
  
)١٣(

– 

 
 

 

* 
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Abstract 
        The paper aims at showing the significant role of the main 
teachers of primary schools in Mosul and studying the 
supervisors' estimations through their reports which represent the 
exhausting efforts for those pioneers. 

  :مقدمة 
شهدت الحياة التعليمية في الموصل خالل حقبة النصف الثاني مـن القـرن             
العشرين، إزدهاراً قائماً على الرصانة العلمية واإلهتمام بشكل متزايد بفتح المدارس           
اإلبتدائية للبنات والبنين على حد سواء، وإذا ما قصرنا الحديث عن مدارس البنـات          

                                         
 .مدير مركز دراسات الموصل:  أستاذ مساعد *
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 يعود إلى بروز عدد من رائدات التربية والتعلـيم فـي   وتقدم التعليم فيها، فمرد ذلك   
الموصل، أولئك المعلمات الالئي بذلن جهوداً إستثنائية لتعليم النشئ الجديد والتأكيـد            

  .على قيم الطاعة وغرس حب العلم والوطن لديهم
وعند دراستنا للتقارير الشخصية لمجموعة من رائدات التربية والتعليم فـي                   

 وجدنا مدى اإلنضباط وحب المهنة والتفاني في سبيل إنجـاز الواجبـات             الموصل،
  .المناطة بالمعلمات على صعيد التعليم واإلدارة

إن بحثنا هذا سيركز على مجموعة من رائدات التربية والتعليم في الموصل            
الالئي برزن خالل الحقبة التي أشرنا إليها، والتأكيد على أدوارهن التعليميـة مـن              

التقارير الشخصية ودراسة ملفاتهم العائدة لمديرية التربية في محافظة نينوى،          خالل  
  .والمودع بعضاً منها في أرشيف مركز دراسات الموصل

   :منيرة عزيز شرفاء
، أنهت الدراسـة المتوسـطة للعـام        ١٩١٦الموصل سنة    ولدت في مدينة  

كر للبنات فـي    ، تم تعيينها وكيلة معلمة في مدرسة قلعة س        ١٩٣٣-١٩٣٢الدراسي  
 تـشرين  ٧مدينة العمارة، براتب مقداره ستة دنانير، وباشرت في عملهـا بتـأريخ             

وتم نقلها إلى مدرسة الناصرية للبنات لسد الشاغر، وإعتباراً مـن           . )١(١٩٣٦الثاني  
 ١وما لبثت أن نقلت إلى مدرسة الشطرة اإلبتدائية، فـي         . )٢(١٩٣٧ تشرين الثاني    ١

 ١بعد عدة أشهر نقلها إلى مدرسة أبي صخير للبنـات فـي           وتبعها  . )٣(١٩٣٨آذار  
ويبدو أن كثرة التنقالت التي بدأت المعلمة حياتها التعليمية فيها،          . )٤(١٩٣٨حزيران  

في تلك الحقبة وبخاصـةً فـي المنـاطق         ) المعلمات(مرده إلى قلة الكادر النسوي      
  .الوسطى والجنوبية من العراق

إستقرارها في مدرسة واحدة، ولكونهـا بعيـدة        ونتيجةً لكثرة تنقالتها وعدم     
، رفعت طلباً إلى مـدير      ١٩٣٨ حزيران   ٢٦عن مسقط رأسها مدينة الموصل، ففي       

معارف منطقة الديوانية، تطلب فيه نقلها إلى إحدى مدارس مدينة الموصـل، بعـد              
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بيد أن طلبها لم يتحقق، بل تم نقلها        . )٥(خدمتها في مدارس جنوب العراق مدة سنتين      
. )٦("بالنظر للحاجة الماسة لخدماتها     " مرةً أخرى إلى مدرسة الشامية في الديوانية،        

وهي لم تيأس وواصلت تقديم طلباً آخراً إلى مدير معارف منطقة الديوانية، تطلـب              
فيه نقلها إلى مدينة الموصل، موضحةً بأنها ترغب بالبقاء قرب إخوتهـا الـصغار              

رس في الديوانية، ولم يكن حظ ذلك الطلب أوفر من          وكذلك لكثرة تنقالتها بين المدا    
لدينا شـواغر   (الذي سبقه، إذ ثبت مدير منطقة معارف الديوانية على طلبها عبارة            

وأعقبها أيضاً نقلها إلـى  . )٧()كثيرة في مدارس البنات نرجو عدم الموافقة على نقلها    
مالك مدرستها   وذلك لحصول وفرة في      ١٩٤١ شباط   ١مدرسة السماوة إعتباراً من     

  .)٨(السابقة
وإصراراً منها على مواصلة سعيها في محاوالت نقلها إلى مدينة الموصل،           

، قدمت طلباً آخر إلى مديرية منطقة معارف الديوانية، تطالب          ١٩٤١ أيلول   ٢٣ففي  
فيه نقلها إلى المنطقة الشمالية، بعد قيامها في الخدمة لمدة خمس سنوات في مدارس              

أن المناخ ال يالئمها فضالً عن الغربة وهي وحيـدة    : " تلفة، وأضافت   الديوانية المخ 
. )٩("وال يوجد من يرافقها، حيث سبق أن أصيبت بإلتهاب القصبات ثـم المالريـا               

ويبدو أن طلبها الثالـث قـد أصـاب         . )١٠(١٩٤٢ أيار   ٣٠وأعقبته بطلب آخر في     
وقد ). عدا المركز (موصل  مرماها، إذ تمت الموافقة على نقلها إلى منطقة معارف ال         

أرفق بكتاب الموافقة الموجه إلى منطقة معارف الموصـل، نـسخة مـن التقريـر             
أخالقها حسنة متفاهمة مع اإلدارة وتـسير       : " الشخصي عن المعلمة ومما ورد فيه       

 أيلـول   ٦وقد باشرت في مدرسة تلعفر للبنات فـي         . )١١("بصورة منطقية وطبيعية    
األشياء والصحة ومعظـم دروس الـصفين       : دريس مواد   وعهد إليها ت  . )١٢(١٩٤٢

أن شخـصيتها   : " ١٩٤٢الثالث والرابع، وقد ورد عنها في التقرير الشخصي لسنة     
والمقـصود هنـا    . )١٣("بصورة عامة تعتبر جيدة، وترغب بالنقل إلى محل آخـر           

  .بالمحل اآلخر هو إحدى مدارس مدينة الموصل في المركز وليس خارج المدينة
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 أيلـول  ١٥سـد الشاغر فقد تقرر نقلها إلى مدرسة سنجار للبنـات فـي     ول
، وزارها المفتش التربـوي خير الدين عبد اللطيف ودون عنها إنطباعاتـه           ١٩٤٥

إختصاصها الصف الرابع، وعهد إليها أيضاً تـدريس مـواد          : " العلمية، ذاكراً أن    
لنشيد لـصفوف المدرسـة     األشياء والصحة للصفين الثاني والسادس، والرياضة وا      

كافة، ماعدا الصف األول، وهي تحضر دروسها، وتعتني بضبط الطالبـات، ومـا             
أنجزته من المنهج يتناسب مع الزمن، وهي راغبةً في مهنتها، ومتعاونةً مـع إدارة              

  .)١٤ "(المدرسة وممتزجةً مع رفيقاتها من المعلمات
درسة األحداث األولى في    وأخيراً تم نقلها إلى إحدى مدارس المركز وهي م        

