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 امللخص:
 

فقد تطرق الى  1292-1291يتناول البحث دراسة أوضاع التعليم في لواء ديالى للمدة 
واقع التعليم العام في اللواء بعد أن كانت أوضاع التعليم متأخرة أواخر العهد العثماني 

بعد ان اصبح العراق عضوا  السّيماو  ها بداية الحكم الوطني شهدت تحسًنا ملحوًظالكن
.وقد توصل البحث الى عدد من 1299في عصبة االمم وحصوله على االستقالل عام 

النتائج من أهمها أن التعليم بدأ يتطور بشكل تدريجي بعد فتح العديد من المدارس 
أعداد الطلبة كما زادت أعداد الكوادر التعليمية  فازدادتاالبتدائية والمتوسطة والثانوية 

 من معلمين ومدرسين وبشكل متصاعد حتى بداية الحرب العالمية الثانية .
كما أن تعليم الذكور كان أوسع من تعلم االناث بسبب طبيعة المجتمع في لواء ديالى 

بعد المرحلة االبتدائية .وسعت الحكومة لتحسين  السّيماالذي كان يحد من تعليم االناث 
صدار العديد من التشريعات العراق من خالل ا قواقع التعليم العام في مختلف مناط

كقوانين وانظمة لتنظيم عمل وزارة المعارف والدوائر التابعة لها لمعالجة مشكالت مهمة 
كاالمتحانات والمناهج الدراسية بعد ازدياد رغبة االهالي لتعليم أبنائهم وزيادة الوعي 

 المجتمعي بأهمية التعليم وفوائده للمجتمع .

 
 :المقدمة

 
بالتممممأخر وعممممدم تلبيممممة حاجممممات المجتمممممع  االوضمممماع التعليميممممة فممممي ديممممالىاتسمممممت 

 فضماًل , المدرسمية والمعمدات واألبنيمة التعليممي الكمادر ونقم  األميمة انتشمار حيثالمحلي 
  كانممممتف  الريفيممممة المنمممماطق فممممي السممممّيماو  ديممممالى  لممممواء فممممي المحلممممي المجتمممممع طبيعممممة عممممن

 الموطني الحكمم بمدايات السمّيما, و مسمتواه وتراجع التعليم تأخر أسباب حدأ والتقاليد العادات
شممممهد فممممي لممممواء ديممممالى تحسممممنا بعممممد االسممممتقالل وتوجهممممت وزارة  , لكممممن التعلمممميمالعممممراق فممممي

المعممارف والحكومممة العراقيممة لتحسممين أوضمماع التعلمميم فممي عممموم الممبالد ومنممه لممواء ديممالى 
ل األول المؤسسمات التعليميمة توزعت مادة البحث على مقدمة وخاتمة وثالثة مباحمث تنماو 
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وتتبممممع  1292-1299وبممممين الثمممماني واقممممع التعلمممميم االبتممممدائي والمتوسممممط  1291-1299
,اعتممممد البحمممث علمممى جملمممة ممممن المصمممادر  1292-1299الثالمممث واقمممع التعلممميم الثمممانوي 

مقممدمتها التقممارير الحكوميممة والتممي كانممت تصممدرها وزارة المعممارف حسممب السممنوات ,فضممال 
الكثيممممر مممممن  عممممنقمممموانين واالنظمممممة التممممي أصممممدرتها وزارة العدليممممة فضممممال عممممن مجموعممممة ال
 المصادر األخرى.

 تمهيد :

اقتصر التعليم في اواخر  العهد العثماني على التعليم في الكتاتيب بشكل        
 م منها مدرسة علياوة في خانقين ,1881ثم ظهرت عدد من المدارس منذ عام  أساسي,

م,وشهد اللواء افتتاح مدارس للبنات منها 1821اللواء عام ومدرسة خريسان في مركز 
,فضال عن المدارس االهلية )االسرائيلية( التي قامت  1211مدرسة في خانقين عام 

حرب بفتحها الجمعيات وقامت باالنفاق عليها, وبالرغم من توقف التعليم خالل مدة ال
ا بعد, و شهد التعليم في أنه المدارس فتحت فيم الإ( 1218-1211العالمية االولى)

اللواء بعض االهتمام في مطلع  الحكم الملكي في مختلف ارجاء البالد ومنها لواء 
 ديالى.                                                                  

 

 ولالمبحث األ

 2911-2912في لواء المؤسسات التعليمية 

ملًكا على العراق اهتماًمما  األوللملك فيصل ظهر مع قيام الحكم الوطني وتتويج ا
رتكممز عليممه االسممتقالل فممي الممبالد وتطورهمما التعليميممة, وذلممك يعممد األسمماس الممذي بالشممؤون ا

تممولى هممذه المسممؤولية وزيممر و وبممدأت الحكومممة العمممل علممى أعممداد المممواطن العراقممي للتعلمميم 
 جهوًدا كبيرة لتطوير المؤسساتل ذب , إذ(1)علي هبة الدين الشهرستاني ُمَحمَّدالمعارف 

أدى ذلممك بممدوره إألممى أعممداد جيممل مممن الشممباب شممارك  ,والتعليميممة وتوجيههمما توجيهًمما وطنًيمما
-1291األول), وبمدأ خمالل حكمم الملمك فيصمل (9)منهم بالحركات الوطنية والقوميمة اعددً 

تحممت, زيممادة أعممداد المممدارس التممي ف عممن طريممقمممام واضممًحا بممالتعليم وذلممك االهت (1299
ة تتفمموق رسممميفممي تلممك المممدارس وأصممبحت المممدارس ال تالميممذمممما أدى إألممى زيممادة أعممداد ال
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, فضمماًل عممن افتتمماح عممدد مممن المممدارس للبنممات فممي تالميممذعلممى المممدارس األهليممة بأعممداد ال
 .(9)الُمّدةتلك 

لبنممات مقتصممرة علممى باممداد والموصممل, حتممى العممام اكانممت بدايممة األمممر مممدارس  إذا 
إألى نظمرة المجتممع العراقمي ومنمه مجتممع ديمالى المذي كمان تسميطر  وذلك يعود .(1)1291
 العشائرية والتقاليد االجتماعية المحافظة. عاداتعليه ال

. وقممد شممهدت تزايممد (1)متميممزة للتعلمميم فممي العممراق ُمممّدة( 1291-1299)ُتعممدا الُمممّدة 
مممدارس البنممين فممي  غ عممددإذ بلممفممي أعممداد المممدارس فممي جميممع األلويممة ومنهمما لممواء ديممالى, 

ليصممل  1299. وازداد فممي عممام (1)( طالًبمما111( مممدارس وعممدد التالميممذ )2) 1299عممام 
طالبما يعمود السمبب فممي ذلمك وعمي االهمالي ورغبممتهم فمي تعلميم اوالدهمم فضممال ( 121إألمى )

, فضمماًل عممن ذلممك لممم يشممهد اللممواء عممن زيممادة اهتمممام المموزارة بممالتعليم والرغبممة فممي تطمموره 
فممي  الجديممدة خمالل تلممك الُممّدة فممتح مممدارس أهليمة, وقممد شمهد اللممواء فممتح عمدد مممن الممدارس

 دولفي الج بين, كما هو م1291-1299مختلفة في المدة  وقرى نواحي
 

 ( 1)جدول ال
حسب مناطق بموزعة  تالميذوعدد ال1291-1291المدة من المدارس التي فتحت 

 .اللواء

 اسم المدرسة المنطقة
عدد 
 التالميذ

 المالحظات

 خرنابات
 قزلرباط

 منصورية الجبل
 ابوصيدا
 بهرز
 قره تبة

 خرنابات االبتدائية
 قزلرباط االبتدائية
 المنصورية االبتدائية

 صيدا أبو
 بهرز االبتدائية
 قره تبة االبتدائية

- 
19 
91 
- 
19 
- 

 
 

