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لعشرين دوراً بارزاً   لقد كان للمدرسات في الموصل ابان الفترة من منتصف القرن ا          
في تأسيس العديد من المدارس المتوسطة للبنات في داخل وخارج مدينـة الموصـل وقـد     
بذلن جهوداً كبيرة والقين متاعب جمة إدارياً وتعليمياً استطعن تجاوزها  بنجاح في إطـار               

  .تعزيز المسيرة التربوية والتعليمية 
  

Abstract  
Intermediate school for girls in the second half of the twentieth 
century    ( A study of the collected symbol in established stage ) 
 Dr. Thanoon .y. Altaee 

 
The girls teachers in Mosul in the half twentieth century a high role in 
established many intermediate schools for girls in and out Mosul city . 
we grant a big effort and faced a big problems to executive and 
educational we can to cross successfully in the frame work to 
inherence educational .    
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:  
      شهدت مدينة الموصل وأقضيتها تأسيس العديد من المدارس المتوسطة في النـصف            
الثاني من القـرن العـشرين،وذلك تلبيـة لـضرورة نـشر التعلـيم فـي عمـوم لـواء            

وقد كانت تلك الفترة تزخر بعدد وافر من المدرسـات الـدؤوبات     .الموصل آنذاك )محافظة(
وفي هذه الدراسة نهدف إلى إضـاءة        .في تدعيم مسيرة التعليم   الالئي بذلن جهوداً متواصلة     

جانباً من مرحلة تأسيس بعض المدارس المتوسطة للبنات وكيفية التغلب علـى المعوقـات           
والحؤول دونها من خالل تلك النخب وإدارات المدارس ومن رائدات التعليم في الموصـل              

  .عليم في الموصل في العصر الحديث وتشكل جزءاً من دراسة تاريخ الت. أبان تلك الفترة
   وارتكزت دراستنا على الملفات األساسية ووثائقها المتعلقة بعدد من المدارس في داخـل      
المدينة وخارجها،وهذه الفترة تعد زاخرة بالعطاء والمكابـدات والمزيـد مـن المتابعـات              

لموصل كما سنرى فـي     اإلدارية والعلمية لتعزيز المسيرة التربوية والتعليمية في مدارس ا        
  .نماذج منها 

 

وشغلت المدرسة بناية مؤلفة من دارين متجاورين مستأجرين فـي  ١٩٥٩  أسست سنة      
وباإلطالع على تقرير المفتش التربوي عبد القادر جميل الذي زار          . منطقة شارع العمرية    
 رسـم صـورة عـن أوضـاع          يمكننا ١٩٦١ نيسان   ٨ آذار و    ٢٥المدرسة خالل الفترة    

منهـا  )١٤(غرفـة )٢٣(فهـي تـضم   " المدرسة المختلفة خالل السنوات األولى لتأسيسها،  
صغيرة،وساحة المدرسة ضيقة ال تصلح لممارسة األلعاب الرياضية بشكل نظـامي،ونظراً        
لضيق البناية والصفوف،فإن كل ثالث طالبات جلسن على مقعد دراسي،أما عـن الكتـب              

غلبها قد وصلت في الوقت المناسـب وتـم توزيعهـا بعـدد كـاٍف علـى            المنهجية فإن أ  
الطالبات،كما زودت المدرسة بخرائط متنوعة عن العراق،وجهزت أيضاً بـبعض المـواد            
واألجهزة الفيزيائية،وبقيت حاجة المدرسة إلى مختبر كامل للكيميـاء ، ولـم يكـن فـي                

هـا كانـت منظمـة،وفي      المدرسة غرفة مخصصة للمكتبة،وان سجالت المدرسـة جميع       
المدرسة بعض التجهيزات الرياضية،وعن أماكن شرب الماء،فهناك أنبوب معدني يتـصل           
به مجموعة من الحنفيات وهو يكفي نسبياً للطالبات واحتياجهم من شرب الماء، أمـا عـن       
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أماكن المرافق الصحية فهي موزعة بين البنايتين،وهي تقل نسبياً عن حاجة الطالبات غير              
لجنة العلوم االجتماعيـة والعلـوم      :وفي المدرسة عدة لجان ال صفية منها      .امها جيدة أن نظ 

الطبيعية  وقد نفذت األخيرة عدة لوحات،وهناك لجنة إسعاف الفقير ولها أنـشطة إنـسانية               
متعددة منها، إكساء عدة طالبات متعففات بالمالبس الشتوية،فضالً عـن لجنـة للحـانوت              

ة تسعة شعب للصف األول وخمسة شعب للـصف الثـاني           وأخرى للرياضة،وفي المدرس  
وكانت نسبة النجاح فـي الـسنة       % ٩٩وإن نسبة الدوام بلغت      ) ٤٥٧( ومجموع الطالبات 

، وقد أوصـى المفـتش      " ولم يكن فيها غير الصف األول فقط        %٦٢هي  ١٩٦٠الماضية  
لمقبلـة  التربوي في ختام تقريره بضرورة معالجة موضوع بناية المدرسـة فـي الـسنة ا              

  .)١(ألغراض سد حاجة المدرسة للتوسع الطبيعي في صفوفها 
       ويستفاد من المعلومات التي أوردها المفتش التربوي في تقريره،على أن المدرسـة            
بالرغم من حداثتها غير أنها تمكنت من تهيئة األجواء المناسبة ضمن المتـاح لها،إلنجـاح          

ل طبيعي،وغدت المدرسة منذ السنة األولـى متكاملـة         سير العملية التربوية والتعليمية بشك    
من حيث الكادر التعليمي وتوزيع الكتب المنهجية على الطالبـات وتـوفير المـستلزمات              

  . والمقاعد الدراسية وبشكل منظم
قد تألف مـن المدرسـات المبـين    ١٩٦١-١٩٦٠     وكان مالك المدرسة للعام الدراسي    
  :في الحصص كما يأتيتفاصيل اختصاصهن ومجموع نصابهن 

ــوع   االختصاص         االسم            ت مجمـ
  الحصص

ــوع  مجمــ
ــرات  المحاض

  اإلضافية

  -  -  -  )المديرة(فاضلة محمد علي  .١

  -  ٥  الحساب والهندسة  )المعاونة(وهبية عزيز  .٢

  ٢  ٢٤  اللغة العربية  علية الحافظ  .٣

  ٨  ٣٠  اللغة العربية  فصيحة داؤد  .٤
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  ٨  ٣٠  اللغة العربية  باغلطيفه حمدي الد  .٥

  ٣  ٢٥  اللغة اإلنكليزية  خوله احمد النجم  .٦

  ٨  ٣٠  اللغة اإلنكليزية  صفية ياسين  .٧

  منسبه٢  ٢٤  اللغة اإلنكليزية  شكرية مجيد التمر  .٨

  -  ٢٢  الجبر والحساب  مرضية عزيز  .٩

  -  ٢١  الحساب والهندسة  لطيفة محمود الصفار  .١٠

  -  ٢٢  ساب والهندسةالح  صبيحة زين العابدين  .١١

  ٥  ٢٧  الكيمياء والعلوم  أميره جميل   .١٢

  ٣  ٢٥  األحياء والعلوم  شبحة عبد الوهاب  .١٣

  -  ٢٢  الجغرافية والتربية الوطنية  منيبة الخطيب  .١٤

  ١  ٢٣  التاريخ والتربية الوطنية  ثابتة محمد الجلبي  .١٥

التـــاريخ والجغرافيـــة   عالية توفيق  .١٦
  والتربية الوطنية

١  ٢٥  

  -  ١٦  التربية الفنية واالقتصاد  ملكية شاكر  .١٧

  منسبه  ١٦  االقتصاد  ساجدة خليل  .١٨

  -  ١٤  الرياضة  اليزة بطرس  .١٩

  )٢(منسبة-  ١٤  التربية الدينية  حجاز شريف  .٢٠

 ونلحظ مدى االنتظام وسرعة تكملة الهيكل التعليمي من المدرسات لتغطيـة جميـع                  
ضمن الصفين األول والثاني،وإن المدرسة لم تحتاج سوى ثـالث      الدروس في المدرسة ، و    

اللغة اإلنكليزية والتربيـة الدينيـة واالقتـصاد    (مدرسات منسبات لسد الشواغر فيها ولمواد 
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،وال ريب بأن ذلك التكامل والسرعة في تشكيل الهيكل التعليمـي تـأتي بفعـل               )والرياضة
عاون والتنسيق مـع مديريـة المعـارف فـي          الجهود المبذولة من لدن إدارة المدرسة والت      

من مجموع الطالبـات  %٦٢الموصل،والذي انعكس على نسبة النجاح للسنة األولى وكانت        
ويمكـن أن تكـون     .في الصف األول،وهي نسبة مقبولة للسنة األولى من تأسيس المدرسة         