بعد محاوالت عدة وإصرار على النقل إلـى إحـدى مـدارس            . )١٥(١٩٤٩ أيار   ٨
المركز، دامت أكثر من عشر سنوات تكللت بالظفر بعد تقلبها فـي مـدارس عـدة              
ومناطق متنوعة من جنوب العراق إلى شماله وال شـك أن تلـك الـسنوات التـي             

تها خبرات مضافة على صعيد الحياة العامـة    أمضتها في المدارس المتنوعة قد أكسب     
  .والخبرات التعليمية زادت من نضوجها التعليمي والوظيفي
، وسجلت ١٩٤٩ آذار   ١١وقد زارتها المفتشة التربويـة سعدية الصباغ في        

أن : " إنطباعاتها عنها من خالل المشاهدة في إلقاء الدروس، ومما جاء في تقريرها             
ض مادتها وتحمـل الطالب على التفكير واإلشـتغال،        إختصاصها األول هـ وتعر   

وإن عنايتها بالطالب، وإهتمامها بالواجبات البيتيـة جيد، وما أنجزته من المنهــج      
  . )١٦("مناسب والزمن واألستفادة جيدة 

 ١٩٥٠ مايس   ١وفي العام التالي إعادت المفتشة التربوية ذاتها، زيارتها في          
 أنها تنزل إلى مستوى الطالب وتحملهم على التفكيـر  : "وأوردت عنها في تقريرها  

واإلشتغال، مستعملةً وسائل اإليضاح، وإن إهتمامها بالواجبات البيتية جيد، وتعامـل        
والمعلمـة ضـعيفة البنيـة،      .. وتعمل باإلرشادات جميعها  .. الطالب باللطف واللين  
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 سمعتها وسلوكها جيد    راغبةً في مهنتها، ممتزجةً مع اآلخرين، متعاونةً مع اإلدارة،        
  .)١٧("جداً 

 نقلت إلى مدرسة الميدان لألحداث، في إطار التنقالت         ١٩٥٠ أيلول   ١وفي  
وزارتهـا  . )١٨(التي أجرتها مديرية المعارف على المالك اإلبتدائي سـداً للـشواغر        

 على التوالي، المفتشة    ١٩٥٦ نيسان   ٣ آذار و  ٣١،  ٢٩،  ٢٨،  ٢٧،  ٢٦خالل الفترة   
أن شخصيتها في التدريس    : " ة محمد نوري، وقد ذكرت في تقريرها        التربوية خيري 

جيدة، تهتم بهندامها، صوتها مناسب، مملوءة بالحيوية والنـشاط والثقـة بـالنفس،             
عميقة الشعور بالمسؤولية، تحسن التصرف ومخلصة في العمل ومتعاونة وضبطها          

 مرح، اإلنتبـاه قـوي،      جيد جداً، ولها قابلية عظيمة للسيطرة على طالباتها، والجو        
وإسـتمرت فـي عطائهـا      . )١٩("الصف مملوء بالحيوية والنشاط وسريع اإلجابـة        

، حيث ال وجود في ملفتها لتأريخ إحالتها علـى     ١٩٦٣التربوي والتعليمي حتى سنة     
  . التقاعد

  :زكية يحيى زين العابدين 
ية فيهـا،  ، أنهت دراستها اإلبتدائية والثانو    ١٩٢٥مواليد مدينة الموصل سنة     

، وعينت في مدرسة الرفاعي للبنـات       ١٩٤٧وتخرجت في معهد الملكة عالية سنة       
 غدت مديرة للمدرسة،    ١٩٤٨وفي السنة التالية    . )٢٠(في لواء المنتفك في نفس السنة     

اللغة العربية للصفين الثالث والرابع، والرسم واألشـياء        : وعهد إليها تدريس المواد     
 للصف الرابع، وقد زارتها المفتشة التربويـة زهـرة          للصفوف األربعة والواجبات  

عالقتها بالمعلمـات جيـدة     : " كبة، وثبتت في التقرير الشخصي مالحظاتهـا منها        
وتوزيعها للدروس منتظم وإشرافها على قيامهن بالواجبات حسن، كثيـرة العنايـة            

مدرسـة  بنظافة الطالبات وضبطهن، إذ بالرغم من إنحطاط البيئة تحافظ طالبـات ال           
على نظافتهن، مستوى المدرسة العلمي جيد جداً إذا أخذنا بنظر اإلعتبار أن أربعـة            
صفوف تدار من قبل مديرة ومعلمة واحدة، فمستوى طالبات الصف الرابــع فـي          
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تعد الست زكية ناجحة    : " وختمت المفتشة تقريرها بالقول     " اللغة العربية عال جداً     
المدرسة مديرة على أن توفـر لها النواقص الكثيرة        بإدارتها وأفضل بقاءها في هذه      

، كما وأن للمديرة سمعة طيبة وهي مخلصة بعملهـا، كمـا أنهـا              )اآلن(الموجودة  
من خالل ما أوردته المفتـشة      . )٢١("ناجحة في التعليم وتنزل إلى مستوى الطالبات        

 إدارة المدرسة   في تقريرها لنا أن نتصور مقدار الجهد العظيم الذي بذلته المديرة في           
وقيادتها ألربعة صفوف مع معلمة واحدة فقط، وعظم الجهد المبـذول أيـضاً فـي               
تحضير المواد الدراسية والموازنة مع متطلبات اإلدارة في المدرسة وكل المتعلقات           
العلمية التربوية واإلدارية معاً، األمر الذي حاز علـى إعجـاب وإشـادة المفتـشة            

  .مديرة لم يمض على تعيينها سوى سنة واحدة في التعليمالمدرسية، وبخاصةً أن ال
 صدر أمراً إدارياً بنقلها إلى مدينة الموصل كمعلمة فـي  ١٩٤٨ آب  ٢١في  

ثم تم نقلها إلى المدرسـة القحطانيـة        . )٢٢(١/٩/١٩٤٨مدرسة السريان إعتباراً من     
ريس مادة  دينار، حيث عهد إليها تد    ) ١٢( وبراتب مقداره    ١٩٤٩ أيلول   ١للبنات في   

وقد زارتها المفتشة التربوية    . )٢٣(التربية الدينية والقرآن الكريم للصف األول هـ، أ       
 كانون  ٤ و ١٩٤٩ كانون األول    ٣ تشرين الثاني و   ٣صبيحة العسكري خالل الفترة     

تحضيرها جيد جداً وكذلك    : " ، ومما جاء في التقرير الشخصي عنها        ١٩٥٠الثاني  
 جيدة نظرياً وعملياً، وتحمل الطالبـات علـى التفكيـر           إلمامها بالدروس، طريقتها  

واإلستنباط، وتهتم بفروع اللغة العربية وبلغة الطالبات، ولـذا لغتهـا أقـرب إلـى               
الفصحى منها إلى العامية، وأسئلتها جيدة ومتنوعة، دقيقة في تدريـسها، تـستعمل             

غار، محبـة   شخصيتها جيدة وتحسن التفاهم مع الص     .. وسائل اإليضاح بصورة جيدة   
وختمت المفتشة التربويـة تقريرهـا بـالقول    ". لمهنتها، متعاونة مع إدارة المدرسة     

  .)٢٤()أرجو شكرها(
وفي إطار إجراء التنسيقات في مديرية معارف لواء الموصل، على مـالك            

 أيلـول  ١ألحـداث فـي   لالمعلمين والمعلمات، فقد تم نقلها إلى مدرسـة الميـدان           
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 تـشرين  ١راً آخر بنقلها إلى المدرسة الخالدية للبنـات فـي   وأعقبها أم . )٢٥(١٩٥٠
 .)٢٧(ثم تم إلغاء أمر النقل بعد يومين من صدور األمـر اإلداري           . )٢٦(١٩٥٠األول  

