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 شكر وعرفان

 ؛ الشكر هلل الواحد األحد الذي سخر لي مف اسبابو وأنعـ عمي مف إحسانو وفضمو       
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القيمة , وما ؽ ىذا اإلنجاز مف خبلؿ توجيياتو عمي االسدي الذي كاف لو األثر الطيب في تحقي

 فيع وجيد واضح , فجزاه اهلل خيرا لمعمـ وأىمو , ولو مني خالص الدعاء . ر شممني بو مف خمؽ 

مظمة الحب واالخاء أصدقائي الى  والثناء  ف أسجؿ بالغ الشكرألى إويدفعني واجب الوفاء    
االوفياء الذيف بذلوا الجيد الكبير في كتابة ىذه الرسالة ؛ والتنقؿ معي مف مكتبة إلى أخرى 

 لمحصوؿ عمى المصادر البلزمة إلكماؿ دراستي . 

 القادسية جامعة في التأريخ قسـ في أساتذتي الفاضمة لمنخبة والتقدير الشكر بوافر تقدـأ        
 .  معنوي ودعـ مساعدة مف هقدمو  لما

دارة المكتبة إوالسيما  ؛ لى العامميف في المكتبة الوطنية في بغدادإتقدـ بالشكر الجزيؿ أو   
 والى المكتبة الوثائقية في مديرية تربية بابؿ ,  ,والى مركز البحوث التربوية في بغداد الوثائقية 
 بغداد ؛ جامعة  فيوالثانية  ؛ ولىركزية األالعامميف في المكتبة المالشكر والتقدير الى وأقدـ 

مكتبة في جامعة بابؿ , والى العامميف في ركزية في الجامعة المستنصرية , و والمكتبة الم
وكرببلء المقدسة , والشكر  ,  والنجؼ االشراؼ, والديوانية  , المكتبات العامة  في الحمة

اخص منيـ العامميف في المكتبات        ات العتبات المقدسة ؛ و ي مكتبلى العامميف فإموصوؿ 
 . ( والكاظمية  ,  والعباسية, والحسينية  ,  الحيدرية الروضة ) 

 ومف اهلل التوفيؽ                                                                     
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 المقدمة

 ىداة رسمو فييـ وبعث فضمو, عمييـ وبَسطَ  نعمو, خمقو عمى َأَفاض الذي هلل الحمد        
 كما الحمد لؾ يـفالم - نعمة بيا وكفى - اإلسبلـ بنعمة عمينا أنعـومنذريف و  مبشريف ميتديف,
 لـ وما منيا عممنا ما اهلل محامد بجميع الحمد لؾ ربنا يا ,ؾ سمطان وعظيـ وجيؾ لجبلؿ ينبغي
 بعده, نبي ال مف عمى والسبلـ والصبلة . نعمـ لـ وما منيا عممنا ما اهلل نعـ جميع عمى نعمـ,
 عمـ الذي األمي, بيالن محمدٍ  الخاتـ, الكتاب صاحب الخاتمة, الرسالة صاحب الخاتـ, النبي
, الدنيا  آلو وعمى عميو, اهلل صمى والقموب, النفوس وسْمِتو ِبُخُمِقو وَىذبَ  العيوف, فينا وَأنَارَ  العمـو

 .  المنتجبيف الطبييف الطاىريف 

ي أالوسيمة التي يرتقي مف خبلليا و  مـاألو ركيز ميمة مف حياة الشعوب  التعميـ عدّ يُ        
 ,  او شعب مف الشعوب الى اعمى المستويات الرقي  والعطاء الحضاري مجتمع مف المجتمعات

بمعرفة مستوى التعميـ في ذلؾ  إالّ ي بمد مف البمداف اليتـ أالقياس الحقيقي لمعرفة تطور وأّف 
-ٜٛٙٔ) مدة مل مدينة الحمة ؽ وقع اختيارنا عمى دراسة التعميـ في ممف ىذا المنط,  البمد 
ـ عمى ٔٓٔٔىػ  ًٜ٘ٗا اذ يرجع تأسيسيا الى سنة  كبير  اتاريخي ثقبلً   ( بوصفيا  تمتمؾ ٜٜٚٔ

مف انجازات عممية  قدمتووما يد دبيس االوؿ بف عمي بف مزيد وىي امتداد لمحضارة البابمية 
مدينة صبحت أديث حوفي العصر ال القديمة  غنت التراث االنساني عمى مر العصورأوفكرية 
الحوزة العممية  و طبلب العمـ والمعرفة تحقؽ ىذا عندما احتضنت الحمةيام ًا عممي اً ( منار  ة)الحم

وفي العيد العثماني وبعد صدور قانوف   عشر الميبلدي بع اليجري والثالثفي القرف السا
اصبحت مدينة الحمة مركز لواء الحمة وبعد صدور قانوف  ٔٚٛٔالواليات العثمانيو عاـ 
ف اعدبف الاىاذمدينة الحمة مركز محافظة بابؿ , اصبحت  ٜٜٙٔالمحافظات العراقي عاـ 

ىذا الموروث الحضاري أبناء مدينة الحمة لمواصمة االىتماـ بالعمـ  حفز قد والديني  ,  التاريخي
والتعميـ عف طريؽ تأسيس المجالس األدبية والعممية التي ىيأت األرضية المناسبة لقياـ نيضة 

