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تسعى هذه الدراسة الى البحث عن بدايات تأسيس معهد اعداد المعلمـين فـي نينـوى،                  

بته وتهيئة المـالك التدريـسي والـوظيفي والتعاقـد مـع            والمجهودات التي بذلت في اعداد طل     
المحاضرين، وكيفية االرتقاء بالواقع التربوي والتعليمي لطلبة المعهد والتخطيط لتخريج دفعـات            
من المعلمين ليمارسوا دورهم التربوي في المدارس االبتدائية لمدينة الموصل، واثـر األنظمـة              

  .ية والعلمية على تطوير اداء العاملين في المعهد وطلبتهوالتعليمات في تطوير األساليب التربو
Institute for the preparation of teachers in Ninavah 

1972-1974 
A Documentary Study 

Prof. Dr. Thanoon. Y. Altaee 
Abstract: 
 In this study, we seck to find the beginning of the 
establishment of the  institute for the preparation of teachers 
in Ninevah. The effort made in preparation and the creation 
of teaching staff and employment, contracting lecturers and 
how to improve the educational reality of the student in the 
institute. 
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، ورشح إلدارته السيد وعد اهللا      ١٩٧٢د إعداد المعلمين في نينوى أواخر سنة        ُأسس معه   

 كاتب متوسـطة خالـد بـن      – مدير اعدادية المستقبل وخالد ذنون عبد اهللا         –اسماعيل مصطفى   
 الى بغداد لغرض التـزود بالمعلومـات        ٢٤/١٢/١٩٧٢الوليد لمهام كاتب المعهد وقد اوفدا في        

واتخذت بناية اعدادية المستقبل مقراً مؤقتاً للمعهد، وارتبطت مهنياً         . )١(الالزمة حول امور المعهد   
مديريـة اعـداد وتـدريب المعلمـين اعتبـاراً مـن       / بالمديرية العامـة لالشـراف التربـوي     

على ان تكون التخاطبات الرسمية لمعاهد اعداد المعلمين عن طريقها بوصفها           . )٢(٢٢/١/١٩٧٣
معاهد المعلمين في العراق وعن طريقها تنظم استمارات الترفيـع          الجهة التي ترتبط بها ادارات      

  .)٣(والعالوات السنوية لمنتسبي المعاهد
وشهد المعهد اقباالً منقطع النظير من قبل الطلبة الراغبين باالنضمام اليه، حيث رفعـت                

الذين استلموا  ادارة المعهد احصائية الى مديرية اعداد وتدريب المعلمين مبينة فيه ان عدد الطلبة              
في الوقت الذي استلمت مديرية تربية      . )٤(طالباً من شتى المحافظات   ) ٩٩٠(اوراق الكفاالت، بلغ    

) البصرة، اربيـل   نينوى، بغداد، (نينوى قوائم بأسماء المقبولين في معاهد المعلمين في محافظات          
) ٥٤(فكـان عـددهم     ، اما االحتياط في معهد اعداد المعلمين في نينـوى،           )٣٧٦(البالغ عددهم   

  .)٥(طالباً
 

بالنظر لعدم وجود مالك تدريسي، فقد طالبت إدارة المعهد من مديرية التربية لمحافظـة                
نينوى، الموافقة على قيام مجموعة من الـسادة التدريـسيين فـي مـدارس الموصـل، بإلقـاء                 

ما طالبت ايضاً بالموافقة علـى      المحاضرات على طلبة المعهد، حيث استجابت المديرية لذلك، ك        
  :)٦(صرف اجور المحاضرات لهم، وكما مبين تفاصيل ذلك

  االختصاص  العنوان  االسم
عدد 

  المحاضرات
  الراتب االسمي

  بالدينار

اجرة 
  المحاضرة

  دينار/ فلس
عبد الستار عبد  - ١

  الرحمن
مدير 

متوسطة 
  النعمانية 

   دينار١,٠٠٠  ٧٩  ٦  اللغة العربية
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س مدر  طه داؤد بكر - ٢
  الشرقية

   فلس٨٠٠  ٥٤  ٦  اللغة العربية

اندريوس ميرزا  - ٣
  يوخنا

مدرس 
  المستقبل

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٦٥٠  ٣٨  ٩

مدرس   ماجد حموك رجب - ٤
  الشرقية

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٩

مدرس   سالم داؤد كرومي - ٥
  المركزية

اللغة 
  االنكليزية

   دينار١,٠٠٠  ٥٢  ٩

عبد الستار عبد  - ٦
  الكريم خليل

س مدر
  المثنى

   دينار١,٠٠٠  ١٠٠  ١٢  رياضيات

مدرس   هاني ابراهيم شريف - ٧
  المركزية

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ١٢  رياضيات

المناهج   طالل ابراهيم القزاز - ٨
  والكتب

تربية وعلم 
  النفس

   فلس٨٠٠  ٥٠  ٦

عبد الماجود احمد  - ٩
  السلمان

   فلس٦٥٠  ٤٠  ٨  مجتمع  مدير الشرقية

عبد الجواد  -١٠
  صالح االمين

وكيل مدير 
  ستقبلالم

   فلس٦٥٠  ٧٠  ٦  مجتمع

يونس عبد اهللا  -١١
  فتحي

مدرس 
  المركزية

   فلس٨٠٠  ٧٣  ٨  مجتمع

ماجد يحيى  -١٢
  الشيخ صالح

مدرس 
  المستقبل

   فلس٨٠٠  ٣٩  ٦  حياتية

سعد اهللا عبد  -١٣
  الجبار علي

مدرس 
  المركزية

   فلس٨٠٠  ١٠٠  ٦  فيزياء

مقصود خليل  -١٤
  حسن

مدرس 
  المستقبل

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ٦  رياضة

   فلس٦٥٠  ٥٦  ٦  رياضةمدرس مد عدنان مح -١٥
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  الشرقية  حسن
مفيد محمد علي  -١٦

  يونس
مدرس 
  الشرقية

اللغة 
  االنكليزية

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٣

النشاط   محمد نجم -١٧
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   دينار١,٢٠٠  ٧٠  ٣

