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ادللخص:

برع األستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة وىو من األساتذة الرواد يف جامعة ا١توصل ،يف ٗتصص التاريخ واآلاثر
االسبلمية بعامة واالسبلمية ا١توصلية ٓتاصة ،وكانت لو بصمات واضحة يف أعماؿ التنقيب والعمل ا١تيداين يف بقااي اآلاثر
االسبلمية يف مدينة ا١توصل القددية ،وتوثيق عناصرىا ا١تعمارية والفنية من مآذف وقباب وعقود ومداخل و٤تاريب وشبابيك
وطاقات وأعمدة وانطقة زخرفية وأشرطة كتابية والواح تذكارية وشواىد القبور وصناديقها ،بطريقة احًتافية اكادديية يف وضع
٥تططات ىندسية قاربت االلفُت ٥تطط ىندسي ورسم فٍت فضبلً عن مئات الصور الفوتوغرافية ألوابد أثرية إندثر القسم
األعظم منها ،فأصبحت مصدراً مهماً لدراسة تلك اآلاثر ،فضبلً عن ذلك فقد اىتم بدراسة تراث مدينة ا١توصل واٟتفاظ
على ىويتها.
قامت الدراسة على ٤تورين تسبقهما مقدمة وتتلو٫تا خا٘تة  ،تطرؽ احملور األوؿ اىل السَتة الوظيفية ألٛتد قاسم
اٞتمعة ،فأستعرض فيو أداؤه الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوي ،وكرس احملور الثاين لسَتتو الوظيفية يف اجملاؿ األكادديي وأداؤه
الوظيفي يف جامعة ا١توصل.
وضحت الدراسة اف أٛتد قاسم اٞتمعة قد بلغت سنوات ا٠تدمة لديو يف الدولة العراقية ( )14عاماً و( )5اشهر
و( )41يوماً ،منها ( )8أعواـ مدرساً يف مدارس مديرية تربية نينوى ،وما تبقى منها خدمة جامعية يف جامعة ا١توصل ،وقد
تبوء الكثَت من ا١تناصب ا١تهمة يف جامعة ا١توصل منها مدير ديواف رائسة اٞتامعة من عاـ (. )4789-4711
الكلمات ا١تفتاحية :أٛتد قاسم اٞتمعة ،اجملاؿ الًتبوي ،اجملاؿ األكادديي ،جامعة ا١توصل ،اآلاثر اإلسبلمية.
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.
The current study was divided into two sections, preceded by an
introduction and followed by a conclusion. The first section tackled Ahmed
Qasim Aljum'aa career reviewing his carrer performance in the field of
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educationa, while section two was dedicated to his career in the academic
domain and his performace at Mosul University as a professor.
The study showed that Ahmed Qasim Aljum'aa had served in the
Republic of Iraq for (41) years, 5 months, he spent eight years of which
working as a teacher at schools of Nineveh governorate and the rest of this
period was a university service. He occupied many important positions at
Mosul University including the admin manager of Mosul University
Chancellorship from (1976-1980).
Keywords: Ahmed Qasim Aljum'aa, Educational field, Academic Field.
Mosul University. Islamic archeological.

ادلقدمة:

عندما رَكزت معظم الدراسات السابقة يف ٗتصص التاريخ اٟتديث وا١تعاصر على تناوؿ موضوعات ٥تتلفة يف
العبلقات الدولية وسَت الزعماء ورجاؿ السياسة البارزين  ،و جاءت دراستنا ىذه لتسلط الضوء على شخصية موصلية
اكادديية  ،وضعت بصمتها يف ٣تاؿ دراسة اآلاثر االسبلمية وفنوف العمارة ١تدينة ا١توصل وغَتىا من ا١تواقع األثرية يف مناطق
أخرى تقع خارج ا١تدينة .
يعد األستاذ الدكتور ا١تتمرس أٛتد قاسم اٞتمعة من بُت األساتذة الرواد يف جامعة ا١توصل إذ قدـ كثَتاً يف ٣تاؿ
دراسة التاريخ واآلاثر االسبلمية يف مسَتة حياتو العلمية اليت تناىز الستُت عاماً.
قامت الدراسة على ٤تورين تسبقهما مقدمة وتتلو٫تا خا٘تة  ،وتطرؽ احملور األوؿ اىل السَتة الوظيفية ألٛتد قاسم
اٞتمعة ،فأستعرض فيو أداؤه الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوي ،وكرس احملور الثاين لسَتتو الوظيفية يف اجملاؿ األكادديي وأداؤه
الوظيفي يف جامعة ا١توصل.
وضحت الدراسة اف أٛتد قاسم اٞتمعة قد بلغت سنوات ا٠تدمة لديو يف الدولة العراقية ( )14عاماً و( )5اشهر
و( )41يوماً ،منها ( )8أعواـ مدرساً يف مدارس مديرية تربية نينوى ،وما تبقى منها خدمة جامعية يف جامعة ا١توصل ،وقد
تبوء الكثَت من ا١تناصب ا١تهمة يف جامعة ا١توصل منها مدير ديواف رائسة اٞتامعة من عاـ (. )4789-4711
اعتمدت الدراسة على عديد من ا١تصادر وا١تراجع تُلحظ يف ا٢توامش وقائمة ا١تصادر ،وشغلت األوامر اٞتامعية
واالدارية الصدارة من بُت ا١تصادر االصلية ،فضبلً عن ا١تقاببلت الشخصية للباحث مع األستاذ الدكتور أٛتد قاسم
اٞتمعة ،واليت أغنت الدراسة رصانة علمية.
ويف ا٠تتاـ أساؿ هللا تعاىل اف أكوف قد وفقت يف كتابة ىذه الدراسة ْتق أستاذ اكادديي جليل وعلم من أعبلـ
مدينة ا١توصل.
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اولا :يف اجملال الرتبوي