  . النسبة أعلى وفق ما توفر من المالك التعليمي
،وفي إطار اهتمـام طبابـة الـصحة المدرسـية          ١٩٦١     وفي منتصف العام الدراسي   

فقد جرى تلقيح طالبـات     .بتحصين الطالبات ضد األمراض الفتاكة والخطرة على صحتهن       
طالبة ضد مرض التيفوئيد،واعتبر اليـوم التـالي للتلقـيح يـوم            )٤٥٧(المدرسة وعددهن   
نوا على الدوام   ومما يذكر أن طلبة المدارس كا     . ) ٣(عطله  ١٩٦١شباط١٣الخميس الموافق   

  ! يحبذون التلقيح ألن اليوم الذي يليه يكون عطلة
ولتعويد الطـالب علـى ممارسـة       .ومن التقاليد التي اتبعت في مدارس الموصل      

االدخار واالستثمار فقد وجد الحانوت التعاوني الشتراك الطالب والطالبات في أسهمه بعد            
عدة أسهم،وفي نهايـة الـسنة تـوزع        تحديد سعر السهم الواحد،ويحق للمشترك المساهمة ب      

وفي هـذا الـسياق فقـد وافقـت         .األرباح على المشاركين وجزء منها على الطلبة الفقراء       
مديرية المعارف على فتح حانوت تعاوني في متوسطة الشعب اعتباراً مـن كـانون األول          

سبعة وأربعون  ) ٤٧ ،٠١٠(١٩٦٠وقد بلغت أرباح الحانوت مع االشتراكات لسنة        .١٩٦٠
ثالثة وعشرون دينار وخمسمائة وخمـسة      ) ٢٣ ،٥٠٥(دينار وعشرة فلوس خصص منها      

فلوس للطالبات المتعففات وقررت لجنة الحانوت شراء أحذية لعدد من الطالبـات بـسعر              
ثالثة وعشرون دينار وأربعمائة وثالثون فلـساً،وتم توزيعهـا         ) ٢٣ ،٤٣٠(إجمالي مقداره   

  )٤(.ات المدرسة المتعففاتعلى ثالثة وثالثون طالبة من طالب
تـشرين  ٢٨وبعد قيام المفتش التربوي عبد الوهاب الركابي بزيارة المدرسة فـي            

قام بتدوين بعض المالحظات في تقريره حول احتياجات المدرسـة ورفعهـا            ١٩٦١الثاني  
  -:الى مديرية المعارف حيث أجابت على تلك االحتياجات بما يأتي 

  .ة باألثاث المطلوبة فور استالمها من المتعهد  سنعمل على تجهيز المدرس-١"
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  . سنجهز المدرسة بمنضدة للمواد الكيميائية بعد انتهاء معاملة استالم األثاث -٢
  . سنجهز المدرسة بما سيتوفر لدينا من كتب للمكتبة -٣
  . سجالت الكتب المدرسية غير متوفرة في المخزن -٤
لمكتبة فـي الغرفـة الفارغـة وتـشجيع       يرجى العمل بتوصيات المفتش حول وضع ا       -٥

علية مـصطفى   (الطالبات على االستعارة ومسك سجل لهذا الغرض من قبل المدرسة           
وإشراف المعاونة على تنظـيم وتأشـير زرع بعـض االصـص والـسنادين          )الحافظ

  . باألزهارمن قبل الطالبات
 الوزارة لـم    ، كما أن  "سنعمل على شراء الكتب فور ورود التخصيصات من الوزارة           -٦

توافق على تخصيص مبلغ للوازم تدبير المنزل،وطلبت من إدارة المدرسـة صـرف             
كما طالبت الـوزارة مفاتحـة      .قسم من مبلغ النشاط على قسم من لوازم تدبير المنزل         

        )٥(بالقيام بالترميمات الضرورية )السيد بكر خياط(صاحب البناية المستأجرة
ت وحضورهن إلى المدرسة بشكل منتظم ومبكر،فقد       ومن أجل تسهيل دوام الطالبا    

هيأت إدارة المدرسة باصاً لنقل الطالبات من سكنة المناطق البعيدة عن المدرسة ذهاباً             
بـالنظر فـي إبـداء      )المرور والنقليـات  (وإياباً، وطالبت مديرية شرطة لواء الموصل     

 أبـدت مديريـة     حيـث )٦(التسهيالت المرورية للباص أثناء سيره في شوارع المدينة         
الشرطة عدم ممانعتها من مرور الباص في شوارع المدينـة خـالل أوقـات الـدوام                

  .)٧(الرسمي على أن يحمل لوحة بارزة تشير إلى خدماته للمدرسة
وفي إطار توسيع مهام المكتبة في المدرسة وتوفير مستلزمات القراءة والمطالعـة                   

لطيفـة  (مـت رئيـسة لجنـة المبيعـات         فقـد قا  .فيها،بعد إيجاد قاعة متخصصة لها    
خمسة وعـشرون دينـار وثمانمائـة       ) ٢٥ ،٨٥٠(بشراء كراسي للمكتبة بمبلغ   )الدباغ

ويستفاد من ذلك بأن أرباح الحانوت التعاوني في        )٨(.وخمسون فلساً من أرباح الحانوت    
  . المدرسة كانت تسخر بأوجه مفيدة وخيرية وذات فائدة لطالبات المدرسة كما الحظنا 

 ،قـدمت إحـدى     ١٩٦٣-١٩٦٢وبعد إجراء االمتحانات النهائية للعام الدراسـي               
طلباً إلى مديرية التربيـة والتعلـيم مـن         ١٩٦٣حزيران  ١٩طالبات الصف الثاني في     
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خالل إدارة المدرسة،ترجو فيـه إعـادة النظـر فـي دفاترهـا اإلمتحانيـة لمـواد                 
ن معـدلها مـثالً بمـادة الهندسـة         وذكـرت بـأ   )الجبر،الهندسة،الكيمياء،علم األحياء (

وبعد النظر في الطلب من قبل إدارة المدرسـة         %٩وحصلت باالمتحان النهائي    %٧٠
  -:كانت درجات الطالبة كما يأتي

  ستة وعشرون ٢٦الجبر 
  تسع درجات ٩الهندسة 
  سبعة وثالثون٣٧الكيمياء 
  )٩(.ثالثه وثالثون٣٣األحياء 

ون فـي بطاقـة الدرجات،ويبـدو أن        أي أن جميع الدرجات مطابقة لما هو مـد        
التقصير يقع على الطالبة لعدم تمكنها من إحراز درجات تؤهلها للنجاح في امتحان نهايـة               

  .السنة
،فقد تقـرر  ١٩٦٣-١٩٦٢وبعد انتفاء الحاجة من الدفاتر االمتحانية للعام الدراسي       

ـ       ١٩٦٤في شباط    ة مـن  أي بعد مرور سنة،تأليف لجنـة إتـالف الـدفاتر وتألفـت اللجن
أي أن عمليـة    )١٠(لطيفة حمدي الدباغ وخولة أحمد النجم ورافده خليل البـزاز           :المدرسات

  . إتالف الدفاتر تكون بشكل منظم وبأشراف لجنة رسمية وليس اعتباطياً
ففي مطلع العـام    .حرصت إدارة المدرسة على سير الدوام وانتظامه بشكل طبيعي        

ديرية التربية،بوجود مدرسـتّين تتمتعـان      أخبرت إدارة المدرسة م   ١٩٦٥-١٩٦٤الدراسي  
بإجازة والدة،وستستمر إجازتهما طيلة شهر تشرين األول،فضالً عن اإلجازات المحتملـة           
للمدرسات األخريات،وهذا ما يعرقل السيطرة على الطالبات بصورة صـحيحة وضـمان            

 الواحد طيلـة    سير التدريسات بشكل طبيعي،لذا فقد اقترحت إدارة المدرسة االكتفاء بالدوام         
وجـدير بالـذكر أن مـدارس       )١٢(.وكان جواب المديرية بالرفض   .)١١(شهر تشرين األول    

ولغايـة الـساعة    ٨الموصل كانت تداوم مرتين في اليوم ، األول يبدأ في تمـام الـساعة               
حتى الساعة الثالثة وأربعون دقيقة ،ويتـضمن       ٢دروس والثاني من الساعة     ٤ويتضمن  ١٢

ون الدروس المسائية دروس ليست أساسية مثل الحياتية أو الرسـم أو            درسين وغالباً ما تك   
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وغير ذلك ،كما تتم المسابقات الرياضة واألنشطة الالصـفية         )اإلنشاء(الرياضة أو التعبير    
  . فيه أيضاً