النشاط   سمير كلو صفو -١٨
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   فلس٨٠٠  ٥٢  ٣

النشاط   اسماعيل حسين -١٩
  المدرسي

نشيد 
  وموسيقى

   دينار١,٠٠٠  ٣٩  ٣

كما وافقت مديرية التربية على توسيع مالك المحاضرين في المعهد بإضافة عدد آخر 
  :)٧(كما مبين تفاصيلهم ادناه

الراتب   عنوان الوظيفة  االسم
  االسمي

اجرة 
  المحاضرة

عبد الستار عبد القادر عبد  .١
  الرحمن

   دينار١,٠٠٠  ٧٩  مدير متوسطة النعمانية

مدرس االعدادية   محمود سليمان عيسى .٢
  المركزية

  فلس٨٠٠  ٥٦

   دينار١,٠٠٠  ٥٤  مدرس اعدادية الرسالة  محمد بشير سليم .٣

  دينار١,٢٠٠  ٧٩  معاون اعدادية الزراعة  عبد الخالق سعيد يحيى .٤

  دينار١,٢٠٠  ٧٣  مدرس متوسطة الحرية  عبد الوهاب محمود الكحلة .٥

مدرس متوسطة   عز الدين محمد نوري .٦
  النعمانية

  فلس٦٥٠  ١٠٠

مدرس متوسطة   فاضل جابر عبد اهللا .٧
  المنصور

   فلس٨٠٠  ٤٠
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مدرس متوسطة   عبد الجبار عمر خطاب .٨
  الغسانية

  فلس٦٥٠  ٥٢

مدرس متوسطة بجواية   غانم امين حسين .٩
  العليا

   فلس٦٥٠  ٣٨

مشرف تربوي   بشير حسن القطان .١٠
  اختصاصي

١٠٠    

  دينار١,٠٠٠  ٧٣  مهندس زراعي  سامي علي حسين .١١

  دينار١,٠٠٠  ٧٠  اون المعهدمع  احمد جاسم محمد .١٢

ويبدو ان المرأة كان لها نصيب في إلقاء المحاضرات في المعهد السيما بعـد الموافقـة                
  :على قيام عدد من الخريجات الجامعيات بذلك وهن

  اجرة المحاضرة  الشهادة  االسم
  بالفلوس

  ٦٥٠  بكالوريوس اداب  تغريد مجيد شهاب -١
 ٦٥٠  ةبكالوريوس شريع  سهيلة مال اهللا حسين -٢

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  حسيبة توفيق سعيد -٣

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  محروسة جابر االلوسي -٤

 ٦٥٠  بكالوريوس شريعة  امل نجيب الوتار -٥

محروسة محمد علي عبد  -٦
  اهللا

 ٦٥٠  بكالوريوس شريعة

 ٦٥٠  بكالوريوس تربية  هناء يونس سعيد -٧

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  هناء جرجيس جورا -٨

 ٦٥٠  كالوريوس علومب  زهراء رشيد صادق -٩

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  مديحة محمد قاسم -١٠
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 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  ساهرة توفيق العطار -١١

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  باسمة محمد حموشي -١٢

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  خالدة محمود الخطيب -١٣

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  عفاف يوسف فرج -١٤

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  رقية سعيد جاسم -١٥

 ٦٥٠  بكالوريوس علوم  وديخولة محمد سعيد حم -١٦

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  سلوى عبد القادر السنجري -١٧

 ٦٥٠  بكالوريوس اداب  نافعة هاشم عبد العزيز -١٨

واخيرا الخريج عماد عبد  -١٩
  الرحمن السنجري

 )٨(٦٥٠  بكالوريوس اداب

وسعت ادارة المعهد الى العمل على استقرار المالك التدريسي عن طريق الحصول على   
يرية اعداد وتدريب المعلمين، بتعيين مدرسين على المالك الدائم وتثبت بعض موافقة مد

. ١/٩/١٩٧٣ مدرساً بوظائفهم اعتباراً من ١٦المحاضرين، وهذا ما يتضح من خالل مباشرة 
  :وهم

  المهام  االسم  المهام  االسم
  مدرس  كنعان عبد الرحمن عبدالعزيز .٢  معاون المعهد  احمد جاسم محمد .١
 مدرس  اكرم جواد محمد النعيمي .٤  كاتب المعهد   فتحييونس عبد اهللا .٣

 مدرس  عبد المجيد احمد خليل .٦  مدرس  خالد ذنون عبد اهللا .٥

 مدرس  خليل ابراهيم الحاج امين .٨  مدرس  محمد بشير سليم عبد اهللا .٧

 مدرس  محفوظ محمد القزاز .١٠  مدرس  عز الدين محمد نوري .٩

 مدرس  غانم امين حسين الزكو .١٢  مدرس  محمود سليمان عيسى .١١

بد الوهاب محمود ع .١٣
  الكحلة

 مدرس  حازم سلطان مصطفى .١٤  مدرس

 )٩(مدرس  جميل داؤد شابو .١٦  مدرس  فاضل جابر عبد اهللا .١٥
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 محاسـب المعهـد   –وبدون ذكر االسباب تم قبول استقالة السيد باهر محمد ذنون الوتار         
اسـب   وقيام السيد خالد ذنون عبد اهللا الطبو، كاتب المعهد، بأعمـال المح            ٢٩/٧/١٩٧٣بتاريخ  

  .)١٠(وتخويله نفس صالحيات المحاسب
وعلى الرغم من تعزيز المالك بالمدرسين، إالّ أن الحاجة كانت قائمة لالستعانة بـبعض                

المحاضرين في اختصاصاتهم المطلوبـة، إذ اصـدرت ادارة المعهـد امـراً اداريـاً باضـافة                 
 وكمـا مبـين     ١٨/١١/١٩٧٣المحاضرين سداً للشواغر في عدد من المواد العلمية اعتباراً من           