 فييا نياية القرف التاسع عشر .  عممية بدأت في تأسيس المدارس الرسمية

والوثائؽ  التاريخيةصادر عمى عدد كبير مف الم ووقد اعتمد الباحث في كتابة رسالت         
الحكومية غير المنشورة كممفات وزارة الداخمية وممفات وزارة  المعارؼ )التربية( والتي احتمت 

ارد فييا  كما كاف لموثائؽ العراقية المنشورة مكانة مميزة في الرسالة لكثرة المعمومات وأىميتيا الو 



مكانو مميزه في مصادر الرسالة ويأتي في مقدمتيا التقارير االحصائية العامة  الصادرة عف وزارة 
التخطيط , وتقارير االحصاء السنوي التربوي الصادرة عف وزارة المعارؼ )التربية ( وكذلؾ الكتب 

متصرفية لواء الحمة وكتاب الحمة في العيد الجميوري الوثائقية ومف أىـ تمؾ الكتب كتاب 
الزاىر,  وكتاب الحمة الجديدة ,  واقد تضمف  موضوع البحث عمى الكثير مف األطاريح 

عبد ل هطروحة الدكتوراأ والرسائؿ الجامعية غير المنشورة  التي افادت الرسالة وكاف مف أبرزىا 
استفاد منيا  (  ٜٜٓٔ – ٜٛ٘ٔوالتغير االجتماعي الموسومة  )التربية والتعميـ  الكاظـ شندؿ

ت عمى المجتمع العراقي خبلؿ سنوات الحكـ أالباحث في رصد التغيرات االجتماعية التي طر 
,   ٜٜٚٔ -ٜٛٙٔوالتغيرات التي حصمت خبلؿ مده البحث  الجميوري االوؿ والثاني  , 

( لرحيـ محمد حسف  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔوأطروحة الدكتوراه الموسومة  ) تطور التعميـ في العراؽ 
الشامي حيث افاده منيا الباحث في رصد اىـ التطورات التي شيدىا ميداف التعميـ في العراؽ 
خبلؿ مدة البحث , ورسالة عدناف عبد الحسيف حمد الحسيني  ,) دراسة بتطور الييكمي االداري 

دراسة اىـ القوانيف واالنظمة  ( استعاف بيا الباحث فيٜٜٚٔ – ٜٛٙٔوالتنظيمي لوزارة التربية  
تطور  أمنَو عودة ) ورسالةالتربوية واىـ التغيرات التي طرأت عمى الييكؿ االداري لوزارة التربية , 

ط الضوء عمى اىـ يالتي انتفع منيا الباحث في تسم  (ٜٛٙٔ -ٖٜٙٔواء الحمة لالتعميـ في 
, ورسالة ىديؿ عبد  ,  واء الحمةفي ل ٜٛٙٔ-ٜٛ٘ٔالتطورات التي طراءت عمى ميداف التعميـ 

(  والتي أفادت منيا الباحث بمعرفة  ٜٛٙٔ -ٜٛ٘ٔالحياة الثقافية في الحمة الجواد الجبوري )  
 – ٜٛ٘ٔالتطورات الثقافية واالجتماعية التي حدثت في المجتمع مدينة الحمة  خبلؿ السنوات 

ٜٔٙٛ  . 

المعربة ومف اىميا كتاب نظاـ التعميـ في وقد واعتمد الباحث عمى الكتب العربية و         
العراؽ لجماؿ اسعد مزعؿ  وكتاب تاريخ التربية والتعميـ في العراؽ واثره في الجانب السياسي 
ألحمد جودة وكتاب نحو )ستراتيجية جديدة لتعميـ في العراؽ ( لمسارع حسف الراوي  )وكتاب 

خروف وكتاب المكتبات المدرسية نشأتيا , التربية في ظؿ الثورة ( لحكمت عبد اهلل البزاز وا
ومستمزماتيا ومشاكميا لعبد الفتاح جيمممبرأف زودت ىذه الكتب الباحث لمعمومات وافية عف واقع 
التعميـ مختمؼ مراحمة , وكاف لممجبلت والصحؼ دورًا ىاـ في رفد الدراسة بالمعمومات التي ال 

لتي تخص الميداف التربوي والمؤتمرات التي عقدتيا يمكف االستغناء عنيا في توثيؽ أىـ القوانيف ا



وزارة التربية او ساىمت فييا , ومف أىـ تمؾ المجبلت , مجمة المعمـ الجديد , مجمة التوثيؽ 
التربوي , ومف اىـ الصحؼ , جريدة الوقائع العراقية وجريدة الجميورية وجريدة المجتمع , 

حث مع عدد مف التربوييف مصدرًا ميمًا في توثيؽ وشكمت المقاببلت الشخصية التي اجراىا البا
المعمومات وتأكد مف صحتيا  وتقديـ االيضاحات لبعض لمحقائؽ التي يكتنفيا الغموض ومف 
تمؾ الشخصيات , المعمـ المتقاعد حساـ عمراف الشبله  , والمشرؼ النشاط المتقاعد فيصؿ 

 محمد ناجي والمدرس المتقاعد  صبلح عمي . 