طالبت إدارة المدرسـة مديريـة التربيـة        ١٩٦٦-١٩٦٥وفي مطلع العام الدراسي     
ع مظـالت فـي المـوقفين الخاصـين بموقـف          بمفاتحة مصلحة نقل الركاب،بأهمية وض    

الحافالت قرب المدرسة،وإبداء المساعدة للطالبات في التنقل بالحافالت الحكومية من وإلى           
  )١٣(.وقد قامت مديرية التربية بذلك فعالً.المدرسة

وفي سياق تنظيم العمل اإلداري في المدرسة وبيان األعمـال الموكلـة لكـل مـن                
أمر إداري مـن إدارة  ١٩٦٧اتبين،فقد صدر في مطلع العام الدراسي المديرة والمعاونة والك  

  -:المدرسة بتوزيع المهام اإلدارية على الهيئة اإلدارية وكما يأتي
  واجدة شهاب:الكاتبة            فاضلة محمد علي:المديرة

    ك جميع السجالت الخاصة بالحسابات     مس-١         اإلشراف على سير التدريسات   -١
  ) المدرسية والحانوتالكتب(

    مسك سجالت المحاضرات-٢          مالحظة الطالبات وضبطهن-٢
  إعداد جدول توزيع الدروس-٣           متابعة نظافة المدرسة -٣
  اإلشراف على الوثائق المدرسية-٤            توزيع الدروس على المدرسات-٤
  عمال أخرىكل ما يعهد لها من أ-٥    تقديم اإلحصائيات المطلوبة -٥
  نهى محمود:الكاتبة          اإلشراف على الدوام-٦
  إرسال جميع الكتب الصادرة إلى جهاتها-١            اإلشراف على النشاط المدرسي-٧
تسجيل الكتب الواردة في الملفات الخاصة      -٢  اإلشراف على السجالت المدرسية-٨

  بها
ات الرياضية وكل ما يتعلـق      مسك حساب -٣             اإلشراف على مجالس األمهات-٩

   بمستندات الصرف على النشاط المدرسي المدرسية      اإلشراف على كافة األمور-١٠
  مساعدة الكاتبة األخرى بالوثائق المدرسية-٤                                              
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      نجاة حميد جرجيس:المعاونة
  هد إليها من أعمال أخرىكل ما يع-٥  تسجيل الطالبات في سجل القيد-١
  تسجيل الدرجات في سجل الكارت والقيد-٢
  مسك سجالت الدوام وضبط الغياب-٣
  إعداد جداول الدروس األسبوعية-٤
                                           )١٤(.مساعدة اإلدارة بكل ما يعهد إليها من أعمال-٥

تنسيق األعمال بين الهيئـة اإلداريـة منعـاً             إن هذا التوزيع للمهام يدلل على أهمية        
الزدواجية األعمال وتداخلها التي من شأنها إرباك عمل اإلدارة،وعليه فإن توزيـع المهـام      
والمسؤوليات سيؤدي قطعاً إلى تسهيل وانسيابية عمل إدارة المدرسة بالـشكل المطلـوب             

م عـن خبـرة متراكمـة       فضالً عن انه ين   .والذي يؤمن تحقيق المسيرة التربوية وتطورها     
  . باألعمال اإلدارية عموماً من قبل اإلدارة المدرسية

      كما قدمت إدارة المدرسة في السنة ذاتها كشفاً تفصيلياً إلى مديرية التربية بمجمـوع              
طالبة موزعين على صفوف المدرسة وشعبها وكمـا    )٥٩٠(طالبات المدرسة البالغ عددهن     

  )١٥(:يأتي
  المجموع     ب         ج      د       هـ        و                     أ   الصف
  ٢٦٢            ٣٦        ٣٩     ٤٥    ٤٩        ٥٢      ٤١          األول
  ١٩٤                                ٥٧    ٤٢        ٤٨      ٤٧         الثاني
  ١٣٤                                ٢٩    ٣٤        ٣٦      ٣٥         الثالث

      ويلحظ مدى إقبال الطالبات على تكملة دراستهن المتوسطة،من خالل عـدد الـشعب          
الستة في المدرسة والعدد الكبير للطالبات،وبتوسع ملحوظ عن الـسنوات الـسابقة،بعد أن             

ـ                شعب كانت أربع شعب،فضالً عن السمعة العلمية الجيدة التي عرفـت بهـا متوسـطة ال
  . وإداراتها المتعاقبة التي اتسمت بالكفاءة الجيدة والحرص والمتابعة للطالبات
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 زيـادة عدديـة     ١٩٦٩-١٩٦٨    كما أن مالك المدرسة قد شهد مطلع العام الدراسـي           
مدرسـة،ولم يكـن    )٢٣(تتناسب مع التوسع في عدد شعب المدرسة،حيث بلغ عدد المالك           

خطوة جيدة تفصح عن حرص اإلدارة بتغطيـة مالكهـا          وهذه  )١٦(.هناك شاغراً في المالك   
من المدرسات وعدم اإلبقاء على الشواغر بما يضمن سير العمليـة التربويـة والتعليميـة               

  . بالشكل الحسن
 

فـي  ) متوسطة الحـاج يـونس الحقـاً      (      صدر بيان تأسيس متوسطة اليمامة للبنات       
ين للصف األول،فضالً عن انضمام طالبـات الـصفين         ،وتكونت من شعبت  ١٩٦٤أيلول  ١٥

حيـث أضـحت اليقظـة إعداديـة        . الثاني والثالث المتوسط من ثانويـة اليقظـة إليهـا         
لحـين  ١٩٦٤تشرين الثاني   ٢وباشرت المتوسطة دوامها في بناية ثانوية اليقظة في         )١٧(.فقط

وقد تـألف مـالك   . اليقظةإكمال الترميمات في البناية المستأجرة للقسم اإلعدادي من ثانوية    
  :مدرسة كما موضح في التفاصيل التالية)١٥(المدرسة التدريسي من 

مجموع الساعات            الدروس التي بعهدتها  اسم المدرسة  ت
  األسبوعية

  -  إدارة المدرسة  نجاة يونس شريف  ١

  ٢١  العلوم،الكيمياء،األحياء،والصحة  حنان عيسى  ٢

  ٢١  لحساب،الجبر والهندسةالعلوم،ا  ماري متي كصوص  ٣

  ٢٢  الجبر والهندسة  سورية سليمان الصقال  ٤

  ٢٢  اللغة اإلنكليزية  خالدة إسماعيل الكتبي   ٥

  ٢٢  التاريخ،الجغرافية،التربية الوطنية  سعدية عبد الواحد  ٦

  ٢٠  اللغة اإلنكليزية  باكزة صديق احمد  ٧
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  ٢٤  اللغة اإلنكليزية  وداد حبيب عبد الفتاح  ٨

  ٢٢  التاريخ،الجغرافية،التربية الوطنية  ة عبد الرحمنخول  ٩

١
٠  

  ٢٤  اللغة العربية  سورية كامل محمود

١
١  

  ١٨  االقتصاد المنزلي،التربية الدينية  رافدة عبد المجيد فليح 

١
٢  

  ١٢  التربية البدنية  مهدية محمد عبوش

١
٣  

  ١٦  التربية الفنية،التربية الدينية  ملكية شاكر

١
٤  

وهي محاضرة  ٤  الفيزياء  يمانأديبة سعيد سل
  من ثانوية اليقظة

١
٥  

وهي محاضرة  ٦  الفيزياء  اليزة أسوفي
ــطة  ــن متوس م

  )١٨(.الكفاح

وبذلك المالك تكون إدارة المدرسة قد أكملت مالكها التدريسي لجميع الـصفوف                
األولى والثانية والثالثة،حيث تألف الصف األول من شعبتين والثـاني كـذلك،أما الـصف              

لث فكان ثالثة شعب،ولذلك نجد التفاوت بين عدد الحصص المخصصة لكـل مدرسـة              الثا
 حصة أسبوعياً،ومن أجل ملئ الشواغر األساسية،فقد       ١٢،٢١،٢٢،٢٤والتي تراوحت بين    

 سـاعات  ٤استعانت إدارة المدرسة بمحاضرتين لدرس الفيزياء للصف الثالث لألولى منها      
 التربية إلى ضرورة تالفي الشاغر في مادة الفيزياء          ساعات ، وقد نبهت مديرية     ٦والثانية  

والتقليل من االعتماد على المحاضرات من المدارس األخرى وذلك باإليعاز إلى المدرسـة             
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وفي هذا السياق ومـن  )١٩(.اليزة أسوفي بتدريس المادة بدالً من توزيع المادة على مدرستين      
ا تمتعت المدرسة سـعدية عبـد الواحـد    أجل عدم إحداث شواغر في المواد العلمية،وعندم   

