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 مللخص:ا
يعد األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة من األساتذة الرواد يف جامعة ادلوصل، والذي برع يف ختصص اآلاثر  

ن خالل أعمال التنقيب والعمل والتاريخ االسالمي بعامة واالسالمي ادلوصلي خباصة، وكانت لو بصمات واضحة م
ادليداين يف بقااي اآلاثر االسالمية يف مدينة ادلوصل القددية، وتوثيق عناصرىا ادلعمارية والفنية من مآذن وقباب وعقود 
ومداخل وزلاريب وشبابيك وطاقات وأعمدة وانطقة زخرفية وأشرطة كتابية والواح تذكارية وشواىد القبور وصناديقها، 

افية اكادديية من خالل وض  سلططات ىندسية قاربت االلف ن سلط  ىندسي ورسم ف ي ا ى جانب ماات بطريقة احًت 
الصور الفوتوغرافية ألوابد أثرية اندثر القسم األعظم منها، فأصبحت مصدرًا مهمًا لدراسة تلك اآلاثر، فضاًل عن ذلك 

 فقد اىتم بدراسة تراث مدينة ادلوصل واحلفاظ على ىويتها.
الدراسة ا ى زلورين تسبقهما مقدمة وتتلومها خادتة ، تطرق احملور األول ا ى النشأة االجتماعية ألمحد  قسمت

قاسم اجلمعة، فأستعرض فيو والدتو ونشأتو، أما احملور الثاين فقد كرس لنشأتو الثقافية فتطرق ا ى دراستو يف الُكتاب 
ة بغداد قسم اآلاثر االسالمية، مث التحاقو جبامعة القاىرة لنيل شهاديت واالبتدائية والثانوية، ودخولو كلية اآلداب يف جامع

 ادلاجستري والدكتوراه يف مجهورية مصر العربية. 
اوضحت الدراسة ان أمحد قاسم اجلمعة ينتمي ا ى عائلة بستانية أكسبتو البساطة والصرب وحب األرض اليت 

و يف قرية نينوى، واليت بدأ يتأملها ويسأل عنها ويتأثر هبا، وفضاًل عن يزرعوهنا، فضاًل عن األوابد االاثرية يف مسق  رأس
ذلك فقد اكسبتُو احلياة اجلامعية انفتاحاً وتنوعاً متزانً يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي وادلوصلي احملافظ، 

 عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية . 
 أمحد قاسم اجلمعة, نشأتو االجتماعية, نشأتو الثقافية, مدينة املوصل, اآلاثر اإلسالمية. مات املفتاحية:الكل

Abstract 
        Professor AlJum'aa is considered on of the pioneer professors at 

Mosul University, who mastered the specialization of history and Islamic 

archeological studies, especially the Mosuli ones. he has apparent 

fingerprints in terms of the excavations works and the field work in the 

remains of the Islamic archeological sites in the old city of Mosul, 

documenting the architectural and artistic elements including the minarets, 

domes, vaults, entrances, mihrabs, windows, porthole, columns, ornamental 

and writing ribbons, memorial boards, gravestones and their caskets using a 

professional and academic approaches by means of making about two 

thousand engineering sketches and artistic painting in addition to hundreds 

of photos of ruins which were erased mostly and therefore they became an 

important source to study those ruins.                
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The current study was divided into two axes preceded by an 

introduction and followed by a conclusion. The first section dealt with the 

social life of Ahmed Qasim Aljum'aa by reviewing his birth, early life, 

while the second tackled his educational life mentioning his study at the 

mosque schools, primary and secondary schools and his university life at 

the department of Islamic Archeology, College of Arta, Baghdad 

University, and his travel to Cairo to obtain the Master and Ph. D. Degrees 

in Egypt. 

The study showed that Ahmed Qasim Aljum'aa belongs to a family 

that work in orchards and this made his nature characterized with patience 

and loving the land they planted in addition to the archeological sites in his 

birth village, Nineveh village about which he always meditates, asks about 

them and get influenced by them. In addition to that the university life 

made him open-minded and made him gain a balanced diversity in all the 

aspect of life. His life was confined to the village and Mosuli conservative 

society and this was manifested by the mixed teaching and the scientific 

and tourist visits. 

Keywords: Ahmed Qasim Aljum'aa, His social life, His intellectual life, 

Mosul city, Islamic antiquities. 

 املقدمة:
لقد رَكزت معظم الدراسات السابقة يف ختصص التاريخ احلديث وادلعاصر على تناول موضوعات سلتلفة يف  

العالقات الدولية وسري الزعماء ورجال السياسة البارزين ، جاءت دراستنا ىذه  لتسل  الضوء على شخصية موصلية 
ة وفنون العمارة دلدينة ادلوصل وغريىا من ادلواق  األثرية يف مناطق اكادديية ، وضعت بصمتها يف رلال دراسة اآلاثر االسالمي

 أخرى تق  خارج ادلدينة .
يعد األستاذ الدكتور ادلتمرس أمحد قاسم اجلمعة من ب ن األساتذة الرواد يف جامعة ادلوصل والذي قدم الكثري يف  

 ليت تناىز الست ن عاماً.رلال دراسة التاريخ واآلاثر االسالمية عرب مسرية حياتو العلمية ا
قسمت الدراسة على زلورين تسبقهما مقدمة وتتلومها خادتة، تطرق احملور األول للنشأة االجتماعية لألستاذ  

الدكتور أمحد قاسم اجلمعة، واستعرض فيو والدتو ونشأتو يف كنف أسرة امتهنت البستنة يف وس  الساحل األيسر من 
 من السكن يف أول امره، فأكتسب منها الصرب والبساطة وحب األرض اليت يزرعوهنا.مدينة ادلوصل عندما كان خالياً 

أما احملور الثاين اختص بنشأتو الثقافية، وتطرق ا ى دراستو يف الُكتاب واالبتدائية والثانوية ودخولو قسم اآلاثر يف   
 ( يف مجهورية مصر العربية.كلية اآلداب جبامعة بغداد، مث اكمال دراستو العليا )ادلاجستري والدكتوراه
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اعتمدت الدراسة على العديد من ادلصادر وادلراج   ديكن مالحظتها يف اذلوامش وقائمة ادلصادر، واحتلت 
ادلقابلة الشخصية للباحث م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة الصدارة من ب ن ادلصادر التارخيية، فضاًل عن الواثئق غري 

ابلنشأة الثقافية لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة ومسريتو العلمية، واليت أغنت الدراسة رصانة  ادلنشورة واليت تتعلق
 علمية.

ويف اخلتام أسال هللا تعا ى ان أكون قد وفقت يف كتابة ىذه الدراسة حبق أستاذ اكادديي جليل وعلم من أعالم  
 مدينة ادلوصل. 