,  ومبلحؽ ,تمتيا قائمة  وخاتمة , فصوؿ وثبلثةمقدمة الالرسالة الى  الباحث  قسـ وقد       
مصادر . جاء في المقدمة االسباب التي دفع الباحث ألختيار الموضوع رسالة  مع األشارة  

الفصؿ ألىـ المصادر التي استخدمت في الرسالة  والصعوبات التي واجيت الباحث ,  وفي 
وقد  ( ٜٛٙٔ – ٜٛ٘ٔوقع تحت عنواف ) التعميـ في لواء الحمة  والذيث تناوؿ الباح الوؿ ا

ة المحمية ر اداإل اعماؿوؿ تحدث الباحث عف ألامباحث في المبحث  ةلى ثالثقسـ ىذا الفصؿ إ
وتناوؿ في المبحث الثاني سير  ,ٜٛٙٔ - ٜٛ٘ٔ في ميداف التعميـ االبتدائي في لواء الحمة

( ومراكز محو االمية ودورىا في الحمة,  ٜٛٙٔ-ٜٛ٘ٔ ة)مدمل  العاـ في لواء الحمة التعميـ
عداد إ ومؤسسات الفنوف البيتية,  –الزراعي  تناوؿ في المبحث الثالث واقع التعميـ المينيو 

ني التطورات التي طرأت عمى مؤسسات التعميـ في محافظة بابؿ الفصؿ الثا,ُخصّص المعمميف 
عف ربعة  مباحث تناوؿ الباحث في المبحث االوؿ وقسـ ىذا الفصؿ الى أ ٖٜٚٔ -  ٜٛٙٔ

دارة المحمية في ميداف التعميـ عمى قطاع التعميـ ونشاط اإل ٜٛٙٔ تموز ٚٔثر انقبلب أ
واقع رياض االطفاؿ والتعميـ  االبتدائي ورياض االطفاؿ وفي المبحث الثاني تناوؿ الباحث

التعميـ الباحث واقع  ث الثالث تناوؿحالمب وما في , ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔاالبتدائي في محافظة بابؿ 
مف ناحية التطور النوعي وافتتاح المدارس الجديدة,  ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔ في محافظة بابؿ الثانوي

والنمو الكمي الحاصؿ بيذه المؤسسات ,وواقع المكتبات, وواقع النشاطات الرياضية والمدرسية 
الصناعي   –) الزراعي  التعميـ الميني قعواالمبحث الرابع تناوؿ الباحث لمدارس التعميـ الثانوي, و 

 ومؤسسات  الفنوف البيتية ( وقد سمط الباحث الضوء عمى اىـ  التطورات التي طرأت عمى -
كاف في عنواف  الفصؿ الثالث والذيفي اما ,  ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔفي محافظة بابؿ  إعداد المعمميف 

وقد قسـ ىذا  ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔمية في محافظة بابؿ يالمؤسسات التعمت التطورات التي شيد



لذكر اىـ التغيرات التي شيدتيا وزارة التربية المبحث االوؿ  عرضتُ  الفصؿ عمى اربعة مباحث 
نشاط االدارة المحمية في  يف التي تـ اصدارىا في تمؾ المدة واثرىا عمى واىـ التشريعات والقوان

ميداف التعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ وفي المبحث الثاني تناوؿ الباحث التطورات التي طرئت 
كما رصد الباحث التطورات  ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔرياض االطفاؿ والتعميـ االبتدائي مؤسسات عمى 

لرياض االطفاؿ ومدارس التعميـ االبتدائي مع تسميط الضوء عمى اىـ  الكمية والنوعية الحاصمة
المشاريع التربوية التي تـ تنفيذىا خبلؿ المدة المذكورة واالشارة الى أىـ النشاطات الرياضية , 

النوعية  التطورات الباحث  وفي المبحث الثالث تناوؿ والمدرسية لمدارس التعميـ االبتدائي  
مع ذكر المدارس الثانوية الجديدة التي   ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔت عمى التعميـ الثانوي أالتي طر والكمية 

تـ فتحيا , وواقع االبنية المدرسية الثانوية أواىـ النشاطات الرياضية والمدرسية لطبلب المدارس 
) المينيالتعميـ  تطورالذي جاء بعنواف  المبحث الرابع خصصتو الثانوية في محافظة بابؿ  

 .   ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔ مؤسسات اعداد المعمميف في محافظة بابؿاري والصناعي ( الزراعي والتج

لقد واجيت الباحث عدد مف المشاكؿ والصعوبات تأتي في مقدمتيا صعوبة التنقؿ         
الباحث مف مكاف الى مكاف اخر ومف مكتبة الى اخرى كوف الباحث كفيؼ البصر فضبًل عف 

ة عمى تمؾ المشاكؿ ندرة الوثائؽ الحكومية الغير اضطراب الوضع األمني في بغداد عبلو 
المنشورة وخاصًة وثائؽ وزارة الداخمية الخاصة بالتعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ , ومف الجدير 
بالذكر والمبلحظة أف الباحث قاـ بزيارة ميدانية لعدد مف المدارس في مدينة الحمة , ولـ يحصؿ 

سبب ما تعرضت لو تمؾ المؤسسات مف تخريب نتيجة الفوضى عمى المعمومات والوثائؽ الكافية ب
لذا  ٖٕٓٓوالفوضى التي اعقبت سقوط النظاـ البائد عاـ  ٜٜٔٔالتي حدثت في الببلد عاـ 

توجيو الباحث لتوسيع منطقة الدراسة لتشمؿ عموـ محافظة بابؿ لخروج بصورة وافية وشاممة عف 
الحكومية ال تذكر  مدينة الحمة بؿ تشير الى عمـو واقع التعميـ في بابؿ فضبل عف أف الوثائؽ 

المحافظة بابؿ وقد ناؿ الباحث في ىذا التوجيو عمى موافقة , وتأييد أستاذه المشرؼ ونخبة مف 
 األساتذة في قسـ التاريخ . 