 األولفي هذه المدرسة يوجد صفين 
 (18والثاني ) تلميذ( 19يحتوي على )
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تركمممممز فمممممي مدرسمممممة بهمممممرز  تالميمممممذأكثمممممر أعمممممداد ال َأنَّ ( 1) الجمممممدولونالحمممممظ ممممممن 
االبتدائية ثم المنصورية وهذا مؤشر للكثافمة السمكانية لهمذه المنماطق ممن جهمة وربمما زيمادة 

 إألى المدارس من جهة ثانية. أبنائهموعي األهالي إلرسال 
عمدد الممدارس فمي اللمواء بلمغ %, إذ 111شمهد زيمادة بنسمبة  فقمد المدارسأّما عدد  
 .(1)1299( مدارس في عام 2( مدرسة ابتدائية بعد ان كانت )18)1291عام 

ممن القمرن  العشمرينياتمنتصمف عقمد فيما يخ  مدارس البنمات فقمد فتحمت خمالل  
دار يحتممموي علمممى  اسمممتئجارمدرسمممة للبنمممات فمممي مركمممز اللمممواء وذلمممك ممممن خمممالل  العشمممرين 

الفتيمممات ممممن أجمممل المممتعلم  أممممامرسمممة الفرصمممة الوحيمممدة غرفمممة وسممماحة, وقمممد كانمممت همممذه المد
المنمزل, وقمد  أروقمةومن خالل ذلك تستطيع الفتاة الخروج من  ,واألساس لتثقيف المجتمع

واجهممت الفتيممات دراسممتهن فممي ظممل مجتمممع محممافظ مممن الصممعوبة إقناعممه فممي ذهمماب الفتمماة 
االعداديممة توسمطة أو الدراسمة دراسمتها الم كممالإلدراسمتها االبتدائيمة إألمى بامداد  إكممالبعمد 
 .(8)هناك

 مجتممع  ن ذلك أمر طبيعي إذ ما نظرنما إألمى المجتممع العراقمي وممن ضممنهويبدو أ
 مممن الممذهاب إألممى المدرسممة أبنممائهمإذ كممان الكثيممر مممن النمماس يمنممع  الُمممّدةبممان تلممك أديممالى 

 لحاجتهم اليهم في االعمال الزراعية واالعمال اليومية االخرى  .
ممممما تجمممممدر اإلشمممممارة إليمممممه تمممممأرجح  مَّ ممممممدة أعمممممداد التلميمممممذات فمممممي الممممممدارس خمممممالل  َومأ

( 111( تلميممذة, انخفممض عممددهن إألممى )191) 1291العشمرينات فبعممد ان كممان فممي العمام 
مممنهن فممي سممن  نمماثاإلوربممما يعممود ذلممك إألممى قلممة نسممبة , 1298تلميممذة فممي العممام الدراسممي 

ر وهممو الضممائقة الماليممة واألزمممة االقتصممادية , ويظهممر أن سممبب  خمم(2)القبممول فممي المممدارس
مما جعممل الكثيممر مممن األهممالي يعتمممدون َعلَممى 1292الَّتأممي بممدأت مالمحهمما تلمموح با فمماق , مأمَّ

 فتياتهم فأي أعمال حرفية منزلية لسد نفقات المعيشة للعائلة.
م ن مسممؤولية تعلمميي( معلمممات يتممول1فقممد بلممغ عممدد المعلمممات ) عليمممي الكممادر الت َأّممما 

ر إليممه بتقممدير عممالص فممتح صممفوف فممي خممانقين ومنممدلي مممن أجممل تعلمميم االبنممات, ومممما يشمم
 تلميممممذة( 11علممممى ) األولى علممممى أربعممممة صممممفوف احتممممو  التلميممممذاتالفتيممممات, وقممممد وزعممممت 
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( 11)ضممممممة والرابممممع تلميممممذ( 11) فيوجممممد فيممممه أّممممما الصممممف الثالممممث تلميممممذة( 12) والثمممماني
 .  (11)تلميذة

علممى االهتمممام بممالواقع التعليمممي والتربمموي فممي العممراق, ومممن أجممل تشممجيع الحكومممة 
لممموزارة المعمممارف وذلمممك لتباطئهممما فمممي تنفيمممذ  ممممن أعضممماء مجلمممس النمممواب وجهمممت انتقمممادات
 .(11)في البالد اإللزاميمشروع التعليم 

على مقتمرح اسمتحداث  1291الثانية في عام  (19)وقد وافقت وزارة جعفر العسكري
ات(, وذلمممك ممممن أجمممل القيمممام باألعممممال اْسممممأ )مفتشمممية التدريسمممالمعمممارف بأ وزارة  فمممي مديريمممة

عمممدة منمممماطق  1291-1298اإلداريمممة فمممي المعمممارف العاممممة, كمممما اسمممتحدثت فمممي الممممدة 
فأممي  تسممتحدثامنطقممة   خممرللمعممارف وكممان مممن ضمممنها منطقممة معممارف لممواء ديممالى وهممي 

 .(19)عهد االنتداب البريطاني
 
( صمدور العديمد ممن القموانين 1299-1298الممدة ) ممنشهد نظام التعليم في العراق  وقد

يََّما قانون المعارف العام رقم ) الحاجمة  المى هذا القمانون راأشوقد , 1292( لسنة 98والسأ
 عن طريمقوافقة مجلس الوزراء, وذلك بم والذي حظيلوضع )نظام لالمتحانات العامة(, 

وضمممممع نظمممممام لالمتحانممممممات )البكالوريممممما( للمحافظممممممة علمممممى مسمممممتوى التعلمممممميم فمممممي مختلممممممف 
 .(11)المدارس
إذ حممممدد مممممدة , 1291( لسممممنة 12( رقممممم )األميريممممة رساالمممممد)قممممانون عممممن فضمممماًل  

. وللنهممموض التالميمممذالممممدارس مجاًنممما لجميمممع فأمممي تلمممك والدراسمممة  أعممموامالدراسمممة فيهممما سمممتة 
)قممانون المممدارس الثانويممة  1291( لسمنة 11ع قممانون رقممم )بمالواقع التعليمممي فممي المبالد شممر 

ت أسسمم. ويبممدو ان تلممك القمموانين قممد (11)تنظمميم عمممل وزارة المعممارف إألممى الرسمممية( وهممدف
ما يمنعكس إأيجاًبما َعلَمى مسمتوى أسس علمية صمحيحةلبناء نظام تربوي سليم بني على  , مأمَّ

األلوية العراقّية, عشمية دخمول العمراق فأمي الخدمات التعليمية المقدمة فأي لواء ديالى وبقية 
 .1299عصبة األمم وحصوله َعَلى االستقالل عام 
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 المبحث الثاني                                          

 2919-2911في لواء ديالى  واقع التعليم االبتدائي والمتوسط 

 .1211-1219التعليم االبتدائي  وال.أ
 األولتشمرين  9دخل التعليم مرحلمة جديمدة بعمد دخمول العمراق عهمد االسمتقالل فمي  
بممممدأت وزارة  الُممممّدةوخمممالل تلمممك  ,(11)(األمممممبعمممد ان أصمممبح عضمممًوا فمممي )عصمممبة  1299