  :تفاصيل المحاضرين والمواد العلمية
  االختصاص  االسم  االختصاص  االسم

عبد الوهاب محمد علي  .١
  العدواني

اللغة العربية 
  والدين

  العلوم  عادل عبد الجبار حسن .٢

 =  نوفل حامد الخياط .٤  =     =  مؤيد يحيى الفارس .٣

 =  حميد يوسف عبد االحد .٦  =      =  هاشم حمو الدباغ .٥

 االجتماعيات  صديق الياس محمد .٨  =      =  ه داؤد البكرط .٧

 =  عبد الواحد ذنون طه .١٠  اللغة االنكليزية  امين حسين النقشبندي .٩

 =  عبد المحسن فخر الدين .١٢  الرياضيات  خزعل الياس خضر .١١

 =  طليع محمد علي الوتار .١٤  =  عز الدين محمد نوري .١٣

 ءالفيزيا  عبداهللا محمدعلي القليجي .١٦  =  محمد سليمان الخفاف .١٥

  الخط العربي  قصي حسين الفرج .١٨  =  اكرم مجيد زبير .١٧
  =     =  يوسف ذنون عبد اهللا .٢٠  العلوم  سعيد الحاج قاسم .١٩
علوم وسائل   محمد سعدون الطعان .٢١

  عملي
  الزراعة  ناطق قاصد الحرباوي .٢٢

النشيد   محمد نجم عبد اهللا .٢٤  الزراعة  سامي علي حسين .٢٣
  والموسيقى

  =  =  حسين الحيواسماعيل  .٢٦  الزراعة  عبد الخالق سعيد يحيى .٢٥
  )١١(=  =  يوسف نجم حمندي .٢٨  =  جنان عبد الكريم جرجيس .٢٧
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واعلمت مديرية التربية في نينوى، مديرية اعداد المعلمين، بأنه اليجـوز قيـام مـدراء                 
المدارس المتوسطة، بالقاء المحاضرات في المعهد اال بعد اخذ موافقة مديرية التربية، اذ ان القاء               

 ٣٦عدم جواز قيام المدرس بتدريس اكثـر مـن          ( لتعليمات تنص على     المحاضرات تجري وفقاً  
  .)١٢()ساعة اسبوعياً اال بموافقة الوزارة بشرط عدم تعارض ذلك مع دوامهم الرسمي

:  اصدرت ادارة المعهد امراً بإنهاء خدمات بعض المحاضـرين وهـم           ٤/٣/١٩٧٤وفي    
 حامد الخياط واحمد خليـل احمـد        وعد اهللا اسماعيل مصطفى وعبد اهللا محمد جرجيس ونوفل        (

ومحمد كمال يونس ويونس عبد القادر علي وقيس عبد اهللا الحافظ، وفـي الوقـت ذاتـه كلفـت      
ادهم عبد العزيز حسن وابـراهيم يـونس   : مجموعة اخرى بالقاء المحاضرات على الطالب وهم  

  .)١٣(حسين واحمد خليل احمد ويونس عبد القادر علي وعلي غزال
 

 ١٩٧٤-١٩٧٣تقرر ان يبدأ القبول في معاهد المعلمين في العـراق للعـام الدراسـي                 
، وأهابت مديريـة اعـداد وتـدريب المعلمـين          ٣٠/٩/١٩٧٣ ولغاية   ١٥/٩/١٩٧٣اعتباراً من   

  :باعالنها المعمم الى مديريات التربية العمل بموجب الشروط االتية
  .أن يكون الطالب عراقي الجنسية -١
 . خريجي الدراسة االعدادية بفرعيها العلمي او االدبيان يكون من -٢

أي في االول من ( سنة عند بداية العام الدراسي ٢٣ان اليزيد عمر الطالب المتقدم عن  -٣
 ).١٩٧٣تشرين االول 

 .ان يكون سالماً من العيوب والعاهات الجسمية والعقلية والنفسية المخلة بالمهنة -٤

 . لجنة خاصة في مديرية الصحة المدرسيةان ينجح بالفحص الطبي الذي تجريه -٥

 .ان يكون حسن السيرة والسلوك -٦

 .ان اليكون محكوماً عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف -٧

 :ان يقدم الطالب المتقدم كافة الوثائق المطلوبة في القبول والتي تشمل ما يلي -٨

اقه الـى المكتـب     شهادة الجنسية العراقية ويستعاض عنها بدفتر النفوس في حالة تقديم اور          
  .المركزي للقبول بوصل رسمي من المركز المذكور

  .الوثيقة المدرسية مصدقة من مديرية تربية المحافظة مذكوراً فيها درجة السلوك  . أ
 .١٩٥٧شهادة الجنسية العراقية ودفتر النفوس حسب احصاء عام  . ب



  ذنون يونس الطائي. د .أ
  

 >>  
  

)١٦٩( 

 

رية الصحة شهادة الفحص االبتدائي الذي يؤيد سالمته من االمراض السارية من مدي. ج
  .المدرسية او طبابات الصحة المدرسية في المحافظات

ان يؤخذ بما ورد من تحديد الوثيقة المدرسية عن (شهادة حسن السيرة و السلوك . د
  ).درجة لسلوك الطالب بنفس الوثيقة

  ).يطالب بها الطالب عند اتمام ترشيحه للقبول(شهادة عدم المحكومية . هـ
  .صوير الشمسيست نسخ حديثة من الت. و
طلب رسمي يطلب فيه الطالب قبوله في معاهد اعداد المعلمين مذكوراً فيه اسم . ز

المحافظة التي ولد فيها واالماكن التي اكمل فيها دراسته المتوسطة واالعدادية وان 
  .يذكر المعاهد التي يرغب االنتساب اليها حسب تسلسلها

 . مديريات التربية في المحافظات كافةيتم تقديم الوثائق المطلوبة في القبول الى -٩

ان يتم تقديم الطلبات مشفوعة بالوثائق المطلوبة الى مديريات التربية في المحافظات  -١٠
 .كافة

ويحق % ٩٠ ويخصص لهم ٧٢/٩٧٣يفضل في القبول خريجو السنة الدراسية  -١١
 .من المقاعد الدراسية% ١٠لخريجي السنوات السابقة تقديم طلباتهم ويخصص لهم 