أرجو أف يكوف بحثي ىذا مساىمًة تضاؼ إلى تمؾ المساىمات الجادة التي تحاوؿ أف        
العراؽ المعاصر, وتغطي جوانبو الغامضة واضع ىذه الرسالة في أيدي السادة تكشؼ عف تاريخ 

 رئيس  وأعضاء لجنة المناقشة راجيًا اف تناؿ رضاىـ .   ومف اهلل التوفيؽ . 
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 المبحث األول
    والتعميم لمتربية الحمة لواء المحمية اإلدارة أعمال

  (8551-8591 ) 
 المبحث الثاني

  (8591-8551)    الحمة لواء في العام التعميم سير  
 المبحث الثالث 

 8594-8551في لواء الحمة  اعداد المعممين مؤسسات التعميم المينيواقع 



 ولالمبحث األ  

 المدة خالل   لتربية والتعميملواء الحمة في ميدان ا أعمال اإلدارة المحمية
(8551-8591 ) 

ذ تـ إ ٕٚٛٔد العثماني وتحديدا في عاـ لى العيإالحمة يرجع التعميـ الرسمي في مدينة        
وىي المدرسة الرشدية الواقعة في مدينة الحمة,  , وؿ مدرسة رسمية تعنى بتعميـ التبلميذأافتتاح 

تمؾ الفترة بقمتيا واقتصار  نيا تميزت فيأال إومف ثـ توالى فتح المدارس حتى بداية العيد الممكي 
وكاف التعميـ فييا بالمغتيف  , ( ٔ) بناء الطبقة البرجوازيةأو , سر الميسورة التعميـ فييا عمى األ

 (ٕ)العربية والعثمانية

مف المدارس االبتدائية في  عدداً  تـ افتتاح ٜٛٔٔ-ٜٗٔٔخبلؿ االحتبلؿ البريطاني لمعراؽ      
جامعيف بيف تمؾ المدارس )المدرسة الشرقية( الواقعة في محمة المناطؽ مختمفة مف الببلد ومف 

 .(ٖ)ٜٛٔٔفي الحمة عاـ عمى ضفاؼ شط الحمة 

بافتتاح المدارس االبتدائية طيمة العيد الممكي  لمدينة الحمة  استمرت االدارة المحميةقد      
ذ لـ أح, لمستوى الطمو  تؽالجيود كانت متواضعة جدا ولـ تر ف ىذه أ, اال ٜٛ٘ٔ-ٕٜٔٔ

( مدرسة كاف ٙٛ) ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔيتجاوز عدد المداس الرسمية االبتدائية في العاـ الدراسي 
 مناطؽ الحضرية في المواء, في حيفوبعض ال, غمبيا يتركز في مركز المواء )مدينة الحمة( أ

تعميـ مف لواء الحمة لـ يفتتح فييا كما افتتح في مركز المواء, عمما اف ال القرى واالرياؼ  كانت

                                                           
شأت في المدف فكاف التعميـ أحد أىـ أسباب تقميد البرجوازية , وىي الطبقة الوسطى أو طبقة التجار التي ن - ((ٔ

بقة المناصب العميا في الببلد  : ينظر : فبلديمير لينيف : مبادئ المختارات بيف االشتراكية طأبناء ىذه ال
 ٖمجمدات , ج  ٓٔوالبرجوازية  في 

 , ترجمة: إلياس شاىيف , الناشر: دار التقدـ موسكو  ٕٜٔٔ – ٜ٘ٓٔ
ي األسدي, خدمات التعميـ في مدينة الحمة, اطروحة دكتوراه في عمـ الجغرافية غير أميرة محمد عم (ٕ)

؛ عبد الرضا عوض, صفحات مف تاريخ الحمة الفيحاء, ٕٖٔ, صٕٔٔٓجامعة بابؿ(, -منشورة,)كمية التربية
 .ٔٓٔ, صٜٕٓٓدار الفرات لمنشر, 

 .ٕٚ, ص ٕٜٛٔبابؿ في الماضي والحاضر, كتاب اصدرتو محافظة بابؿ عاـ   (ٖ)



بناء المجتمع الحمي أغمب أاباف تمؾ الفترة كاف مقتصرا عمى ابناء الطبقة الرأسمالية في حيف كاف 
 .  (ٗ)والمادية المتردية , وضاعيـ االجتماعية أمحروموف مف التعميـ بسبب 

ف كؿ ما كاف يتعمموه في إذ إبناء المجتمع عمى مستوى عاؿ مف التعميـ ألـ يحصؿ عامة و      
ت طفولتيـ تعمـ القراءة والكتابة وجزء يسير مف حفظ القرآف, كاف ذلؾ يتـ في كتاتيب سنوا

التعميـ   , واستمر ىذا النوع مف(٘)و في المساجد وسمي ىذا النوع مف التعميـ بالكتاتيبأصغيرة 
ـ اخذ باالضمحبلؿ والتبلشي بسبب اىتمأثـ  ٖٜٙٔ -ٜٛ٘ٔوؿ حتى العيد الجميوري األ

