل تمك المدة  -1

منيا، متوسطة ثانوية الرمادي لمبنات، ومتوسطة ثانوية الفموجة لمبنين، ومتوسطة حديثة 
لمبنات، لمبنين، ومتوسطة ثانوية ىيت لمبنين، ومتوسطة الحبانية لمبنين، ومتوسطة الفموجة 

 .ومتوسطة راوة لمبنين، ومتوسطة عنو لمبنين
عانى التعميم الثانوي من بعض المشاكل التي تمثمت بـطرق التدريس وطبيعة  -3

 .المناىج والمستمزمات الضرورية وخموىا من وسائل الراحة
  االحاالت
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؛ 31، ص 5491-5491الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (5)

 .511، ص 5411، مطبعة الرابعة، بغداد، 3حسن الدجيمي، اصول التربية الثانوية، ط
، ص 5494، بغداد، 1و  1حسن الجواد، التعميم الثانوية في العراق، مجمة المعمم الجديد، الجزءان،  (1)

341. 
 .1، ص 5494-5491وزارة المعارف، التقرير السنوي لممعارف لسنة  (3)
 .11؛ نوري الحافظ، المصدر السابق، ص 510-594حسن الدجيمي، اصول التربية الثانوية، ص  (9)
 .501مد حاتم عبد اهلل، المصدر السابق، ص صالح مح (1)
 .111-119عمي طاىر تركي، المصدر السابق، ص  (1)
 وزارة التربية، المديرية العامة لتربية االنبار، قسم التخطيط. (1)
 .91، ص 5491-5491الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (1)
 .1010كانون االول  1ع مديرة المدرسة شيباء ماجد بتاريخ مقابمة شخصية م (4)
، ص 5491-5491الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لمسنوات:  (50) 

، 5410-5494؛ 91، ص 5494-5491؛ 91، ص 5491-5491، 93، ص 5491-5491؛ 59
-5413؛ 91، ص 5413-5411؛ 91، ص 5411-5415؛ 91، ص 5415-5410؛ 91ص 

؛ 11، ص 5411-5411؛ 13، ص 5411-5411؛ 91، ص 5411-5419؛ 91، ص 5419
 .11، ص 5411-5411

 .91، ص 5413-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (55)
 30ري الى المعارف بتاريخ ، تقرير المفتش االدا511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (51)

 .94، ص 31، و5419ايمول 
؛ 91، ص 5413-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لمسنوات:  (53)

، ص 5411-5411؛ 13، ص 5411-5411؛ 11، ص 5411-5419؛ 91، ص 5413-5419
11. 

، ص 5419-5413الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لمسنوات:  (59)
-5411؛  551، ص 5411-5411؛ 555، ص 5411-5411؛ 555، ص 5411-5419؛ 509

 .555، ص 5411
 .1010كانون االول  1مقابمة شخصية مع مديرة المدرسة شيباء ماجد بتاريخ  (51)
التفيض االىمية تختمف من شخص الى اخرى، فكان الطالب االغنياء تتراوح اجورىم كانت اجور مدرسة  (51)

( دنانير في السنة واعفي 1دينارًا في السنة، اما الفقراء فكانت اجور دراستيم ) 31و  19و  51و  51بين 
المصدر من االجور الدراسية قسم من التالميذ من الذين ليس لدييم امكانية مادية. ينظر: منسي مسمط، 

 .315السابق، ص 
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 .1015نيسان  1؛ مقابمة شخصية مع عبد اهلل عريم بتاريخ 311منسي مسمط، المصدر نفسو، ص  (51)
. 94، ص 5494-5491الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (51)

 (.51ينظر الممحق رقم )
 .99، ص 5410-5494التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة الحكومة العراقية، وزارة المعارف،  (54)
 54محاضر مجمس النواب، محضر الجمسة السادسة عشر من االجتماع العادي لمجمس النواب، في  (10)

 (.51. ينظر الممحق رقم )111، ص 5410شباط 
 .93، ص 5411-5415الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (15)
، كتاب مديرية معارف لواء الدليم الى مديرية 1159/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (11)

 .5411تشرين االول  54في  9411المعارف العامة، المرقم 
 .313منسي مسمط، المصدر السابق، ص  (13)
. 91، ص 5413-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (19)

 (.51ينظر الممحق رقم )
، تقرير المفتش االداري ناجي القشطيني الى 511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (11)

 .90، ص 30، و5419تشرين االول  30المعارف بتاريخ 
، ص 5419تشرين الثاني  53( المنعقدة بتاريخ 94، محاضر جمسات مجمس االعمار، جمسة )م.م.أ (11)

5. 
، تقرير المفتش االداري برىان الدين اسعد بكر 1913/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (11)