  .وذلك لحاجة المدرسة الى خدماتها
وكتبت عنها المفتشة التربوية شمسة قاسم يحيى في مشاهدتها لهـا بتـأريخ           

 إستنتاجية ملذة تحضيرها وإلمامها بالموضـوع       طريقتها: " تقول   ١٩٥٣ نيسان   ٢٩
هادئـة فـي طبعهـا،      .. ممتاز، عنايتها وإهتمامها بالطالبات جيد، ضبطها جيد جداً       

وختمت المفتشة  " شخصية قوية، منسجمة مع اإلدارة والمعلمات، مخلصة في عملها        
  .)٢٨(التربوية تقريرها بالمطالبة بشكرها

ارف لواء الموصل سعيد نعمـان كتـاب        وبناءاً على ذلك فقد وجه مدير مع      
نـشكرك علـى إخالصـك وحـسن قيامـك      (شكر إلى المعلمة متـضمناً عبـارة     

كما أوصت المفتشة التربوية معينة عبد اهللا يونس، بتوجيه الشكر إلى           . )٢٩()بالواجب
، وفعالً تم توجيه    )٣٠(١٩٥٤ نيسان   ٢٠المعلمة، بتقريرها الشخصي المرفوع بتأريخ      

وبموجـب  . )٣١(من قبل مدير معارف لواء الموصل نعمان بكر التكريتي   الشكر إليها   
 كـانون الثـاني     ٢١األمر اإلداري الصادر عن مديرية التربية  للواء الموصل في           

وفي إطار إجراء التنـسيقات     . )٣٢(، فقد تم نقلها إلى مدرسة األفالذ لألحداث       ١٩٥٨
عاونـة مدرسـة القـبس      ، م ١٩٦٢ أيلول   ٢في مدارس الموصل، فقد تم نقلها في        

وفي السنة التالية تم نقلها أيضاً إلى مدرسة الحمدانية للبنـات بـصفة             . )٣٣(لألحداث
  .)٣٤(معاونة

 وهـي   ١٩٦٤ نيسان   ١٢زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمد بتأريخ        
 إلـى جانـب مهامهـا كمعاونـة         ١٢تدرس مادة التربية الدينية ومجموع ساعاتها       

قابليتها العلمية والمهنية جيـدة،     :"وردته المفتشة التربوية في تقريرها    للمديرة، ومما أ  
وكذلك ثقافتها العامة، تجيد تدريس المادة التي بعهدتها، تـشرح الموضـوع بلغـة              
فصحى وتعود الطالبات على محاكاتها وتستفيد من اإلرشادات الدينية فـي تطبيقهـا     
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ـّة بأعمال اإل       دارة، حيث أنها كانت مديرة سـابقاً،       على حياة الطالبات اليومية، ملم
تساعد مديرة المدرسة في كافة األعمال اإلدارية، رزينة واسعة الصدر، منـسجمة            

أشكرك على حـسن    : "وختمت المفتشة التربوية تقريرها بعبارة      " مع مديرة المدرسة  
وهذا اإلنطباع في الحقيقة قـد تكّـون لـدى كـل المفتـشات              . )٣٥("قيامك بالواجب 

يات في زيارتهن لها، فإن إلمامها بواجباتها وتفانيها في التـدريس ومتابعتهـا             التربو
الجدية والمخلصة للطالبات، فضالً عن األعمال اإلدارية الموكلة إليها سواءاً عنـدما    
كانت مديرة للمدرسة أو معاونة، فإنها قد أصابت في واجباتهـا وحققـت النجـاح،               

التي نالتها عن جـدارة وإسـتحقاق مـن         وليس أدل على ذلك من عدد كتب الشكر         
مدراء المعارف والتربية بناءاً على توصية المفتشات التربويات وقد إستمرت بـذلك            

  .كما سنرى بالرغم من تنقالتها المتعددة في مدارس الموصل
 تم نقلها إلى مدرسة جنين لألحداث بصفة معاونة ومنهـا           ١٩٦٨ففي العام   

ونظراً لكفاءتها وخبرتها في    . )٣٦(ة معاونة أيضاً  إلى مدرسة الفرزدق لألحداث بصف    
 وقد زارتها المفتشة التربوية بتول علـي        )٣٧(اإلدارة فقد كلفت بمهام إدارة المدرسة     

لم أر نقصاً في    : "  ومما جاء عنها في التقرير الشخصي        ١٩٧١ آذار   ٢٢حنون في   
ـ         ود طيبـة  أية ناحية من نواحي المدرسة، فكل شيئ مرتب ومنتظم، يدل علـى جه

، الـسجالت والحـسابات دقيقـة       )الحالي(مبذولة في رفع مستوى المدرسة بشكلها       
ومنتظمة وال يسعني إال أن أشكرك على ما تبذلينه من أتعاب وجهـود، وفقـك اهللا                

  .)٣٨("ألكثر من هذا 
إن تأكيد المفتشة التربوية في تقريرها بعدم وجود نقص في أي شـيئ لهـو    

األتعاب التي بذلتها المديرة في المتابعة واإلنجاز وتـسخير         الدليل الكبير على عظم     
  .خبرتها المتراكمة وهذا ما حصل فعالً من خالل إشادة المفتشة التربوية بذلك



  
)٢١(

– 

 حزيـران   ٣وأخيراً فقد تم إحالتها على التقاعد لبلوغها السن القانونية فـي            
باتها وتفانت  ، بعد أن غرست الغرس المثمر في مدارسها وفي نفوس طال          )٣٩(١٩٨٣

  .في سبيل إنجاز المهام المناطة إليها على صعيد التدريس واإلدارة
  :رمزية فتحي توما 

، وأنهت دراستها اإلبتدائية والثانويـة      ١٩٢٦ولدت في مدينة الموصل سنة      
، ) القـسم العـالي    –دار المعلمات اإلبتدائيـة     (فيها، ثم إلتحقت بمعهد الملكة عالية       

 وتم تعيينها في نفس السنة، معلمة في مدرسـة ألتـون            ،١٩٤٧وتخرجت فيه سنة    
وعهد إليهـا   . )٤٠( دينار ١٢كوبري اإلبتدائية للبنات في لواء كركوك براتب مقداره         

الثالـث والرابـع    : الحساب والقياسات والرياضة والنشيد للصفوف      : تدريس مواد   
سيب حسين  الموحدين والخامس والسادس الموحدين، وقد زارها المفتش التربوي ح        

إلمامهــا  : "، وسجل إنطباعاتـه عنهـا ومنهـا   ١٩٤٨ كانون الثاني ٣باباجان في  
بالموضوع وتحضيرها الدروس مرضيان، تتبع طريقة اإلستقراء في تدريس قواعد          
اللغة العربية، وتطبق تعليمات اللغة اإلنكليزية في تعليم اللغة المـذكورة، وتحمـل             

عمال وسائل اإليضاح، وتجد صعوبة فـي تفهـيم         الطالبات على التفكير، مهتمة بإست    
، وال بـأس    )يقصد هنا اللغتين الكردية والتركمانيـة      (الطالبات لجهلها اللغة المحلية   

بضبطهـا وتهتم بتصحيـح الواجبات البيتية للطالبات في دروسـها، ومقـدار مـا             
 وهي معلمة نشيطـة حسن السلوك متعاونة     ..أنجزته من المنهـج مناسب مع الزمن     