عليهما,  األلويمةومراعاة توزيع التعليمية توسيع المناطق و المعارف السعي لتطوير التعليم 
حممد عشممر مديريممة أأربممع منمماطق للمعممارف أصممبحت  المعممارف مكونممة مممن كانممت فبعممد ان
منطقممة )لممواء ديممالى ولممواء الممدليم( مديريممة معممارف واحممدة منفصمملة عممن مديريممة  توأصممبح

عمممممين ممممممدير معمممممارف ومشمممممرف خممممما  لمتابعمممممة شمممممؤون المديريمممممة وتمممممم تمعمممممارف بامممممداد, 
 .(11)المستحدثة
وتحديد المهمام وبعد تنظيم أعمال وزارة المعارف وتوزيع المسؤوليات والصالحيات  

 الثانيممة  (18)الوظيفيممة ألقسممام المموزارة, صممدر نظممام المعممارف فممي عهممد وزارة جميممل المممدفعي
(, إذ تشممكلت وزارة المعممارف فممي ديمموان المموزارة التممي 1291 ب  91-1291شممباط  91)

 :(12)من تتألف
)الممموزير, مالحمممظ, مجلمممس الممموزارة( مسمممؤوليتهم اتخممماذ القمممرارات : ويضمممم المقمممر العمممام:  .1

والممممدارس الثانويمممة والمتوسمممطة  األلويمممةفمممي اختيمممار المرشمممحين لمديريمممة معمممارف  والنظمممر
 .(91)ودور المعلمين وغيرها من المسؤوليات 

الموزير وتقمع ممن  أمماممن مدير عام ويكمون مسمؤول : مديرية المعارف العامة: تكونت .9
المكتبمممة و  واألوراقضممممن همممذه المديريمممة عمممدة شمممعب همممي )المحاسمممبة والهندسمممة والطباعمممة 

 .(91)(األلويةالعامة ومديرية التربية الدينية ومديرية معارف 

دائرة مراقبة التعليم العامة: يشرف عليها ممدير المعمارف العمام وتتمألف ممن عمدة فمروع  .9
 .(99))شعبة الترجمة والتأليف, هيئة المراقبين(

مراقبمة  وأعضماءممدير المعمارف  يضممومهمتمه مراقبمة التعلميم و  مجلس المعارف العمام: .1
إدارة المعمارف ومديريمة لمواء بامداد ومالحمظ ب التعليم االبتدائي والثانوي والقروي, ومديرية
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وكليمممممة  ا ثمممممارديممممموان كاتًبممممما للمجلمممممس فضممممماًل عمممممن المممممدوائر الملحقمممممة بمممممالوزارة كمديريمممممة 
 .(99)الحقوق

إذ  الثَّانيمممة,تعمممديالت علمممى نظمممام المعمممارف فمممي عهمممد وزارة ياسمممين الهاشممممي  أجريمممتوقمممد  
( لسمممنة 91وضمممعت برنامًجممما تعليمًيممما متطممموًرا, إذ اسمممتحدثت نظمممام جديمممد للمعمممارف رقمممم )

ائر ممن المدو  اعمددً الَّمذأي ضمّم  بموجبه ممن ديموان الموزارةت هيكلية الوزارة , وقد تألف1291
: المممديوان )المقمممر العمممام, مديريمممة المعمممارف, مديريمممة التمممدريس والتربيمممة العاممممة وهيئمممة همممي

 :ا تيةل هذه الدوائر األقسام التفتيش(, وتشم
 .(91)المكتب الخا (-المقر العام : )الوزير .1

ممممن عمممدة شمممعب )شمممعبة التعلممميم الثمممانوي,  وتتمممألفممممدير عمممام  يرأسمممها مديريمممة المعمممارف: .9
 وشمممعبة االبتمممدائي, وشمممعبة الصمممحة... الممم (. أّمممما تشمممكيالت المعمممارف فقمممد تألفمممت ممممن

عادتها األلويةمديرية معارف  مديريمة معمارف لمواء ديمالى  أعيمدتإألى خمس منماطق,  وا 
 .(91)ضمن منطقة لواء باداد

 مديرية التدريس: بإدارة مدير عام متخص  بالتربية والتعليم. .9

 تالميممذال أخممالقمفتشممي المنمماطق ومهمممتهم مراقبممة  وأعضمماءهيئممة التفتمميش: مفممتش عممام  .1
 .(91)والمعلمين والموظفين

واهتمممممت وزارة المعممممارف بممممالتعليم االبتممممدائي وانعكممممس علممممى زيممممادة عممممدد المممممدارس  
 .(91)تلميًذا( 1181ها )تالميذ( مدرسة وبلغ عدد 91االبتدائية في لواء ديالى إألى )

وعلى الرغم مما كان يعانيه التعليم من معوقات تقف في طريق تقدمه لكن فتحمت  
نممواحي اللممواء وهممذا التطممور الملحمموظ فممي  فممي مختلممف سفممي لممواء ديممالى عممدد مممن المممدار 

ثقافممة المجتمممع بشممكل عممام,  يشممكل القاعممدة األساسممية لبنمماء ألنممه ,مجممال التعلمميم االبتممدائي
( مدرسمة ابتدائيمة 98إألمى ) 1299وقد ازداد عدد المدارس االبتدائية حتى وصل في عام 

علمى المدخول فمي  التالميمذ لإقبانتيجة لتزايد  جاءت هذه الزيادة َأنَّ ويظهر  .(98)في اللواء
المممدارس ورغبممة األهممالي فممي تعلمميم أوالدهممم, فضمماًل عممن تحسممين ميزانيممة التربيممة والتعلممميم 

كمممما شمممهدت الكممموادر التعليميمممة خمممالل , ممممة نحمممو افتتممماح مزيمممًدا ممممن الممممدارسوتوجمممه الحكو 
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لمممين أعممداد المع يبممين( 9تطمموًرا ملحوًظمما لكممال الجنسممين والجممدول ) 1298-1299 الُمممّدة
 ة.تلك المد من والمعلمات 

 

 

 ( 9جدول )ال
 (92).1211-1219أعداد المعلمين والمعلمات في لواء ديالى 

 المجموع عدد المعلمين عدد المعلمات السنة
1299-1299 
1291-1291 
1291-1291 
1291-1298 

11 
99 
91 
91 

21 
21 
191 
119 

111 
118 
111 
112  

 

المعلمممين والمعلمممات بشممكل مطممرد حتممى العممام ( تزايممد أعممداد 9ويبممدو مممن الجممدول ) 
, فضمماًل عممن ان العممدد الكلممي كممان فممي تزايممد لكممال الجنسممين مممما يؤشممر تحسممًنا فممي 1298

نعكممس ايجابًيمما علممى العمليممة التعليميممة فممي لممواء امممما  رسممميةالكممادر التعليمممي للمممدارس ال
 . نذاك ديالى

-1299الممممدة ) فممميفقمممد كمممان  ,الدراسمممية كافمممة احممملالتالميمممذ فمممي المر أّمممما أعمممداد  
ناثو ( طالًبا )ذكور 9111( في مدارس اللواء كافة )1299 , واستناًدا لقمرار مجلمس (91)(ا 

فممتح مممدارس  األلويممةقممرر مجلممس مممديري  بالتوسممع فأممي فممتح المممدارس 1291المموزراء العممام 
فمي  األلويمة, وقمد قمرر فمي اجتمماع ممديري المعمارف فمي األلويمة( فمي مختلمف 18عددها )

إذ  ,( مممدارس1مممن المممدارس وكممان نصمميب لممواء ديممالى منممه ) عممددفممتح  1291تممموز  9
فتحممت فممي نممواحي مختلفممة مممن اللممواء, وفتحممت فممي كممل مممن )سممراجق, الوجيهيممة, الهويممدر, 