بناء أوتوسيعو ليشمؿ كافة  الرسمي  بالتعميـ االبتدائي  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔ حكومة الثورة
 . (ٙ)المجتمع

 : 8591 – 8551  أعمال االدارة المحمية أللواء الحمة في ميدان التعميم االبتدائي -أ  

نما  ٜٛ٘ٔلـ تكف ثورة الرابع عشر مف تموز        ثورة مف الناحية السياسية فحسب وا 

ذلؾ  عكساذ أنجميع مجاالت الحياة العامة ومف بينيا التعميـ ,  يفكانت ثورة شاممة 

 الحمة واءلا تقوـ بو اإلدارة المحمية في بوضوح عمى مدى فعالية حكومة الثورة ومساىمتيا لم

 – ٜٛ٘ٔتوسعت المشاريع العمرانية في الحكـ الجميوري األوؿ  فقدولمدة أربع سنوات, 

التعميمية ,ومف خبلؿ إصدار و في الناحية العمرانية توسعا ممموسا واتسع مداىا ـ ٖٜٙٔ

الذي مف خبللو ألحقت شؤوف المدارس االبتدائية  ٜٛ٘ٔقانوف وزارة التربية والتعميـ لسنة 

نشاء المدارس الجديدة واألشراؼ عمى نشر التعميـ االبتدائي إباإلدارة المحمية فيما يخص 

                                                           
, ٜٜٚٔ-ٜٛٙٔعدناف عبدالحسيف حمد  الحسيني , وزارة التربية دراسة في التطور االداري والبنية الييكمية  (ٗ)

 .ٚٗ, صٕٗٔٓجامعة المثنى(,  -رسالة ماجستير غير منشورة, )كمية التربية
مـ فيو األطفاؿ القراءة الكتاتيب: ىو نوع مف التعميـ الذي كاف سائدا خبلؿ العيد العثماني والممكي يتع (٘)

,  اهلل عبد حاتـ محمد صالح,والكتابة, وتبلوة القرآف وكاف الذي يشرؼ عمى تعميميـ يسمى الممة , لممزيد ينظر: 
 اآلداب كميو مجمس إلى مقدمو(منشورة غير)دكتوراه أطروحة,ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ العراؽ في الوطني التعميـ تطور

 قياـ حتى العثماني العيد أواخر مف الحمة في التعميـ تأريخ, عبوديال نوري ستار؛ ٓٚٔص,ٜٜٗٔ,بغداد جامعو,
 . ٕٕص,  بابؿ جامعة,  والتاريخية الحضارية لمدراسات بابؿ مركز,  ٜٖٜٔ-ٖٚٛٔ الثانية العالمية الحرب

 .ٕٚ, المصدر السابؽ, بابؿ في الماضي والحاضر  -  (ٙ)



لزاميتو , ومف ىذه الجية حققت اإلدارة الم ومكاسب ميمة يفتخر  ت نجازاإحمية في المواء وا 

 ,(ٚ)بيا أبناء المجتمع الحمي

لمعاـ  ميزانية العامة لمتعميـ االبتدائيالمف  الحمة وكانت حصة اإلدارة المحمية لمواء         

( ٔٔ) وقد أنشأت بيا اإلدارة المحميةعراقي  دينار (ٖ٘ٔ٘ٔٔ)  ٜٜ٘ٔ – ٜٛ٘ٔالدراسي  

   ,(ٛ) مدرسة في المواء

ابتدائيتيف في ربع مدارس منيا مدرستيف أفيي  , ٜٛ٘ٔ ةسنفي  وأفتتحت االدارة المحمية        

غرناطة االبتدائية )لمبنيف ( ,   ةمدرسو  ,الجميورية االبتدائية)لمبنيف ( ةمدرس مدينة الحمة ىما 

المناىؿ  ةمدرسموسى بف نصير االبتدائية )لمبنيف ( ناحية القاسـ قضاء الياشمية و  ةمدرسو 

فكانت سنة حافمة  ٜٜ٘ٔأما في سنة   (ٜ)المختمطة في قضاء المسيب ناحية اإلسكندرية

قدره  اً باإلنجازات العمرانية لممدارس االبتدائية في المواء حيث خصصت اإلدارة المحمية مبمغ

 (ٚ) ةالعمراني وقد بمغ عدد المشاريع فمس( لممدارس االبتدائية في المواءٜٜٗدينار/ٕٕٓٔٛ)

                                                                      (ٓٔ). مشاريع

في  (مدرسةٜٔبمغ عددىا ) فقد ٜٜ٘ٔالمدارس التي تـ افتتاحيا في سنو  بخصوصما أ      

مدرسة واسط )لمبنيف  وىي مناطؽ مختمفة مف المواء منيا ثبلث مدارس ابتدائية في مدينة الحمة 

 , وأربع مدارس في ناحية الكفؿ ,  و مدرسة التضامف )لمبنيف (  مدرسة قريش )لمبنيف (, و  (

                                                           
, ٕٜٙٔ-ٜٛ٘ٔة لواء الحمة, الحمة في العيد الجميوري الزاىر, الجميورية العراقية, وزارة الداخمية, متصرفي -((ٚ