ٗترج أٛتد قاسم اٞتمعة يف كلية اآلداب جامعة بغداد يف  45حزيراف 4711ـ ،وتزامن ذلك مع اىتماـ وزارة
الًتبية والتعليم آنذاؾ إبصبلح الواقع الًتبوي بعد أحداث سنة ،4758اذ بوشر ابلعمل يف  41آب  4758بوضع نظاـ
جديد لوزارة ا١تعارؼ إذ يتضمن إطبلؽ اسم (وزارة الًتيبة والتعليم) بدالً من وزارة ا١تعارؼ كما ىو اٟتاؿ يف اٞتمهورية
العراقية ا١تتحدة ،ويف ٘ 11توز  ،4757صدر ا١ترسوـ اٞتمهوري رقم ( )189بتغيَت اسم وزارة الًتبية والتعليم اىل وزارة
ا١تعارؼ مرة اخرى ،وبعد  8شباط  4711اطلق عليها اسم وزارة الًتبية والتعليم ،ويف سنة  4711تغيَت اٝتها اىل وزارة
الًتبية ،ويف ٘ 41توز  4718اطلق عليها اسم وزارة الًتبية والتعليم (.جبار،1941،العدد ،51ص181؛ اٟتسيٍت،1941،
ص .) 19فشهدت سنوات الستينيات من القرف العشرين اىتماماً بتخطيط السياسة الًتبوية ٦تا انعكس على نشاط اجهزة
الًتبية والتعليم يف الوية العراؽ ٔتا فيها ا١توصل ( مزعل،4771 ،اجمللد،5ص  .)171و استمرت اٟتكومة إبتباع سياسة
(الباب ا١تفتوح) للعاـ الدراسي ( )4714-4719وزايدة أعداد التبلميذ والطبلب على التعليم ،فأصبحت الوزارة ْتاجة
ماسة لسد النقص اٟتاصل يف ا١تدارس ا١تنتشرة يف عموـ الببلد ،فتم تعُت ا١تتخرجُت اٞتدد ( اٞتبوري ،1941 ،ص.)411
وبدء أٛتد قاسم اٞتمعة سَتتو الوظيفية يف مدارس لواء ا١توصل ،وىو االسم الذي تغَت بعد صدور قانوف
احملافظات رقم  457لسنة 4717ـ٦ ،تا أصبح لواء ا١توصل ٔتوجبو يعرؼ ابسم ٤تافظة نينوى ويديرىا ٤تافظ ( سليماف
والسماؾ واليوزبكي وخليل واٞتمعة واٞتبوري وجرجيس،4781 ،ص  .)417فعندما ُعُت مدرساً يف اثنوية عُت سفٍت اليت
أتسست عاـ 4871ـ يف قرية عُت سفٍت مركز قضاء الشيخاف على بعد ()15كم مشاؿ مدينة ا١توصل ،لكن ىذه
ا١تدرسة اغلقت بعد مرور سنة من أتسيسها ،مث افتتحت ا١تدرسة يف عاـ 4711ـ اب١تكاف نفسو ،مث شيدت ٢تا بناية
جديدة يف عاـ 4711ـ ،الزالت تشغلها اىل اآلف ،كما افتتحت فيها متوسطة عاـ 4755ـ ،اٝتها متوسطة عُت سفٍت،
وىي اآلف اعدادية ،ومن اقدـ مدراءىا مصطفى عبد القادر مث حازـ البناء وغَتىم (.عيسى ،1941 ،ص ص  417ػ
 .)459يف قضاء الشيخاف وىو من االقضية اٞتميلة اليت ٖتيط بو البساتُت واٟتقوؿ ا٠تضراء ،ويبعد عن ا١توصل مسافة
()15كم( عامر سليماف وآخروف ،4781 ،ص .)411يف  45تشرين الثاين 4711ـ ،وبراتب قدرهُ ( )18دينار،
وكلف فيها بتدريس مواد االجتماعيات ( أمر وزاري ،خبلصة خدمة.)4711 ،
ضرب هبم ا١تثل يف انضباطهم وتفانيهم وحرصهم ا١تشوب ابٟتزـ يف
وكاف يف ىذه الثانوية من ا١تدرسُت الذين ُ
التدريس ،ويتذكر أٛتد من كادرىا التدريسي آنذاؾ ا١تدير (صبلح) ومدرس اللغة العربية (حازـ البنا) واللغة االنكليزية
(٤تمود سليماف) والطبيعيات (عبد ا١تلك عبد اللطيف) واالجتماعيات ِ
ٔتعيتو (سامل يونس) والرايضة (خالد فصولة)
وكاتب الثانوية (انظم) ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 8 ،آب .)1919
ويف الساعة السابعة من صباح يوـ  41نيساف  ،4711والكادر التدريسي مستقلُت سيارة أجرة ومتجهُت اىل
عُت سفٍت ١تزاولة عملهم ،فوجئوا ْتافلة لنقل الركاب متجهة ٨توىم عند مدخل حي الزىور داخل مدينة ا١توصل،
واصطدامها بسيارهتم٦ ،تا ادى اىل حادث مفجع ٖتطمت سيارهتم من جرائو ،ووفاة مدير ا١تدرسة (صبلح) وكاتبها (انظم)
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ومدرس اللغة العربية (حازـ البنا) ،وفقداف ذاكرة مدرس الطبيعيات (عبد ا١تلك عبد اللطيف) ،وأصيب اٛتد بكسر يف
رسغ اليد اليسرى ومشط القدـ األيسر ورضوض وجرح ابٞتبهة ،فأجريت لوُ عملية جراحية من جرائها ( اٞتمعة ،مقابلة
شخصية 8 ،آب .)1919
وبعد وفاة مدرس اللغة العربية (حازـ البنا) عوضتو تربية نينوى اب١تدرس (دمحم قاسم مصطفى) ،كما نقل اىل
الثانوية إدارايً ا١تدرس (حكمت البزاز) وزير الًتبية السابق ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 8 ،آب .)1919
وبتاريخ  11آذار  4715نقل اٛتد قاسم اٞتمعة من اثنوية عُت سفٍت اىل متوسطة اـ الربيعُت (ا١تتوسطة ا١تركزية
حالياً) يف مدينة ا١توصل ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 8 ،آب  ،)1919واليت كاف طالباً فيها يف الصف األوؿ ا١تتوسط من
عاـ .4751-4751
وكانت أحواؿ ا١تدرسة على غَت ما يراـ لبلوضاع السياسية آنذاؾ٦ ،تا ادى اىل ضعف الناحية التعليمية وعدـ
التزاـ الطلبة ابلضوابط ا١تدرسية والدواـ ا١تطلوب ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 8 ،آب .)1919
فضبلً عن النقص ا١توجود يف مبلؾ ا١تدرسة من حيث تغطية ا١تواد العلمية األساسية ،فالتجأت إدارة ا١تتوسطة
منذ العاـ الدراسي ( )4711-4711اىل سد الشواغر ابالعتماد على ا١تعلمُت واحملاضرين يف دروس اللغة العربية و اللغة
االنكليزية واالجتماعات والرايضيات والطبيعيات ،وىي ٚتيعها مواد دراسية علمية أساسية لطبلب ا١تدرسة ( الطائي،
 ،1944ص .)459
ولكن بعد اف رفدت تربية نينوى ا١تتوسطة ا١تركزية بعدد من ا١تدرسُت االكفاء ومنهم أٛتد قاسم اٞتمعة ،أخذوا
على عاتقهم بذؿ أقصى ما ديكن من جهد وتقوًن علمي حىت تكللت جهودىم ابلنجاح اىل درجة اف متوسطة اـ الربيعُت
(ا١تتوسطة ا١تركزية حالياً) رفدت اجملتمع بعديد من الطلبة ا١تؤىلُت علمياً وتربوايً والذين اكملوا دراستهم وٗتصصاهتم فيما
بعد من أطباء وإداريُت وعسكريُت ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 49 ،آب .)1919
ويذكر االستاذ ابسل يونس ذنوف ا٠تياط يف كتابو (مدارس ا١توصل وبعض من رواد التعليم فيها يف القرف
العشرين) ،أبف اٛتد قاسم اٞتمعة درسوُ مادة اٞتغرافية يف متوسطة اـ الربيعُت (ا١تتوسطة ا١تركزية حالياً) ،مث التحق
ابلدراسات العليا ( ا٠تياط ،1947 ،ص .)411