, كمممما قاممممت وزارة المعمممارف (91)للبنمممات( )السممعدية(دلممي عبممماس, بعقوبمممة للبنمممات, وقزلرباط
المممممدارس االبتدائيممممة, وذلممممك خممممالل المممممدة  عب فمممميوالُشمممم بممممإجراء توسممممع بأعممممداد الصممممفوف

, فضممماًل عممن رغبممة األهممالي فممي تعلممميم التالميممذبسممبب الزيممادة فممي أعممداد  1291-1298
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حتممى بلممغ عممدد التالميممذ للعممام الدراسممي  أوالدهممم, مممما أدى بممدوره إألممى زيممادة أعممداد التالميممذ
فمتح  1291عمام , لذلك قررت وزارة المعارف في تلميذة( 111( طالًبا و)9118) 1291

إذ كانت ممن ضممنها فمتح ممدارس  ,( مدرسة99مدارس في منطقة معارف باداد عددها )
. (99)1291-1291( ممممممدارس للبنمممممين للعمممممام الدراسمممممي 8تقمممممرر فمممممتح )ففمممممي لمممممواء ديمممممالى 

ومدرسممة أوليممة فممي  ,ومهممروت ,وهممورين شمميخان ,وعممواد السمملطان ,ةنمموالمممدارس هممي )بروا
إذ قمممرر مجلمممس  ,كمممما تمممم التوسمممع فمممي أعمممداد المعلممممين, (99)خمممانقين وُأخمممرى فمممي منمممدلي(

ليصممبح تسممع معلمممين سممت مممن  المعلمممين أعممداد زيممادة  العممام فممي باممداد مممديري المعممارف
وقمممد كمممان همممذا التوسمممع فمممي ممممدارس )منمممدلي للبنمممين ومنمممدلي المممذكور وثمممالث ممممن االنممماث 

 .(91)(والعنبكية ش,والحوي األغوات,وجديدة  ,صيدا وأبوللبنات, 
(, إذ شممممهد لممممواء ديممممالى 1291-1291المممممدة ) فمممميتوسممممعت المممممدارس االبتدائيممممة للبنممممات 

فممي  بممينغبممات فممي التعلمميم, كممما مار المممن مممدارس البنممات االبتدائيممة السممتقبال  عممددافتتمماح 
 (9الجدول )

 

 (1جدول )ال
( موزعة حسب أقضية 1211-1211المدارس االبتدائية للبنات في لواء ديالى ) 

 .(91)يهاللواء ونواح

 المالحظات اسم المدرسة القضاء/الناحية السنة

1291 

  الخال  االبتدائية الخال 

 مندلي للبنات مندلي

في بداية  أنشأتفي مركز القضاء 
األمر في مكان المدرسة الرشدية 
 التي شيدت في العهد العثماني

  خانقين االبتدائية خانقين 1291

  الزهراء االبتدائية بعقوبة 1299

  قره تبة االبتدائية قره تبة 1291
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  االبتدائية ةالنجا بعقوبة

1291 
 مدرسة مختلطة )للبنين والبنات( المنذرية االبتدائية خانقين

  السعدية للبنات السعدية

 
( تفمموق أقضممية بعقوبممة وخممانقين فأممي فممتح مممدارس َعلَممى بقيممة 9يتبممين مممن الجممدول )        

توسممًعا فممي عممدد  1298-1291هدت معظممم مممدارس ديممالى فممي المممدة أقضممية اللممواء, وشمم
 نسممب ا تممي يبممينوالجممدول  التالميممذالصممفوف والشممعب فيهمما السممتيعاب العممدد المتزايممد مممن 

 التوسع.
 ( 4جدول )ال

 (91)1211-1214التوسع في عدد الصفوف والشعب في المدة 

 نسبة التوسع المجموع عدد الشعب عدد الصفوف السنة
1291-1291 111 9 119 11% 
1291-1291 111 9 111 11% 
1291-1291 181 1 188 18% 
1891-1298 911 9 919 91 % 

 

 ( اسمممممممتمرار أعمممممممداد الصمممممممفوف والشمممممممعب خمممممممالل الممممممممدة 1الجمممممممدول )يتبمممممممين  ممممممممن  
 ( زيمممادة النسمممبة1291-1291شمممهد العممام ) فأمممي حممين %,11( ونسممبتها 1291-1291)

, وهمي زيمادة جيمدة السمتيعاب األعمداد 1298-1291% في العمام 91% ثم إألى 18 إألى
 المتزايدة.

, التالميممممذويمكممممن بيممممان أعممممداد المممممدارس االبتدائيممممة والصممممفوف وأعممممداد المعلمممممين و 
مميََّما االبتممدائي منممه ( كممما 1291-1291خممالل المممدة ) وحاجممة مجتمممع ديممالى للتعلمميم, والسأ

 (.1في الجدول )
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 ( 1جدول )ال

 أعداد المدارس االبتدائية وأعداد المعلمين والصفوف والتالميذ 
 .(91)حسب األقضية والنواحيب( موزعة 1211-1214خالل المدة )

 القضاء/الناحية السنة
عدد 
 المدارس

عدد 
 الصفوف

عدد 
 المعلمين

 عدد التالميذ

 
1291-1291 

 

 بعقوبة
 خانقين
 مندلي
 دلتاوه

19 
8 
1 
19 

19 
91 
91 
11 

18 
12 
11 
98 

1111 
111 
191 
291 

 9191 191 119 11  المجموع

 
1291-1291 

 بعقوبة
 خانقين
 مندلي
 دلتاوه

11 
1 
1 
11 

11 
99 
98 
19 

11 
91 
11 
91 

1291 
118 
111 
1181 

  1191 199 111 19  المجموع
 

فمي  التالميمذ( هناك زيادة جيدة في أعداد الصفوف والمعلمين و 1)من الجدول  يتبين     
ر شم, همذا يؤ (98)1291-1291هي عليه فمي السمنة السمابقة  َعمَّا, 1291-1291السنة 

 في ديالى.االبتدائي كمًّا تحسن في حالة التعليم 
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 :1211-1211التعليم المتوسط  ثانيا.
وأعممداد المممدارس االبتدائيممة بممدأت الحاجمممة  التالميممذالزيممادة فممي أعممداد تلممك نتيجممة ل 

التالميممذ دراسمماتهم بعممد  إكمممالتتطلممب توسمميع وتطمموير التعلمميم المتوسممط والثممانوي مممن أجممل 
المرحلمممة االبتدائيمممة وذلمممك لصمممعوبة المممذهاب إألمممى بامممداد فقمممد فمممتح فمممي العمممام  فمممي تخمممرجهم
 .(91)االبتدائيةوكانت إدارته مرتبطة بمدرسة بعقوبة  ,صف واحد لألول المتوسط 1291
تأخر في , كان هناك وعلى الرغم من التوسع والزيادة في فتح المدارس االبتدائية  

التعليم في مرحلة المتوسطة فلم تفتح سموى مدرسمة متوسمطة واحمدة سمميت مدرسمة بعقوبمة 
 إكممالالثالمث المتوسمط ال تسمتطيع  فمي, وعنمدما تتخمرج التلميمذات 1299للبنات في عمام 
وصعوبة السفر إألى  من جهة الدراسة في اللواء كمالإل إعداديةلعدم وجود  دراستها وذلك

 .(98)باداد من جهة ُأخرى
( متوسممطة بعقوبممة للبنممين ليصممبح فممي 1291-1291) الدراسممي فتحممت فممي العممامو  