 . ٕٖ, صٕٜٙٔبغداد, –مطبعة الحكومة 
(,ميزانية التعميـ االبتدائي ٜٛ/ٙٗٔ)د .ؾ. و(ممفات وزارة الداخمية  في العيد الجميوري ,رقـ الممفة ) -(ٗ)

 .  ٕ, صٜٛ٘ٔ
التي  يتراوح  ة االحصاء, الكراس االحصائي لممدارسشعب ,  بابؿمحافظة مديرية تربية , وزارة التربية  -((ٜ

 .   ٔ, ص ٕٙٔٓط  ٜٛٙٔ – ٜٛ٘ٔلممدة  تأسيسيا
 . ٘,صٜٜ٘ٔ( ,ميزانية لواء الحمة لسنة ٕٕ/ٛٛ٘)د .ؾ. و( ممفات وزارة الداخمية , رقـ الممفة ) - ((ٓٔ



مدرسة الرارنجية )المختمطة ,  و  مدرسة إبراىيـ الخميؿ )لمبنيف (, و ماـ عمي )لمبنيف (مدرسة اال

  في المحاويؿقضاء في  مختمطة (الالميمونة ( ,  وافتتاح مدرسة مدرسة بيروت )لمبنيف و  ,  (

مدرسة الحضر , فضبًل عف افتتاح مدرستيف في قضاء الياشمية ناحية الطميعة ىما ناحية النيؿ 

, وافتتاح أربع مدارس في قضاء الياشمية ناحية القاسـ  مدرسة الشيباء )مختمطة (و  )مختمطة (

ر )مختمطة مدرسة ابف األثي,و  مدرسة الجزائر )لمبنيف (,   مدرسة أـ الربيعيف )لمبنيف (ىي :  

. وافتتاح ثبلثة مدارس في قضاء الياشمية ناحية المدحتية ,  مدرسة األىراـ )مختمطة (و   (

تـ  ,(  لمبنات) التقدـ مدرسة و( , لمبنيف) الرباط مدرسة و, (  لمبنيف) التقدـ مدرسةوىي : 

 درسةم و(  مختمطة) الدرعية مدرسة:  ىي السدة ناحية المسيب قضاء في مدرستيف افتتاح

 ( مختمطة) الحريري

(مدرسة ابتدائية ٜٓٔ) ٜٓٙٔ-ٜٛ٘ٔوبذلؾ بمغ تعداد المدارس االبتدائية في لواء الحمة لسنة  

 ( ٔٔ) موزعة بيف المدف والقرى بأنواعيا )لمبنيف ,والبنات ,والمختمطة (

أنحاء  (في جميع بنيف وبنات ع بإنشاء المدارس المختمطة )وزارة التربية سياسة التوسوتبنت    

جؿ مواجية أالببلد وقامت بتطبيقيا اإلدارة المحمية في كؿ لواء ومف بينيا لواء الحمة , وذلؾ مف 

أما  ,والمعممات في المواء ثانياً  ,وكذلؾ قمة عدد المعمميف قمة المدارس الموجودة في المواء أواًل 

فمس(  ٖٚٛو دينارٖٖٕٔ٘) فقد خصصت اإلدارة المحمية مبمغ قدره ٜٔٙٔ -ٜٓٙٔفي سنة 

الخطة االقتصادية )لبناء المدارس االبتدائية في المواء وكانت في أماكف متفرقة مف المواء وفؽ 

                                                           
 .  ٕر  السابؽ ,  ص,شعبة اإلحصاء , المصد تربية بابؿ , وزارة التربية والتعميـ ,مديرية   -((ٔٔ



وكانت المشاريع العمرانية التي أنشأتيا اإلدارة المحمية ,التي اختطتيا الحكومة العراقية (  المؤقتة

  (ٕٔ) (مشروعًا.ٕٔ) ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔفي المواء لسنة 

ابتدائية وفي مناطؽ مختمفة مف  رسة( مدٗٔ)  ٜٓٙٔ – ٜٓٙٔفي الدراسي  تـ افتتاحو       

مدرسو , و  مدرسة التسامح )مختمطة (ففي مركز قضاء الياشمية تـ افتتاح مدرستيف ىما  المواء 

وافتتحت االدارة المحمية في العاـ المذكور مدارس في مدينة الحمة  مركز  محمد القاسـ )لمبنيف (.

مدرسة حماة  , و مدرسة التطبيقات )لمبنيف (و  مدرسو ابف إدريس )لمبنات (قضاء الحمة ىما 

وفي ناحية ابي  مدرسة األماـ زيد )مختمطة ( ( ومدرسة واحدة في الكفؿ , الوطف )مختمطة 

, فضبًل  )مختمطة ( ةمدرسة الفتو و  مدرسة أور )لمبنيف (غرؽ تـ افتتاح ثبلث مدارس ىي : 

, ناحية الطميعة  ماـ عوف )لمبنيف (مدرسة اإلقضاء الياشمية ىي  عف افتتاح ثبلث مدارس في

 (ٖٔ) ناحية المدحتية   مدرسة األبطاؿ )لمبنيف (في مدرسة السواقي )مختمطة (في ناحية القاسـ و 

بو حيرد )لمبنات (في  ةمدرسة جميموافتتحت اإلدارة المحمية  مدرستاف في قضاء المسيب ىما 