اثنيا :يف اجملال الكادميي

بعد مضيء ٙتاف سنوات على عملو يف مدارس مديرية تربية نينوى ،كاف أٛتد يطمح لنقل خدماتو اىل جامعة
ا١توصل إلكماؿ مشواره الوظيفي ،وفعبلً واصل سعيو حىت ٘تكن من اٟتصوؿ على موافقة وزارة الًتبية والتعليم بنقل خدماتو
اىل جامعة ا١توصل ،فسارع اىل تسجيل انفكاكو من متوسطة اـ الربيعُتٔ ،توجب األمر الوزاري ( )44711يف  14آذار
 ،4719وتسجيل ا١تباشرة يف  4نيساف  4719معيداً يف كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل ،وبراتب قدره ( )19دينار (خبلصة
خدمة.)4711 ،
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وبعد أف ابشر أٛتد قاسم اٞتمعة بوظيفتو اٞتديدة يف كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل ،أقتصر عملوُ آنذاؾ على
مساعدة الدكتور طلعت الياور الذي ولد يف مدينة ا١توصل عاـ  ،4711وأهنى دراستو االبتدائية وا١تتوسطة واالعدادية فيها
عاـ  ،4751ودخل كلية اآلداب قسم اآلاثر وٗترج فيها عاـ  ،4758مث سافر اىل ا١تانيا الغربية وحصل على الدكتوراه من
جامعة مانيس يف اآلاثر االسبلمية عاـ  ،4718مث شغل عدة مناصب وعُت عضواً يف اجملمع العلمي العراقي عاـ 4771
( الطالب ،1991 ،ص  .)117وكاف أٛتد يلقي بعض احملاضرات عنوُ يف قسم التاريخ ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية49 ،
آب .)1919
ويف تشرين الثاين عاـ  ،4719أصبح لزاماً على اٛتد قاسم اٞتمعة مراجعة التجنيد العسكري لدفع البدؿ
النقدي إللغاء عقوبة التخلف من ا٠تدمة العسكرية فيما لو قاطع مراجعة التجنيد ،وقد أتضح يف دفًته للخدمة العسكرية
والصادر منذ ٘توز  ،4755أنوُ دفع البدؿ النقدي الذي يبلغ (مئة دينار) يف  7تشرين الثاين ٔ ،4719توجب الوصل ا١ترقم
 ،171111/47واستناداً للقانوف ا١ترقم  411لسنة  4719للخدمة العسكرية ( اٞتمعة ،دفًت ا٠تدمة العسكرية،
.)4719
وبعد حصولوُ على الدكتوراه رجع اىل العراؽ وا١تباشرة يف كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل بتاريخ  47تشرين االوؿ
 ( 4715أمر جامعي ،خبلصة خدمة١ ،)4715 ،تزاولة التدريس بعد انقطاع داـ ٜتس سنوات لغرض الدراسة.
ومل ِ
ديض على مزاولة عملو اايـ قليلة يف جامعة ا١توصل حىت منح أٛتد قاسم اٞتمعة لقب مدرس مساعد يف
كلية اآلداب اب١توصل يف  48تشرين الثاين  ،4715براتبو الذي يبلغ ( )19ديناراً ،استناداً ألحكاـ الفقرة (أ) من ا١تادة
( )11من قانوف التعليم العايل والبحث العلمي ذي الرقم ( )411لسنة ٟ ،4719تصولو على شهادة ا١تاجستَت يف
موضوع اآلاثر االسبلمية من كلية اآلداب ّتامعة القاىرة ( أمر جامعي ،الذاتية ،)4715 ،منذ  11آاير .4714
وكاف عاـ  4711ـ بداية إنطبلؽ وبروز االستاذ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة يف جامعة ا١توصل ،إذ ديكن للقارئ
وا١تتتبع الثناء البحث مبلحظة ا٠تط التصاعدي يف مسَتتو الوظيفية من خبلؿ الًتقيات العلمية وا١تناصب اليت تبؤىا
وا١تؤلفات والبحوث اليت ا٧تزىا فضبلً عن مشاركتو يف عديد من ا١تؤ٘ترات والندوات العلمية ،والذي قدر هللا لو اف يستمر
يف عطاءه للمجتمع واٞتامعة حىت كتابة ىذه السطور ،اليت قاربت أربعة عقود ونصف من الزمن رغم إحالتو على التقاعد.
و لتخصصو يف اآلاثر االسبلمية وعشقوُ لآلاثر احمللية والًتاث يف مدينة ا١توصل ،فضبلً عما يتسم بو من صفات
شخصية وعلمية وحسن تنظيم وصدؽ وإخبلص يف العمل ( اٞتبوري ،مقابلة شخصية 41 ،آب  ،)1919مت تعيينو
مشرفاً عن متحف الًتاث الشعيب لكية اآلداب ّتامعة ا١توصل لسنوات عديده وبفًتات ٥تتلفة ( أمر اداري ،الوظائف
السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة1999 ،ـ) ،اىل جانب مهاـ أخرى كلفو هبا من تدريس وإدارة الديواف
وغَتىا.