  .)٤١("مع إدارة المدرسة وممتزجة مع المعلمات، تطالع الكتب األدبيـة واإلنكليزية
نلحظ من خالل ما جاء في التقرير أنه بالرغم من عدم إلمام المعلمة لبعض              

وصعوبة توصيل المادة العلمية للطالب بيـسر، بيـد    ، كما اسلفنااللغات في كركوك  
زت المنهج وفق ما مقرر لها في الخطة        أنها إستطاعت التغلب على الصعوبات وأنج     

اليومية، فضالً عن كونها شغوفة بالقراءة والتتبع فهي تطالع الكتب األدبية وكـذلك             
  .اإلنكليزية في محاولة منها لتطوير علومها وثقافتها



  
)٢٢(

– 

نظراً لوجود شاغر في إحدى مدارس لواء الموصل، فقد تقرر نقل خدماتها            
واء الموصل وباشرت فـي مدرسـة الغـسانية         إلى إحدى مدارس مديرية معارف ل     

إذ زارتها المفتشة التربوية معينة عبـد       . )٤٢(١٩٤٨ نيسان   ٢٢لألحداث إعتباراً من    
الـدروس التـي بعهـدتها    : "  ومما جاء في تقريرها ١٩٥٣ مايس ٥اهللا يونس في   

، وأن طريقـة  ٢٨إختصاص األول وتأريخ وجغرافية الثالث، ومجمـوع دروسـها      
نة تحضر دروسها ونشيطة في تدريسها، تنزل إلى مـستوى التالميـذ            تدريسها حس 

 تـم إلغـاء     ١٩٥٤وفي سنة   . )٤٣("وتهتم بوسائل اإليضاح، وضبطها للصف حسن       
مدرسة الغسانية لألحداث وذلك لمقتضيات المصلحة العامة، كما ورد فـي األمـر             

ث زارتها المفتـشة  حي. )٤٤(اإلداري، وتم نقل المعلمة إلى مدرسة الفردوس اإلبتدائية    
، ودونت بعض   ١٩٥٦ أيار   ٦ نيسان و  ٢٣التربوية خيرية محمد نوري خالل المدة       
المعلمة شخصيتها جيدة، هندامها جيـد،      : " المالحظات في تقريرها، ومما جاء فيه       

صوتها معتدل، جيدة الحيوية والنشاط والثقة بالنفس، تـشعر بالمـسؤولية وتحـسن          
اونة وجيدة األخالق، وضبطها جيد ومهيمنة علـى        التصرف ومخلصة لعملها ومتع   

الطالبات، وقابليتها العلمية جيدة وثقافتها العامة جيدة وملمة بمادتها، وتحضيرها جيد           
ولديها دفتر للتحضير وتعرض المادة بأسلوب تجعل الطالبات متشوقات ومنتبهـات           

روق الفردية، ولها   وتحملهن دوماً على التفكير واإلنتباه وتعبيرها واضح وتراعي الف        
قابلية عظيمة إليصال المعلومات إلى الطالبات وأسئلتها جيدة وتهتم إهتماماً كبيـراً             

حيث تدرس مادة الحساب للصف الرابع والحـساب والهندسـة          .. بالنواحي التربوية 
  .)٤٥("للصف السادس، وتتبع الطريقة اإلستنتاجية 

لمة وفي إيـصال المـادة      ويلحظ هنا مدى التطور الذي طرأ على أداء المع        
العلمية للطالبات، فضالً عن إهتمام المعلمة بالفروقات الفردية وهي مـسألة مهمـة             
لتشجيع الطالبات المتفوقات، ومن هم في درجة الوسط في مستواهم العلمي وحتـى             

  .ذوي المستوى الضعيف في محاولة لرفع مستواهم العلمي
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 ١٩٦٠ نيـسان    ٢٦بد الغني في    كما زارتها المفتشة التربوية سلمى ذنون ع      
الـسادس والخـامس والرابـع،      : وكانت المعلمة تدرس مادة الرياضيات للصفوف       

معلومات حياتية عامة للصف الثالث ب والتربية الفنية واألعمـال     : فضالً عن مواد    
أن شخصيتها  : " ، ومما جاء في التقريرعنها      ٢٥للسادس والرابع ب وعدد ساعاتها      

ظهر واضحة الصوت، جيدة الحيوية والنشاط، وتشعر بالمـسؤولية         مقبولة، حسنةالم 
وقابليتها العلمية وإستعدادها المهني جيد، مـا أنجـز مـن         .. وإخالصها بالعمل جيد  

المنهج متناسب مع الزمن، وهي معلمة جيدة وسلوكها جيد وسمعتها جيدة، ممتزجة            
  .)٤٦("ومتعاونة مع مديرتها وزميالتها 

 قررت لجنة تنظيم المالك البتدائي في مديريـة         ١٩٦٤ تشرين األول    ١في  
التربية، إجراء التنسيقات بين مالك المدارس، فنقلت المعلمة رمزية فتحي توما إلى             

وخـالل  . )٤٨(، ونقلت في السنة التالية إلى مدرسة القـبس      )٤٧(مدرسة دجلة لألحداث  
بة شـاكر أحمـد،   ، زارتها المفتشة التربوية أدي  ١٩٧٣ آذار   ١٧ و   ١٤ و   ١١الفترة  

قابليتهـا العلميـة    : " وسجلت عنها بعض اإلنطباعات في تقريرها ومما جاء فيـه           
 ٢٠والثقافية جيدة، وملمة بمادة الحساب والقياسات للصفين السادس والخامس ولهـا   

حصة في اإلسبوع وتحسن تعليم مادتها، وخطتها اليومية جيدة، وتـستعمل وسـائل             
طرح األسئلة الشفوية والفكرية فـي بدايـة الـدرس،          اإليضاح الالزمة، وتكثر من     

وتشرك معظم التلميذات في حل السؤال الواحد، تستفيد من السبورة خالل الـدرس             
بصورة جيدة وطريقة عرضها للموضوع الجديد حسنة، وتهتم بالواجبات المدرسـية       
والبيتية وتتابع تصحيحها بدقة، وتتقبل اإلرشادات بـصدر رحـب وتعمـل بهـا،              

إن هذا اإلنطباع الذي تولد     . )٤٩("وكها جيد وكذلك سمعتها وممتزجة مع الجميع        وسل
لدى المفتشة المدرسية عن المعلمة رمزية فتحي توما، هو وليد خبرة متراكمة لمـدة     
تزيد عن الربع قرن تقلبت فيه المعلمة في العديد من المدارس وزادت من ثقافتهـا               

التي أشـارت إليهـا المفتـشات الـسابقات فـي       التعليمية من خالل القراءة والتتبع      
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تقاريرهن، كما أن تفانيها وحبها لمادتها جعلها مدركة ألهمية إيصال المادة العلميـة             
حيث بقيت مستمرة في تفانيها وعملهـا التربـوي        . وتفهيم الطالبات للدروس العلمية   

  .)٥٠( حينما أحيلت على التقاعد١٩٨١ شباط ٢٣مي حتى يوالتعل
  : توفيق الفخري رند نعمان

 –، تخرجت في كلية الملكـة عاليـة        ١٩٣٤من مواليد مدينة الموصل سنة      
 ٢٤ وتم تعيينها معلمة في مدرسة األزجية لألطفال فـي           –فرع الخدمة اإلجتماعية    

وقـد عهـد إليهـا      . )٥١(ديناراً) ٢٧( في بغداد، براتب مقداره      ١٩٥٦كانون األول   
 واللغـة العربيـة    الكريمابع، والدين والقرآناإلجتماعيات للصف الر : تدريس مواد   