عدد  وبذلؾ بمغ,  ناحية جرؼ الصخر  يف بارودي )مختمطة (المدرسة القضاء , و مركز 

( ٓٔوتـ افتتاح ) (مدرسة ابتدائية.ٖ٘ٔ) ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ ةلمدارس االبتدائية في المواء لسنا

منيا   وباشر التبلميذ فييا  بنفس العاـ وىي  ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔالدراسية  ةسنمدارس ابتدائية لم

  لكسائي )لمبنيف (مدرسة ا, و   شتر )لمبنيف (مدرسة مالؾ األمدرستيف في ناحية ابي غرؽ  

, مدرسة المتنبي )مختمطة (في مركز ناحية المحاويؿ  فضبًل عف افتتاح مدرسة واحدة ىي 

مدرسة , و  ناحية الطميعة في   لمبنيف  مدرسة الوسامةمدارس في قضاء الياشمية ىي  ٙوافتتاح 

                                                           
؛متصرفية لواء الحمة في العيد ٘ٙ,صٜٓٙٔوزارة الداخمية في العاـ الثالث مف عيد الثورة المباركة سنة  -(ٕ)

  ٕٜٙٔالجميوري الزاىر سنة 
 . ٕوزارة التربية والتعميـ ,مديرية تربية محافظة بابؿ , شعبة االحصاء , المصدر السابؽ,  ص - ((ٖٔ



مدرسة الرياض , قاع )لمبنيف (في ناحية القاسـ مدرسة الب,  و ناحية القاسـ المأموف )لمبنيف (في 

مدرسة ابف و  , ناحية المدحتية في مدرسة االنبار )مختمطة (و  ناحية المدحتية  في )مختمطة (

   (ٗٔ)ي  ناحية الشوممزيدوف )مختمطة (في 

( مدرسة ٖ٘ٔ) ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ ةلمدارس االبتدائية في المواء لسنعدد ا وبذلؾ بمغ         

 .(٘ٔ) ةابتدائي

(       ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔبمغت المخصصات المالية لمتعميـ االبتدائي لمواء الحمة لسنة)  

 ةوترميـ المدارس  االبتدائية لسن فمس(خصصتيا االدارة المحمية لبناءٜٖٚدينار/ٚٗٛٗٗ)

  (ٙٔ)( مشروعًا , ٖٔ( وقد بمَغ عدد ىذه المشاريع)ٖٜٙٔ- ٕٜٙٔ)

 مركز قضاء الحمة  الحمةمدينة  منيا مدرستيف فيديدة ( مدارس ابتدائية ج٘تـ افتتاح)و      

  , )لمبنيف ( ةغز  مدرسة, و الميج )لمبنات ( مدرسة, ىما ٕٜٙٔسنة 

االزدىار  مدرسةوقد قامت االدارة المحمية بافتتاح ثبلث مدارس في قضاء المسيب منيا      

 .(ٚٔ) ندريةة اإلسكمدرسة جنيف )مختمطة ( في ناحيو  في ناحية السدة )لمبنات (

                                                           
راقية, وزارة الداخمية ,مف منجزات الوزارات )مشاريع لواء الحمة (في الخطة االقتصادية ,أعدتيا الجميورية الع -(ٔ)

, وزارة التربية والتعميـ , مديرية ٘,ص ٕٜٙٔبغداد ,سنة  –شعبة العبلقات بوزارة التخطيط ,مطبعة الحكومة 
  ٖالمصدر السابؽ , صشعبة االحصاء ,  تربية محافظة بابؿ ,

وزارة  ٛٗ, ص ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔرية العراقية, وزارة التخطيط ,نتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية الجميو  -(٘ٔ) 
 . ٙٙ, ص ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔالتربية, اإلحصاء التربوي لسنة 

 متصرفية اصدرتو وثائقي كتاب ,  , متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر الجميورية العراقية  - ((ٙٔ
  .ٙٙص,ٕٜٙٔ ط,  ٜٛ٘ٔ  تموز ٗٔ ثورة مف الثالث عاـ في الحمة لواء
 . ٖ,مديرية تربية بابؿ, شعبة االحصاء , المصدر السابؽ, ص  وزارة التربية  - ((ٚٔ



(مدرسة ٓٛٔ) ٕٜٙٔوبذلؾ بمغ عدد المدارس االبتدائية الرسمية في لواء الحمة لسنة       

ي المواء المدارس االبتدائية وبالتنسيؽ مع مديرية التربية ف ,جيزت االدارة المحمية لمواء الحمة

مية التجييز عف والمواـز المدرسية وخاصًة المدارس التي تـ أنشاؤىا حديثًا وتمت عم ,ثاثباأل

 . ( ٛٔ)طريؽ )المناقصات( التي يجرييا المجمس اإلداري في المواء 

( يبيف عدد المصروفات المالية التي تـ صرفيا مف قبؿ اإلدارة المحمية لمواـز ٔوالجدوؿ رقـ )

 :(ٜٔ)( ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔولمسنوات الدراسية ) ,المدرسية االبتدائية 

                                       

     

 

                                                           
, آمنة عودة, تطور التعميـ في لواء  ٔٔصمطبعة الوزارة ,  ,ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔ عاـاالحصاء التربوي ل - ((ٛٔ