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ويقصد ابلًتاث الشعيب الذي ضمو ىذا ا١تتحفٚ ،تيع اٟترؼ والصناعات التطبيقية والعادات والتقاليد واألزايء
الشعبية اليت كانت موجودة يف مدينة ا١توصل وما جاورىا مطلع القرف العشرين وحىت أواسطو ،واليت انقرض الكثَت منها،
ومل يعد يشاىد يف ا١تدينة او يعرؼ عنوُ شيء اال بعض ا١تسنُت من الناس ( اٞتمعة ،4781 ،العدد  ،1ص.)1
و١تا اشًتط القانوف على من دينح لقب مدرس مساعد اف حيصل على رتبة علمية أعلى يف فًتة سبع سنوات من
اتريخ تعيينوُ واال سيفقد حقو يف البقاء ابٞتامعة ( اٞتمعة وصفاوي وعبدالقادر ،4789 ،ص .)17
وسعى الدكتور اٞتمعة اىل تقدًن ْتوث رصينة ومبتكرة يف ٣تبلت علمية أكادديية ٤تكمة ،ومت ترقيتو اىل مرتبة
(مدرس) يف  1شباط  ( 4711أمر جامعي ،خبلصة خدمة.)4777 ،
فضبلً عن إشراؼ الدكتور اٞتمعة على متحف الًتاث الشعيب ،و لتطور اٞتامعة وتوسيعها افقياً وعمودايً وزايدة
اعبائها وبغية التخفيف عن كاىل مساعد رئيس اٞتامعة للشؤوف االدارية والثقافية يف ديواف اٞتامعة جرى استحداث
منصب (مدير ديواف رائسة اٞتامعة) ،وأنيط ا١تنصب بؤ ،توجب األمر اٞتامعي ا١ترقم  8811يف  5آاير  ( 4711أمر
جامعي ،الذاتية ،)4711 ،لئلشراؼ على مديرايت ودوائر الديواف حصراً ،واالضطبلع على تنفيذ التعليمات والقوانُت
ا١تتعلقة أبعما٢تا ،والعمل على توفَت احتياجاهتا لتمكينها من النهوض بذلك ،ولذا تفرغ مساعد الرئيس للشؤوف اإلدارية
والثقافية لكل ما يتعلق بكليات اٞتامعة ومؤسساهتا خارج الديواف برائستها ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 49 ،آب .)1919
و ٧تحت اٞتامعة منذ أتسيسها يف رسم سياسة عامة ،ورفع ا١تستوى االكادديي والثقايف وإعطاء صبلحيات
الزمة للوحدات اإلدارية يف اٞتامعة ،إذ كانت تستند اىل مركزية التخطيط وليس مركزية التنفيذ ( العبلؼ  ،1948 ،ص
.)11
ويذكر االستاذ الدكتور اٛتد عبد هللا اٟتسو ،الذي كاف مساعداً لرئيس اٞتامعة للشؤوف اإلدارية والثقافية يف
عاـ  ،4711الذي ٚتعوُ مع الدكتور اٞتمعة اتريخ طويل وعمل مشًتؾ أابف تويل األخَت منصب ديواف رائسة جامعة
ا١توصل ،إذ كاف مكتبيهما متجاورين ،وقد عمبلً بدأب وتفاين ،لذلك كاف عملهم يستمر اىل وقت متأخر من الليل يف
كثَت من االحياف ( اٟتسو ،مقابلة شخصية 4 ،تشرين األوؿ .)1919
و أكد االستاذ الدكتور ىاشم ا١تبلح الذي كاف رئيس جامعة ا١توصل وكالة آنذاؾ ،ابف الدكتور اٞتمعة عندما
كاف مديراً لديواف رائسة اٞتامعة ،كاف يدير الديواف بكفاءة عالية وتواضع ،وكاف منضبط وما يسمح ألحد ابستعماؿ
منصبو ومركزهُ ونفوذه ،وأدى واجبو بشكل جيد (ا١تبلح ،مقابلة شخصية 4 ،آب .)1919
فضبلً عن منصب مدير الديواف مت تكليف الدكتور اٞتمعة يف ٘ 1توز ٔ 4711تهاـ إدارة ا١تركز الثقايف
االجتماعي وىو يهدؼ اىل توفَت البيئة الثقافية االجتماعية ا١تناسبة للتدريسيُت وعوائلهم والعمل على التفاعل مع اجملتمع
من خبلؿ النشاطات الثقافية واالجتماعية ،ويرتبط ا١تركز ٔتساعد الرئيس للشؤوف العلمية والثقافية ،وكاف افتتاحو يف بداية
السبعينيات من القرف العشرين يف منطقة القاضية القريبة من حي األندلس يف اٞتانب األيسر من مدينة ا١توصل يف عهد
رئيس اٞتامعة االستاذ الدكتور دمحم ا١تشاط ،وقد ىدـ ا١تركز بعدئذ وأتسس مكانوُ (ا١تنتدى العلمي األديب)( اٞتمعة
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وصفاوي وعبدالقادر ،4789 ،ص189؛ العبلؼ ،1948 ،ص  )411واداره ابلوكالة ١تدة ( )49أايـ ليعوض مكاف
السيد أمُت األلوسي مدير ا١تركز أصالة١ ،تنح األخَت إجازة اعتيادية للمدة ا١تذكورة ( أمر جامعي ،الذاتية٘ 1 ،توز
٦ .)4711تا يؤكد مدى ثقة رائسة جامعة ا١توصل ٕتاه الدكتور اٞتمعة ١تؤل أي فراغ إداري حاصل يف اروقة اٞتامعة آنذاؾ.
وأيضاً يف  49آب  4711تقرر قياـ الدكتور اٞتمعة والذي كاف بدرجة مدرس يف كلية اآلداب اب١توصل ومدير