 .91، ص 31، و5411نيسان  10الى المعارف بتاريخ 
، تقرير المفتش االداري نعيم ممتاز الدفتري الى 1101/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (11)

 .1، ص 11، و 5411ايار  1المعارف بتاريخ 
، ص 5419-5413الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لمسنوات:  (14)

-5411؛  555، ص 5411-5411؛ 550ص  ،5411-5411؛ 550، ص 5411-5419؛ 503
 (.51. ينظر الممحق رقم )550، ص 5411

 .1015تموز  1مقابمة شخصية مع المعمم المتقاعد محمود دلي ال جعفر، بتاريخ  (30)
 االرشيف الخاص بمتوسطة حديثة لمبنين، سجل القيد العام الخاص بالمدرسة. (35)
 .93، ص 5411-5415ير السنوي عن سير المعارف لسنة الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقر  (31)
 .91، ص 5413-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (33)
 سجل مالك مدرسة متوسطة حديثة لمبنين. (39)
 المظفر الى ، تقرير المفتش االداري عبد اهلل511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (31)

 .93، ص 31، و 5419ايمول  30المعارف بتاريخ 
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، 5411-5419الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية عن سير المعارف لمسنوات  (31)

 .94، ص 5411-5411؛ 91، ص 5411-5411؛ 10، ص 5411-5411؛ 94ص 
، كتاب وزارة المعارف الى مديرية معارف المواء 4591/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (31)

 .599، ص 1، و 5415اب  51بتاريخ 
 .93، ص 5411-5415الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (31)
 سجل القيد العام الخاص بمتوسطة )ثانوية( ىيت لمبنين. (34)
 .91، ص 5413-5411، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة الحكومة العراقية، وزارة المعارف (90)
 .91، ص 5419-5413الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (95)
، تقرير المفتش االداري الى مديرية المعارف 511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (91)

 .51، ص 35، و 5419ايمول  30بتاريخ 
 سجل مالك متوسطة ىيت لمبنين (93)
 .515، ص 5411-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (99)
 .91، ص 5411-5411العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  الحكومة (91)
 .93، ص 5411-5415الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (91)
 سجل القيد العام الخاص بمتوسطة الحبانية لمبنين. (91)
 سجل مالك متوسطة الحبانية لمبنين. (91)
، تقرير المفتش االداري ناجي القشطيني الى 511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (94)

 .91، ص 31، و 5419تشرين االول  1مديرية المعارف بتاريخ 
، 5411-5415الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية عن سير المعارف لمسنوات:  (10)

-5411؛ 10، ص 5411-5411؛ 94، ص 5411-5419؛ 91 ، ص5413-5411؛ 93ص 
 .10، ص 5411-5411؛ 91، ص 5411

 .1015اذار  4مقابمة شخصية مع المعمم المتقاعد صبحي راشد الباني، في  (15)
 .311منسي مسمط، المصدر السابق، ص  (11)
 .91، ص 5413-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (13)
، تقرير المفتش االداري برىان الدين اسعد الى 1913/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (19)

 .10، ص 51، و 5411ايمول  9المعارف بتاريخ 
 .313منسي مسمط، المصدر السابق، ص  (11)
 .13، ص 5411-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (11)
 .13المصدر نفسو، ص  (11)
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، تقرير المفتش االداري نعيم ممتاز الدفتري الى 1101/31010د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (11)

 .11، ص 51، و 5411ايار  50يخ المعارف بتار 
 .311منسي مسمط، المصدر السابق، ص  (14)
 (.54االرشيف الخاص بمدرسة متوسطة راوه لمبنين. ينظر الممحق رقم ) (10)
، تقرير المفتش االداري ناجي القشطيني الى 511/31510د.ك.و، ممفات وزارة الداخمية، ممفة رقم  (15)

 .10، ص 34، و 5419الول تشرين ا 3مديرية المعارف بتاريخ 
 سجل مالك متوسطة راوه لمبنين (11)
، 5411-5419الجدول من اعداد الباحث باالعتماد عمى التقارير السنوية عن سير المعارف لمسنوات  (13)

 .91، ص 5411-5411؛ 91، ص 5411-5411؛ 10، ص 5411-5411؛ 94ص 
 سجل القيد العام الخاص بمتوسطة راوه لمبنين. (19)
 .91، ص 5419-5413لحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة ا (11)
 .11، ص 5411-5419الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (11)
 .13ص ، 5411-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (11)
 .131حاتم قاسم القدسي، المصدر السابق، ص  (11)
 .11، ص 5411-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (14)
 .15، ص 5411-5411الحكومة العراقية، وزارة المعارف، التقرير السنوي عن سير المعارف لسنة  (10)
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