 أة( أواًل: نشأتو االجتماعية )الوالدة . النش
)أمحد اجلمعة، 8695آب  5ولد أمحد قاسم عبدهللا علي اجلمعة يف دار جده ادلرحوم احلاج علي اجلمعة بتاريخ  

(. الكائن يف مدينة ادلوصل يف قرية نينوى، وىي قرية تق  على بعد كيلو مًت واحد تقريباً 0202أيلول  8مقابلة شخصية، 
لقددية، واذا كانت يومًا قرية فهي اليوم حي فوق تل التوبة، تل )النيب عن هنر دجلة الذي يفصلها عن مدينة ادلوصل ا

 (.  55، ص 0284يونس عليو السالم( يف وس  اجلزء الشرقي من مدينة ادلوصل ) الربيعي، 
نشأ أمحد قاسم اجلمعة الذي شغل التسلسل الراب  ب ن أخوتو، وترعرع يف دار جده الواق  على السفح الغريب 

االثري، وىو سور حيي  مدينة نينوى اثلثة عواصم ادلملكة االشورية من حيث التسلسل الزم ي، اذ يبلغ طول لسور نينوى 
( كم، وان السور مؤلف من قسم ن رئيسي ن شيد القسم األول منها ابلّلنب يف ح ن يكون القسم الثاين 80السور حوايل )

( مًت تقريباً، ويرتف  السور ا ى ما 0.2الف احلجري فيبلغ ُُسكُو )غالفًا حجراًي من اخلارج وشيد ابحلجر ادلهندم، أما الغ
(. وقد حظي 208ـــ  283، ص ص 8، اجمللد8660( أمتار ويعلوه صف من احلجارة ادلسننة ) سليمان، 4يقارب )

هم تربية دينية أمحد برعاية والديو اللذان كانت عالقتهما مبنية على أسس قوية من احملبة واليت انعكست على تربية أبنائ
قائمة على تعلم القراءة والكتابة وحب ادلعرفة وطاعة هللا والتمسك ابلقيم واألخالق، متبع ن يف ذلك عادات وتقاليد 

 (. 0202األول  تشرين 84اابئهم وأجدادىم ادلوصليون يف تربية االبناء )طو اجلمعة، مقابلة شخصية، 
بعض األعمال اخلفيفة يف البستان م  أخوتو، كج ي بعض الثمار  وبعد بلوغو السنة السابعة من العمر، مارسَ   

يف موُسي الصيف والشتاء، ويتذكر عند عودتو ا ى البيت كيف كان جيتم  أطفال العائلة لياًل يف فصل الشتاء حول خالتو 
)أمحد اجلمعة، مقابلة   الضريرة ادلرحومة )مرًن( و يتوسطهم منقل من الط ن، وىي تقص عليهم حكاايت أايم زمان الًتاثية

(. ويبدو ان تلك القصص واحلكاايت كانت شلتعة لألطفال، وىي ادلصدر الوحيد لتسليتهم 0202دتوز  81شخصية، 
 ليالً، يف زمن كان خالياً من أجهزة التلفاز وبرامج األطفال واأللعاب االلكًتونية، اليت ظهرت يف ادلدد الالحقة.

عومة أظفاره على العمل اجلاد وادلثابرة عرّب مرافقة أخوتو يف مهنة البستنة، واليت تعلم أمحد قاسم اجلمعة منذ ن 
اكتسبتو البساطة والصرب وحب األرض اليت يزرعوهنا، فضاًل عن األوابد االثرية يف مسق  رأسو يف قرية نينوى، واليت بدأ 

 ، مقابلة شخصية(.0285يتأملها ويسأل عنها ويتأثر هبا ) راديو الغد، 
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ليكتب لو القدر أن أصبح فيما بعد أستاذاً يف اتريخ اآلاثر االسالمية وفنون العمارة، وكانت مهنة البستنة قاسية  
عليهم أحياانً من حيث التنقل والنصب وضنك العيش كوهنم ال ديتلكون قطعت أرض معينة لزراعتها، وإمنا مستأجرة، شلا 

بل كانوا ينتقلون من منطقة ألخرى يف الساحل األيسر يف مدينة ادلوصل سبب عدم االستقرار يف منطقة واحدة لتأىيلها، 
ومنها: حاوي ايررلة وحي الغفران وحي اجلزائر وحي السكر)اجليلة( واحلي الزراعي )شاى ن آغا( وحي ادلدرس )مدينة 

دون أشجار الفاكهة )أمحد األلعاب(، شلا أدى ا ى اقتصار البستان على زراعة احملاصيل الصيفية والشتوية من اخلضراوات 
 (.0202دتوز  81اجلمعة، مقابلة شخصية، 

وبعد بلوغو التاسعة من العمر، كانت رايضتو ادلفضلة لعبة احلورة، وىي من األلعاب الشائعة يف القرى، وىي  
يتقابالن  عبارة عن كرة من اخلشب تسمى )السل ( وعصا تكون هنايتها منحنية قلياًل تسمى احملوارة، فيتشكل فريقان

(،  009ــــ  000، ص ص 0284ويضعان ذلم ىدف ن مثل لعبة كرة القدم، وتكون غالبًا يف منطقة البيادر ) احلمدوين، 
كما كان مولعاً ابلكثري من الفعاليات الًتاثية اليت أمتاز هبا أىايل قرية نينوى ومنها: حضور ادلوشحات الدينية )ادلولِداَيت( 

حزان، وصالة االستسقاء ونذور ع ن الدملماجة، وىي ع ن ماء تنب  من بقااي مرتفعات صخرية اليت تقام ابألفراح واأل
وترابية للطرف الغريب من وادي الدملماجة، وىو وادي قدًن يعتقد أنو شيد يف زمن ادللك سنحاريب، وتبعد ىذه الع ن عن 

(. فضاًل عن خسوف القمر 084، ص 0285( كم ) راكان اخلياط، 8.2تل النيب يونس )عليو السالم( ما يقارب )
 (. 0202دتوز  81وادلناسبات االجتماعية )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

ومل تقتصر ادلوشحات الدينية على قرية نينوى فق ، وإمنا غالب مدينة ادلوصل كانت حتتفل ابدلولد النبوي، 
ت وادلدائح النبوية، مث توس  أمر إقامة ادلوالد حىت تشمل وذلك عن طريق إقامة ادلناقب النبوية الشريفة م  ترتيل ادلوشحا

 (.  22، ص 8652األعياد الوطنية وادلناسبات الدينية واالجتماعية ) اجلمعة وعبداحلميد وجرجيس، 
وادلوشحات الدينية )ادلوالد( على الرغم من كوهنا تعرب عن مدح الرسول واالنبياء )عليهم السالم(، إبيقاع خاص  
ابت الدفوف ااّل أهنا كانت تؤدي دبعيتها أغراضًا اخرى من تعليمية وتوثيقية وغريىا، ومن أمثلة األغراض وعلى ضر 

التعليمية التعريف ابحلروف األجبدية بصورة متسلسلة ومتتابعة من ألف وابء وجيم، فموشح حرف األلف )أليف اللفيت 
ي تعا ى( ، ويليو حرف الباء )الىب ابحلب رماين أمحد حلو الصالة على نيب حلوة الصفات كم لو من معجزات خصُو البار 

دتوز  81ادلعاين صاحب السب  ادلثاين قد زلا عنا الضاللة(، وىكذا لبقية احلروف )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
0202.) 