بإجازة طويلة توزعت حصصها االجتماعيات بين كل من مديرة المدرسـة نجـاة يـونس             
حصص والمدرسة خولة عبد الرحمن مدرسة االجتماعيات       ١٠حصة من أصل نصابها     ١٦

وممـا يـذكر أن أجـور المحاضـرات اإلضـافية           )٢٠(.ساعة٢٨وغدا مجموع حصصها    
  )٢١(:كانت كما يأتي١٩٦٤هر تشرين األول والثاني وكانون األول للمدرسات خالل ش

  االسم  ت  مبلغ المحاضرات

  فلس         دينار

  المالحظات

               --  نجاة يونس شريف  -١
٢٤  

محاضراتها لشهر تشرين الثـاني    
   ١٩٦٤وكانون األول 

ل محاضراتها لشهر تـشرين األو      ٥            ٢٠٠  حنان عيسى  -٢
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تـشرين األول       ١٠           ٤٠٠  سورية كامل محمود  -٣
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تـشرين األول       ١١              -  وداد حبيب عبد الفتاح  -٤
  ١٩٦٤والثاني 

محاضراتها لشهر تشرين الثـاني      ١٤              -  خولة عبد الرحمن  -٥
  ١٩٦٤وكانون األول 

محاضراتها في متوسطة الكفـاح       ٢              -  باكزة صديق احمد   -٦
  ١٩٦٤للبنات

 دينار وأدناها دينارين    ٢٤   يوضح الجدول التباين بين مبالغ المحاضرات اإلضافية أعلها         
ومرد ذلك كما هو واضح في عدد الحصص األسبوعية للمدرسات،والتي تفـوق النـصاب      
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دة تدريسية إلى أخرى،وإن الزيـادة الملفتـة بمـادة االجتماعيـات            المقرر والتباين من ما   
  .للصفوف الثالثة في المدرسة

    وانطالقاً من الشعور بالمسؤولية الوطنية ،وإشاعة أعمال البر واإلحسان من موسـري            
مدينة الموصل،ولتشجيع العلم والتعليم،قام أحد أثرياء مدينة الموصل ، وهوالحـاج هاشـم             

ببنـاء مدرسـة    )وهو صاحب أحد معامل األقمشة في المدينة      (١٩٦٥ع سنة   يونس في مطل  
ذات اثني عشر صفاً للبنات في منطقة الدندان ورغب الحاج هاشم يونس وأخـوه محمـد                

على المدرسة تخليداً لـذكرى والـدهما،ونظراً لوجاهـة         )الحاج يونس (علي إطالق تسمية  
 لألقدام على بناء مـدارس أخـرى ،         الطلب،وألجل أن يكون ذلك دافعاً لآلخرين ومشجعاً      

بدورها طالبت مديرية التربية وزارة التربية بالموافقة على تـسمية المدرسـة بمتوسـطة              
وقد وجهت مديرية التربيـة شـكرها   ) ٢٣(وكانت موافقة الوزارة باإليجاب     )٢٢(الحاج يونس   

جـد مـن    ن:" للحاج هاشم وأخوه على مبادرتهم الخيرة تلك ومما جاء في كتـاب الـشكر             
الواجب علينا أن نشيد بذكر مبرتكم المشكورة بتـشييد بنايـة فخمـة وتقـديمها لـوزارة                 
التربية،التخاذها متوسطة تحمل اسم والدكم المرحـوم الحـاج يـونس سـليمان وتخليـداً             
لذكراه،إن عملكم هذا عدا كونه يحمل طابع البر واالعتراف بالجميل للمرحوم والدكم هـو              

قد وقيتم شح النفس تمهيداً لعالكم في الدنيا واآلخرة،ودليـل سـاطع            دليل ناصع على أنكم     
على عمق الشعور بالمصلحة العامة والمشاركة العملية في تحقيقهـا ومـا أنـدر الـذين                
يشاركون عملياً في تحقيق المصالح العامة،ولذلك كله نشكركم ونبارك مبرتكم داعـين اهللا             

لت نسخة من كتاب الشكر إلـى جريـدة فتـى           وأرس" تعالى أن يوفقكم لكل خير ومكرمةً       
العرب وجريدة الهدف،للنشر تثميناً لتلك المبادرة وتحفيزاً لغيـرهم مـن الغيـارى علهـم               

  )٢٤(.يسارعوا في الخيرات والمبرات
البقـر  (     وبالنظر لقرب المدرسة من شواطئ نهر دجلة ومرور سواق قطيـع الماشـية        

المدرسة شكوى إلى مديريـة التربيـة،أفادت فيهـا         بمحاذاتها فقد رفعت إدارة     )والجاموس
،علـى طالبـات    ١٩٦٦حدوث اعتداءات متكررة بالكالم في مطلع شهر تـشرين الثـاني            

المدرسة من قبل سواق قطيع الماشية،أثناء مرورهم في الشارع العـام المـسمى بـشارع               
ن السير فـي    النور،وطالبت إدارة المدرسة بإشعار السلطات المختصة بمراقبتهم ومنعهم م        
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شارع المدرسة والعمل على تغيير مسارهم إلى طريق المسلخ القديم،وذلك حفاظـاً علـى              
وقد سارعت مديريـة    ! سمعة وأرواح الطالبات وخوفاً من حدوث نتائج قد ال يحمد عقباها          

التربية برفع الطلب إلى مديرية شرطة البلدة التخاذ ما يلزم بالمحافظة على سير الطالبات              
كما طالبـت إدارة المدرسـة مـن       )٢٥(. عليهن وعدم تعرضهن لألذى والمضايقات     والحفاظ

مديرية التربية الموافقة على تغيير وقت بداية الدوام الرسمي من الساعة الثامنـة صـباحاً               
وجعله الساعة الثامنة والربع وذلك لبعد المدرسة وعدم وجـود الوسـائط الكافيـة لنقـل                

  )٢٧(. مديرية التربية على الطلبوقد وافقت)٢٦(.الطالبات صباحاً
تقدمت رئاسة صحة لواء الموصل بكتاب شكر واعتـزاز        ١٩٦٩تشرين األول   ١٦    وفي  

  من طالبات المدرسة الالئي تبرعن بدمائهن ألخوانهن من المرضى والجرحـى ،               ١٥لـ  
وتم شكر إدارة المدرسة والهيئة التدريسية على حث الطالبات والتعاون مـع لجنـة مـن                

  )٢٨(.صرف الدم التي قامت بزيارة المدرسة للحصول على دم المتبرعاتم
   وفي إطار تنظيم األعمال اإلدارية بين المعاونتين في المدرسة،فقد تم تقـسيم األعمـال              

  :بينهما على الوجة التالية
األعمال الموكلة للمعاونة صفية صالح                   األعمال الموكلة إلى المعاونـة                            

  هه يحيى الحمداني وجي
هي المعاونة المختـصة بـشؤون      .١      بالوكالة–معاونة المديرة .١

  الطالبات
  إعداد جداول الدوام الرسمي.٢    إعداد الجداول على إختالف أنواعها.٢
  إعداد استمارات الطبابة.٣        إعداد سجل القيد.٣
ـ   .٤    القيام بالتبليغات وإعداد الكتب الرسمية.٤ ات اإلشــراف علــى الغيابـ

  واإلنذارات للطالبات
تسجيل محضر اجتمـاع مجلـس      .٥      التهيئة لالجتماعات الدورية.٥

  األمهات
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  إعداد وثائق النقل.٦      إعداد اإلحصائيات المطلوبة.٦
      اإلشراف على الجمعيات الالصفية .٧

  وإعداد كلماتها ونشاطاتها
التي تلقى      (إعداد كلمة يوم الخميس.٨  

                                                         ) في تحية العلم 
   نتائج (إعداد سجل الكارتات.٩

  )٢٩().الطالبات الشهرية
 وبذلك أضحت إدارة المدرسة في تسيير األمور اإلدارية والتعليمية أيسر بعـد تقـسيم          

 العام والمعـاونتين اتـضحت      العمل بين المديرة والمعاونتين،فمديرة المدرسة لها اإلشراف      
  .أعمالهما اإلدارية بعيداً عن تداخل المهام 

    وانطالقاً من حرص إدارة المدرسة على سالمة الطالبات وسمعتهن وعـدم تعرضـهن     
ألي إساءة أو مكروه،فقد طالبت مديرية التربية بالموافقة على جعل دوام المدرسـة دوامـاً         

أي بـدل أن    (ون تغيير في الحصص وساعاتها المقـررة      واحداً وذلك بتقليص فترة الغداء د     
يكون الدوام أربعة دروس ويذهبن الطالبات إلى البيوت لتناول الغذاء والعـودة السـتكمال              