 زارتها المفتشة التربوية مفـاخر      ١٩٥٧-١٩٥٦للصف األول، وفي العام الدراسي      
، وسجلت إنطباعاتهـا عنهـا فـي        ١٩٥٧ آذار   ٣٠،  ٢٤،  ٤الكيالني خالل األيام    

جيدة المظهر، حسنة الـصوت، نـشيطة، تقـدر    : "التقرير الشخصي ومما جاء فيه    
، وتحسن التصرف، مخلصة، متفانية، هادئة، ضبطها حـسن، تـستعمل           المسؤولية

: وختمت المفتشة تقريرها بتوصيتها قائلـةً       " وسائل اإليضاح، وتحسن إلقاء األسئلة    
. )٥٢("قيامك بالواجب كان جيد، أشكر حرصك على إفادة الطالب وأرجو لك النجاح           "

داد، شكر وتقدير لعدد من     وبناءاً على تلك التوصية أصدرت مديرية معارف لواء بغ        
  .)٥٣(المعلمات ومنهن المعلمة رند نعمان الفخري

نظراً لبعدها عن مدينتها الموصل، فقد قدمت طلباً إلى مديريـة المعـارف،         
ترجو نقلها إلى إحدى مدارس مدينة الموصل، حيث تمت الموافقة بأن يتم البدل مع              

مدرسة الخالدية للبنات، وبعد    فنسبت إلى   . )٥٤(معلمة أخرى تحل محلها من الموصل     
وعهد إليهـا إختـصاص الـصف       . )٥٥(مرور سنة تم تثبيتها في المدرسة المذكورة      

الثاني، وتدريس مبادئ العلوم للصف الخامس والسادس والدين واإلقتصاد المنزلـي           
 زارتها المفتشة التربوية هنية جميـل، وقــد         ١٩٦٠ أيار   ٩وفي  . للصف السادس 

 الطالبـات   ة إستفاد -١:  "ي تقريرها الشخصي ومما جاء فيه     أجملت مالحظاتـها ف  
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 أنجزت المنهج فـي جميـع المـواد         -٢منك حسنة والمستوى العلمي لصفك جيد       
 -٤ أخالقك فاضلة ومنسجمة ومتعاونـة مـع الجميـع      -٣بالرغم من تأخر الكتب     

ـ  -٥عنايتك بتصحيح الواجبات البيتية والصفية للطالبات جيدة        ة  أدائك جيـد وطريق
 أرجو لك   -٦عرضك لها طريقة مشوقة وتستعين بوسائل إيضاح جيدة لتفهيم المادة           

  . )٥٦(التوفيق واإلستمرار على خطتك الناجحة
 ١٩٦٧ آذار   ١١كما زارها المفتش التربوي رباح سليم أحمد الـسليم فـي            

وهي تقوم بتدريس مادة المعلومات الحياتية للصف الثاني والثالث، وقد جـاء فـي              
جيدة القابلية العلمية والمهنية واإلجتماعية، ثقافتها العامـة جيـدة،          : " ه بأنها   تقرير

تحضيرها حسن ودفتر التحضير معـد بصورة حسنة، تعرض المادة بطريقة جيـدة     
براعتهـا  .. ومناسبة للطالبات، قدرتها جيدة على إيصال المعلومات إلى التلميـذات         

كير ومقدرتها جيدة على ضـبط الطالبـات        جيدة في توجيه األسئلة والحث على التف      
  .)٥٧("وسلوكها جيد وسمعتها كذلك 
 عهد إليها تدريس مادة اللغـة العربيـة         ١٩٧٠-١٩٦٩وفي العام الدراسي    

. في اإلسبوع ) ٢٠(الخامس والدين للسادس واألول وبلغ عدد حصصها        : للصفوف  
علـي حنـون،     زارتها المفتشة التربوية بتول      ١٩٧٠ نيسان   ٢٢ و   ٢٠وفي يومي   

معلمة مجدة ونشيطة حريصة    : " والتي شكرتها على حسن أدائها قائلةً في تقريرها         
على المادة وعلى طالباتها، إهتمامك جيد جداً بإعطاء الواجبات المدرسـية البيتيـة،          

م اللغة العربية والدين، كما أنـك تحـسنين      يكما أن تصحيحك لها متقن، تحسنين تعل      
لكريمة، واألحاديث الشريفة، بكل وضوح وإتقان، مـستوى        تفسير وتوضيح اآليات ا   

  .)٥٨("طالباتك في كافة المواضيع جيد جداً، أشكرك وأتمنى لك الموفقية في حياتك
ونلحظ هنا إجتماع كل المفتشات التربويات الالئي قمن بزيارة المعلمة أثناء           

ت والدقـة فـي   التدريس على تقديرهم، ورضاهم لحسن األداء وطريقة إفهام الطالبا     
تصحيح الواجبات،  والحرص على اإلستفادة من الوقت فضالً عـن إجادتهـا فـي             
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تفسير اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة في مادة التربية الدينية، األمر الذي            
رفع من مستوى طالباتها في مادتي التربية الدينية واللغة العربية وتحقيق نسبة نجاح             

 فإن مرد ذلك يعود إلى جهودها فـي تطـوير قابلياتهـا التعليميـة      وال ريب . عالية
والقراءة والتتبع المستمرين من أجل إفـادة الطالبـات ووفـاءاً للمهنـة التربويـة               

وعليه فقد حصلت على العديد من كتب الشكر والتقـدير مـن مديريـة              . والتعليمية
ة لمحافظة نينـوى     أصدرت مديرية التربي   ١٩٧٤ أيلول   ١٧ففي  . التربية كما سنرى  

كتاباً تشكر فيه مجموعة من المعلمين والمعلمات ومن ضمنهم المعلمة رند نعمـان             
الفخري، نظراً لتحقيقهم نسبة نجاح عالية إلدارة المدرسـة والموضـوعات التـي             

لإلخالص في العمل وحسن القيام بالواجب، آملين اإلسـتمرار         " يدرسونها، وكذلك   
، كما جاء فـي كتـاب مديريـة    "لعلمي نحو األفضل على ذلك النهوض بالمستوى ا 

ومـا  . )٦٠( تم نقلها إلى مدرسة المروج النموذجيـة     ١٩٧٥ آب   ١٦وفي  . )٥٩(التربية
يلحظ بأن المعلمة بقيت فترة طويلة في مدرستها ولم تنقل منها كعادة أترابهـا ولـم                

 المدرسة  تنقل سوى مرة واحدة في الموصل وهذا مرده كما نعتقد، إلى تمسك إدارة            
بها لجهودها العلمية وكفاءتها التدريسية المشهودة، وتواصلها مع اإلدارة والطالبـات     

  .وسعيها لرفع المستوى العلمي ونسبة النجاح السنوي
 أصدرت المديرية العامة للتربية في محافظة نينـوى         ١٩٨٠ شباط   ٩وفي  

بـالنظر  " عمـان   كتاب شكر لمجموعة من المعلمين والمعلمات، منهم المعلمة رند ن         
، كمـا ورد فـي      "لمشاركتهم في لجان تحليل األسئلة بإحساس عميق بالمـسؤولية          

ولدى زيارة المدير العام للتربية في محافظة نينوى، ثـامر داؤد نـادر             . )٦١(الكتاب
، فقد وجه كتاب    ١٩٨٠لعدد من مدارس البنات في الموصل في شهر كانون األول           