خان  أما ادلوشحات التوثيقية فمثاذلا موشحة عن غزو اندر شاه، وىو اندر شاه، أو " طهماسب كلي )او قلي(
(. عندما 48، ص 8642" لقبو قبل ان يعلن نفسو ملكاً )شاىاً( على إيران، فإن قلي خان، تع ي عبد اخلان ) رؤوف، 

( كانت لو شارات يف م، وزلاولتو السيطرة عليها واعتقاد العامة أبن النيب يونس )عليو السالم8419غزا ادلوصل سنة 
 وحو ادحديبة للمك ى ننون, ننون أن  ا ي نان  عع  شارات  )لرسل سالمي وحتيايت شىتذلك، ومطل  ادلوشح 

 (.    0202دتوز  86)أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية،  طهماسب رد عساع خايب مغبون(
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أما دعاء االستسقاء فيتم عند اضلباس ادلطر مدة طويلة، ويتم بعد أداء الصالة يف جام  النيب يونس )عليو  
م، ويدعوا اجلمي  8615تل التوبة،  ويتبعهم الطوائف االخرى من مسيحي ن ويهود قبل عام السالم( و ىروع ادلصل ن ا ى 

خاشع ن من هللا ان ينزل ادلطر، ولكن االختالف يكون بلغة الدعاء، فادلسلمون يدعون ابللغة العربية وادلسيحيون ابللغة 
دائرة وديسك أحدىم االخر ويتحركون ذات اليم ن السراينية واليهود ابللغة العربية، أما األطفال فكانوا يشكلون نصف 

وذات الشمال مرددين )اي أم الغيث، غيثينا لوال ادلطر ما جينا عدة مرات(، وأم الغيث ىي لعبة كبرية من العيدان، كان 
ادلطر ما جينا. ..(  األطفال يلِبسوهنا ثياابً يسموهنا " أم الغيث "، وحيملوهنا عند اضلباس ادلطر ويغنون )أم الغيث غيثينا لوال

(.  وابمتزاج دعاء اخلشوع للكبار فوق التل بشجى األطفال أسفلو، كانوا يشعرون 88ـــ  82، ص ص 0222)العاين، 
بنوع من القشعريرة يف أغلب احلاالت وكان ينهمر ادلطر قبل النزول من التل، وابلنسبة لنذور الدملماجة اليت أُساىا أبن 

( ، واليت م( )الع ن ادلباركة( نسبتها ا ى النيب يونس )عليو السالم8851ه / 252ر ادلوصل عام )جبري ، برحلتو عندما زا
حتوي على مياه صافية تًتشح ادلياه من حتت احلجارة الكلسية، كانت النذور تقام ذلا عند الشفاء من األمراض وادلواليد 

 (.    0202دتوز  86 اجلديدة، وغريىا من األمنيات  )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية،
أما خسوف القمر فكان العامة يعتقدون ان حدوثو يتم اببتالع احلوت للقمر و ان كان لون اخلسوف دييل ا ى  

األمحر ينذر حبدوث حرب وان كان دييل ا ى السواد فينذر حبدوث غالء، وذلذا كان العامة يصعدون ا ى السطوح ليالً 
وطشوت مرددين )حوات اي منحوتة ىدي قمران العايل...( )أمحد اجلمعة، مقابلة حامل ن األواين ادلعدنية من صواين 

 (.   0202دتوز  86شخصية، 
بينما كانت ادلناسبات الدينية كاألعياد واألعراس واخلتان تتمثل بتجم  الناس دبالبسهم اجليدة وهتياة ادلوائد  

على ضرب الطبول، وذلا عادات خاصة منها: السماح للنسوة الفاخرة وتنظيم الدبكات يف أرض البيادر اليت تتم حركاهتا 
ابلدبكات م  الرجال بشرط امساكهن أبحد احملارم أو األقرابء، وتتربق  إبزار ال يظهر من وجهها سوى العين ن وال جيوز 

التصرف  للرجل ادلمسك ابدلرأة ترك الدبكة ااّل بعد خروجها، وىناك بعض الشيوخ يراقبون انضباط الشباب من سوء
، مقابلة شخصية، 0288)الفضائية ادلوصلية، 

https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE .) 
يل يبدو واضحاً أن البياة اليت عاش فيها أمحد قاسم اجلمعة ىي بياة موصلية مسكونة ابلتاريخ وعبق ادلاضي اجلم 

 وحتمل يف طياهتا عادات وتقاليد االابء واألجداد، وكان ذلا األثر األكرب يف تكوين شخصيتو فيما بعد.
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE
https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE
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 اثنياً: نشأتو الثقافية )دراستو األولية . دراستو العليا(
 أوالُ: دراستو األولية:

 آـــ دراستو يف الُكتاب واالعتدائية والثانوية: 
(. 0202دتوز  05م )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 8619الُكتاب يف عام أنتسب أمحد قاسم اجلمعة ا ى  

الذي يسبق ادلرحلة االبتدائية وديهد ذلا، شأنُو شأن الروضة يف الوقت احلاضر واليت تساعد الطفل على االنتقال التدرجيي 
(. وىو اشبو ما 919، ص 0289 من ّجو البيت ا ى ّجو ادلدرسة، وإاتحة الفرصة لُو للتهيؤ للتعليم احلكومي ) مهشري،

 يعرف يف ىذه األايم ابلدورات الدينية اليت تقيمها ادلساجد يف العطل الصيفية.
، وورد أُسها يف 8629أنتسب أمحد ا ى مدرسة نينوى االبتدائية للبن ن، اليت أتسست عام  8611ويف عام  

لموصل، وكان موق  ادلدرسة رلاور لتل التوبة قرب ، ضمن مناطق القرى التابعة ل8624سالنامة "والية ادلوصل"، لسنة 
جام  النيب يونس )عليو السالم(، شيدىا األىايل من مادة الط ن، مث حتولت ا ى مرآب للسيارات، وواجهتها دكاك ن 
 ومطاعم، مث انتقلت ا ى أماكن عديدة منها: يف دورة السويس على مقربة من تل قوينجوا األثري وأستأجر ذلا دار مشيد
من مادة السمنت والبلوك، ومل يكن ذلا مقام طويل يف ىذا ادلكان، إذ تربع ذلا ادلواطن عبد ادلوجود الصيديل بقطعة ارض 

يف ستينيات القرن العشرين، واستقرت فيها ا ى األن، على الشارع العام، قرب األدلة اجلنائية )  0(م15622مساحتها )
يف الدروس الرئيسة )القراءة واحلساب( ادلرحوم يونس الكاتب من عائلة  (. وكان ُمعلهم األول224، ص 0284عيسى، 