وذلك لعدة أسـباب    )الدرسين المتبقيين،أن تقلص فترة الغداء وتكون الدروس الستة مباشرة        
ين للبنـين جـوار مدرسـتنا       وجود مدرسة متوسطة أم الـربيع     " كما ورد في الطلب وهي    

وحرصاً على سمعتنا والمشاكل التي قد تعترض الطالبات أثناء سيرهن في الطريق ذهابـاً              
إضافة لذلك وقوع المدرسة في منطقة بعيدة عن البلدة يكلف الطالبات أجـور نقـل               .وإياباً

كثيرة،عالوة على ذلك خلو الطريق المؤدي لها من المخـازن واألسـواق عـدا البيـوت                
لسكنية والشوارع الفرعية الخالية والبساتين التـي تـصلح إليـواء المعترضـين ظهـراً            ا

وسيارات المجزرة يتفق خروجها مع انتهاء الدوام عصراً،علماً بأننا سـوف نعاهـدكم أن              
  )٣٠(.. " نحافظ على النشاط الالصفي والفعاليات والسباقات

عية وحقيقية،فالمدرسـة تقـع فـي            إن ما أوردته إدارة المدرسة من مبررات هي واق        
منطقة الدندان السكنية وبعيدة عن األنظار وعلى الطالبات أن يقطعوا شـارعاً طولـه مـا              
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يزيد عن الكيلو متر ونصف سيراً على األقدام من نهاية الدواسـة إلـى المدرسـة،كما أن             
الجنسين في  خروج طالب متوسطة أم الربيعين كان متزامناً مع انتهاء دوام الطالبات وكال             

مرحلة المراهقـة،ويمكن توقـع حـدوث معاكـسات وربمـا مـشاكل بـين الطالبـات                 
  .والطالب،وعليه فإن اقتراح إدارة متوسطة الحاج يونس كان وجيهاً بمخالفة دوام الطالب

     وقد شهدت المدرسة تطوراً ملحوظاً على صـعيد زيـادة عـدد الـشعب للـصفوف           
 المدرسة من قبل الطالبات على الرغم من موقعهـا البعيـد    الثالثة،بفعل ازدياد اإلقبال على   

وذلك لسمعتها الجيدة ورصانة الهيئة اإلدارية والتدريسية فيها كما هو معلوم،وعليـة ففـي             
أما الصف الثالث   )٤(والثاني)٥(بلغ عدد شعب الصف األول      ١٩٧٢-١٩٧١العام الدراسي   

طالبـة مـوزعين    )٤١٩(صفوف  شعب،في حين غدا مجموع الطالبات لعموم ال      )٣(فأصبح  
  )٣١(: على الصفوف والشعب كما يأتي

  الثالث  الثاني  األول

  العدد  الشعبة   العدد  الشعبة  العدد  الشعبة       

  ٣٥  الثالث أ  ٣٨  الثاني أ  ٣٦  األول أ

  ٣٥  الثالث ب  ٣٧  الثاني ب  ٣٥  األول ب

  ٣٥  الثالث جـ  ٣٧  الثاني جـ  ٣٤  األول جـ

      ٣٠  الثاني د  ٣٥  األول د

          ٣٢  األول هـ

  ١٠٥  ١٤٢  ١٧٢  المجموع

    ويالحظ مدى التناسق في شعب كل صف من حيث عدد الطالبات،مع اإلشارة إلـى أن          
وكانت زيادة الطالبات مضطردة في     .أكثر الشعب عدداً هي الصف األول ثم الثاني والثالث        

أي ) ٥٠٨( بلـغ ١٩٧٣-١٩٧٢السنة الالحقة،حيث أن عدد الطالبات في العـام الدراسـي    
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المديرة نجاة  :مدرسة وهن )٢٢(طالبة،فضالً عن زيادة عدد مالك المدرسة ليكون        ٨٩زيادة  
يـونس شـريف والمعــاونتين صـفية صـالح الجــواري ووجيهـة يحيـى الحمــداني       

فائزة بهجت فؤاد ومعزز مصطفى العزاوي ومنى هادي محمد علي وسـورية         :والمدرسات
 عمر وسلمى سليمان يوسف وراجحة قاصد محمد وبتول         كامل محمود وملكية محمد السيد    

فاضل النوري وسلوى عبد العزيز محمد ونازك محمد خليل الدباغ وعالية توفيـق أمـين               
ومجيدة مال اهللا الصقال وفريال الياس كوركيس وروجينة يوسف جدوة وناثرة عبد الجواد             

رس ميـسر محمـد     صالح وفرقد عبد العزيز وصفاء جالل وحييل سجون اسكندر والمـد          
  )٣٢(.الفيضي

 

في قضاء الشيخان،في بناية مـستأجرة بمبلـغ مقـداره          ١٩٦٠      أسست المدرسة سنة    
ديناراً سنوياً،وهي صغيرة تضم ثالثة غرف فقط، اثنان منهما للتدريس واألخـرى            )٢٥٠(

وذكر في تقريره بأن    ١٩٦١نيسان  ١لإلدارة،وقد زارها المفتش التربوي إبراهيم المفتي في        
المدرسة بحاجة إلى خزانين للماء وثالثة سبورات وثالثـة مناضـد للمدرسـات وأربعـة          
كراسي وألواح لعناوين الصفوف وستون كرسي للطالبات،وإن المدرسـة تـضم صـفين             

وإن المدرسـة حديثـة     %١٠٠،وإن نـسبة الـدوام      )٢٦(طالبة والصف الثاني    )٤٠(األول
ة الشواغر في اللغة اإلنكليزية واالجتماعيات والرياضيات وكانت        التأسيس وتعاني من كثر   

الدروس موزعة لغير االختصاص والمدرسة خالية من األثاث واللوازم،ومن المفيد ذكـره            
بأن متوسطة القوش للبنات قد انفصلت عن ثانوية القوش للبنين حيـث كانـت الطالبـات                

حظات التي أوردها المفتش التربوي،بأن     يدرسن مشتركاً مع الطالب،ويستفاد من تلك المال      
البناية غير مالئمة لتكون مدرسة نظراً لقلـة عـدد الغـرف الـصالحة لتكـون صـفوفاً                
للتدريس،فضالً عن عدم توفر ساحة لأللعاب الرياضـية،وقلة تـوفر الخـدمات المهمـة              

ان البـد   للطالبات كما أنها غير قابلة الستيعاب طالبات وصفوف أخرى في السنة التالية فك            
وعليه فإن مديرية التربية قد أولت اهتمامها بمالحظات المفتش         )٣٣(.بالتفكير في بناية أخرى   

التربوي،وقامت بدورها بتوجيه مديرية اإلدارة المحلية،بضرورة تجهيز المدرسـة بكافـة           
أنواع الخرائط التعليمية والنماذج المجسمة مع األدوات الهندسية،وتأمين تجهيـز المدرسـة      



  

)١٨( 

–– 

مختبرات بشكل كامل مع أدواتها الالزمة والعمل على تنفيذ مقترحات وتوصيات المفتش            بال
  )٣٤(.التربوي والقيام بالبحث عن بناية أفضل للمدرسة

    وكما أسلفنا فإن المالك التعليمي في المدرسة عانى من كثرة الشواغر،إذ تألف مالكهـا        
وقـد  .المديرة وهي حديثة التخرج من ثالث مدرسات إحداهن     ١٩٦٢-١٩٦١للعام الدراسي   

  )٣٥(:تحملن عبئ تدريس جميع المواد الدراسة وكما مبين تفاصيلها في أدناه
 عنـــــوان

  ةالوظيف
  األول  الدروس  اسم المدرسة

٣٦  
ــاني  الث

٢٦  
 الثالث 

١٨  
ــوع  مجمـــ

  الحصص
ــدد   عــ
  المحاضرات

ــد يرة مـــ
  المدرسة

ساهرة شـيت   
محمـــــود 

  التوتنجي

العلـــوم 
ــاء  الكيمي
ــاء  األحي

  لصحةا

٣    
٣  
٢  

  
  
  
٢  

  
  
  

١٠  

  
  
٤  

ــة  العربي
التــدبير 
  المنزلي  

٦  
٢  

٦  
٢  
  

٦      
١٢  

محمـد  سهام    مدرسة
  قاسم

ــاريخ  الت
  اإلسالمي

  ٢٤  ٢      

ــد    مدرسة ــى عب من
  المجيد التحافي

  

  الهندسة
  الحساب
  الجبر 
  الفيزياء

التــدبير 
  المنزلي

ــة  التربي
  الرياضية

٢  
٣  
  
  
  
  
٢  

٢  
١  
٢  
  
  
  
٢  

٢  
  
٣  
٣  
٢  
  
١  

  
  
  
  
  
  

٢٥  

  