 .)١٤(ن يجتاز الطالب المقابلة التي تجريها له لجنة متخصصةا -١٢

واتبعت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، اعماماً اخر الى معاهد المعلمين، بضرورة تـشكيل             
  :لجان لمقابلة الطلبة المتقدمين للمعاهد، على ان تتألف من

  .ممثل عن االشراف التربوي -١
 .ممثل عن معهد المعلمين -٢

 . التربية ويفضل ان يكون من وحدة التدريبممثل عن مديرية -٣

 .سكرتير اللجنة عن قسم التسجيل في المعهد -٤

  :كما حددت واجبات اللجنة كما يأتي
  . استالم الملفات الخاصة بالطلبة المتقدمين للمعهد-أ

  . تقوم اللجنة بتنظيم عملية المقابلة وموعدها-ب
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وب الجسمية الظاهرة والعاهات التي تعوق       السعي للتعرف على مدى خلو الطلبة من العي        -    ج
  .اداء المعلم

  . مالحظة مظاهر االضطرابات النفسية حيث برزت-    د
 السعي للتعرف على مدى قدرة الطالب على التحليـل واالسـتنتاج ووضـوح التفكيـر                -  هـ

  .والتعبير باللغة وحسن الفهم
  .كالبشاشة واللياقة وسرعة البديهة مالحظة مدى توفر بعض الجوانب النفسية والشخصية، -   ز
  . توسم الرغبة في مهنة التعليم-   و
  .)١٥( التعرف على بعض القابليات والمواهب التي يتمتع بها المتقدم-   ر

وعليه فقد تم تشكيل لجنة مقابلة الطلبة المتقدمين الى المعهد من السادة المدرجة اسماؤهم                
  :ووظائفهم في ادناه

  هة التمثيلج  الوظيفة  االسم
  ممثال عن االشراف التربوي  مشرف تربوي  هاشم عبد اهللا العالف -١
  ممثالً عن معهد المعلمين  مدير معهد اعداد المعلمين  وعد اهللا اسماعيل مصطفى -٢
  ممثالً عن مديرية التربية  مدرس منسب للمناهج والكتب  طالل ابراهيم القزاز -٣
للجنة عـن قـسم     سكرتير ا   مدرس معهد المعلمين  محمد بشير سليم -٤

  )١٦(التسجيل
وبعد اقل من شهر صدر امر اداري آخر حل بموجبه حازم عمر خليل بدالً عن هاشـم                   

ثم التحق سعد اهللا عبـد  . )١٧(عبد اهللا العالف وابراهيم خضر محمد بدالً عن طالل ابراهيم القزاز   
  .)١٨(الجبار باللجنة

 
 الطلبة في مديرية اعداد وتدريب المعلمين واقـرت مجموعـة مـن             اجتمعت لجنة قبول    

النقاط التي تتعلق بقبول الطلبة الجدد في المعهد والجل تحقيق العدالة في القبول، اشـارت الـى                 
  :ضرورة اتباع الخطوات االتية في القبول

ة فـي   تتقيد اللجنة بالخطوط العريضة الموضوعة من قبل اللجنة المركزية للقبول المؤلف           -١
  .المديرية العامة لالشراف التربوي والمبلغة الى اعضاء اللجنة حسب االصول
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تأخذ اللجنة بنظر االعتبار تسلسل الدرجات التي حصل عليها الطلبـة فـي امتحانـات                -٢
 .البكالوريا من حيث المفاضلة فيما بينهم

اء اللجنة  تنظم قوائم بأسماء الطلبة الذين تتوفر فيهم الشروط ويزود كل عضو من اعض             -٣
 .بنسخة منها

تعلن قوائم بأسماء الطالب مع مواعيد مقابلتهم لكل يوم ويعتبر اخر يوم من ايام المقابلة                -٤
للطلبة المتأخرين عن المواعيد السباب مشروعة وترسل برقيات الى مديريات التربيـة            

 .في المحافظات المعنية للعلم عن مواعيد المقابلة

المتقدمين للمعهد والذين قد امضوا اكثر من سنة دراسية في          االخذ بعين االعتبار الطلبة      -٥
الكليات المختلفة او في الخدمة العسكرية الفعلية والذين أبدوا رغبتهم االكيدة االنخـراط             

 .في سلك التعليم

هناك عدد من الطلبة المتقدمين من خريجي الخامس االعدادي القديم والذين لديهم مـادة               -٦
 .كالوريا فيؤخذ بعين االعتبار المعدل وليس المجموعاضافية في امتحانات الب

تجرى المقابلة للطلبة المتقدمين للمعهد يومياً بواقع مائة طالب وتعلم مـديريات التربيـة               -٧
المعنية بجدول هـذه المواعيـد الشـعار طالبهـم لحـضور المقابلـة اعتبـاراً مـن                  

 .٢٤/١٠/١٩٧٣ ولغاية ١٥/١٠/١٩٧٣

جة اللياقة التي يحـصل عليهـا الطالـب وتـضاف الـى       تضع اللجنة بعد المشاورة در     -٨
 .)١٩(المجموع الحقيقي ليستخرج منها درجة المنافسة

 علـى ان يثبـت فـي        ١٣/١٠/١٩٧٣وتقرر ان تبدأ مقابالت الطالب المتقدمين للمعهد في         
المقابلة فيما اذا كان الطالب احد ابناء المعلمين، لكي يؤخذ ذلك بنظر االعتبار، حيـث خـصص         

على ان ترسل نتائج المقابلـة الـى مديريـة اعـداد وتـدريب             . من مجموع المقبولين  % ٥لهم  
. )٢٠( للمتخرجين مـن الـسنوات الـسابقة       ١٩٤٩اللجنة المركزية للقبول، ويحدد تولد      / المعلمين

 سنة، قـد  ٢٩وعمالً بذلك التوجيه فان احدى المعلمات المحالة على التقاعد ولها خدمة تزيد عن             
 ١٩٧٢تها الى مديرية تربية نينوى، بقبول نجلها خريج الدراسة االعدادية لـسنة             طالبت بعريض 

  .)٢١(في المعهد
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كما حددت مديرية اعداد وتدريب المعلمين سن الطالب المتقدمين للقبول في معاهـد اعـداد              
سنة للذين انهوا الخدمة العسكرية او اعفوا منهـا او ممـن            ) ٢٤(المعلمين للسنوات السابقة بـ     

  .)٢٢(عوا البدل النقديدف
ووجهت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، بأن ترسل ملفات الطلبة االكراد المتقدمين لمعاهـد             

واعلمـت  . )٢٣(المعلمين في محافظتي كركوك و نينوى الى مديرية تربية محافظة اربيل لمقابلتهم           
 طالبـاً مـن     ٢٧٣لفـات   مديرية اعداد المعلمين، مديرية تربية محافظة االنبار بأنها اسـتلمت م          

محافظتها، وممن يرغبون التقديم بمعهد اعداد المعلمين في الموصل، وان مقابلتهم ستجري يومي             
٢٤(٢٣/١٠/١٩٧٣-٢٢(.  