آل كاتب، وىي من بيواتت زللة النيب يونس )عليو السالم(، وىم نسبًة ا ى اجلد حيىي بن خليل بن ذنون الذي كان كاتباً 
نوى )أمحد اجلمعة، مقابلة (. يف قرية ني068، ص 0284يف خان الكمرك يف زمن ندر فيو من جييد الكتابة ) الربيعي، 

  (. 0202دتوز  06شخصية، 
وكان أمحد قاسم اجلمعة متفوقًا على زمالءِه يف الصف السادس االبتدائي، وانل التسلسل الراب  من رلموع  

(، وبلغ رلموعُو الكلي للدرجات 8620-8628( تلميذاً، يف االمتحاانت العامة للدراسة االبتدائية للسنة الدراسية )06)
( تالميذ، والراسب ن 82( تلميذاً، وادلكمل ن )85(، إذ كان عدد الناجح ن يف تلك السنة )222( من رلموع )182)

%) مديرية 39تلميذ واحد فق ، وهبذا كانت النسبة ادلاوية لنجاح تالميذ مدرسة نينوى االبتدائية للبن ن يف تلك السنة 
 (. 8620ــــ  8628معارف لواء ادلوصل، 

هاء ادلرحلة االبتدائية، أخذ أمحد يزاوج ب ن الدراسة ومساعدة أخوتو يف أعمال البستنة ادلضنية، وخباصة وم  انت
بعد أن اشتد ساعدُه وأصبح ايفعاً وختطى مرحلة الطفولة يف الثانية عشر من العمر، فكان يعمل على عزق الًتبة وتسويتها 

د الشتاء القارص، والسهر لياًل حلراسة بعض احملاصيل الزراعية، وغرس ادلشاتل وج ي الثمار يف حر الصيف الالفح وبر 
فضاًل عن حتميل تلك احملاصيل على احليواانت منذ الساعة الثانية بعد منتصف الليل، إليصاذلا ا ى سوق ادلعاش لبيعها 

يف اثناء االستقالل  ابجلملة مقابل البلدية القددية قرب رأس اجلسر احلديدي،وىو جسر اُسو الرُسي جسر نينوى، أنشأ
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(. وأحياانً يكون وصول 908، ص 8642، وال يزال قائماً حىت اآلن ) جرجيس، 8691حزيران  82الوط ي، وافتتح يف 
   (. 0202دتوز  06أمحد وأخوتو قبل آذان الفجر )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

ادلتوسطة ادلركزية حالياً(، ( واليت أتسست ، التحق امحد قاسم اجلمعة دبتوسطة ام الربيع ن)8620أيلول  82ويف 
، وكان موقعها على مقربة من جام  النيب شيت )عليو السالم(، مث انتقلت ا ى بناية مديرية اإلعداد والتدريب 8628عام 

ية الواقعة ب ن منطقيت الدواسة والدندان، ويظهر أهنا أتسست على أنقاض متوسطة ام الربيع ن للبن ن، مث شيدت ذلا بنا
، ص 0288؛ الطائي،  100، ص 0284، يف منطقة اجلوسق قرب جام  الشبخون )عيسى، 8650واستقرت هبا عام 

(. وفيها أكمل دراستو للصف االول ادلتوس ، واليت شاءت االقدار ان يصبح مدرساً فيها فيما بعد ] أصبح مدرساً 815
(، واليت تبعد مسافة سري ام  النيب شيت )عليو السالم[، وكان موق  ادلدرسة على مقربة من ج8632آذار  00فيها يف 

ساعة مشيًا على االقدام، من قرية نينوى وا ى ادلدرسة، فكان يتحمل مشقة الطريق ذىااًب وإاياًب وما يرافقُو من حر وبرد 
، عدا ساعة الطقس خالل الدوام ادلدرسي الذي كان مضاعفًا آنذاك، من الساعة الثامنة صباحًا وحىت اخلامسة مساءً 

واحدة لغداء الظهرية، وبعد انتهاء الدوام الرُسي كان يصطحبهم مدرس اللغة العربية والًتبية اإلسالمية عبد احلافظ 
سليمان، يف أحيان كثرية ا ى مجعية اللغة العربية واالرشاد الدي ي حىت وقت صالة ادلغرب، وعندىا يصلي هبم وينصرفون 

أمحد اثناء العودة يقوم بتغذية راجعة لبعض الدروس اليت تلقاىا يف ادلدرسة مستغاًل مسافة عائدين يف ظالم الليل، وكان 
 (.    0202دتوز  06الطريق )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
(، انتقل أمحد قاسم اجلمعة ا ى مدرسة متوسطة قضاء ىيت ، 8629-8620وبعد انتهاء السنة الدراسية )

، أرشيف مدرسة 8) سجل القيد العام رقم 8620تشرين األول  01(، وادلؤرخة يف 93ة )دبوجب استمارة النقل ادلرقم
،       ص 0286ادلتوسطة ادلركزية يف ادلوصل(. بصحبة أخيو علي قاسم اجلمعة، الذي كان مدرساً فيها ) ابسل اخلياط، 

 (.   0202دتوز  06ة، مقابلة شخصية، (. وأكمل أمحد قاسم اجلمعة الصف الثاين والثالث ادلتوس  هبا )أمحد اجلمع881
وعقب انتهاء مرحلة الدراسة ادلتوسطة، زود بوثيقة مدرسية من ادارة متوسطة ىيت، معنونة ا ى االعدادية 

، وكان موقعها يف بداية أتسيسها يف زللة اإلمام عون الدين يف زللة الرابعية يف بناية  8690الشرقية ، وىي أتسست عام 
ستأجرة من بيت اجلليلي، وكانت متوسطة يف البداية وتقبل اخلرجي ن من الدراسة االبتدائية تسمى كانت يف األصل م

، او متوسطة ادلوصل الشرقية حسب الواثئق الرُسية اليت  8693"متوسطة ادلوصل"، وتغري أُسها ا ى ادلتوسطة الشرقية عام 
نتيجة االقبال احلاصل عليها، والتوس  العمراين يف  كانت تصدر منها يف نفس العام، ويظهر ان مكاهنا غري الئق هبا

، يف مركز ادلوصل يف بناية كانت تشغلها زلاكم 8628-8622ادلدينة، فانتقلت ا ى زللة النيب شيت )عليو السالم( عام 
العدادية ، وأطلق عليها "ا8621ادلوصل، مقابل قاعة األوقاف للمناسبات، مث حتولت ادلتوسطة الشرقية ا ى إعدادية عام 

الشرقية"، وخصص ذلا مكان متميز يف زللة الشيخ عمر، مقابل جام  اخلضر )عليو السالم( واحتفظت هبذا ادلكان 
التحق أمحد طالبًا فيها  8622أيلول  04(. ويف 943، ص 0284واالسم ا ى اتريخ كتابة ىذه السطور ) عيسى، 