سررنا لما لمـسناه    : " معلمة رند نعمان، وجاء فيه      شكر لعدد من المعلمات منهن ال     
فيكن خالل زيارتنا الميدانية لعدد من المدارس من همة متزايـدة، وشـعور عـال               
بالمسؤولية وإندفاع شديد لتأدية المهمات الموكلة إلـيكن، عليـه نـشكركن علـى              
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 اهللا إخالصكن وحرصكن على المصلحة العامة، خدمةً منكن ألمتنا وبالدنا، وفقكـن          
وحـصلت  . )٦٢(.. "آملين أن تكن قدوةً نيرةً لبقية المعلمين والمعلمات في المحافظة         

 بناءاً على توجيـه المـشرفة التربويـة،       ١٩٨٢أيضاً على كتابي شكر آخرين سنة       
. )٦٣(ولدورها مع معلمين آخريين في إقامة معرض الكتاب الذي أقامتـه المدرسـة            

 ٢٣اللجنة الطبية فقد تم إحالتها على التقاعد فـي          واخيراً وبناءاً على توصية تقرير      
بعد حياة تعليمية وتربوية حافلـة بالجـد   والنـشاط والمثـابرة            . )٦٤(١٩٨٢مايس  

والتفاعل مع موادها التعليمية، التربية الدينية واللغة العربية ومـادة اإلجتماعيـات،            
ت مثـاالً للمعلمـة     والتي أفادت بها الطالبات على مدى ثالثة عقود من الزمن، كان          

المجتهدة والمواكبة والحريصة على تأدية واجباتها بالشكل المالئم مما حـازت بـه             
  .على رضا إدارتها المدرسية والمشرفات ومراجعها التعليمية

  :غالية نوري أمين 
، وتخرجت في دار المعلمات اإلبتدائية      ١٩٤٢ولدت في مدينة الموصل سنة      

م تعيينها في السنة ذاتها، معلمة في مدرسة أمري         ، وت ١٩٦٤-١٩٦٣للعام الدراسي   
، على أن تنسب لتدريس مادة الرياضة في مدرسـة الفنـون    في لواء كركوك   للبنات

والمالحظ بأن المعلمة   . )٦٥( ديناراً ٢٠، وبراتب مقداره     ايضاً البيتية في لواء كركوك   
اء مـن   غير متخصصة في تدريس مادة الرياضة، األمر الذي سينعكس علـى األد           

ونظراً لظروفها العائليـة وألهميـة أن تكـون    . حيث صعوبة الواجبات المناطة بها   
قرب أهلها، بعد وفاة أخيها، فقد قدمت طلباً إلى متصرف لواء كركوك ملتمسةً نقلها              
إلى لواء الموصل، حيث تم لها ذلك بعد شرحها لظروفها الخاصة ونقلـت إعتبـاراً          

ثم نقلت إلى مدرسة    . )٦٦(رسة الصديق للبنات   وباشرت في مد   ١٩٦٥ أيلول   ١٢من  
:  وعهد إليها تدريس مادة التربية الرياضـية للـصفوف           ١٩٦٧المتنبي للبنات سنة    

السادس والخامس والثالث، وقد زارتها المفتشة التربوية بتول علي الخيون، ودونت           
تقـوم بتـدريس مـادة      : " إنطباعاتها عنها في التقرير الشخصي ومما جـاء فيـه           
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الرياضة، وهي نشيطة ومخلصة بعملها، وتقوم بكل ما يعهد إليها من أعمال، عميقة             
الشعور بالمسؤولية، منسجمة مع الجميع، هندامها جيد وشخصيتها حسنة، عرضـها           
للتمارين الرياضية بطريقة مشوقة، تعمل على جذب إنتباه الطالبات إليها، مـستعينة            

ة والنواحـي التربويــة، ضـبطها جيـد        بوسائل اإليضاح، مهتمة بالشؤون الفردي    
ال . )٦٧("وقابليتها على اإلبتكـار جيدة، وسلوكها وسمعتـها جيدان فـي المحـيط            

ريب أن اإلنطباع الذي تركته المعلمة لدى المفتشة التربوية في مـادة بعيـدة عـن                
إختصاصها، تأتى من المثابرة واإلجتهاد في تطوير معارفها وأساليبها وفـي كيفيـة       

ال المادة بأبسط األساليب إلى التلميذات وبخاصة فيما يتعلق بإكتساب أسـاليب             إيص
تطوير القابليات البدنية والحركات الجسمانية، فضالً عن األلعاب الفرقية واأللـواح           

مما يـنم عـن إرادة   . السويدية مع معرفة القوانين وأصول االلعاب الفردية والفرقية  
طوير قدراتها التعليمية وأن تكـون علـى قـدر          وتصميم كبيرين لدى المعلمة في ت     

  .المسؤولية فيما أنيط بها من مواد تدريسية
 زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمـد، وثبتـت فـي    ١٩٦٨وفي سنة  

أنيقـة  : " تقريرها بعض المالحظات التقويمية والعلمية عن المعلمة، وما جاء فيهـا   
 حـسن، تـؤدي واجبهـا بحـدود     في مظهرها، صوتها واضح ومناسب، نـشاطها     

إمكانياتها، ممتزجة مع تلميذاتها، متعاونة مع مديرة المدرسة وزميالتهـا، إشـرافها         
على ضبط الطالبات والهيمنة جيد،  تلم باأللعاب الرياضـية، وقوانينهـا وأصـول              
التدريب عليها، وتطبق األنظمة الخاصة بها، قادرة على تنمية الـروح الرياضـية،             

وبموجب التنسيقات في المالك    . )٦٨("ت، وتعويدهن على النظام والطاعة      لدى الطالبا 
وفـي  . )٦٩(لمديرية لتربية، فقد تم نقلها إلى مدرسة المروج النموذجية بصفة معاونة          

 صدرت موافقة مديرية التربية على سفرها إلى مكة المكرمة          ١٩٧٣ كانون األول    ٢
وأعقبتهـا فـي    . )٧٠(رة عشرون يوماً  ألداء فريضة الحج، ومنحها مدة اإليفاد المقر      

  . )٧١(السنة التالية بسفرة خارج العراق خالل العطلة الصيفية
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 زارتها المفتشة التربوية أديبة شاكر أحمـد وسـجلت   ١٩٧٥ نيسان ١٢في  
جيـدة المظهـر ذات     : "عنها إنطباعاتها التربوية والتدريسية ومما ورد في تقريرها       

وجيدة األخالق وتحسن التصرف، محبـة لعملهـا        حيوية ونشاط، تشعر بالمسؤولية     
ومخلصة في واجباتها، منسجمة مع زميالتها ومتعاونة معهن، عالقتها جيـدة جـداً             

ويبدو من خالل مراجعاتها ومواظبتها واجتهادها قـد اكتـسبت           (بالمراجع الرسمية 
يـاء  ، تتصل بأول  )احترام وتقدير المراجع الرسمية التعليمية كما يستشف من التقرير        

أمور التالميذ كلما إقتضت الحاجة، إهتمامها جيد جداً بحيـاة التالميـذ والتلميـذات          
داخل وخارج المدرسة، تقوم بتنظيم الجداول كلما تقتضي الحاجة وتوزع الـدروس            
على المعلمات بصورة عادلة، عنايتها برفع مستوى المدرسة العلمي جيـدة جـداً،             

التدريسيات وتتابع أعمال المعلمات، إهتمامها     تساعد المديرة في اإلشراف على سير       
بنظافة المدرسة وترتيبها جيد جـداً، أرجـو شـكرها، لطيفـة االخـالق وجيـدة                