ديواف رائسة اٞتامعة ٔتهاـ األمانة العامة ١تكتبات جامعة ا١توصل  ،و ىي مديرية هتدؼ اىل توفَت الكتب وا١تراجع للطلبة
والباحثُت ٔتا يسهم يف تطوير العملية التعليمية والًتبوية وهتيئ ا١تستلزمات ا١تطلوبة ٟتركة البحث العلمي ( اٞتمعة وصفاوي
وعبدالقادر ،4789 ،ص  ، )117فكلف الدكتور اٞتمعة إبدارة ا١تديرية ابلوكالة طيلة مدة ٘تتع الدكتور أٛتد عبد هللا
اٟتسو األمُت العاـ للمكتبات اصالة إبجازة العطلة الصيفية للسنة الدراسة ( ،)4711-4715وكاف رئيس اٞتامعة
الدكتور دمحم صادؽ ا١تشاط آنذاؾ ( أمر جامعي ،الذاتية 49 ،آب .)4711
و يؤكد السيد سامل عبد اجمليد عبد القادر مدير إدارة ديواف اٞتامعة ومقرر ا١تركز اٞتامعي آنذاؾ ،أبف الدكتور
اٞتمعة شخصية ٤تبوبة اجتماعياً وىو متواضع جداً ويتفهم ا١توظفُت ،إذ كاف ينسق بُت الديواف وا١تركز اٞتامعي ،فهو كاف
يليب احتياجات مركز اٞتامعة من الناحية ا٠تدمية واإلدارية ،وكاف عملهم يف مقر ديواف اٞتامعة يف ابب سنجار آنذاؾ،
عدا يوـ واحد يف االسبوع يكوف الدواـ يف ا١تركز اٞتامعي يف اجملموعة الثقافية ( عبدالقادر ،مقابلة شخصية 41 ،آب
.)1919
ويف  49نيساف  4717تقرر قياـ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة فضبلً عن مهامو يف إدارة ديواف اٞتامعة ٔتهاـ
مساعد رئيس اٞتامعة للشؤوف اإلدارية والثقافية ابلوكالة طيلة مدة ٘تتع الدكتور خضر جاسم دمحم مساعد الرئيس إبيفاده
خارج العراؽ ،ونص األمر اٞتامعي اف حيل الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة ٤تل الدكتور خضر جاسم دمحم يف اللجاف كافو بصفة
رئيس او عضو فيها ( أمر جامعي ،الذاتية 49 ،نيساف .)4717
وحرصاً من جامعة ا١توصل على تعريف العامل بًتاث مدينة ا١توصل وفن العمارة فيها ،وحرصها أيضاً على اشًتاؾ
كل ْتسب ٗتصصو ،صدر
تدريسي اٞتامعة وموظفيها اب١تؤ٘ترات والندوات وإلقاء احملاضرات داخل اٞتامعة وخارجها ،و ٌ
األمر اٞتامعي يف  49آاير  ،4717والذي نص على إيفاد الدكتور اٞتمعة اىل ا١تملكة ا١تتحدة ١تدة اسبوع واحد (عدا أايـ
السفر) من  45تشرين الثاين  ،4717إللقاء ٤تاضرات يف موضوع الًتاث العريب يف جامعات مانشسًت
( )Manchesterوكامربيدج ( )Cambridgeودرـ ) ( )Durhamأمر جامعي ،مديرية ا١توفدين 49 ،آاير
.)4717
وابلفعل بعد إيفاد الدكتور اٞتمعة آنذاؾ اىل ا١تملكة ا١تتحدة ،ألقى ٤تاضرة ٛتلت عنواف (الفن ا١تعماري العريب
االسبلمي يف ا١توصل) ،وسط حضور واسع من الطلبة واألساتذة والوافدين ،وكاف اإللقاء يف قاعات اٞتامعات السابق
ذكرىا ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 49 ،آب .)1919
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وابلعودة اىل تكليف الدكتور اٞتمعة فضبلً عن مهامو اإلدارية فقد تكرر تكليفو يف  1تشرين االوؿ 4717
ٔتهاـ مساعد رئيس اٞتامعة للشؤوف اإلدارية والثقافية ابلوكالة طيلة مدة ٘تتع الدكتور خضر جاسم دمحم مساعد الرئيس
أصالتو إبجازتو االعتيادية ١تدة ( )1أايـ من  1تشرين األوؿ  ( 4717أمر جامعي ،الذاتية 1 ،تشرين األوؿ .)4717
فكانت ا١تدة اليت قضاىا الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة مديراً لديواف رائسة جامعة ا١توصل ىي من عاـ (-4711
 ( )4789أمر اداري ،الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة1999 ،ـ).
و١تا كاف مبدأ الدكتور اٞتمعة وغايتوُ تقدًن ا٠تدمة للجامعة وترؾ اثراً طيب يف مسَتتو العلمية واالدارية سعى
إللغاء منصب مدير ديواف رائسة اٞتامعة الذي كاف مناط بو ،لتداخل العمل بُت مهاـ مدير ديواف رائسة اٞتامعة ومهاـ
مساعد رئيس اٞتامعة للشؤوف االدارية والثقافية ،فاستثمر الدكتور اٞتمعة ورود كتاب وزارة التعليم العايل والبحث العلمي
آنذاؾ يف إعادة النظر يف ا٢تيكل التنظيمي للجامعة ،وابدر بطرح فكرة إلغاء منصب مدير ديواف رائسة اٞتامعة والعمل
على إعطاء الصبلحيات للكليات لتخفيف الزخم على مساعد رئيس اٞتامعة ،وفعبل ٘تت ا١توافقة على الغاء ا١تناصب
وأمسى الدكتور اٞتمعة اوؿ مدير ديواف وآخر مدير ديواف يف اٞتامعة ( اٞتمعة ،مقابلة شخصية 41 ،آب .)1919
وبعد إلغاء منصب مدير ديواف رائسة اٞتامعة مت تكليف الدكتور اٞتمعة ٔتهاـ إدارة مديرية ا١تركز اٞتامعي،
والذي يهدؼ اىل توفَت الكتب وا١تراجع للطلبة والباحثُت ٔتا يسهم يف تطوير العملية التعليمية والًتبوية ويهيئ ا١تستلزمات
ا١تطلوبة ٟتركة البحث العلمي ،وىو يرتبط ابلسيد رئيس اٞتامعة ( اٞتمعة وصفاوي وعبدالقادر ،4789 ،ص  )117يف
جامعة ا١توصل للفًتة من ( ( )4784-4789أمر اداري ،الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة،
1999ـ).
ومل يدخر الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة جهداً يف تقدًن ا٠تدمة وتطوير مديرية ا١تركز اٞتامعي طواؿ ا١تدة اليت قضاىا
يف إدارهتا ،حىت صدر االمر اإلداري والذي استند اىل األمر اٞتامعي ذي الرقم  18491/8/7وا١تؤرخ يف  1كانوف االوؿ
 ،4789وا١تتضمن إعفاء الدكتور عامر سليماف ابراىيم ،وىو أستاذ اآلاثر القددية يف كلية اآلاثر ّتامعة ا١توصل ،ولد
اب١توصل سنة  4711وتويف فيها سنة  1941وترؾ عدد من ا١تؤلفات القيمة جلها يف ٗتصص اللغة األكدية العبلؼ،
 ،1948ص ص 481ػ ػ  481؛ اٟتمدوين ،1948 ،ص ص  411ػ ػ  ،)411والذي كاف قبل ذلك يف كلية اآلداب ومت
اعفاؤه من مهاـ مدير مركز البحوث االاثرية واٟتضارية ،وقياـ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة ا١تدرس يف كلية اآلداب ٔتهاـ