ولكنو عَّدل عن رأيو وقدم أوراقو ا ى إعدادية ادلوصل، تعرف ، أرشيف مدرسة متوسطة ىيت(.  8)سجل القيد العام رقم 
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، وذلا بناية خاصة تق  يف ابب سنجار قرب )البارود 8625اعدادية ادلوصل ابإلعدادية ادلركزية، وقد ُسيت كذلك سنة 
وانتقلت ية، ، شغلت الثانوية ادلطورة ىذه البنا8665خانة( أي سلزن البارود خارج سور ادلوصل الشمايل، ومنذ عام 

(. ودتت ادلوافقة على قبولو طالباً 08، ص 0222االعدادية ادلركزية ا ى بناية مدرسة احلدابء االبتدائية للبن ن ) العالف، 
(، وابشر يف الدوام الرُسي يف أيلول من السنة 8623-8622يف الصف الراب  اعدادي، الفرع العلمي للسنة الدراسية )

يف امتحاانت نصف السنة، ولكن بعد انقضاء االمتحاانت تدىورت حالتو الصحية وأضطر  ذاهتا، وانتظم ابلدوام واشًتك
 02، وادلؤرخ يف 8925ا ى ترك ادلدرسة، إلصابتو بنوابت عصبية، حسب كتاب مديرية مستشفى األمراض العصبية ادلرقم 

 العدادية ادلركزية(.، وعليو مل تعد تلك السنة سنة رسوب) سجل القيد العام، أرشيف مدرسة ا8623آذار 
(، انتقل من الفرع العلمي ا ى الفرع االديب )سجل القيد العام، 8624-8623ويف بداية العام الدراسي )

أرشيف مدرسة االعدادية ادلركزية(. بناًء على نصيحة االطباء لو، كوهنا حتتاج ا ى جهد أقل من الفرع العلمي، وأخذ بتلك 
(. ويبدو ان احلالة الصحية ألمحد قاسم 0202دتوز  92محد اجلمعة، مقابلة شخصية، النصيحة والتحق ابلصف اجلديد )أ

( 8624-8623اجلمعة كانت ال تسعفُو للمضي ضلو التفوق واحلصول على درجات يطمح ذلا، وذلذا يف العام الدراسي )
عربية واللغة االنكليزية والعلوم يف االعدادية ادلركزية، تلكأ يف االمتحان النهائي، وجاءت النتيجة مكمل من اللغة ال

واجلغرافية، ولوال التقرير الطيب لعد راسبًا يف صفو، كونُو مل يستطي  أتدية امتحان مجي  الدروس ادلكلف هبا، ولكنو أَزر 
ة الشرقية نفسُو واثبر يف العطلة الصيفية واستطاع النجاح بعد اإلكمال يف الدور الثاين، مث قرر بعد ذلك االنتقال ا ى الثانوي

)سجل القيد العام، أرشيف مدرسة  8624تشرين األول  83(، وادلؤرخة يف 15آنذاك، فزود بشهادة نقل ابلرقم )
 االعدادية ادلركزية(. 

تشرين  82( انتظم أمحد يف الدوام الرُسي يف االعدادية الشرقية، وحتديداً يف 8625-8624ويف العام الدراسي )
األديب )سجل القيد العام، أرشيف مدرسة االعدادية الشرقية(.  إذ شعر بتحسن حالتو  يف الصف اخلامس 8624االول 

الصحية م  بداية العام الدراسي، وبدأ نشاطو االديب والعلمي ابلظهور، عرّب حرصو ادلعهود على واجباتو، وحرر أول مقالة 
لشرقية للبن ن )االعدادية الشرقية حالياً( يف ادلوصل لو بعنوان )أيها الصدق(، نشرت يف رللة ادلستقبل، وىي نشرة الثانوية ا

 (.96، ص 8625) اجلمعة، 
( للصف اخلامس األديب، بدأ امحد على الرغم من تراج  8625-8624وم  قرب انتهاء السنة الدراسية )

األىل واالصدقاء   صحتو يتهيئ لالمتحان النهائي، وكاد ان يقرر عدم االشًتاك بعد ان ساءت حالتُو الصحية لوال اصرار 
(. وعند بدء االمتحاانت العامة لنهاية السنة الدراسية اشًتك أمحد يف 0202دتوز  92)أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

اداء بعض االمتحاانت، لعدم قدرتو على أداء امتحان مادة اجلغرافية واالقتصاد، وأخفق يف امتحان مادة اللغة االنكليزية، 
، الدور األول(.  وبعد أن اطل  8625ـــ  8624يف الدور األول ) مديرية معارف لواء ادلوصل،  وجاءت النتيجة مكمالً 

على نتيجة االمتحاانت أصر على مواصلة السعي يف العطلة الصيفية، وتعويض ما فاتُو من امتحاانت، وفعاًل أدى 
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، الدور 8625ـــ  8624معارف لواء ادلوصل، امتحاانت الدور الثاين ودتكن من اجتياز تلك ادلواد الدراسية ) مديرية 
 األول(. لينتقل ا ى مرحلة جديدة يف مشواره الدراسي يف العاصمة بغداد. 

 دراستُو يف كلية اآلداب جامعة عغداد:  -ب
، وىي اللبنة االو ى جلامعة ادلوصل، اذ  8625كانت كلية الطب ىي الكلية الوحيدة يف جامعة ادلوصل سنة  

(. فكان 02، ص 8652آنذاك بوزارة الصحة مث التحقت جبامعة بغداد ) اجلمعة وصفاوي وعبدالقادر، كانت مرتبطة 
على من يرغب ابحلصول على شهادة البكالوريوس من خرجيي مدارس ادلوصل االعدادية، السفر ا ى بغداد وااللتحاق 

ن أمحد من ب ن أولاك الطلبة الذين التحقوا جبامعتها او السفر خارج العراق، لعدم وجود جامعة يف ادلوصل آنذاك، وكا
(، لكونو أقرب األقسام 8626-8625جبامعة بغداد، وقدر لو ان خيتار قسم اآلاثر يف كلية اآلداب للعام الدراسي )

عة، اإلنسانية اليت تتناسب م  نشأتو يف قرية نينوى األثرية ومعايشتو لًتاثها ادلعماري الذي سيلحق بركب اآلاثر )أمحد اجلم
 (. 0202دتوز  92مقابلة شخصية، 

وفيما يتعلق ابدلستوى العلمي والدراسي ألمحد قاسم اجلمعة يف كلية اآلداب بقسم اآلاثر جبامعة بغداد، تب ن  
-8625للباحث عقب االطالع على سجل القيد العام والذي يضم صورة قيد فيها درجات مجي  الطلبة للعام الدراسي )

و ى ومنهم أمحد قاسم اجلمعة الذي َدرَس يف تلك السنة سبعة مواد دراسية لملت )اتريخ العراق ( يف ادلرحلة اال8626
القدًن واتريخ الشرق القدًن والتاريخ االسالمي واللغة العربية واللغة االنكليزية واتريخ الفن ومادة اجلغرافية(، أبنو انجح من 