ى للبنمات وُأخمرى للبنممين, وقمد احتموت متوسمطة بعقوبمة للبنمين علممى األولماللمواء متوسمطتين 
( 121)طالبهما ثالث صفوف وشعبة واحدة وتدار من قبل خمسة مدرسين, وقد بلغ عدد 

 .(92)مدرس طالبالكل مجموعة من  يدرسموزعين على عدد الصفوف و طالبا 
عمممة , موز 1298-1299فمممي الممممدارس المتوسمممطة فمممي الممممدة الطمممالب أّمممما أعمممداد 

 (1يبينه الجدول )حسب الجنس والصفوف فب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1جدول )ال
 حسب الجنس والصفوف بأعداد التالميذ في المدارس المتوسطة موزعين 

 (11) .1211-1211في المدة 

 السنة
 الصف الثالث الصف الثاني الصف األول

 المجموع
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

1299-1291 11 8 11 - 91 - 191 
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1291-1291 111 8 18 1 11 8 911 
1291-1291 11 1 81 1 19 8 991 
1291-1298 28 11 21 8 92 9 911 

 

( تفوق أعداد التالميذ ممن المذكور علمى أعمداد التلميمذات فمي 1) الجدولمن  يتبين 
المتوسمط وحتممى الصمف الثالمث المتوسمط, كمما نالحممظ  األولجميمع الصمفوف ممن الصمف 

, وثمم بمدأ 1291-1291قمد وصملت ذروتمه فمي عمام  للصمف األول مجموع أعمداد المذكور
ويعممود سممبب االنخفمماض الممى قلممة االهتمممام بممالتعليم  1291-1291باالنخفمماض فممي سممنة 

-1291 دمممةبالسممنة القاليعممود بالزيممادة  فممي مرحلممة المتوسممطة مممن قبممل المموزارة المعنيممة ,
فممممي مختلممممف الصممممفوف للمرحلممممة  11-8بممممين  نمممماثتراوحممممت أعممممداد اإل فأممممي حممممين, 1298

 , وهو أمر طبيعي فأي مجتمع زراعي محافظ مثل مجتمع ديالى.المتوسطة
 

 المبحث الثالث                                    

 2919-2912عليم الثانوي في ديالى واقع الت

نممماممما لممميس فممي لممواء ديمممالى فحسممب ا متمممأخر نوًعمم (اإلعممداديالتعلمميم )ُيَعممدا  فمممي  وا 
ذلمممك نتيجمممة للحاجمممة للتعلممميم الثمممانوي, تمممدريجًيا, و , ولكمممن بمممدأ يتطمممور ألويمممة العمممراقمختلمممف 

. وقمد بمذلت وزارة المعممارف (11)فأصمبحت الحاجمة ملحمة لفمتح الممدارس الثانويمة فمي العمراق
ة لزيممممادة الحاجممممة لمثممممل هممممذه ونتيجمممم الدراسممممية المرحلممممة تلممممكجهودهمممما مممممن أجممممل االهتمممممام ب

السممملطات المسمممؤولة لفمممتح الممممدارس تشمممجيع  واء ديمممالى ممممما دفمممع األهممماليالممممدارس فمممي لممم
 وأخمذت, وذلك من خالل تقمديم التبرعمات لفمتح الممدارس مختلف أنحاء العراقفأي الثانوية 

 أرجماءووزعت هذه المدارس فمي  1291-1299 الُمّدةبعد ذلك تزداد أعداد المدارس في 
 .               ختلفة من العراقم

االهتمام الكافي بمالتعليم  ومن نافلة القول ان اإلدارة المحلية في لواء ديالى لم تولأ 
إذ تقرر فتح مدرسة ثانوية في بعقوبمة للبنمين وهمي أول ثانويمة  1291في عام إأالَّ الثانوي 
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( طالًبمما 119إألممى ) هاتالميممذإذ وصممل عممدد  طممالبال افتحممت فممي اللممواء, وقممد توافممد عليهمم
 .(19)موزعين على أربعة صفوف

 

مقسمم إألمى  القسمم االعمدادي نظمام التعلميم فمي الثانويمة, َأنَّ ومما تجدر اإلشمارة إليمه 
المدرسمة  بوصمفها(, وقمد تقمرر فمتح قسمم داخلمي فمي المدرسمة للطلبمة أدبميفرعين )علممي, 

معممممارف  مديريممممة الوحيممممدة فممممي اللممممواء يشممممرف عليممممه موظممممف خمممما  يممممتم تعينممممه مممممن قبممممل
علمى التعلميم الثمانوي فمي  اإلقبمالتتزايمد نتيجمة لزيمادة  التالميمذأعمداد  أخذت. وقد (19)ديالى

 .(11)( طالًبا991) 1292في المدرسة عام  التالميذبلغ عدد و مختلف أنحاء اللواء, 
 نكليزيمممممة,االواللامممممة  ,اللامممممة العربيمممممة تفيممممما يخممممم  منممممماهج الدراسمممممة فقمممممد تضممممممنو  

 ,والطبيعيممممات ,والكيميمممماء ,والفيزيمممماء ,والعلمممموم ,والهندسممممة والحسمممماب ,لتمممماري والجارافيممممة وا
 .(11)والرسم والرياضة

مصمر وسموريا ممن خريجمي  ممنأّما الكادر التدريسمي للمدرسمة فقمد كمانوا المدرسمين  
الجامعات في بيروت ولندن وسوريا, فضاًل عن خريجي دار المعلممين العمالي فمي بامداد, 

( 11, وازداد إألممى )1291( مدرًسمما فممي هممذه المدرسممة عممام 11وقممد بلممغ عممدد المدرسممين )
وال تلبممي طممموح األهممالي فأممي لممواء  لكنهمما زيممادة ضممئيلة جممًدا, (11) 1292مدرًسمما فممي عممام 

 .ديالى
-1291يجمممب ذكمممره أن نظمممام االمتحانمممات  شمممهد تبمممداًل واضمممًحا فأمممي الُممممّدة  وممممما

نظممام االمتحانممات )البكالوريمما( بموجممب قممرار مممن وزارة المعممارف بموافقممة , فقممد َأقممر 1292
, ووضممعت الئحممة مممن قبممل وزارة المعممارف لهممذا 1291مممن مجلممس المموزراء فممي  ذار عممام 

من موادهممما ال تعطمممي وزارة المعمممارف شمممهادة ( ممممادة, وممممن ضممم91النظمممام احتممموت علمممى )
حصمممل الطالمممب إذا االمتحمممان أو  ذلمممكبعمممد اجتيممماز إأالَّ )ابتدائيمممة أو متوسمممطة أو ثانويمممة(, 

%( في مادتين يعيد االمتحان, كما حمددت موعمد االمتحانمات ممن ضممن 11على درجة )
الرسمممية وهممي  المممدارسفأممي الممذين يشممتركون باالمتحانممات  أجممور التالميممذموادهمما, وحممددت 

. وقممد كانممت االمتحانممات فممي لممواء ديممالى تجممرى فممي (11)( روبيممة فممي المممدارس الثانويممة11)
ى, وقمد شمملت ممواد االمتحانمات األولممركز اللواء )بعقوبة(, فمي مدرسمة بعقوبمة االبتدائيمة 
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الصممممحة( و , اإلنشمممماءو الرياضمممميات, و االجتماعيممممات, و , النكليزيممممةاللاممممة او )اللاممممة العربيممممة, 
 .(18)دراسية االمتحانات نهاية كل سنة وتجري