من جهة اخرى رفضت مديرية التربية في محافظة نينوى، طلباً مقدماً مـن احـد خريجـي              
ي الموصل بوقت متأخر النـه      اعداديات محافظة كركوك، يرجو فيها قبوله في معهد المعلمين ف         

اليجوز النتهـاء   (سبق وان قدم للجامعة والكلية العسكرية وفشل في القبول فكان جواب المديرية             
  .)٢٥()فترة التقديم

) متوسـطة المنـصور   (لبنايـة   وبالنظر لكثرة اعداد الطلبة المقبولين في المعهد ولـضيق ا         
وبالتعاون والتنسيق مع مديرية التربية، تقرر ان يداوم طلبـة المعهـد صـباحاً فـي متوسـطة              

  .)٢٦(المنصور ومساءاً في االعدادية المركزية
 

ن، بأن  اوضحت ادارة معهد اعداد المعلمين في كتابها الى مديرية اعداد وتدريب المعلمي             
النية كانت متجهة في البداية حول قبول البنين والبنات في معاهد اعداد المعلمين للسنة الدراسية               "

 وذلك تبعاً لمصادر في الوزارة، وعليه فان اعداد كبيرة مـن خريجـات الـسنة           ١٩٧٤-١٩٧٣
 اتجهت انظارهن للتقديم للمعاهد، وذلك لرغبتهن االكيـدة فـي مهنـة             ١٩٧٤-١٩٧٣الدراسية  

التربية والتعليم، وعندما صدرت شروط التقديم للمعاهد، فان قسماً من مـديريات التربيـة فـي                
وقـد اقتـصر    ) واالن(المحافظات، قد استلموا ملفات الطالبات مثل محافظتي كركوك واالنبـار           

القبول على الطالب فقط، فإن وضع الطالبات اصبح حرجاً جداً النهن حرمن مـن القبـول فـي     
، وبما انه تمت الموافقة على قبول الطالبات في معهد محافظة اربيل، فانه مـن المفيـد     الجامعات

تعميم القبول على بقية المعاهد عمالً بمبدأ تكافؤ الفرص لكافة المواطنين من البنـين والبنـات،                
  .)٢٧("وتطبيقاً لمفهوم تأنيث التعليم االبتدائي
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ان قبـول الطـالب      "٢١/١٠/١٩٧٣يخ  واجابت مديرية اعداد وتدريب المعلمين، بتـار        
والطالبات في معاهد اعداد المعلمين يسير وفق خطة مدروسة، ويستند الى خطة التعليم االبتدائي              
التي وضعتها وزارة التربية، مراعية في ذلك حاجة البلد الى الكوادر التعليميـة مـن المعلمـين               

الوقـت  ( معاهد اعداد المعلمـين فـي   والمعلمات خالل السنوات القادمة، وان قبول الطالبات في       
  .)٢٨("الينسجم مع الخطة المذكورة ويخلق الكثير من المعوقات) الحاضر
ولذلك نجد بأن مديرية االدارة العامة، طالبت االدارات المحلية في المحافظـات، ببيـان                

عند تخرجهم  العدد المطلوب من البنين والبنات في معاهد اعداد المعلمين، ليكون مساوياً للحاجة             
فأجابت مديرية التربية لمحافظة نينوى، بأن الحاجة للمعلمين والمعلمـات بعـد            . )٢٩()بعد سنتين (

  .)٣٠(معلمة) ١٠٠(معلماً و ) ٣٠٠(سنتين تقدر بـ 
 

بغية رفع مستوى معهد المعلمين وجعله يتناسب والغرض التربوي الذي انشئ من اجله،               
معهد الى مديرية اعداد وتدريب المعلمين جملة من المقترحات التي تراها مناسـبة             قدمت ادارة ال  

  :للتطوير وتساهم في تخريج كوادر جيدة من المعلمين وكما يأتي
 :بناية المعهد -١

بناية مستقلة خاصة به تتوافر فيها كافة المواصفات والشروط المطلوبة          ) حالياً(ليس لمعهدنا     
 على اعدادية المستقبل مما يجعل القيام بمهمته على الوجـه المطلـوب       بل ان المعهد يداوم ضيفاً    

  .امراً صعباً للغاية، عليه يجب توفير بناية مستقلة للمعهد تتوفر فيها كافة الشروط الضرورية
 :الموظفين االداريين -٢

يقتصر عدد الموظفين االداريين في معهدنا حالياً على اربعة فقط هم مدير المعهد ومعـاون                 
حدود عاونين ثالثة على االقل والكتبة ب     ضي بجعل عدد الم   تاسب وكاتب بينما الواقع يق    لمعهد ومح ا

  .االربعة وتوفير معاون المحاسب وذلك لكثرة االعمال في المعهد
 :مالك المعهد -٣

اذا اخذنا بنظر االعتبار استمرارية القبول في السنة القادمة فيجب ان يهيأ مالك ثابت للمعهد   
  .صاداً بالنفقات فضالً عن سير الدراسة الحسنةوذلك اقت
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في المعهد مدرس واحد اختصاصه اللغة العربية وعلى مالك المعهد بينما بقية            : اللغة العربية . أ
الحصص تغطى بالمحاضرات وعليه فإن حاجتنا في السنة القادمة لهذه المـادة الـى سـبعة                