    ١٦  ٥  ٥  ٦    اللغة اإلنكليزية  شاغر
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 ويالحظ ذلك الجهد الكبير الذي بذل من قبل أولئك المدرسات والمديرة بخاصـة،                    
فبالرغم من أعباء اإلدارة والمتابعات واألمور التنظيمية واإلدارية المطلوبة فـي مرحلـة             

 جميع مستلزمات إنجـاح     تأسيس المدرسة،والتي بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتوفير        
العلوم (العملية التربوية والتعليمية غير أنها إي المديرة اضطلعت بتدريس أربعة مواد هي              

حــصة )٢٠(وهـي مـواد ذات اختـصاص،وبمجموع    )والكيميـاء واألحيـاء والـصحة   
اللغـة  ( أسبوعياً،وكذلك المدرسة سهام محمد قاسم التي كلفت بتدريس ثالث مواد وهـي             

سـاعة،وزميلتها منـى عبـد       ) ٢٤( وبواقع  )تدبير المنزلي والتاريخ اإلسالمي   العربية وال 
الهندســة والحــساب والجبــر والفيزيــاء والتــدبير المنزلــي (المجيــد كلفــت بمــواد 

حصة أسبوعياً ويعد ذلك تفانياً كبيراً من لـدن تلـك المدرسـات             ) ٢٥(وبواقع  )والرياضة
غير أن هذا ال يمنع مـن     .ملية التعليمة والتربوية  المؤسسات للمدرسة في سبيل االرتقاء بالع     

االستنتاج بأن النقص الحاد في عدد المدرسات وكثرة الشواغر في المواد العلميـة،وتحميل             
المدرسات المار ذكرهم ذلك العبئ الكبير في تدريس المواد العلميـة وفـي اختـصاصات           

طالبات ويربكهن وبخاصة فـي     سيترك آثاره السلبية على مستوى فهم واستيعاب ال       .متعددة
  . الدروس األساسية،األمر الذي استعدى معالجة فورية وجادة لتدارك األمر

   ولمعالجة جزء من مشكلة النقص في الكادر التدريس،فقـد اسـتعانت إدارة المدرسـة              
 ساعات  ٥بالمدرس أمين ججو من ثانوية القوش للبنين،لتدريس مادة اللغة اإلنكليزية بواقع            

ياً لطالب الصف الثاني،وكذلك تم تنسيب المدرس وعد اهللا محمد جاسـم لتـدريس              أسبوع
-١٩٦٢وفي العام الدراسي    )٣٦(مادة التاريخ لطالب الصف الثاني وبواقع ساعتين أسبوعياً       

،توسعت المدرسة في عدد صفوفها وازداد عدد طالباتها فأصبح صف األول يـضم             ١٩٦٣
الثالث،وبقيت عدد الساعات الشاغرة في مادة      شعب وشعبة للصف الثاني وأخرى للصف       ٤

  )٣٧(ساعة٢٢اللغة اإلنكليزية 
وبالنظر للمعاناة الكبيرة التي واجهت المدرسة والنقص الحاد في الكـادر التدريـسي             

تـشرين  ١٥في  ٥٥٩٦٤وكثرة الشواغر في المواد العلمية،فقد صدر األمر الوزاري المرقم          
للبنات مع ثانوية القوش للبنين،أي بالعودة إلى ما كانت         بدمج متوسطة القوش    ١٩٦٣األول  

علية المدرسة سابقاً وإلى ذات المشكلة فأن فصل المدرسة وتأسيس المتوسطة،كانت بمثابة            
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الحل لفصل الطالبات عن الطالب في التعليم المزدوج،ولذلك ال نجد غرابة حينما تقـدمت              
لى مديرية التربية والتعليم فـي لـواء   طالبة بطلب إ )١٣٠(مجموعة من الطالبات وعددهن     

نحـن  " الموصل،يطالبن بعودة المتوسطة وفصلها عن الثانوية،ومما جـاء فـي الطلـب             
طالبـة،تبلغنا أن   )١٣٠(الموقعات أدناه طالبات متوسطة القوش للبنات والذي يبلغ عـددنا           

ـ           ه غيـر خـاف     المديرية قررت إلغاء مدرستنا والحاق طالباتها في ثانوية القوش للبنين،أن
عليكم ما في ذلك من المحاذير في الدراسة مع البنين،نرجو منكم النظـر بعـين العطـف                 

  )٣٨(...".األبوي إلعادة فتحها ومواصلة الدراسة فيها
    وبعد دراسة الطلب وبيان األسباب الموجبة والموضحة فيه، أيـدت مديريـة التربيـة              

لى إعـادة فـتح متوسـطة القـوش         وكذلك اُستحصلت موافقة متصرفية لواء الموصل،ع     
للبنات،وبموجبه أعادت وزارة التربية النظر في قرارها،وتقرر إعادة فتح المتوسطة مـرة            

على إن تداوم بشكل مـزدوج      ١٩٦٥-١٩٦٤واعتباراً من بداية العام الدراسي      )٣٩(.أخرى  
لتنـسيق  مع مدرسة القوش االبتدائية للبنات بعد الظهر إلى أن يتم سد شواغر المتوسطة با             

كما أوعزت مديرية التربيـة إلـى إدارة مدرسـة    .مع المحاضرين من ثانوية القوش للبنين    
  )٤٠(القوش االبتدائية للبنات إبداء كل التسهيالت الممكنة لتسير أمور المتوسطة سيراً طبيعياً

وفي الحقيقة فإن مديرية التربية لم تكن مضطرة التخاذ قرار إلغاء المتوسطة وإعـادة               
دمجها مع ثانوية القوش،الن في ذلك تعقيد للمشكلة وليس إيجاد حل لها،إذ كان ينبغي على               
مديرية التربية التفكير بشكل جدي بإيجاد مدرسـين أو محاضـرين أو حتـى االسـتعانة                
بالخرجين الجدد، وسد الشواغر من خاللهم واإلبقاء على المتوسطة دون اإلربـاك الـذي              

ن الثانوية ثم عودتها إليها وبعدها انتقالها إلى الدوام مع مدرسـة            حصل بانتقال المتوسطة م   
القوش االبتدائية ، مع التحسب لكل االضطراب والقلق وعـدم االسـتقرار فـي الوضـع                
التعليمي وانعكاسه على عموم الطالبات في المتوسطة وعلية فقـد عـادت الـوزارة إلـى             

 احمد كما يقال( قرارها األول والعود . (  
شهد مالك المدرسة التدريسي تطوراً ملحوظـاً،عن       ١٩٦٦-١٩٦٥ وفي العام الدراسي       

يضم ثالث مدرسات غـدا سـبعة     ١٩٦١السنوات السابقة،فبعد أن كان مالك المدرسة سنة        
في التخصصات المختلفة،واغلبهن من حملة شهادة البكالوريوس،فضالً عن اسـتعانة إدارة           
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لقوش االبتدائية لتدريس مادة التربية الدينية وتكملـة    المدرسة بمحاضرة واحدة من مدرسة ا     
وقد سـبقتها فـي تـدريس هـذه المـادة فـي الـسنة               )٤١(.ساعات أسبوعياً ٣نصابها بـ   

وييدو أن القصد في تدريس تلك المـادة هـي الـدين            .السابقة،الراهبة حنه شمعون مقدسي   
المعلمة المذكورة لم تدخل    المسيحي،ألن غالبية سكان القوش يدينون بالديانة المسيحية وإن         

  )٤٢(.ضمن المالك المدرسي كما موضح تفاصيله في الشكل التالي
  األول  المادة

  

  الثاني

  

  الثالث

  

  المجموع

  

عنـــوان 
  الوظيفة

ــم  االسـ
  الكامل

عــــدد 
  الطالبات

٢٨  

  

٧٦  ٢٤  ٢٤  

عـــــدد 
  المحاضرات

  

االختصا
  ص

  

  الشهادة

بتول احمد    المديرة
  الحاج داؤد

ــة  اللغـ
  العربية

ــة    األدب  ٨  ١٨  ٦  ٦  ٦ ــة التربي كلي
  )بكالوريوس (

مدرســة 
ــطة  متوس
القـــوش 

  للبنات

ــرا  ديكـ
ــواهي  نـ
ــال  يارون

  باريكيان

ــة  اللغـ
  اإلنكليزية

اللغـــة   -  ١٦  ٥  ٥  ٦
االنكليز

  ي

معهد المدرسـين   
  )دبلوم ( العالي 

ســـعاد   =
ــاكر  شـ

  محمود

  التاريخ
  الجغرافية

٢  
٢  

٢  
٢  

٣  
٢  

  
١٦  

  
-  

  
  التاريخ

  

ــة     ــة التربي كلي
  )بكالوريوس (

ــدة   = ناهـ
شـــريف 

  العمري

  العلوم

  األحياء

  الكيمياء

  الصحة
  الفيزياء

٣  

  