مدير ا١تركز ا١تذكور وكالةً ،من اتريخ االنفكاؾ وا١تباشرة ،إذ انفك الدكتور عامر سليماف يف  5كانوف الثاين  4784قبل
الظهر ،وابشر الدكتور اٞتمعة يف  5كانوف الثاين  4784قبل الظهر ( أمر جامعي ،الذاتية 1 ،كانوف الثاين .)4784
وكاف ىدؼ جامعة ا١توصل من أتسيس مركز البحوث االاثرية واٟتضارية ىو نشر البحوث ا١تختلفة يف اجملاالت
االاثرية واٟتضارية كافو والقياـ ابلتنقيب للكشف عن مضامُت اٟتضارات القددية واٟتضارة العربية االسبلمية ( اٟتسو
واٞتمعة والتحايف وحسن ،4711 ،ص .)41
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استمر اٛتد قاسم اٞتمعة مديراً ١تركز البحوث اآلاثرية واٟتضارية بكلية اآلداب جامعة ا١توصل للفًتة من
 ( 4788-4784أمر اداري ،الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة1999 ،ـ).
ومل يقتصر عملوُ على إدارة ا١تركز فقط وإ٪تا تنوع نشاطوُ الثقايف والعلمي طواؿ تلك الفًتة ،وا٧تز عدداً من
الكتب ابالشًتاؾ مع آخرين وأيضاً اشًتؾ يف مؤ٘ترات وندوات أسهم فيها ببحوث علمية مدعومة برسوـ وٗتطيطات من
نتاجو الفٍت والعلمي ،فضبلً عن نشر عدد من البحوث وا١تقاالت يف ٣تبلت وصحف عراقية.
وفيما خيص ترقيتو العلمية من درجة (مدرس) اىل درجة (استاذ مساعد) ،فكاف القانوف يشًتط على من يًتقى
اىل استاذ مساعد اف يكوف قد شغل مرتبة مدرس يف احدى اٞتامعات العراقية مدة أربع سنوات ،وكاف فيها ابرزاً يف
التدريس ،ونشر ْتواثً علمية قيمة ( اٞتمعة وصفاوي وعبدالقادر .4789 .ص .)17
وقد انطبقت الشروط ا١تذكورة آنفاً على الدكتور اٞتمعة ،و٘تت ترقيتوُ اىل مرتبة (استاذ مساعد) يف كلية اآلداب
جامعة ا١توصل اعتباراً من  19آذار  ،4781إذ استند األمر اٞتامعي اىل احكاـ الفقرة (/4ب) من ا١تادة ( ،)11من
قانوف التعليم العايل والبحث العلمي رقم  411لسنة  4719ا١تعدؿ ،وبناءً على ما اقره ٣تلس جامعة ا١توصل للسنة
الدراسية ( ،)4781-4781وا١تنعقدة يف  1/5و ( 4781/1/41أمر جامعي .األفراد 11 .حزيراف .)4781
ومن الوظائف اإلدارية اليت شغلها الدكتور اٞتمعة يف جامعة ا١توصل ىي شغلو منصب الوكيل الدوري لرئيس
قسم التاريخ بكلية اآلداب للفًتة من  ( 4788-4784أمر اداري .الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم
اٞتمعة1999 .ـ) ،اىل جانب مهاموُ يف مركز البحوث اآلاثرية واٟتضارية.
وشغل منصب معاوف عميد كلية اآلداب للشؤوف اإلدارية والطلبة أيضاً للفًتة من  ( 4788-4781الطائي.
 1941ػ ػ ب ػ ػ ػ  .ص .)44
فضبلً عن شغلو منصب سكرتَت ٖترير ٣تلة آداب الرافدين من عاـ  ،4787-4784إذ يتوىل مهمة تنظيم
ملفات اجمللة من ْتوث ومقاالت ورفعها اىل مدير التحرير مث يعيدىا اىل ا٠ترباء يف اجمللة وإعادة ترتيبها النظاـ ا١تنشور يف
اجمللة ْتسب األقدمية او حسب اتريخ تقدًن الطلب ،وأيضاً هتيئة كلمة احملرر ( اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب
.)1919
و لسَتتو الوظيفية اٟتسنة داخل جامعة ا١توصل ،وا٧تازه البحوث االكادديية العلمية ا١تبتكرة والقيمة ،واليت نشرت
يف دورايت عربية وعراقية رصينة ،كانت كفيلة اف يًتقى من خبل٢تا اىل مرتبة (االستاذية) ،اليت ان٢تا ّتدارة يف  14كانوف
األوؿ  ( 4787أمر جامعي .الذاتية 11 .أيلوؿ .)4779
وعندما كانت جهوده يف متحف الًتاث الشعيب قد تكللت ابلنجاح فيما مضى من إشرافو على ا١تتحف ،مث
تكليفو مرة اخرى من عاـ ٔ ،4775-4787تتابعة ا١تتحف بصورة مباشرة ١تعاٞتة ما حيتاج من إصبلح ( أمر اداري.
الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة1999 .ـ).
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ومن ا١تواد الدراسية اليت قاـ بتدريسها لطلبة قسم اآلاثر يف كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل لفًتات متعددة ١ترحلة
البكالوريوس داخل اٞتامعة ىي:
 -4اتريخ الشرؽ األدىن القدًن.
 -1اتريخ العراؽ القدًن.
 -1اتريخ اٞتزيرة العربية وا٠تليج العريب.
 -1اتريخ مصر وسوراي القدًن.
 -5اتريخ ونظرايت العمارة.
 -1مواد اآلاثر القددية واإلسبلمية ( اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب .)1919
ومل يقتصر تدريس الدكتور اٞتمعة لطلبة قسم اآلاثر يف كلية اآلداب وإ٪تا بدأ بتدريس مادة (العمارة احمللية
والعمارة االسبلمية) وا١تقصود منها ىي ابنية ا١توصل الًتاثية ،لطلبة قسم ا٢تندسة ا١تعمارية يف جامعة ا١توصل ،فقدـ دروس
عن فن العمارة احمللية أبشكا٢تا وأقسامها كافو يف الكورس االوؿ من عاـ  ،4774وقد اختصر الكثَت من الوقت واٞتهد
لصاحل طلبة ا٢تندسة آنذاؾ ( قاسم .مقابلة شخصية 49 .آب .)1919
وكانت طريقتو يف التدريس ىي التعريف أب٫تية ا١تادة العلمية ومفرداهتا ،واعتماد طريقة التحليل واالستنباط
أبساليب سلسة لبياف األ٫تية ومشاركة الطلبة اب١تناقشات ،بديبلً عن الطريقة التقليدية اليت اتبعت يف ا١تراحل السابقة
للجامعة ،وتذليل الصعوابت اليت تعًتض بعض الطلبة اثناء الدراسة سواء العلمية اـ النفسية واالجتماعية وتصويب
اخطائهم بعيداً عن اساليب االنقاص والتقريع ،والتأكيد على الرجوع اىل ا١تصادر االولية ابلنسبة للموضوعات التارخيية
والدراسة ا١تيدانية ابلنسبة للدراسات األثرية للتعرؼ على كافة جوانب األثر والسيما طلبة الدراسات العليا (اٞتمعة .مقابلة
شخصية 41 .آب .)1919
وللفًتة من  4777-4771شغل منصب رئيس قسم الدراسات اآلاثرية وا١تعمارية يف مركز دراسات ا١توصل
( أمر اداري .الوظائف السابقة لؤلستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة1999 .ـ).