، ادلرحلة االو ى(. أما يف ادلرحلة الثانية للعام الدراسي 8626ـــ  8625الدور االول وبتقدير جيد )جامعة بغداد، 
( والذي َدرَس أيضاً سبعة مواد دراسية ضمت )اتريخ الفن والتاريخ االسالمي وفنون اسالمية وحضارات 8626-8632)

النجاح بتقدير جيد من شرق ادىن وقدًن ومادة اجلغرافية واتريخ اللغات السامية ومادة اللغة االنكليزية( قد دتكن امحد من 
-8632، ادلرحلة الثانية(.  وعند االنتقال ا ى ادلرحلة الثالثة للعام الدراسي )8632ـــ  8626الدور االول )جامعة بغداد، 

( واليت اقتصرت الدراسة فيها على ستة مواد دراسية ضمت )مادة اتريخ الفن وفنون اسالمية وحضارة اسالمية 8638
اين والبيزنطي ومادة فن ادلتاحف واتريخ التنقيب( كان امحد متفوقًا على زمالءه يف ىذه ادلرحلة وحاز ومادة التاريخ الساس

، ادلرحلة الثالثة(.  أما يف ادلرحلة الرابعة واألخرية للعام 8638ـــ  8632على ادلركز األول بتقدير جيد جداً )جامعة بغداد، 
تنوعة منها: )مادة التاريخ االسالمي واتريخ اليوانن وطرق التنقيب ( َدرَس ست مواد دراسية م8630-8638الدراسي )

ومادة ادلساحة ومادة النحت والتصوير االسالمي ومادة الفنون االسالمية(، وقد حاز على ادلركز االول ايضًا يف ىذه 
 ة الرابعة(.، ادلرحل8630ـــ  8638( طالب وطالبة )جامعة بغداد، 84ادلرحلة وبتقدير جيد جداً من رلموع )

وعلى الرغم من الظروف ادلعاشية الصعبة آنذاك، واعباء السكن يف اقسام داخلية للطلبة يف جامعة بغداد، إاَل أنو استطاع 
) مجهورية العراق،  8630حزيران  82النجاح والتخرج وحصل على درجة البكالوريوس يف اآلداب بتقدير جيد جدًا يف 

 ، وثيقة خترج (.8630
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ذلك فقد اكسبتُو احلياة اجلامعية انفتاحًا وتنوعًا متزاًن يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي  وفضاًل عن
 وادلوصلي احملافظ، عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية.

 اثنياً: دراستو العليا:
  آـــ املاجستري يف كلية اآلداب جامعة القاىرة : 

م وتعيينو مدرساً على مالك مديرية تربية نينوى، والذي 8630د حصولو على شهادة البكالوريوس يف حزيران بع
ا ى جامعة ادلوصل، كان أمحد طوال تلك ادلدة يواصل سعيو وحتضريه لنيل شهادة ادلاجستري،  8642نقل خدماتُو يف عام 

دلباين األثرية والًتاثية عرّب الصور الفوتوغرافية ورسم ادلخططات فكان جيوب أزقة ادلوصل القددية ويعمل على توثيق عشرات ا
اذلندسية ذلا ودراسة عناصرىا ادلعمارية، واليت أفادتو كثرياً واختصرت الزمن لو عندما قُبل طالباً للماجستري يف جامعة القاىرة 

اديت ادلاجستري والدكتوراه من أروقة (.  وكانت انطالقتو لنيل شه0202آب  9فيما بعد )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
، ادلتضمن 8642تشرين األول  98( يف 88358جامعة ادلوصل ا ى جامعة القاىرة، بعد صدور األمر اجلامعي ادلرقم )

(. فكان 8642منحُو إجازة دراسية للحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة القاىرة ) أمر جامعي، اجازة دراسية، 
مرحلت ن )ادلاجستري مث الدكتوراه(، ودلا أهنى السنة التحضريية األو ى، فاتح الدكتور حسن الباشا، احلصول عليها على 

ه( فوافق بعد ان اخترب 332لإلشراف على عنوان رسالتو ادلوسومة )زلاريب مساجد ادلوصل ا ى هناية حكم االاتبكة سنة 
 (. 0202آب  9محد اجلمعة، مقابلة شخصية، قدرتو يف الرسم اذلندسي ومدى قابليتو على اصلاز ادلوضوع )أ

وبعد مناقشة الرسالة أىلتُو نتائج البحث للحصول على درجة ادلاجستري يف اآلاثر االسالمية بتقدير شلتاز م  
 03التوصية بطب  الرسالة على نفقة اجلامعة وتبادذلا م  اجلامعات االجنبية واعتمدت من قبل رللس جامعة القاىرة بتاريخ 

 (.8648)جامعة القاىرة، شهادة خترج،  8648 آاير
 الدكتوراه يف كلية اآلاثر جامعة القاىرة:  -ب

بعد اعتماد درجة ادلاجستري مت قبولو لنيل درجة الدكتوراه يف موضوعو ادلوسوم، )اآلاثر الرخامية يف ادلوصل خالل 
لتاريخ االسالمي من كلية اآلاثر جبامعة القاىرة العهدين األاتبكي وااليلخاين(، إبشراف الدكتور حسن الباشا، يف قسم ا

(. ويبدو موافقة الدكتور حسن الباشا على االستمرار معو واالشراف 8642)سلطوط بيد األستاذ الدكتور حسن الباشا، 
 على أطروحتو للدكتوراه دلا ألتمسُو فيو من صفات انلت رضاه.

سان الدكتور حسن الباشا الذي كان مشرفًا على وىذا ما أكدتو الدكتورة إعتماد يوسف القصريي على ل
اطروحتها للدكتوراه ولكوهنا من العراق، قال ذلا: "كان أمحد قاسم اجلمعة من خرية طاليب خلقًا ونشاطًا وعلماً، وقد 

 (.  0202شباط  05أشرفت عليو يف ادلاجستري والدكتوراه...") القصريي، مقابلة شخصية، 
هد العلمي عما كان عليو يف مرحلة ادلاجستري، ألن معظم آاثر ادلوصل ادلعمارية  ويف ىذه ادلرحلة تضاعف اجل

كانت من الرخام )ادلرمر ادلوصلي(، وذلذا مل تقتصر الدراسة على عنصر معماري واحد، وإمنا تعدهتا ا ى عناصر معمارية 



ىمجلةىدراداتىموصلوة
ىوثىالموصلىاالكادوموةىفيىالعلومىاالندانوةتعنىىببحى،مجلةىدوروةىرلموةىمحكمة

ISSN. 1815-8854ى

 هـ2221 ربوعىالثاني  -0602(،ىتذرونىالثانيى06مجلةىدراداتىموصلوة،ىالعددى)

 

 
(43) 

ابية والواح تذكارية وشواىد وصناديق أخرى، مثل مداخل وشبابيك وطاقات )مشكاواة( وأعمدة وأفاريز زخرفية وأشرطة كت
 (.   0202آب  3قبور )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 