  

  

٢  

٣  

  

  

  

٢   
٣  

  

١٣  

  

-  

  

علــوم  
  الحياة

  

ــة   ــة التربي كلي
  )بكالوريوس(

ــة   = عاليـ
محمد علي  

  السراج

  الحساب

  الهندسة

  الجبر

٣   

٢  
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القـــوش 

  االبتدائية

ــمة  باسـ
  توفيق

ــة  التربي
  الدينية

ــة   -  ٣  ١  ١  ١ تكمل
  نصاب

  

ئيـة،لم يحـل المـشكلة         ويبدو أن إعادة المتوسطة لالزدواج مع مدرسة القـوش االبتدا         
كـانون  ٢٢ففـي   .والصعوبات التي كابدتها المتوسطة كادراً وطالبات في الدوام اليـومي           

 أرسلت إدارة المتوسطة تقريراً مفصالً إلى مديريـة التربيـة أجملـت فيـه          ١٩٦٩الثاني  
الصعوبات التي تكتف الدوام اليومي والمعاناة التي تواجه الطالبـات مـن جـراء الـدوام          

نحن من جراء هذا االزدواج نالقي مصاعب ومـشاكل         : " وج،ومما جاء في التقرير   المزد
  :تحول دون القيام بالواجبات الملقاة على عواتقنا وندرج لكم أهم المشاكل التي نالقيها

إن نظام المدارس االبتدائية المزدوجة يختلف عن نظام المدارس المتوسطة المزدوجـة            -١
  من حيث

حصة في المتوسطة،بينما عدد الحـصص      )٣١(ية والبالغ عددها    عدد الحصص األسبوع  -أ
  . حصة)٢٨(في االبتدائية

 دقيقة صباحاً،بينما في المـدارس   ٨ ،١٥بداية الدوام في المدارس االبتدائية في الساعة        -ب
  .صباحاً ٨المتوسطة،الساعة 

  . دقيقة٤٥دقيقة،بينما في المدارس المتوسطة ٤٠مدة الدرس في المدارس االبتدائية -جـ
  -:من حيث العموم ال تصلح بناية المدرسة الحالية لتكون مدرسة للبنات لألسباب اآلتية-٢
المرافق الصحية موجودة على السطح وهي مكشوفة من جميع جهاتها ومهمـا حاولنـا              -أ

  . إحاطتها بالجدار،ال ينفع ألنها واقعة في منطقة منخفضة بالنسبة لمحيطها الواقعة به
ة كبيرة عندما يكون دوامنا مسائياً،حيث أن الدوام المسائي في أكثر األيام            نالقي صعوب -ب

ينتهي حوالي الساعة السابعة مساء وتبقى الطالبات في حيرة من األمر،فإن معظم غـرف              
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المدرسة مظلمة ونكاد نحرم من الدرس األخير،فضالً عن خروج الطالبات وإيانا في هـذا              
درسـة فـي العـراق تـداوم حتـى هـذا الوقـت              الوقت المتأخر وال نتصور هنـاك م      

المتأخر،وخاصة ونحن في منطقة نستطيع أن نقول أن أسباب األمـن واالسـتقرار غيـر               
مستقرة فيها،وعليه ولألسباب المقدمة نرجو التفضل بفك ازدواجنـا مـع هـذه المدرسـة               

قـد كـان   و.." وتأجير بناية مناسبة لنا،علماً بأن هناك بناية تصلح ألن تكون مدرسـة لنـا   
سنعمل على إيجاد بناية صالحة لمدرستكم وفك االزدواج وتوجيـه          " جواب مديرية التربية    

  )٤٣(" .محاسب التعليم الثانوي بالتفتيش عن بناية صالحة إليجار 
 يتضح أن األسباب التي قدمتها إدارة المدرسة حول معضلة الدوام والمعانـاة التـي                   

درسة والطالبات كبيرة ، ومن شأنها التأثير سلباً على العمليـة           تعاني منها كالً من إدارة الم     
التدريسية والتربوية،فضالً عن المخاطر الجمة التي يمكن أن تتعرض لها الطالبات مـساءاً           
عند خروجهن من المدرسة في الساعة السابعة وفي فصل الشتاء،فال يعقل أن يـستمر دوام     

م أستاره ،إذ ال يمكن االطمئنان على الطالبـات         الطالبات حتى ذلك الوقت وقد أسدل الظال      
في سيرهن بالطرقات ذهاباً وإياباً إلى المدرسة،دون تعرضهن للمخاطر،وقـد كـان أمـر              
إيجاد بناية مستقلة للمدرسة أمراً محتماً ألنهاء تلك المعاناة والحفاظ على مسيرة الطالبـات              

ريسية وسير متطلبات التدريسات بـشكلها      من الناحيتين التعليمية واألمنية وكذلك الهيئة التد      
  .الطبيعي 

 وقد جرت العادة لدى مديرية التربية بتدقيق الحسابات المدرسـية فـي المـدارس                    
المختلفة،للوقوف على حالة المقبوضات والصرفيات والمبيعات من الكتب والجرد والتدقيق          

والقيود الحسابية وما يتعلـق     لألثاث والموجودات المخزنية،واإلطالع على حالة السجالت       
بالمختبرات وأدواتها،سجل المحاضرات وسجل المحاسبة وكل مـا لـه عالقـة بـاألمور              
الحسابية في المدرسة،وسنعرض نماذج من بعض الفقرات التي أوردها مالحظ المديريـة             
والقائم بمهام االختصاص بالتدقيق الثانوي احمد محمد الصفار بعد الزيارة التي قـام بهـا               

،وعن تلك االنطباعات التي ثبتها في تقريره نقتطـف         ١٩٦٩كانون األول   ٢٩للمدرسة في   
  -:ما يلي
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كان السجل منتظم وقوبلت صحائف المقبوضـات منـه مـع           :سجل اليومية محاسبة    -١
الوصوالت العمومية فكانت مطابقة،كما قوبلت صحائف المـدفوعات مـع مـذكرات إذن             

  القبض فكانت مطابقة 
كان السجل منتظم وقوبل مع قوائم اإلخراج بالكتب المستلمة من المخـزن            :سجل الكتب -٢

  . بموجب قوائم اإلخراج فكانت محتوياتها مسجلة وإن المتبقي مطابق للمدور
والمبـاع   %٤٠بعد الجرد والتدقيق ومقابلة الموزع مجاناً ضمن النسبة         :حسابات الكتب -٣

  :تب وفيما يلي التفاصيل والمعاد كان المتبقي مطابق للمدور في سجل الك
   دينار        فلس
      قيمة الكتب المدورة بذمة المدرسة من السنة السابقة٦        ٥٨٠
    يضاف قيمة الكتب المستلمة من المخزن بموجب قوائم اإلخراج  ٩٤       ٤٧٥

                           المحفوظة لدينا
      ــــــــــــ

 ١٩٦٨-١٩٦٧سة لسنة  مجموع ما بذمة المدر   ١٠١ ٥٥
٣٥              ٩١٥  

  %٤٠ينزل قيمة الكتب الموزعة مجاناً على المعفوين بنسبة ــــــــــــ 
  بموجب قوائم التوزيع الموقعة                          

         الباقي٦٥              ١٤٠  
  

  مذكرات أذن وقبض        ينزل قيمة الكتب المباعة والمسلم ثمنها ب٧              ٨٦٠
     ــــــــــــ

  ١٩٦٩-١٩٦٨      قيمة الكتب المتبقية والمدورة بذمة المدرسة لسنة ٥٧               ٢٨٠

  استحدث هذا السجل وأدخلت فيه الواردات حسب األصول:سجل محاسبة الواردات-٤   
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ردة كان السجل منتظم ومسجل فيـه الطوابـع البريديـة الـوا           :سجل محاسبة الطوابع  -٥
  والمصروفة وهي مطابقة 

استحدث هذا السجل وسـجل فيـه أرقـام تسلـسل جلـود      :سجل محاسبة اإلستمارات -٦
  الوصوالت العمومية

   .)٤٤(كان السجل منتظم ومدقق من قبل المخزن:سجل محاسبة األثاث-٧
فــضالً عــن ســجالت المكتبــة،اللوازم المدرســية ،المختبرات،المحاضــرات،العطالت 

وت التعاوني،كرة المنضدة،لعبة الريشة وغيرها،وقد أكد المفـتش الرقـابي          المدرسية،الحان
والمالي في تقريره بأن تلك السجالت والقيود كانت مطابقـة ومنتظمـة،مما يـدلل علـى                
الحرص الشديد الذي تبديه إدارة المدرسة والقائمة بأعمال المحاسبة،وانتظام العمـل فـي              