  .مدرسين
احد اختصاصه اللغة االنكليزية وعلى المالك وتغطـى        في المعهد مدرس و   : اللغة االنكليزية . ب

  .بقية الشواغر بالمحاضرين وعليه فإن حاجتنا لهذه المادة الى سبعة مدرسين
في المعهد درس واحد اختصاصه الرياضيات الحديثة وتغطى بقية الحـصص           : الرياضيات. ج

  .بالمحاضرين، وعليه فان الحاجة تستدعي تعيين سبعة مدرسين اخرين
في المعهد سبعة معلمين جامعيين منسبين ومدرس واحد مختص في هذه           : التربية وعلم النفس  . د

المادة لذا يصبح العدد ثمانية، بينما حاجتنا تتطلب تعيين اربعة مدرسين آخرين اضافة للعـدد               
  .الموجود

ماسـة  اليوجد مدرس مختص في هذا الموضوع بينما الحاجة ال        : العلوم الحياتية والطبيعية  . هـ
  .لتدريس هذه المادة تتطلب تعيين ثمانية مدرسين في االختصاص المذكور

ليس في المعهد مدرس يقوم بتدريس هذه المادة المهمة جداً، وعليـه فاننـا            : المجتمع العربي . و
  .بحاجة الى تعيين ثالثة مدرسين في االختصاص اعاله

تصاصه التربية الرياضية، بينما نحتاج     في المعهد حالياً مدرس واحد اخ     : االنشطة والفعاليات . ز
الى مدرس آخر في نفس االختصاص، كما نحتاج الى مـدرس واحـد اختـصاصه النـشيد                 

ونقترح اضافة الخط العربي والمسرح ضمن األنـشطة        . والموسيقى ومدرسين اثنين للزراعة   
  .والفعاليات

 :المستخدمين -٤
افة األعمـال الكثيـرة الموجـودة فـي        فقط مستخدمين اثنين مناط بهما ك     ) حالياً(في المعهد   

المعهد، وعليه فمن االوفق تعيين ثمانية مستخدمين لتمشية أمور المعهد والمحافظة على محتوياته            
  .وينايته وحديقته

 :مالية المعهد -٥
 طالباً يتقاضون سـلفاً     ٧٩٩ان االعتمادات المخصصة للمعهد ال توازي المصروفات ويضم         

فة متطلبات المعاهد االخرى ومعهد اعداد المعلمين ليقـوم بمهامـه   وعليه يرجى النظر بتوفير كا   
  .)٣١(على اكمل وجه
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وعادت ادارة المعهد مرة اخرى لتقديم مقترحـات مـضافة، لغـرض تطـوير العمـل               
والتخلص من اإلهدار الحاصل بالجهد والمال قدر المستطاع، وتطوير اساليب اداء االمتحانـات             

  :من خالل ما يلي
االمتحانات المعمول به حالياً في المعاهد، اليـساعد علـى تقيـيم عمليـة               ان نظام    -١

التدريس واالعداد بشكل موضوعي وصحيح، اذ ان المالحظ، بأن نسبة النجاح عالية جـداً فـي                
معظم االحيان، وهذه الظاهرة تنطبق على كافة معاهد العراق، ومن اجل وضع حد لمثـل هـذه                 

ء تغيير في اسلوب االمتحانات، وذلك بأن يكون هناك امتحـان   الظاهرة فمن المستحسن جداً اجرا    
وسوف يترتب على ذلـك     . عام في نهاية كل سنة على غرار االمتحانات الوزارية لكافة المعاهد          

  :ما يلي
 .يشعر الطالب بأن هناك امتحان وزاري عام فيندفع للدراسة والتحضير -١

 يعـرف طالبـه سـوف يـدخلون     يلتزم المدرس بأداء واجبه بصورة اكثر فاعلية النه        -٢
 .االمتحان العام وتقارن نتائجه مع نتائج المدرسين االخرين

تندفع االدارة بشكل اكثر جدية وحماس لمتابعة سـير التدريـسات وتطبيـق االنظمـة                -٣
 .)٣٢(والتعليمات بحق المقصرين بالنسبة للطالب والمدرسين

  :التطبيق في المدارس االبتدائية
س النظرية على الواقع الميداني مع الطلبة في المدارس االبتدائية،          في اطار تطبيق الدرو     

كـان البـد مـن    . وليتدرب طلبة السنة االخيرة في المعهد على كيفية التعامل مع طلبة المدارس    
وعليه، فقد اصدرت مديريـة     . ارسال طلبة السنة االخيرة للمعهد الى المدارس االبتدائية للتطبيق        

وى، التعليمات الخاصة حول التطبيق في المدارس، وهي علـى قـسمين            التربية في محافظة نين   
  :االولى خاصة بطلبة المعهد المطبقين ومما جاء فيها

على المطبق الحضور في المدرسة قبل بدء الدوام بفترة مناسبة، وال يحق مغادرتها اال بعد                -١
  .انتهاء الدوام الرسمي وبعلم ادارتها

لمدرسة في كل ما له عالقة بوظيفته، مثل اعـداد الخطـة            على المطبق التعاون مع ادارة ا      -٢
 .اليومية لكل درس يومياً وعرضها على االدارة لالطالع والتوقيع عليها
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تنفيذ كافة التعليمات النافذة، وعند مرضه عليه استحـصال االسـتمارة الطبيـة مـن ادارة                 -٣
 .المدرسة لمراجعة الطبابة

ة الالصفية، ومشاهدة الدروس االخرى عند وجـود        عليه المشاركة بكافة النشاطات المدرسي     -٤
 .شاغر

االهتمام بالمظهر الالئق وعدم استخدام اسلوب العنف والشدة والضرب والكلمـات النابيـة              -٥
 .اثناء القيام بعملية التطبيق مع مراعاة االتجاهات الحديثة في التربية

سوب يعنـي ان الطالـب   عدم االخالل باالنظمة الن ذلك يؤثر على درجة التطبيق، وان الر   -٦
 .يعيد التطبيق ثانية وفي السنة المقبلة