ويلحظ مدى التفاني واإلخالص الذي تمتعت به وبخاصة بعد أن غدت           . )٧٢("السمعة
 معاونة في المدرسة، وأنيطت بها العديد من الواجبات وأمور متابعة التالميذ داخـل            
المدرسة واإلتصال مع أولياء أمورهم، وفي إطار شعورها العالي بالمسؤولية الملقاة           
على عاتقها، وهذا ما دعا المفتشة التربوية إلى طلب تقديم الشكر لها على ما قامـت   

وفعالً فقد تم توجيه الشكر إليها مع لفيف من المعلمات          . به من أعمال وحسن األداء    
نظراً لألخالق وحـسن القيـام بالواجـب ولتوصـية          " وجاء في األسباب الموجبة     

كما صدرت موافقة مديرية التربية على منحها الموافقـة         . )٧٣("المشرفين التربويين   
  .)٧٤(١٩٧٦بالسفر إلى خارج العراق خالل العطلة الصيفية لعام 

وفي السنة التالية وفي إطار التنسيقات على المالك اإلبتدائي، تم نقلها إلـى             
وحصلت موافقة مديرية التربية علـى      . )٧٥(الزهراء لألحداث بوظيفة معاونة   مدرسة  

، كمـا حـصلت الموافقـة    ١٩٧٨سفرها خارج العراق خالل العطلة الصيفية لسنة        
وربما مرد تلـك الـسفرات      . )٧٦(أيضاً لسفرها خارج العراق في السنة التي أعقبتهاً       
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ظنا مراجعتها إلى مدينة الطب     المتعاقبة إلى خارج العراق ألغراض العالج فقد الح       
  .في بغداد ألغراض المعالجة من تضخم الغدة الدرقية

وأخيراً نعت المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، بمزيد من األسـى            
 تمـوز  ٣١واألسف وفاة المعلمة غالية نوري أمين التي وافاها األجل المحتوم فـي        

إحدى رائدات التربية والتعلـيم     وبذلك طويت صفحة ناصعة من سجل       . )٧٧(١٩٧٩
في مدينة الموصل والتي تفانت في سبيل خدمة التالميذ والتلميذات وكانـت مثـال              
لألخالق في مهنتها التي أحبتها كثيراً وسعت إلـى تطـوير قابلياتهـا وإمكانياتهـا               
وحازت على رضا إدارات المدارس التي عملت فيها، فضالً عن رضا المـشرفين             

  .الل تقاريرهم ومالحظاتهم المؤطرة باإلعجاب والتقدير والثناءالتربويين من خ
  :الخاتمة 

المتتبع لتلك التقارير الشخصية للمعلمات الرائدات في مدينـة الموصـل، ال    
يمتلكه غير اإلعجاب والزهو بتلك الصفوة من رائـدات التربيـة والتعلـيم، وهـن          

 القلوب والبراعم الـصغيرة،     يكافحن في سبيل اداء واجبهن التربوي والعلمي لفلذات       
وتجد دون عناء، كم كانت تلك الرائدات في التربية والتعلـيم، مخلـصات نجيبـات      

وهن من غرسن حب العلم لـدى جيـل         . متفانيات في واجباتهن الوظيفة ودروسهن    
واسع، وهن من تبارين في مهنتهن التربوية، بالرغم مـن تقلـبهن فـي المـدارس         

ل أو في المناطق األخرى من العراق، كان أداءهن وفق          المتعددة سواء داخل الموص   
 علـى  ننسق متصاعد من اإلنجاز، وحسن اإلنتظام في التدريس والتعليم، مما حـز  

إعجاب المشرفات التربويات وإنتزعن كتب الشكر من مديريات المعارف والتعلـيم،        
هنـة  إنهن القدوة والصفوة الطيبة ونبراساً لكل األجيال فـي الحـرص، وحـب الم             

المقدسة وهي التربية والتعليم، هؤالء غيض من فيض من رائدات التربية والتعلـيم             
فهناك العشرات مثلهن ممن ِسرن على ذات الدرب والـنهج القـويم فـي التفـاني                

  .واإلخالص
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  :الهوامش 
، كتـاب مديريـة   ٢/٤٧٦ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة منيرة عزيز شرفاء التسلـسل        -١

  .١٩٣٦ تشرين الثاني ١٠ في ٦/٨٠٣٣/ارف البصرة ذو المرقم شمنطقة مع
  .١٩٣٧ تشرين األول ٢٨ في ١/٦١٥/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٢
 .١٩٣٨ آذار ١ في ١/١٣١٢/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٣

 .١٩٣٨ مايس ٣١ في ١/٣٠٥٧/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم ذ-٤

 .١٩٣٨ حزيران ٢٨ في ٥٦١٤ ذو الرقم، الطلب الذي تقدمت به المعلمة منيرة عزيز، -٥

 . ١٩٣٨ تشرين الثاني ٢٨ في ١/٦٠١٤/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية، ذو الرقم ذ-٦
 .١٩٣٨ كانون األول ٢٤ في ١١٢٤٦/ش/ طلبها ذو الرقم، و-٧

 .١٩٤١ كانون الثاني ٢٨ في ٣٦/٣٨/رف الديوانية ذو الرقم، ش كتاب مديرية منطقة معا-٨

 .١٩٤١ أيلول ٢٣ في ٢٩٦٦٣ ذو الرقم، الطلب الذي تقدمت به، -٩

 .١٩٤٢ حزيران ١ في ٦٥٧٠/ ذو الرقم، شالطلب الذي تقدمت به، -١٠

 .١٩٤٢ آب ١٠ في ٢٩/٣٨٤٩/ كتاب مديرية منطقة معارف الديوانية ذو الرقم، ش-١١

 .١٩٤٢ أيلول ٦ في ١٨/٤٣٢٥مديرية منطقة معارف الموصل ذو الرقم  كتاب -١٢

 .١٩٤٥ أيلول ٢٤ في ١٨/٦٨١٤/  كتاب مديرية منطقة معارف الموصل ذو الرقم م -١٣

 .١٩٤٧ آذار ٢٠-١٩  في ٥٣ التقرير الشخصي ذو الرقم، -١٤
 حزيـران   ٤ في   ٥٥٦٥٨٥ارف لواء الموصل، أمر إداري ذو الرقم، م د          ع كتاب مديرية م   -١٥

١٩٤٩. 

 .١٩٤٩ آذار ١٨ في ٢٠ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -١٦

 .١٩٥٠ مايس ٨ في ١٢٥ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -١٧

 .١٩٥٠ آب ٢٩ في ١٨/٧٤٦٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الرقم -١٨

 .١٩٥٦ نيسان ٨ في ٤١ التقرير الشخصي، ذو الرقم -١٩

، كتـاب   ٢٠٦ية التربية، ملفة المعلمة زكية يحيى زين العابـدين التسلـسل ز              ملفات مدير  -٢٠
 .١٩٤٧ أيلول ٢٤ في ٣٢٠٥/مديرية معارف لواء المنتفك، أمر إداري، ذو الرقم ش

 .١٩٤٨ نيسان ١٥،  في ١٨التقرير الشخصي عن المديرة، ذو الرقم -٢١
 .١٩٤٨آب  ٢١ في ٢٢٥٧٢ كتاب مديرية المعارف العامة، ذو الرقم، -٢٢

 . ١٩٤٩ أيلول ١٣ في ٧٤٤٣ / ١٨ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م -٢٣
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 .١٩٥٠ كانون الثاني ٦،  في ٦٤ التقرير الشخصي، ذو الرقم -٢٤

 أيلـول  ١٨ فـي  ١٨/٧٤٦٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الـرقم،        -٢٥
١٩٥٠. 