التقريممر السممنوي لمموزارة المعممارف عممن أعممداد المشممتركين فممي االمتحانممات  أشمماروقممد 
المشممتركين  التالميممذإذ بلممغ عممدد  ,1291-1299ام فأممي لممواء ديممالى عممللدراسممة المتوسممطة 

, أّمممما (12)( طالًبممما19( ممممنهم ورسمممب )8( طالًبممما, ونجمممح )91فمممي االمتحانمممات البكالوريممما )
نممماثالممممدارس االبتدائيمممة فبلمممغ عمممدد المشمممتركين فمممي االمتحانمممات )ذكمممور و  ( طالًبممما 112( )ا 

( طالًبا فقط من الذكور, في حمين بلمغ عمدد المشمتركين فمي 91( ورسب )89فنجح منهم )
( إناث( طالًبا )ذكور, 11) 1291االمتحانات في المدارس المتوسطة في اللواء في عام 

تقممارير  أشممارت, كممما طممالبال( مممن 91ورسممب ) طالبممة( طالًبمما و 91)وبلممغ عممدد النمماجحين 
فمي الممدارس الثانويمة إذ اشمترك فمي طلبمة الإألمى أعمداد  1298-1291وزارة المعارف عام

فبلمممغ  نممماث, وأّمممما اإلطالًبممما( 8( طالًبممما ورسمممب )11( طالًبممما, نجمممح ممممنهم )12االمتحانمممات )
. (11)واحممدة فقممط طالبممة( ورسممبت 9) ( فممنجحن مممنهن9عممدد المشممتركات فممي االمتحانممات )

ويبدو من األعداد المذكورة َأنَّ نسبة النجاح قمد فاقمت نسمبة الرسموب, وهمو مؤشمر إأيجمابي 
َعَلى نجاح تجربمة االمتحانمات المركزيمة )البكالوريما( فأمي بدايمة تطبيقها.وهكمذا شمهد التعلميم 

ناهج الدراسية أعداد تحسنا واضحا في المدارس والم 1292-1299العام في لواء ديالى 
الطلبممممة والمعلمممممين والمدرسممممين فضممممال عممممن فممممتح صممممفوف جديممممدة وتحسممممين تعلمممميم االنمممماث 

بعمممد المحممماوالت االصمممالحية لممموزارة المعمممارف ممممن خمممالل سمممن القممموانين واصمممدار  والّسممميما
االنظمة التي ادت الى تحسين في أداء مؤسسات التعلميم العمام فمي لمواء ديمالى قبيمل بيمان 

فق لتتممرك أثارهمما السمملبية علممى مجمممل لميممة الثانيممة التممي بممدأت تلمموح بمماألالعا انممذار الحممرب
   االوضاع الداخلية في العراق ومنها اوضاع التعليم .
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 -توصل البحث الى عدد من النتائج من اهمها :

 
والثانوية والمتوسطة بعد فتح العديد من المدارس االبتدائية  التعليم.حصول تطور في 1

الطلبة الراغبين بالتعليم في المدارس الرسمية والزيادة الملحوظة  أعدادعن زيادة  فضاًل 
الكوادر التعليمية من المعلمين والمعلمات ومدرسين ومدرسات وذلك لسد  أعدادفي 

من والّسيما في المناطق الريفية  ,النق  في الكوادر التعليمية في الكثير من المدارس
 اللواء.

, إذ اإلناثعلى مدارس تفوقت  مدارس الذكورإأالَّ َأنَّ على الرغم من االهتمام بالتعليم .9
من قبل السلطات المسؤولة,  لإلهمالكانت الفتاة تعاني من صعوبة التعليم وهذا يعود 

لدراستها  إكمالهاما السيّ و عن طبيعة المجتمع الذي كان يمنع من تعلم الفتاة  فضاًل 
لعدم وجود مدارس متوسطة للبنات في لواء ديالى من جهة وعدم  ,نويةالثا أو المتوسطة
تعليم  خرأمما  أخرىبناتهم للتعلم خارج اللواء من جهة  إرسالعلى األهالي موافقة 
ثالثينيات من القرن ال أواخرمقارنة بتعلم الذكور لكن هذه النظرة خفت حدتها  اإلناث
في المجتمع بشكل  نبأهمية تعليم بناتهم ليأخذن دوره األهاليبعد زيادة وعي  العشرين
 صحيح.

 

بذلت الحكومة المركزية ممثلة بوزارة المعمارف جهمود كبيمرة لتحسمين واقمع التعلميم العمام . 3 
 والّسميمامن خالل اصمدار التشمريعات كمالقوانين وأنظممة لتحسمين واقمع الخمدمات التعليميمة 

بإرسمممال دراسمممية بعمممد أن ازدادت رغبمممة االهمممالي معالجمممة موضممموع االمتحانمممات والمنممماهج ال
  .بنائهم للتعليم بعد زيادة الوعي لديهم بأهمية التعليم وفوائدهأ
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Abstract 

This research studies the educational situation in Diyala province 

from 1922 to 1939 which was a bit late at the end of the Ottoman 

age and the beginning of the national government, and which was 

improved after independence at 1932. One of the most important 

conclusions that this research reached is that education started to 

improve gradually after opening many primary, intermediate and 

secondary schools; a matter which led to the increase of students 

and educational staffs in a heightened manner from the beginning 

at the second world war .This study also revealed that the 

education of males in Diyala was wider than females because of 

the nature of society which affects females` teaching after 

finishing the primary stage. The government tried hard to improve 

the public educational situations throughout Iraq by regulating 

certain laws to legislate the work of the Ministry of Education to 

solve important problems like testing and curriculum especially 

when people`s awareness has been increased to teach their children 
. 
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 -: والمصادر الهوامش
 

 

                                                 

ممد علممي هبممة الممدين الشهرسممتاني )(1) ممد علممي هبممة 1881(: ولممد عممام 1211-1881ُمَحمَّ , وهممو ُمَحمَّ
به لقب الشهرستاني النتقال أسرته إألى إيمران وسمكن فمي  بن السيد حسن العايد الحسني, الحق الدين

مدينمممة شهرسمممتان لممممدة ممممن المممزمن, درس العلممموم علمممى يمممد والمممده, وبمممدأ الكتابمممة والتمممأليف فمممي الثالثمممة 
ان والعشمرين مممن عمممره, لممه عممدة مؤلفممات مممن أبرزهما )الهيئممة واإلسممالم(, شممارك فممي ثممورة العشممرين وكمم

من رجالها البارزين اعتقل على أثرها ثم أطلق سراحه نتيجمة إعمالن العفمو العمام, تقلمد منصمب وزيمر 
للمعممارف وعمممل علممى تحقيممق طموحاتممه تجمماه التعلمميم وتطممويره فممي العممراق وقممد زادت أعممداد المممدارس 

ي حتمممى المستشمممار البريطمممان (Farl)خمممالل ُممممّدة عملمممه فمممي الممموزارة, وقمممد كمممان معارًضممما لسياسمممة فمممارل
تخلمم  منممه فممي وزارة المعممارف عنممدما قممدم برسممي كمموكس المنممدوب السممامي البريطمماني إألممى العممراق, 

ممد علممي هبممة الممدين عممام  بممين العممراق وبريطانيمما. 1299علممى إثممر رفضممه معاهممدة  1299اسممتقال ُمَحمَّ
العممراق فممي  للمزيمد عممن دوره فمي السياسممة التعليميمة ُيْنَظممُر: راهمي مزهممر العمامري, وزراء المعممارف فمي

, 9112, تشممرين األول 8, مجلممة دراسممات تربويممة, العممدد 1299-1291عهممد االنتممداب البريطمماني 
 82-21. 