وبعد اف بلغت خدمتو الوظيفية ( )18عاماً ،منها ( )8أعواـ يف مديرية تربية نينوى ،و( )19عاماً خدمة
جامعية يف جامعة ا١توصل ( أمر جامعي .األفراد 41 .تشرين األوؿ  ،)1999صدر األمر االداري وا١تتضمن إحالة
االستاذ الدكتور اٛتد قاسم عبد هللا اٞتمعة ،االستاذ يف قسم اآلاثر بكلية اآلداب على التقاعد ،بناءً على طلبو وألسباب
صحية ب.ظ ،وانفك من الدواـ بتاريخ  19حزيراف  ( 4777أمر إداري .األفراد 19 .حزيراف .)4777
ويبدو اف األسباب الصحية مل تكن ىي السبب الوحيد وراء طلب التقاعد ،فضبلً عن أسباب اقتصادية ،ألف
العراقيُت عاشوا منذ العقد األخَت من القرف العشرين حصاراً اقتصادايً خانقاً ،فلجأ الدكتور اٞتمعة اىل التقاعد وبدأ البحث
عن وظيفة لو خارج العراؽ (رسائل متبادلة بُت الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة والدكتور دمحم أزىر السماؾ 41 .نيساف
.)1999
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ويف تلك الفًتة خسر العراؽ كفاءات علمية كثَتة وابختصاصات متنوعةٞ ،تأ قسم منها اىل دوؿ اوربية والقسم
اآلخر اىل دوؿ عربية ،وقد امتؤلت اقساـ تلك الكليات يف جامعة ليبيا على سبيل ا١تثاؿ من العراقيُت وا١تصريوف ،بسبب
ا١تردود ا١تادي اٞتيد ،حىت بدأت تلك اٞتامعات بوضع شروط اماـ القادمُت إليها ،مثل شرط العمر وقيمة الراتب ونوع
االختصاص (رسائل متبادلة بُت الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة والدكتور دمحم أزىر السماؾ 41 .نيساف .)1999
وشاءت االقدار وبعد تنسيقو مع بعض زمبلئو اف يلتحق الدكتور اٞتمعة ّتمهورية اليمن اليت بدأت ىي األخرى
ابستقباؿ العراقيُت من ٛتلة شهادات عليا وٗتصصات ْتاجة ىي ٢تا ،وبدأ بتدريس فن العمارة االسبلمية فضبلً عن فنوف
الزخرفة ا١تعمارية وغَتىا من ا١تواد الدراسية يف جامعة عدف( اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب .)1919
واٟتقيقة مل يدخر الدكتور اٞتمعة علموُ يف ٣تاؿ فن العمارة االسبلمية وجهوده عن طلبة جامعة عدف ،بل انطلق
يف إعادة ىيكلية قسم اآلاثر بكلية اآلداب ّتامعة عدف ،وتدريس الطلبة لعلوـ ذلك االختصاص ،وقد برز اسم الدكتور
ىناؾ واصبح استاذاً معروفاً ( حازـ .مقابلة شخصية 11 .آب .)1919
ومل تقتصر جهود الدكتور اٞتمعة على تدريس نظري داخل قاعات اٞتامعة ،بل تعدهتا اىل زايرات ميدانية
وساىم يف بعض التنقيبات االثرية ،اليت اكتشف يف بعض اللقى ،مثل األواين ا١تعدنية ،وىذه تدؿ على حسوُ اآلاثري
ويدلل على عمق فكرتوُ يف حركة التاريخ ،فهو مل يكن عبارة عن استاذ زائر يلقي ٤تاضرة وخيرج ( الطائي .مقابلة شخصية.
 11آب .)1919
وأثناء وجوده يف اليمن ذىب حاجاً اىل بيت هللا اٟتراـ يف عاـ  1991للمرة االوىل وكررىا يف ا١ترة الثانية عاـ
 ،1991وكاف يف حينها استاذاً يف جامعة عدف ( اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب .)1919
وبعد مضيء ما يقارب الثبلثة سنوات من بقائو يف جامعة عدف ،عاد اىل العراؽ ليبدأ من جديد استاذاً يف كلية
اآلداب ّتامعة ا١توصل بعد اف اعيد تعيينوُ بتاريخ  17نيساف  (1991أمر جامعي .األفراد 7 .نيساف .)1991
وبدأ التدريس ١تادة الفنوف الزخرفية العربية االسبلمية لطلبة البكالوريوس يف قسم اآلاثر بكلية اآلداب ،فضبلً عن
تدريس طلبة الدراسات العليا ١تواد متنوعة يف ٗتصص اآلاثر االسبلمية ،و اشرافو على عدد من الرسائل واالطاريح (
اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب .)1919
وحرصاً من جامعة ا١توصل على اشراؾ أعضاء ا٢تيئة التدريسية يف ندوات ومؤ٘ترات دولية ،تقرر إيفاد ٩تبة من
أساتذة قسم اآلاثر بكلية اآلداب ،ومن بينهم االستاذ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعةٟ ،تضور ا١تؤ٘تر العلمي العا١تي االوؿ
حوؿ اآلاثر االسبلمية للفًتة من  1995/1/49-8يف استانبوؿ بًتكيا ( أمر جامعي .الشؤوف العلمية 18 .آذار
.)1995
وبعد اف مت استحداث كلية اآلاثر يف ايلوؿ عاـ  ،1998وبدأت الكلية بفتح اقساـ متخصصة يف دراسة اآلاثر
القددية واآلاثر االسبلمية ،التحق الدكتور اٞتمعة مع ٩تبة من اساتذة قسم اآلاثر يف كلية اآلداب اىل ىذه الكلية الفتية (
اٞتمعة .مقابلة شخصية 41 .آب .)1919
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وإذا ابلسنوات تتسارع وحيُت موعد احالة الدكتور اٞتمعة على التقاعد يف  11شباط  ،1997استناداً اىل ا١تادة
(أ /اثنياً) من قانوف رقم  17لسنة  ،1991لبلوغوُ السن القانوين (أمر جامعي .األفراد 11 .شباط .)1997
وقد بلغت سنوات ا٠تدمة لؤلستاذ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة يف الدولة العراقية ( )14عاماً و( )5اشهر و()41
يوماً ،منها ( )8أعواـ مدرساً يف تربية نينوى ،وما تبقى منها خدمة جامعية يف جامعة ا١توصل ( خبلصة خدمة .ا١توارد
البشرية 49 .كانوف األوؿ .)1941
وبعد اإلحالة على التقاعد ،منح االستاذ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة لقب (استاذ متمرس) ،استناداً اىل الفقرة
(اثنياً) من ا١تادة ( )1من التعليمات رقم ( )17لسنة  ( 4771أمر جامعي .أمانة ٣تلس اٞتامعة 45 .حزيراف .)1997
وىكذا أصبح ٔتقدور األستاذ الدكتور اٛتد قاسم اٞتمعة مزاولة ٗتصصو يف االشراؼ على ٩تبة من طلبة
الدراسات العليا يف ا١تاجستَت والدكتوراه ،داخل جامعة ا١توصل وخارجها ،لينهل طلبة العلم من خربة علمية يف ٗتصص
اآلاثر االسبلمية وفنوف العمارة امتدت ١تا يقرب من االربعة عقود ونصف.