وبعد إعداد متطلبات االطروحة علميًا وفنيًا أودعها لكلية اآلاثر يف جامعة القاىرة، من أجل حتديد موعد 
ة االستاذ الدكتور عبد اللطيف ابراىيم مناقشتها، وبعد اسبوع صدر األمر اجلامعي ادلتضمن تشكيل جلنة ادلناقشة من الساد

 (. 0202آب  3واالستاذ الدكتور دمحم رايض العًت، واالستاذ الدكتور حسن الباشا )أمحد اجلمعة، مقابلة شخصية، 
، جرت ادلناقشة ومنح أمحد قاسم اجلمعة درجة الدكتوراه يف اآلاثر من قسم اآلاثر 8642آب  81وبتاريخ 

ر جبامعة القاىرة دبرتبة الشرف االو ى، م  التوصية بطب  الرسالة وتبادذلا م  اجلامعات االجنبية االسالمية يف كلية اآلاث
على قرار  8642تشرين االول  02(. مث وافق رللس الكلية بتاريخ 8642)سلطوط بيد األستاذ الدكتور حسن الباشا، 

م) جامعة القاىرة، 8642تشرين الثاين  80دلنعقدة يف جلنة ادلناقشة، واعتمد رللس اجلامعة منحُو ىذه الدرجة جبلستِو ا
   (.8642شهادة دكتوراه، 

فكانت أول اطروحة يف تلك الكلية تنال أعلى تقدير وأعلى توصية، ونظرًا ألمهيتها العلمية ادلبتكرة ورللداهتا 
األربعة يف مصر( يف ح ن عدىا األربعة، فقد شبهها الدكتور عبد اللطيف إبراىيم، رئيس جلنة ادلناقشة بـ )االىرامات 

 (. 82، ص 0288الدكتور حسن الباشا بـ )أركان الدنيا األربعة( إلعجابو ادلضاعف هبا ) الطائي، 
، وأكمل دراستو االبتدائية 8694ويؤكد األستاذ الدكتور امحد عبد هللا احلسو، الذي ولد يف مدينة ادلوصل عام 

، وع ن مدرسًا يف 8626دار ادلعلم ن العالية )كلية الًتبية فيما بعد( يف عام  وادلتوسطة واالعدادية فيها، مث خترج من
 8649مدرسة طوزخورماتو مث يف انوية ع ن سف ي مث يف انحية قره قوش، مث انتقل بعد ذلك ا ى وزارة االعالم، ويف عام 

ورية، مث انتقل ا ى جامعة ادلوصل اليت انل شهادة الدكتوراه يف فلسفة التاريخ االسالمي، مث عمل يف ديوان رائسة اجلمه
(. أبن اطروحة الدكتوراه لألستاذ 19ـــ  96، ص ص 0288)العالف،  8660استمر فيها حىت تقاعد يف اوائل عام 

الدكتور امحد قاسم اجلمعة قد ضمت لوحات فنية دقيقة ومهمة، وان قيمة ىذه اللوحات والتخطيطات اذلندسية قد 
ة بعد الذي تعرضت لُو مؤسسات العبادة وادلدارس من خراب وهتدًن آابن حترير ادلوصل وقبلُو ويف تضاعفت ا ى درجة كبري 

مقدمة ذلك ما أصاب اجلام  الكبري ومنارة احلدابء بشكل خاص، حيث أصبحت ادلصدر الرئيس يف إعادة تعمريىا ) 
 (. 0202األول تشرين 8احلسو، مقابلة شخصية، 

دكتور اجلمعة كان ديتلك الرغبة واالرادة القوية إلكمال دراستو العليا، على الرغم يف ضوء ما تقدم يتضح ان ال
من كل الصعوابت اليت واجهتو من حتمل مشاق الغربة وعبء احلالة االقتصادية وصعوبة احلصول على ادلصادر، وبذلك 

   فهو يضرب أروع الصور للطالب اجملد وادلثابر من أجل حتصيل العلم. 
 اخلامتة:

عرّب دراسة شخصية االستاذ الدكتور ادلتمرس أمحد قاسم اجلمعة، اليت تطرق الباحث فيها ا ى نشأتو االجتماعية      
 والثقافية ، توصل ا ى مجلة من النتائج ديكن امجاذلا دبا يلي: 
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مية، فقد سامهت لقد تبلورت شخصية الدكتور اجلمعة بعد التحاقِو جبامعة بغداد، كلية اآلداب يف قسم اآلاثر االسال -8
حياتو اجلامعية ىناك ابكتسابِو انفتاحًا وتنوعًا متزانً يف نواحي احلياة، كانت منحسرة يف اجملتم  القروي وادلوصلي احملافظ، 

 عن طريق التعليم ادلختل  والزايرات العلمية والسفرات السياحية.
عة القاىرة يف ختصص اآلاثر االسالمية وفنون أاتحت لو الدراسة يف مجهورية مصر العربية التعرف على أعمدة جام -0

العمارة، أمثال الدكتور فريد شافعي والدكتور حسن الباشا والدكتورة سعاد ماىر والدكتور عبد اللطيف ابراىيم، وأتثر هبم 
 وهنل من علمهم.

ر معظمها يف مدينة ادلوصل ازدادت أمهية ادلخططات اذلندسية والرسوم الفنية للدكتور اجلمعة دلباين أثرية وتراثية اندث -9
 القددية، فأصبحت مصدراً فريداً يف غاية األمهية.

حافظ على تراث مدينة ادلوصل وىويتها من خالل مجي  األنشطة الثقافية واالجتماعية اليت اشًتك فيها، وكان خري  -1
ى جهود العرب ادلسلم ن ومدى مداف  عن تراث احلضارة العربية االسالمية وفنون العمارة فيها من خالل تسلي  الضوء عل

أتثريىم على اورواب، وأسهم يف مواجهة التج ي واالستالب احلضاري لبعض ادلستشرق ن الذين سعوا لتجريد العرب ادلسلم ن 
 من أية ميزة حضارية من خالل ادلغالطات وادلغاالت وتشويو احلقائق التارخيية والتذكارية.