اما القسم الثاني، فيتعلق بواجبات ادارة المدرسة، في تقديم كل ما من شأنه انجـاح عمليـة                 
  .)٣٣(التطبيق وتوفير الوسائل المالئمة للتدريس ووسائل االيضاح وغيرها

اقتراح معهد اعداد المعلمين بتـسمية      وعليه فقد وافقت مديرية التربية لمحافظة نينوى على         
  :عدد من المدارس االبتدائية للتطبيق فيها وهي

  مدرسة المأمون االبتدائية للبنين         في الجانب األيمن لمدينة الموصل -١
 مدرسة الزهور االبتدائية للبنين -٢

 مدرسة صالح الدين االبتدائية للبنين     في الجانب األيسر لمدينة الموصل -٣

 .  )٣٤(الحدباء االبتدائية للبنينمدرسة  -٤

وأرسلت إدارة معهد إعداد المعلمين في البدء مجموعة من المطبقين الـى المـدارس فـي                
  :اطراف الموصل وهم

  المدرسة  االسم
  تل الريم  احمد خالد نايف -١
  خرةبة ردان  صالح محمد عبد الموجود -٢
  كودبك  خليل ابراهيم سليمان -٣
  )٣٥(باقرنة  فاضل علي خلف -٤

مطبقاً موزعين على مدارس الموصل االبتدائية في االقـضية         ) ٩٥(تبع ذلك قائمة تضم     ثم  
  .)٣٦(والنواحي، منها مثالً مدارس باعذرة وعين سفني وعقرة وسنجار وغيرها
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وطالبت المديرية العامة لالشراف التربوي، مديريات التربيـة فـي المحافظـات، بتهيئـة              
  .)٣٧(ال المطبقين وتقويمهمالمشرفين التربويين لالشراف على اعم

وفعالً قام المشرفون التربويون بأعمال االشراف والتقويم لسير التطبيقـات فـي المـدارس              
ـ          مطبقاً التي بدأت   ) ١٠٧٥(االبتدائية اذ دونوا المالحظات العلمية من خالل المشاهدات اليومية ل

هره الخارجي جيد، صـوته     مظ" ومما جاء في احد التقارير مثالً        ٧/٤/١٩٧٤ لغاية   ٢/٣بتاريخ  
جهوري، ضبطه للتالميذ جيد، واحسن التصرف في داخل الصف، لـه المـام بالمـادة واجـاد                 
شرحها، اهتم بالخطة اليومية، واعد وسائل االيضاح واحسن استعمالها، طريقة التدريس مالئمـة             

مادة بـشكل  لطبيعة الدرس، وزع االسئلة على التالميذ وكانت متنوعة، وزع وقت الدرس على ال         
وهكـذا  ". جيد، راعى الفروق الفردية بين التالميذ، يمكن االستفادة منه في جميع مجاالت التعليم            

كانت بقية التقويمات تثني على عمل المطبقين وحسن ادائهم، ومع هذا العدد الكبير من المطبقين               
  .)٣٨(لم تحدث سوى مشكلة واحدة

من طلبة السنة االخيرة للمشاهدة الميدانية الى       وارسلت ادارة معهد اعداد المعلمين مجموعة       
 لغايـة  ٢٦/١١صالح الدين االبتدائية والزهور والحـدباء والمـأمون اعتبـاراً مـن         : مدارس  

  .وهي المدارس المتفق عليها مع مديرية التربية للتطبيق. )٣٩(١٢/١٢/١٩٧٤
 

يل مـصطفى وزيـادة اطالعـه       ومن اجل تطوير مهارات مدير المعهد وعد اهللا اسماع          
وخبرته التعليمية والتربوية، قررت وزارة التربية، ايفاده الى المانيا الديموقراطية اعتبـاراً مـن              

 بمهام ادارة المعهد طيلة مـدة       – معاون المعهد    – على ان يقوم احمد قاسم محمد        ١٢/٩/١٩٧٤
  .)٤٠(ايفاد المدير مع تمتعه بكافة صالحياته

 على شؤون الحسابات وضبط الموجودات المالية واالثاث، فقـد قـام   وفي اطار االطالع   
 بتدقيق حسابات المعهـد     – معاون محاسب في مديرية التربية       –المدقق مؤيد عبد اهللا االطرقجي      

 وسجل التخصيـصات وسـجل االيـرادات وسـجل          ٣١/٣/١٩٧٤ لغاية   ١/٤/١٩٧٣للمدة من   
اب النشاط المدرسـي التـي تـضمنت        ضريبة الدخل، والمصروفات وسجل المحاضرات، وحس     

النشاط الرياضي والفني والمكتبي وحصة القرطاسية ومصروفات االمتحانات وصـيانة االثـاث            
  .)٤١(وغيرها، وسجل بعض المخالفات الحسابية
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) بناية اعدادية الرسالة حاليـاً    ( نقل المعهد من المنصور الى حي المثنى         ١٩٧٤وتم سنة     
عهد كانت قد حصلت على موافقة انشاء حقل دواجـن واالسـتفادة مـن         ومما يذكر فإن ادارة الم    

 معـاون   –يونس عبد اهللا فتحـي      : منتوجاته، عليه تقرر تصفيته باشراف لجنة مؤلفة من السادة        
وكانت النتيجـة ربحـاً صـافياً       ) موظف(وعادل العاني   ) مدرس( ويونس نجم حمندي     -المعهد

ع النفقات صرفت من لدن المنتسبين وكـان االمـل ان      علماً بأن جمي  . دينار) ١٠٣,٨٤٥(مقداره  
يستمر المشروع ويحقق ارباحاً غير انه الغي قبل بدء االنتاج، واستفـسرت ادارة المعهـد مـن                 
مديرية التربية، هل يعتبر الربح المذكور ايراداً نهائياً للمعهد او الطريقة التي تقترحها المديريـة               

المعهد الى انها ستحاول اقامة المشروع من جديد عنـد تـوفر   للتعامل مع المبلغ، واشارت ادارة     
  .)٤٢(الظروف المالئمة لذلك