ممد حسممين الزبيممدي, التربيممة والتعلمميم, بحممث ضمممن كتمماب حضممارة العممراق, مطبعممة دار الحريممة (9) ُمَحمَّ
 .991-911(,  1281, )باداد, 19للطباعة, ج

دار السممممالم, )باممممداد,  , مطبعممممة1علمممميم االبتمممدائي فممممي العممممراق, طصمممالح فلمممميح حسممممن, جارافيممممة الت(9)
1212  ,)11-18. 

, مطبعممممة 1299وزارة المعممممارف, دائممممرة المعممممارف العامممممة, تقممممويم العممممراق لسممممنة (الحكومممممة العراقيممممة 1)
؛ أحمممد فكمماك البممدراني, التعلمميم فممي العممراق إبممان العهممد الملكممي, 91(,  1299العممراق, )باممداد, 

 .111,  9111ية التربية األساسية, جامعة الموصل, العدد الرابع,أبحاث كل مركز
, مركمممز دراسمممات الخلممميج 1299-1812إبمممراهيم خليمممل أحممممد, تطمممور التعلممميم الممموطني فمممي العمممراق (1)

 .119-119(,  1289العربّي,)البصرة, 
 .111أحمد فكاك البدراني, المصدر السابق,  (1)
, دار التالميممذ للطباعممة والنشممر, )بيممروت, 1211-1291سمماطع الحصممري, مممذكراتي فممي العممراق (1)

1291  ,)198. 
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(, 1281(عالوي عبد الرزاق الخشالي, , لمحات من تاري  بعقوبمة القمديم, مطبعمة أسمعد, )بامداد, 8)
 99. 
, 1298-1291الحكومممممة العراقيممممة, وزارة المعممممارف, التقريممممر السممممنوي عممممن سممممير المعممممارف لسممممنة (2)

 .11(,  1292مطبعة الحكومة )باداد, 
 .11المصدر نفسه,  (11)
, أطروحمممة دكتممموراه 1299 – 1291(عممدنان هريمممر جمممودة الشممجيري, النظمممام اإلداري فمممي العممراق 11)

 .111-111,  9111)غير منشورة(, كلية ا داب, جامعة باداد, 
 

(: ولد ُمَحمَّد بن مصطفى بن عبد الرحمن العسكري فمي بامداد 1291-1881جعفر العسكري )(19)
إلكمممال الدراسممة  1211, نشممأ فممي احيائهمما الشممعبية, سممافر إألممى اسممتانبول عممام 1881أيلممول  11فممي 

, وخمممدم فمممي الجممميش التركمممي 1211فمممدخل المدرسمممة العسمممكرية وتخمممرج فيهممما برتبمممة ممممالزم فمممي نيسمممان 
, عمممل مممع فيصممل األول فممي حكومتممه 1211السممادس المممرابط فممي العممراق, انضممم إألممى ثممورة الحجمماز 

, وعممين وزيممًرا للممدفاع فممي حكومممة عبممد 1291تشممرين األول  11, عمماد إألممى باممداد فممي 1218-1291
, عين 1299تشرين الثاني  11الرحمن النقيب, ظل وزيًرا للدفاع في الوزارة النقيبة الثانية والثالثة إألى 

فممي  , وانتخممب نائًبمما عممن لممواء ديممالى1291 ب  19إألممى  1299تشممرين الثمماني  99رئيًسمما للمموزراء فممي 
, شال منصمب وزارة الخارجيمة والمدفاع فمي 1298كانون الثاني  11إألى  1291المجلس النيابي عام 

ثم أصبح رئيًسا لمجلس النواب للمرة الثانية في أول تشرين  1291 ذار  12وزارة نوري السعيد الثانية 
لجميش المذي , ذهب لمواجهمة قمادة االنقمالب فلقمي مصمرعه برصما  ا1291األول  تشرين 12الثاني 

مممد, جعفمممر العسمممكري ودوره السياسمممي  أسسمممه. وللمزيمممد عمممن سممميرته ونشممماطه ُيْنَظمممُر: عمممالء جاسمممم ُمَحمَّ
بصمري,  (؛ مير1281, مطبعة اليقظة العربية, )باداد, 1291والعسكري في تاري  العراق حتى عام 

 .28-81أعالم السياسة في العراق الحديث, رياض الريس للكتاب والنشر, )لندن, د. ت(,  
 .111عدنان هرير جودة الشجيري, المصدر السابق,  (19)
 .911ُمَحمَّد حسين الزبيدي, المصدر السابق,   (11)
, 1و خمممرون, مجموعمممة القممموانين واألنظممممة والتعليممممات لممموزارة المعمممارف, ط محممممود شمممهاب أحممممد(11)

 .991(,  1218مطبعة الحكومة, )باداد, 
بموجممب ميثمماق شممكل جممزء مممن معاهممدة فرسمماي  1291عممام عصممبة األمممم: منظمممة دوليممة أنشممأت (11)

, التي نظمت األوضاع الدوليمة الجديمدة بعمد الحمرب العالميمة األولمى, وانتهمت بعمد الحمرب 1212عام 
تكونت العصبة من ثالث هيئات )الجمعية العاممة ومجلمس وأمانمة  المتحدة, العالمية الثانية لقيام األمم
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ية الدوليمممة, وقمممد دخمممل العمممراق ضممممن همممذه العصمممبة بعمممد أن تعهمممدت دائممممة( فضممماًل عمممن الهيئمممة القضمممائ
العصمبة  بين بريطانيا والعراق, بدخول العراق 1291بريطانيا في أحد بنود المعاهدة المنعقدة في عام 

ُيْنَظممممُر: عبممممدالوهاب الكيممممالي,  بوصممممفها دولممممًة مسممممتقلًة لهمممما سمممميادتها, للمزيممممد عممممن العصممممبة وأهممممدافها.
؛قممممرارمجلس عصممممبة 191,  1, )بيممممروت, د.ت(,ج1مطبعممممة دار الهممممدى, ج الموسمممموعة السياسممممية,

,مطبعممة 1299كممانون الثمماني 98األمممم ومذكراتممه بشممأن دخممول العممراق عصممبة األمممم فممي اجتماعممه فأممي 
 .11-1(,  1299الحكومة, )باداد, 

 
 , مطبعممة1291-1291الحكومممة العراقيممة, وزارة المعممارف, التقريممر السممنوي عممن سممير المعممارف (11)

 .21-29(,  1291الحكومة, )باداد, 
, 1821(: وهو جميمل بمن ُمَحمَّمد عبماس ولمد فمي الموصمل عمام 1218-1821جميل المدفعي )(18)

يعمممود نسمممبه إألمممى قبيلمممة البمممو مفمممرج االزديمممة, درس فمممي المدرسمممة العسمممكرية ببامممداد, ثمممم رحمممل إألمممى 
, شارك 1211لمدفعية في عام استانبول والتحق بمدرسة الهندسة العسكرية وتخرج فيها ضابًطا با

, وتولى قيادة المدفعية, عاد إألى 1211, التحق بجيش الحجاز عام 1219في حرب البلقان عام 
كممانون  92, وعممين متصممرًفا للممواء المنتفممق )محافظممة ذي قممار( فممي 1299باممداد فممي صمميف عممام 

 11وديمالى فمي , 1291, فالديوانيمة فمي أول حزيمران 1291شباط  1, فالعمارة في 1299األول 
, اشترك في وزارة نموري السمعيد األولمى وزيمًرا 1298حزيران  91, فباداد في 1291كانون األول 
إألمى  1291كمانون األول  11, وانتخب رئيًسا لمجلمس النمواب فمي 1291= ذار  99للداخلية في 