 العرعية توثيق قائمة املصادر واملراجع ناللغة
 ( للمرحلة االو ى.8626-8625جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -8
 ( للمرحلة الثانية.8632-8626جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -0
 ( للمرحلة الثالثة.8638-8632اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي )جامعة بغداد، عمادة كلية  -9
 ( للمرحلة الرابعة.8630-8638جامعة بغداد، عمادة كلية اآلداب، قسم اآلاثر االسالمية، نتائج امتحاانت العام الدراسي ) -1
 (.8642الدكتوراه ، لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة ) جامعة القاىرة، كلية اآلاثر، إدارة الدراسات العليا، شهادة -2
 .8642تشرين األول  98( يف 88358جامعة ادلوصل، كلية اآلداب، أمر جامعي ابلرقم ) -3
 . مطاب  اجلمهور. )ادلوصل(.8. ط8642(.  دليل ادلوصل العام منذ أتسيسها حىت عام 8642جرجيس، عبد اجلبار دمحم. ) -4
حزيران  83(.وادلؤرخة  يف 9459ة بغداد، عمادة كلية اآلداب، شعبة التسجيل، وثيقة ختريج ابلرقم )مجهورية العراق، جامع -5

8630. 
 أيلول. 8(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم )  -6
 دتوز. 81امعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. (، ج8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -82
 دتوز. 86(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -88
 دتوز. 05(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -80
 دتوز. 06(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202، أمحد قاسم ) اجلمعة -89
 دتوز. 92(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. 8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -81
 آب. 9عة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية. (، جام8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -82
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 آب. 3(، جامعة ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية.8695(، )أستاذ جامعي متقاعد )0202اجلمعة ، أمحد قاسم ) -83
(، مطبعة 0(، السنة )9(. "أيها الصدق"، ادلستقبل، نشرة الثانوية الشرقية للبن ن، العدد )8625اجلمعة، امحد قاسم. ) -84

 ادلوصل(.اذلدف، )
، دار الكتب للطباعة والنشر، 8652جرجيس، عبد اجلبار دمحم ، دليل ادلوصل و  عبد احلميد، حازم، اجلمعة، امحد قاسم، و -85

 (.8652)جامعة ادلوصل، 
، دار الكتب 8652-8646اجلمعة، أمحد قاسم، وصفاوي، صفاء يونس،  وعبد القادر، خالد صاحل ، دليل جامعة ادلوصل  -86

 .02(، ص8652ر، )جامعة ادلوصل، للطباعة والنش
 9نيسان ابدلوصل(. ادلوصل. مقابلة شخصية.  05، مدير مدرسة  8612(، )معلم متقاعد 0202اجلمعة ، طو قاسم ) -02

 أيلول.
 . دار غيداء للنشر والتوزي ، )َعمان(.8(. مباحث يف اتريخ وتراث ادلوصل. ط0285احلمدوين، بالوي فتحي محودي. ) -08
، شغل مساعد رئيس جامعة ادلوصل للشؤون اإلدارية  8694(، )استاذ جامعي متقاعد0202د هللا )احلسو ، امحد عب  -00

 تشرين األول.  8سابقاً(. مقابلة شخصية. 
(.  مدارس ادلوصل وبعض من رواد التعليم فيها يف القرن العشرين، دار ابن األثري للطباعة 0286اخلياط، ابسل يونس ذنون. ) -09

 صل(.والنشر، )جامعة ادلو 
 380-688(.  ادلشاري  والنظم االروائية يف بالد آشور يف العصر اآلشوري احلديث )0285اخلياط، راكان فرج عازر. ) -01

 شرفية، )ادلوصل(. –. مطبعة نصيب ن 8ق.م(. ط
الساعة راديو الغد، برانمج فيحاء على اذلواء، مقابلة شخصية م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة، أذيعت يوم السبت،  -02

 .0285تشرين الثاين  82( صباحاً، بتاريخ 6.:2)
 (.  اتريخ قرية نينوى، مراجعة وتقدًن: أمحد قاسم اجلمعة، مطبعة ُسا بغداد، )يلوا(.0284الربيعي، عماد غامن. ) -03
م، 8591-8403ه/8016-8896(. ادلوصل يف العهد العثماين )فًتة احلكم احمللي 8642رؤوف، عماد عبد السالم. ) -04

 بعة اآلداب، )النجف(.مط
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة ادلتوسطة ادلركزية يف ادلوصل.11(، صورة قيد ابلرقم )8سجل القيد العام رقم ) -05
( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة متوسطة ىيت، يف قضاء 833(، صورة قيد ابلرقم )8سجل القيد العام رقم ) -06

 ىيت.
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة اإلعدادية ادلركزية يف ادلوصل.1338ة قيد ابلرقم )سجل القيد العام، صور  -92
 ( ألمحد قاسم اجلمعة، من أرشيف مدرسة اإلعدادية الشرقية يف ادلوصل.1902سجل القيد العام، صورة قيد ابلرقم ) -98
 ( .8احلضارية. جملموعة مؤلف ن. اجمللد) (. " اآلاثر الباقية " حبث ضمن كتاب: موسوعة ادلوصل8660سليمان ،عامر . ) -90
. دار ابن االثري للطباعة والنشر. )جامعة 8مناذج منتخبة، ط –(.  مدارس ادلوصل ومعلموىا 0288الطائي، ذنون. )  -99

 ادلوصل(.
 (.  التحفة الالمعة من مؤرخي اجلامعي. دار ابن األثري للطباعة والنشر. )جامعة ادلوصل(.0289الطائي، ذنون. ) -91
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 (، ايلول.80(. "أم الغيث". رللة موصليات. مركز دراسات ادلوصل. العدد )0222لعاين، مثري. )ا -92
فصل من اتريخ الًتبية والتعليم يف العراق  8621-8625(. "إعدادية ادلوصل للبن ن 0222العالف، إبراىيم خليل امحد. ) -93

 (. تشرين األول.8، العدد)ادلعاصر". رللة دراسة موصلية، مركز دراسات ادلوصل، السنة الرابعة
، دار ابن االثري للطباعة والنشر، )جامعة ادلوصل، 8مناذج منتخبة، ط –عيسى، علي صلم، مدارس ادلوصل ومعلموىا  -94

0288.) 
(. مقابلة 0225-0229، مدير عام دائرة الًتاث للفًتة من 8611(، )استاذ متقاعد 0208القصريي ، اعتماد يوسف )  -95

 شباط.  02شخصية. 
(. برانمج موعد م  األبداع، مقابلة شخصية م  األستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة. عرض 0288اة ادلوصلية الفضائية. )قن -96

 حزيران.  01يوم اجلمعة بتاريخ 
https://www.youtube.com/watch?v=AE51zvC3maE 

 .8642تاذ الدكتور حسن الباشا عقب مناقشة اطروحة الدكتوراه لألستاذ الدكتور أمحد قاسم اجلمعة. سلطوط بيد االس -12
مديرية معارف لواء ادلوصل، قسم االمتحاانت، شعبة الشهادات االبتدائية، بورد نتائج االمتحاانت العامة للدراسة االبتدائية   -18

 ( الدراسية .8620-8628لسنة )
وصل، قسم االمتحاانت العامة، شعبة الشهادات االعدادية، بورد نتائج االمتحاانت العامة للدراسة مديرية معارف لواء ادل -10

 (، الدور االول.8625-8624الفرع االديب، للسنة الدراسية ) –االعدادية 
عامة للدراسة مديرية معارف لواء ادلوصل، قسم االمتحاانت العامة، شعبة الشهادات االعدادية، بورد نتائج االمتحاانت ال -19

 (، الدور الثاين.8625-8624الفرع االديب، للسنة الدراسية ) –االعدادية 
 ، دار صفاء للنشر والتوزي ، )َعمان(.0(.  التنشاة االجتماعية للطفل، ط0289مهشري، عمر امحد. ) -11
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