 
 كان تجربة ١٩٧٢وجدنا مما تقدم بأن معهد اعداد المعلمين في الموصل الذي اسس سنة           

ناجحة لبت حاجة المجتمع الموصلي بتخريج دفعات من المعلمين في السنوات الالحقـة، الـذين               
اعمالهم في المدارس االبتدائية، وان سنوات التأسيس شهدت عمالً دؤوبـاً مـن ادارتـه               باشروا  

واالستعانة بالخبرات العلمية للعمل كمحاضرين في المعهد، الذي تنقل في اكثر من مكان لـضيق         
البنايات المدرسية، كما انتهج المعهد الوسائل التربوية والعلمية في التعامل مع طالبه واعـدادهم              

ل يتوافق ومتطلبات التعليم االبتدائي، وكانت الجدية واضحة في التطبيق بالمدارس االبتدائية            بشك
ومشاهدات المشرفين التربويين وتقويم االداء بتقارير تربوية علمية، لسير عمليـة التطبيـق، وال         

 فـي  ننسى ان المعهد وضع خططاً لتخريج دفعات المعلمين تلبية الحتياجات المدارس االبتدائيـة     
  .مدينة الموصل وتوابعها من االقضية والنواحي

والحظنا التعاون التام من لدن مديرية التربية لمحافظة نينوى ومديرية اعـداد وتـدريب             
المعلمين في وزارة التربية لتذليل الصعوبات والمعوقات التي جابهت العملية التربوية واالداريـة             

  .لتخريج طلبة المعهد
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، كتاب مديرية التربية لمحافظة نينـوى، ذاتيـة         ١٠٨معهد اعداد المعلمين في نينوى، تسلسل       ملفة   ) ١(

  ١٤/١٢/١٩٧٢ في ٥٠٨٨٠الثانوية العدد 
 .٢٢/١/١٩٧٣ في ٨١/م.كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، العدد ت ) ٢(

 .٢٩/٧/١٩٧٣ في ٣٣٥٦٠كتاب المديرية العامة للشؤون االدارية والمالية، العدد  ) ٣(

 .٢٧/١/١٩٧٣ في ١٢تاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد ك ) ٤(

 فـي   ١٦٩٢كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، مديرية اعداد وتـدريب المعلمـين، العـدد               ) ٥(
٢٠/١٢/١٩٧٣. 

 .٢٠/٢/١٩٧٣ في ٣٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٦(

، واالمـر االداري لمعهـد      ١٩/٥/١٩٧٣في   ١٨٩٨٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد        ) ٧(
 .٢٢/٥/١٩٧٣ في ٢١٤اعداد المعلمين في نينوى، العدد 

 .٢٢/٥/١٩٧٣ في ٢١٤االمر االداري عن معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٨(

 .١٢/٩/١٩٧٣ في ١٧٤٨كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٩(

 .١/٨/١٩٧٣ في ٤٤٤كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٠(

 .١٨/١١/١٩٧٣ في ٧٣١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١١(

 .٥/١٢/١٩٧٣ في ٤٦٤٣٣كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٢(

 .٤/٣/١٩٧٤ في ١١٦كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٣(

 .١٥/٩/١٩٧٣اعالن مديرية اعداد وتدريب المعلمين بتاريخ  ) ١٤(

 .٢٠/٩/١٩٧٣ في ١٧٩الداري لمعهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد االمر ا ) ١٥(

 .٧/١٠/١٩٧٣ في ٣٥٨٧٦كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٦(

 .١٣/١٠/١٩٧٣ في ٣٦٥٩٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ١٧(

 .٣٠/١٢/١٩٧٣ في ٩٤٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ١٨(

 .١٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٧٣عداد المعلمين في نينوى، العدد كتاب معهد ا ) ١٩(

 .٩/١٠/١٩٧٣ في ١٩٥٧كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٠(

 .٢١/١٠/١٩٧٢ في ٣٩٦٦٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٢١(

 .١٠/١٠/١٩٧٣ في ١٠٤٨٣٩كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٢(

 .٩/١٠/١٩٧٣ في ١٩٥٦يب المعلمين، العدد كتاب مديرية اعداد وتدر ) ٢٣(
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 .١٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٦٨كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٢٤(

 .٨/١٠/١٩٧٣ في ١٠٢٢٦٥انظر الطلب رفقة كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٢٥(

 .٣١/١٢/١٩٧٣ في ٩٥٠كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٢٦(

 .٤/١٠/١٩٧٣ في ٥٣٤لمين في نينوى، العدد كتاب معهد اعداد المع ) ٢٧(

 .١٠/١١/١٩٧٣ في ٢٢١٧كتاب مديرية اعداد وتدريب المعلمين، العدد  ) ٢٨(

 .٨/٩/١٩٧٣ في ١٣٨٠٠كتاب وزارة الداخلية، مديرية االدارة العامة، العدد  ) ٢٩(

 .١٩/٩/١٩٧٣ في ٣٢٠٩٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٠(

 .١٤/٦/١٩٧٣ في ٣٧٠ي نينوى، العدد كتاب معهد اعداد المعلمين ف ) ٣١(

 .٢٥/١١/١٩٧٣ في ٩٣١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٢(

 .٢٦/٢/١٩٧٤ في ٨٣٧٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٣(

 .٢٤/٣/١٩٧٤ في ١٢٣٥٢كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٤(

 .٢/١٩٧٤/ ١٠ في ٥١كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٥(

 .٢٦/٣/١٩٧٤ في ٨٣٧٤كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٣٦(

 .٦/٣/١٩٧٤ في ١٢٧٢كتاب المديرية العامة لالشراف التربوي، العدد  ) ٣٧(

 .٢٥/٤/١٩٧٤ في ٢٠٧كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٨(

 .٢٣/١١/١٩٧٤ في ٧٣٤كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٣٩(

 .١٢/٩/١٩٧٤ في ٤٧٦كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٤٠(

 .١٤/١/١٩٧٤ في ١كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى، العدد  ) ٤١(

 .١٢/٩/١٩٧٤ في ٤٧٥كتاب معهد اعداد المعلمين في نينوى، العدد  ) ٤٢(