رة فمي ثمم اسمتقال وأعماد تمأليف الموزا 1299تشمرين الثماني  91, ثمم ممن 1291 خر تشمرين األول 
, توفي في 1211 يار  1واستمر بتأليف الوزارة حتى شكل وزارته السابعة في  1291شباط  91

جميمل  . للمزيد عن حياته ونشاطه السياسي في العراق ُيْنَظُر: طارق يمونس السمراج,1218باداد 
, رسممممالة ماجسممممتير )غيممممر منشممممورة(, كليممممة 1218-1821المممممدفعي ودوره فممممي السياسممممة العراقيممممة 

بصمممري, أعمممالم الساسمممة فمممي العمممراق الحمممديث,  ؛ ميمممر91-11, 1221اب, جامعمممة بامممداد, ا د
 .111المصدر السابق,  

 .119عدنان هرير جودة الشجيري, المصدر السابق,  (12)
, نظممام وزارة 1291وزارة العدليممة, مجموعممة القمموانين واألنظمممة الصممادرة سممنة (الحكومممة العراقيممة, 91)

-99(,  1291, المممادة األولممى, مطبعممة الحكومممة, )باممداد, 1291( لسممنة 99المعممارف رقممم )
111. 

 .118المصدر نفسه, المادة الخامسة,  (91)
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 .199المصدر نفسه, المادة الخامسة عشر,  (99)
 .111عدنان هرير جودة الشجيري, المصدر السابق,  (99)
, نظممام وزارة المعممارف 1291الحكومممة العراقيممة, وزارة العدليممة, مجموعممة القمموانين واألنظمممة لسممنة (91)

 .111-11(,  1291, المادة الثالثة, مطبعة الحكومة, )باداد, 1291( لسنة 91رقم )
 .111المصدر نفسه, المادة السادسة,  (91)
, مطبعممة 1298-1291الحكومممة العراقيممة, وزارة المعممارف, التقريممر السممنوي عممن سممير المعممارف (91)

 .1(,  1292الحكومة, )باداد, 
بحمث منشمور , 1292-1211ُمَحمَّد عصفور سلمان, تطور التعليم الرسمي الحديث في ديمالى (91)

 .1 م, 9118,  8في مجلة ديالى , العدد 
, 1299-1291عبمممدالرزاق الهاللمممي, تممماري  التعلممميم فمممي العمممراق فمممي عهمممد االنتمممداب البريطممماني (98)

 .111,  مطبعة المعارف , )باداد , د.ت( 
, المصدر 1291-1299الحكومة العراقية ,وزارة المعارف ,التقرير السنوي عن سير المعارف  (92)

,  لإلحصممممممماء؛ الحكوممممممممة العراقيمممممممة, وزارة االقتصممممممماد , المممممممدائرة الرئيسمممممممة 91-92السمممممممابق ,   
 .111( ,   1211-, مطبعة الحكومة )باداد1211المجموعة االحصائية العامة لسنة 

 .19, المصدر السابق,  1291-1291رير السنوي عن سير المعارف وزارة المعارف, التق(91)
-1291, 1291-1291الحكومة العراقيمة, وزارة المعمارف التقريمر السمنوي عمن سمير المعمارف (91)

 .99-92(,  1291, مطبعة الحكومة, )باداد, 1291
واالقتصمادية  عمار حسين علمي العنمزي,, لمواء ديمالى دراسمة فمي أوضماعها اإلداريمة واالجتماعيمة(99)

, 9111, رسالة ماجستير )غير منشورة(, كلية التربية ابن رشد, جامعة باداد, 1218 – 1299
 119. 

 .1291أيلول  11, باداد, 9221جريدة العالم العربي , العدد (99)
, المصممدر 1291-1291الحكوممة العراقيممة, وزارة المعممارف التقريممر السممنوي عممن سممير المعممارف (91)

 .99-92السابق,  
,المصمدر 1291-1291الحكومة العراقية ,وزارة المعارف ,التقرير السمنوي عمن سمير المعمارف  (91)

 .99-92السابق, 
,)بامممممداد رشممممميد عبمممممد علمممممي الحممممماج حسمممممين ,الخمممممال  ممممممن تممممماري  الخمممممال  ,مطبعمممممة االيممممممان  (91)

؛ حسين علي عبود الحارثي ,محافظة ديمالى بمين الماضمي والحاضمر ,مطبعمة 121(, 1219,
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؛ عمممممران 91؛عبمممماس حسممممين علممممي ,المصممممدر السممممابق ,  81(,  1281القادسممممية ,)باممممداد,
 .111(,   1281موسى  المندالوي , مندلي عبر العصور ,دار الحرية للطباعة , )باداد ,

 
, المصدر 1291-1291الحكومة العراقّية, وزارة المعارف, التقرير السنوي عن سير المعارف  (91)

 19, المصدر السابق,  1291-1291السنوي عن سير المعارف  التقرير؛11السابق,  
 
؛ 1, المصممدر السممابق,  1291-1299المصمدر نفسممه, التقريممر السمنوي عممن سممير المعمارف ( 98)

ندى جميل مهدي الخشالي,الوظيفة التعليمية لمدينة بعقوبة, رسالة ماجستير )غير منشورة(, كلية 
 11,  9111التربية, الجامعة المستنصرية, 

, 1291-1291الحكومممممممة العراقّيممممممة, وزارة المعممممممارف, التقريممممممر السممممممنوي عممممممن سممممممير المعممممممارف, (92)
 .91, المصدر السابق,  1291-1291

؛ 1, المصممدر السممابق,  1291-1291المصمدر نفسممه, التقريممر السمنوي عممن سممير المعمارف  (11)
 .92ندى جميل مهدي الخشالي, المصدر السابق,  

, المصدر 1291-1291الحكومة العراقّية, وزارة المعارف, التقرير السنوي عن سير المعارف  (11)
-1291, 1291-1291؛ المصمممدر نفسمممه, التقريمممر السمممنوي عمممن سمممير المعمممارف 1السمممابق,  

 .91, المصدر السابق,  1298
 .991ُمَحمَّد حسين الزبيدي, المصدر السابق,  (19)
 .1السابق,   مصدرُمَحمَّد عصفور سلمان, ال(19)
, المصممدر 1298-1291وزارة المعممارف, التقريممر السممنوي عممن سممير المعممارف (الحكوممة العراقّيممة,11)

 .91السابق,  
 .11السابق,   ُمَحمَّد عصفور سلمان, المصدر(11)
, المصدر 1292-1298الحكومة العراقّية, وزارة المعارف, التقرير السنوي عن سير المعارف  (11)

 .91السابق,  
الحكومممة العراقّيممة, وزارة االقتصمماد, الممدائرة الرئيسممية لإلحصمماء, المجموعممة اإلحصممائية السممنوية  (11)

 .118, المصدر السابق,  1211العامة 
 .922-928ابق,  إبراهيم خليل أحمد, المصدر الس(18)
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ممممد عصممممفور سمممملمان, المصممممدر السممممابق,  12) ممممد علممممي حسممممين, , التطممممورات 1(  ُمَحمَّ ؛ سممممعد ُمَحمَّ
, رسمالة ماجسمتير )غيمر منشمورة(, كليمة 1299- 1211السياسية والتنظيمات اإلدارية فمي ديمالى 

 .19,  9118التربية, جامعة ديالى, 
 

, المصدر 1291-1299الحكومة العراقّية, وزارة المعارف, التقرير السنوي عن سير المعارف  (11)
 .19-11السابق,  

-99, المصدر السابق,  1298-1291المصدر نفسه, التقرير السنوي عن سير المعارف  (11)
91. 