 أيلول  ١٨ في   ١٨/٨٠٥٨صل، أمر إداري، ذو الرقم، م و         كتاب مديرية معارف لواء المو     -٢٦
١٩٥٠. 

 تشرين  ٣ في   ٨٧٠٢ / ١٨ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، أمر إداري، ذو الرقم، م و           -٢٧
 .١٩٥٠األول 

 .١٩٥٣ نيسان ٢٩ في ٣٣ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٢٨

 .١٩٥٣مايس  ٦ في ٦٨٩٩/ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م -٢٩

 .١٩٥٤ نيسان ٢٠ في ٢ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٣٠

 . ١٩٥٥ حزيران ٢٦ في ١٠٦٥٢/ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م-٣١

 كـانون األول  ٢١ فـي  ٢٧٣٩/ ٣٦٦ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و         -٣٢
١٩٥٨. 

 . ١٩٦٢ أيلول ٢٠ في ١٨/٢٧٦٢٨لرقم مو  كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو ا-٣٣

 تشرين  ١٦ في   ٢٨٣٩٠ / ١٨ كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم، م و            -٣٤
 .١٩٦٣األول 

 .١٩٦٤ نيسان ١٤ في ١٤٢/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٣٥

 كـانون   ١٠ في   ٤٠٠٥١/ ١٨ كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم، م و            -٣٦
 .١٩٦٨الثاني 

 . ١٩٦٩ نيسان ٢ في ١١٨٥٣/  كتاب مديرية التربية والتعليم للواء الموصل، ذو الرقم م -٣٧

 .١٩٧١ آذار ٢٢ في ٣٩ التقرير الشخصي عن المديرة، ذو الرقم، -٣٨

 ٣ فـي    ٣٩٠٨٨/ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، أمر إداري، ذو الرقم، م            -٣٩
 .١٩٨٣موز ت

، كتـاب مديريـة     ٣٦٢ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة رمزية فتحي توما، تسلـسل ر           -٤٠
 .١٩٤٧ أيلول ٢٤ في ٣٤٣١معارف لواء كركوك، ذو الرقم 

 .١٩٤٨ آذار ٢٢ في٤٨ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤١



  
)٣٣(

– 

 نيـسان   ٢٢ في   ١١٨٦٦  كتاب وزارة المعارف العراقية، ذاتية التعليم اإلبتدائي، ذو الرقم،         -٤٢
١٩٤٨. 

 .١٩٥٣ أيار ٥ في ٢٤ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٣

 . ١٩٥٤ أيلول ٧ في ١٨/١٤٥٧٤ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و -٤٤

 .١٩٥٦ مايس ٦ في ٨٥ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٥

 .١٩٦٠ نيسان ٢٧ في ١١٠ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٤٦

 تـشرين األول    ١ فـي    ١٨/٢٨٥٠٢تاب مديرية التربية للواء الموصل، ذو الـرقم م و            ك -٤٧
١٩٦٤. 

 .١٩٦٥ شباط ١٩ في ٥٦٠١١ كتاب مديرية التربية للواء الموصل، ذو الرقم، -٤٨

 .١٩٧٣ آذار ٢٢ في ٥٦/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٤٩

 .١٩٨١ شباط ٢٣ في ١٢٢٨٨رقم،  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو ال-٥٠

، كتـاب   ٦٨٨ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة رند نعمان توفيق الفخري، التسلـسل ر              -٥١
 .١٩٥٦ كانون الثاني ٢٢ في ٣٤٤٠٣مديرية التربية العامة، ذو الرقم، 

 .١٩٥٧ مايس ١٥ في ٩ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٢

 .١٩٥٧ مايس ٢٣ في ١٢٦٢١، ذو الرقم،  كتاب مديرية معارف لواء بغداد-٥٣
 .١٩٥٧ آب ١٢ في ٣١٦٦٣ كتاب مديرية المعارف العامة، ذو الرقم، -٥٤

 .١٩٥٩ حزيران ٢٢ في ١٨/١٤٧١١ كتاب مديرية معارف لواء الموصل، ذو الرقم، م و -٥٥

 .١٩٦٠ مايس ٢٥ في ٨٩ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٦

 .١٩٦٧ آذار ١١ في ٧٨/ التقرير الشخصي، ذو الرقم، س-٥٧

 .١٩٧٠ نيسان ٣٠ في ١٦٣ التقرير الشخصي، ذو الرقم، -٥٨

 أيلـول  ١٧ فـي  ٤٥٥٧١/ كتاب المديرية العامة للترية في محافظة نينـوى، ذو الـرقم، م       -٥٩
١٩٧٤. 

 .١٩٧٥ آب ١٦ في ٤١٦٩ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم، -٦٠

 .١٩٨٠ شباط ٩ في ١٠/١٠٨٠٥العامة للتربية، ذو الرقم، م  كتاب المديرية -٦١
 كـانون الثـاني     ٢٩ فـي    ٨٩٣٨٠/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى م أ           -٦٢

١٩٨٠. 



  
)٣٤(

– 

 نيـسان   ٢١ فـي    ٥٢٦٢٧/ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم، م           -٦٣
١٩٨٢ . 

 .١٩٨٢ مايس ٢٣ في ٥٩٥٨٣ية في محافظة نينوى، ذو الرقم،  كتاب المديرية العامة للترب-٦٤

، كتـاب مديريـة     ٦٨٠ ملفات مديرية التربية، ملفة المعلمة غالية نوري أمين، تسلسل نح            -٦٥
 .١٩٦٤ كانون األول ١٢ في ٧/١٨٥٢٠التربية للواء كركوك، ذو الرقم، 

 .١٩٦٥ أيلول ١٨ في ٢٦٥٣٩ كتاب مديرية التربية لواء الموصل، ذو الرقم، م -٦٦

 .١٩٦٧ آذار ٢٨ في ٨١/  التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، س -٦٧
 .١٩٦٨ آذار ٢٩ في ٩٩/ التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، س-٦٨

 ١٠ فـي    ١٨/٣٥٤٦٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم، م و            -٦٩
 .١٩٧١حزيران 

 كـانون األول    ٢ فـي    ٤٥٨٨٨عامة للتربية لمحافظة نينوى، ذو الـرقم،         كتاب المديرية ال   -٧٠
١٩٧٣ . 

 حزيـران   ٣ فـي    ٢٤٣٧٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم م            -٧١
١٩٧٤ . 

 .١٩٧٥ نيسان ١٢ في ١٠٤/  التقرير الشخصي عن المعلمة، ذو الرقم، م -٧٢
 نيـسان   ٢١ فـي    ١٩٥٦٤/ في محافظة نينوى، ذو الرقم، م        كتاب المديرية العامة للتربية      -٧٣

١٩٧٥. 

 حزيـران   ٢ فـي    ١٠٧٥/  كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الـرقم م             -٧٤
١٩٧٦ . 

 حزيران  ٨ في   ٣٣٩٥٤/ ١٠ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم، م            -٧٥
١٩٧٨. 

 .١٩٧٩ تموز ٤ في ٣٩٧٠٤ للتربية في محافظة نينوى، ذو الرقم،  كتاب المديرية العامة-٧٦

 ١٥ فـي  ١٠/٧٢٠٣٩ كتاب المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى، بيان ذو الـرقم، م         -٧٧
 .١٩٧٩تشرين األول 

 
 