موجودات المختلفة،المتعلقة باألثـاث والتجهيـزات      السجالت وفي تسجيل القيود والذمم وال     
  .وكذلك مصروفات األنشطة الرياضية والفنية والمكتبة

 

      يتضح جلياً حجم الجهود المبذولة من قبل التدريسيات وإدارات المدارس المتوسـطة            
التأسـيس  التي إطلعنا على نماذج منها وكم كانت معاناة إدارات المدارس كبيرة في مرحلة          

والسعي الحثيث لتذليل كل الصعوبات المتعلقة بتدارك النقص الحاد في العديد من الشواغر             
وتوفير االحتياجات األساسية إلدامة العملية التدريسية والتعليمية من توفير األبنية المالئمـة       
لشغلها كمدارس ، فضالً عن التجهيز والتأثيث بـالمواد الالزمـة للطالبـات كالكراسـي               

الصفوف والمختبرات والوسائل التعليمية واإليضاحية وقد تحملن المدرسات العبئ الكبير          و
في تدريس العديد من الدروس وأحياناً غير اختصاصهن في سـبيل االرتقـاء بالمـسيرة               
التعليمية وقد وجدنا بأن المدرسات كابدن المشقات في المـدارس الواقعـة فـي األقـضية      

 كبيرة وتعرضن ربما للمخاطر في التأخر بالدوام المـسائي حتـى            والنواحي وبذلهن أتعاباً  
المساء وإلى الساعات األولى من الليل ، وقد انطوت تلك األعمال عن فهم عميق ألهميـة                
تأسيس تقاليد تعليمية راسخة من قبلهن ليكونوا قدوات لألجيال الالحقة في التفاني والعمـل              

عليمية،هذا يفصح أيضاً عن حجم المـسؤولية التـي         والمثابرة خدمة للطالبات والمسيرة الت    
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ناءت بها إدارات المدارس والهيئات التدريسية عن طريق تعزيز وترصين التعليم وتخـرج     
  .دفعات من النشئ الجديد متحصنين بأساليب العلم والمعرفة 

    كما وجدنا حرصاً مستمراً من مديرية المعارف ثم التربية في متابعـة المـدارس فـي     
رحلة التأسيس وكذلك في المراحل األخرى عن طريق المزيد من الزيارات التي قام بهـا              م

المفتشون التربويون ، ورفع تقاريرهم عن االحتياجات والمتطلبـات وكـذلك التقويمـات             
الشخصية لمشاهداتهم الميدانية وسير التدريسات ، وال أبدو مواربـاً عنـد إبـداء آيـات                

درسات وجهودهن القيمة التي بذلت بحيث غـدوا خيـر مـن     اإلعجاب بذلك الجيل من الم    
يقتدى بهن من األجيال الالحقة على طريق تكريس التقاليد التعليمية والتربوية فـي خدمـة            

  .                                                                       مهنتهن العلمية والتربوية
 

،التقرير المدرسي للمفتش التربوي عبـد القـادر        )٦٧٤( الشعب للبنات تسلسل   ملفة متوسطة ) ١(
  ].الملفة محفوظة في أرشيف مركز دراسات الموصل[١٠/٤/١٩٦١في ٧٩جميل رقم 

  .٢٤/٢/١٩٦١في ٥٦٦كتاب متوسطة الشعب للبنات،رقم ) ٢(
   .١٩٦١/ ١٢/٤في ٥٥٧كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ٣(
  .٤/٤/١٩٦١في ٥٤٥الشعب للبنات،المرقم كتاب متوسطة ) ٤(
  .٤/١/١٩٦٢في ٦٧٤كتاب مديرية معارف لواء الموصل،المرقم ) ٥(
   .٢٦/١١/١٩٦٢في ٣٧٧٦٤كتاب مديرية معارف لواء الموصل،المرقم ) ٦(
   .٤/١٢/١٩٦٢في ٣٥٣٤٩كتاب مديرية شرطة لواء الموصل،المرقم) ٧(
   .٢٩/١١/١٩٦٢ في١٢٤٩كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ٨(
رفقة كتاب مديريـة معـارف لـواء الموصـل،المرقم          (...)أنظر الطلب المقدم من الطالبة      ) ٩(

  .١٩/٦/١٩٦٣في ٦٧٤/٤٣٢١٥
  .٢٢/٢/١٩٦٤في ٤٦٣كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١٠(
  .٣/١٠/١٩٦٤في ٦٧٧كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١١(
  .٧/١٠/١٩٦٤في ٦١٥٥٤الموصل،المرقمكتاب مديرية التربية للواء ) ١٢(
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   .١٣/١٠/١٩٦٥في ٢٩٨١٣كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم )١٣(
   .٢٣/١٠/١٩٦٧في ٦٩٨كتاب متوسطة الشعب للبنات،المرقم ) ١٤(
   .١/١٠/١٩٦٧أنظر إحصائية متوسطة الشعب للبنات في ) ١٥(
  .١٩٦٨أنظر جدول توزيع الدروس األسبوعي لعام ) ١٦(
وكتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم     ٧٦١ملفة متوسطة الحاج يونس للبنات،تسلسل      ) ١٧(

  ).الملفة محفوظة في أرشيف مركز دراسات الموصل(١٥/٩/١٩٦٤في ٢٧١٨٦
  .٨/١١/١٩٦٤في ٣٦كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم ) ١٨(
   .٢٩/١٠/١٩٦٤في ٣٣٩٦٠كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ١٩(
  .٧/٤/١٩٦٥في ١١٦كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم ) ٢٠(
  .٧/٤/١٩٦٥في ١١٦أنظر ملحق كتاب متوسطة اليمامة للبنات،المرقم) ٢١(
  .١٢/٩/١٩٦٥في ٧٦١/٢٦٠٥٧كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٢(
  .١١/١٠/١٩٦٥في ٧٦١/٩١٥٢٦كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٣(
   .٢١/١٠/١٩٦٥في ٧٦١/٣١٣١٥كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٢٤(
   .٢٣/١١/١٩٦٦في ٤٠٩٧٤كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٢٥(
  .٩/١/١٩٦٨في ٧١٢كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم ) ٢٦(
   .١٩٦٨/ ١٤/١ في٧٦١/١٠٦٨كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم) ٢٧(
   .١٦/١٠/١٩٦٩في ١١٥٩٥كتاب رئاسة صحة لواء الموصل،المرقم ) ٢٨(
  .٤/١٢/١٩٧٠ في ٩٩كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم) ٢٩(
  .١٥/١١/١٩٧١ في ٣٣٧كتاب مديرية التربية لمحافظة نينوى،المرقم ) ٣٠(
   .١٩٧٢-١٩٧١أنظر إحصائية متوسطة الحاج يونس للبنات للعام الدراسي ) ٣١(
  .٢٦/١٠/١٩٧٢في ٣٢٦كتاب متوسطة الحاج يونس للبنات،المرقم ) ٣٢(
محفوظـة فـي   [١/٤/١٩٦١ في ٣٣٤ملفة متوسطة القوش للبنات،التقرير المدرسي المرقم      ) ٣٣(

  ].أرشيف مركز دراسات الموصل
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  .١٨/٤/١٩٦١س  في ٦٨٩المرقم )سري(كتاب وزارة التربية والتعليم ) ٣٤(
-١٩٦١ة القوش للبنات،جدول توزيع الدروس على المدرسات للعام الدراسي          أنظر متوسط ) ٣٥(

  .٢٣/٩/١٩٦١والصادر في ١٩٦٢
  .١١/٣/١٩٦١ في ٤٨كتاب متوسطة القوش للبنات،المرقم ) ٣٦(
  .٢٤/٩/١٩٦٢ في ٤٩كتاب متوسطة القوش للبنات،المرقم ) ٣٧(
،رفقة الطلب  ٢١/١٠/١٩٨٣  في ٧٢١/٧٠٧٤٨كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم      ) ٣٨(

  .المقدم من مجموع الطالبات 
  .٢٦/٨/١٩٦٤في ٧٢١/٢٥٣٢٢كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٣٩(
  .٧/١٠/١٩٦٤في ٧٢١/٣١٥٢٩كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٤٠(
-١٩٦٥سـي  أنظر جدول توزيع الدروس على مدرسات متوسطة القوش للبنات للعام الدرا    ) ٤١(

١٩٦٦.  
  . أنظر الجدول نفسه) ٤٢(
  .٣/٢/١٩٦٩ في ٧٢١/٥٦٥٣كتاب مديرية التربية للواء الموصل،المرقم ) ٤٣(
 فـي   ٧٢١/٢٠٧٦٦التفصيالت الموسعة في كتاب مديرية التربية لمحافظة نينـوى،المرقم          ) ٤٤(

٢/٦/١٩٧٠  .  

  
  

 
 
 
 
 