اخلالصة:
خبلؿ دراسة السَتة الوظيفية لؤلستاذ الدكتور ا١تتمرس أٛتد قاسم اٞتمعة ،اليت تطرؽ فيها الباحث اىل أداءه
الوظيفي يف اجملاؿ الًتبوي واألكادديي ،توصلت الدراسة اىل اف أٛتد قاسم اٞتمعة بلغت سنوات ا٠تدمة لديو يف الدولة
العراقية ( )14عاماً و( )5اشهر و( )41يوماً ،منها ( )8أعواـ مدرساً يف مدارس مديرية تربية نينوى ،وما تبقى منها خدمة
جامعية يف جامعة ا١توصل.
وألجل إعطاء تصور أوضح للقارئ ندرج جدوؿ ديثل ا٠تط الزمٍت ٠تدمة األستاذ الدكتور أٛتد قاسم اٞتمعة يف السلك
الًتبوي واألكادديي:

احلدث

التاريخ
 45تشرين الثاين 4711

مدرس اثنوية عُت سفٍت يف قضاء الشيخاف يف ٤تافظة نينوى.

 4715ػ ػ ػ 4719
 4نيساف 4719

مدرس يف متوسطة أـ الربيعُت ( ا١تتوسطة ا١تركزية حالياً ).
نقل خدماتو اىل جامعة ا١توصل.

 4719ػ ػ ػ 4715

طالب دراسات عليا ( ماجستَت و دكتوراه ) يف جامعة القاىرة.

 48ت4715 1

اٟتصوؿ على لقب مدرس مساعد.

 1شباط 4711

اٟتصوؿ على لقب مدرس.

 19آذار 4781

اٟتصوؿ على لقب استاذ مساعد.

 14ؾ4787 4

اٟتصوؿ على لقب أستاذ.

مدير متحف الًتاث الشعيب يف كلية اآلداب ّتامعة ا١توصل لسنوات عديدة و لفًتات ٥تتلفة.
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 4711ػ ػ ػ 4789

مدير ديواف رائسة جامعة ا١توصل .

 4789ػ ػ 4784

مدير ا١تركز اٞتامعي ّتامعة ا١توصل.

 4784ػ ػ 4788

الوكيل الدوري لرئيس قسم التاريخ بكلية اآلداب ّتامعة ا١توصل.

 4784ػ ػ 4788

مدير مركز البحوث االاثرية واٟتضارية ّتامعة ا١توصل.

 4784ػ ػ 4787

سكرتَت ٖترير ٣تلة آداب الرافدين /جامعة ا١توصل

 4781ػ ػ 4788

معاوف عميد للشؤوف االدارية والطلبة لكلية اآلداب.

 4771ػ ػ 4777

رئيس قسم الدراسات االاثرية وا١تعمارية يف مركز دراسات ا١توصل.

 19حزيراف 4777
 4777ػ 1991

إحالتو على التقاعد بناءً على طلبو ( أسباب صحية ).

استاذ يف جامعة عدف يف ٚتهورية اليمن.

 17نيساف 1991

إعادة تعينو يف جامعة ا١توصل.

أيلوؿ 1998

االلتحاؽ بكلية اآلاثر /جامعة ا١توصل.

 11شباط 1997

إحالتو على التقاعد لبلوغو السن القانوين.

 45حزيراف 1997

حصل على لقب أستاذ متمرس.

توثيق قائمة ادلصادر وادلراجع ابللغة العربية
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اٞتمعة .نسخة ْتوزتو.
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