    ٖٙٔ,صٕٗٔٓرة , كمية التربية ,جامعة بابؿ ,( , رسالة ماجستير غير منشو ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔ), الحمة
( رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية  ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔتطور التعميـ في لواء الحمة ) . آمنة عودة, - (ٖ)

  ٖٙٔ,   ٕٗٔٓ, جامعة بابؿ , 

  السنة الدراسية العمل المصروفات 

 دينار  سفم

  ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔ أثاث لممدارس االبتدائية في المواء  ٓ٘ٓٚ/ٓٓٓ

 ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ أثاث لممدارس االبتدائية في المواء . ٜٚ٘ٔٔ/ٓٓٓ

 ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ أثاث لممدارس االبتدائية في المواء . ٜٕٙٚٔ/ٖٛٙ

 ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ أثاث لممدارس االبتدائية في المواء . ٜٗٙ٘/ٕ٘ٙ



ومشاريع تحسيف مياه الشرب في ,بحفر اآلبار االرتوازية   نفسو دارة المحمية في  العاـقامت اإل و

لواء الحمة وقد شمؿ ذلؾ عدد مف المدارس منيا مدرسة الرافديف في ناحية القاسـ قضاء 

 .(ٕٓ)و مدرسة الوردية في  الحمة  ,الياشمية

حيث  ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔاـ التعميـ في العراؽ تطورًا خبلؿ العيد الجميوري الثاني شيد نظو       

مسيرة التربوية والتعميمية في الببلد في سنوات الحكـ العارفي  باالتجاىات السياسية التي ال تأثرت

حدث انقبلب  البعثييف ومف حالفيـ مف , اذ  ٖٜٙٔشباط  ٛ بعد انقبلب سيطرت عمى الحكـ 

حداث نقمة نوعية في مجاؿ إالسمطة وليس  يف ىدفيـ االساساختمفوا معيـ, أل الذيف القومييف

قاـ القوميوف بإلغاء االفكار التي جاء فالتعميـ,  وتسمـ عبد السبلـ عارؼ زماـ الحكـ في العراؽ 

ف أومناصروه مف الشيوعية في المجاؿ التربوي, الذي  كاف يؤمف مف  ,بيا عبد الكريـ قاسـ

ف التعميـ والقضاء عمى أقتصادي ىو الكفيؿ لموصوؿ الى االستقبلؿ السياسي, و االستقبلؿ اال

دارة التربوية تنحى منحًا قوميًا خذت اإلأىـ سبيؿ الزدىار العراؽ وتطوره, أالجيؿ والتخمؼ ىو 

صدرت في سنوات أداء التربوي والتشريعات التي بب فجوه بيف األكثر مما ىو وطني مما سأ

(ٕٔ)(ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔ) الوؿ الحكـ الجميوري ا
  

توجيت وزارة التربية لتغيير المناىج التعميمية عف طريؽ تشكيؿ المجاف   وفي سنة         

 , تـ تشكيؿ أوؿ مجمس أعمى لمتخطيط التربوي وفيو تـ تحديد وظائؼ ىذا المجمس ٖٜٙٔ

رسـ و فة, وىي: وضع فمسفة تربوية, وضع أىداؼ تربوية لكؿ مرحمة مف مراحؿ التعميـ المختم

يجاد األساليب المناسبة لتنفيذ تمؾ األىداؼ, تشكيؿ المجاف تنبثؽ عف المجمس لمقياـ  الخطط وا 

                                                           
 .  ٙٙالمصدر السابؽ , ص  متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر , -((ٕٓ
 ٜٛٙٔ – ٜٛ٘ٔوف مزىر حسيف  المحمداوي , التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ مف غص - (ٕٔ)

 .ٖٕٔ-ٕٔٔ, ص  ٕ٘ٓٓأطروحة دكتوراه  , كمية التربية لمبنات , جامعة بغداد سنة 



 ٖٜٙٔشباط  ٛ, ولـ يستمر العمؿ بيذا المجمس بسبب قياـ انقبلب  بميمات تناسب وظائفيا 
(ٕٕ) . 

لكؿ لواء في  نجاح المسيرة التربوية في الببلد تـ عقد مؤتمر لمدراء التربيةإجؿ أومف      

تـ  ٜ٘ٙٔالتعميـ , وفي سنة  التربية و وناقش في المؤتمر كؿ ما يخص شؤوف ٜٗٙٔ/ايموؿ/ٛ

وميمة ىذا المجمس ىو وضع خطط لتنمية  نشاء )مجمس التخطيط لمتربية والتنمية االجتماعية (إ

عداد المبلكات التعميمية وتدريبيا  ,  (ٖٕ)الطاقة البشرية وا 

( واسػتيدفت  ٜٓٚٔ - ٜ٘ٙٔالخمسية وضع مشروع )الخطة التربوية  ٜ٘ٙٔ عاـفي  تـو      

خبلؿ  بنيفالتعميـ في تمؾ المرحمة لم ةلتعميـ االبتدائي وتطبيؽ الزاميافي ىذه الخطة التوسع 

توجو االىتماـ و في السنوات العشر المقبمة ,  لبناتسػػػنوات الخطة وعمى أف ينفذ إلزامية تعميـ ا

 -ٜٚٙٔمراحمو مع إضافة سنة دراسية ثالثة إلى المرحمة اإلعدادية سنة نحو التعميـ العاـ ب

وعدت السنة األولى مف ىذه المرحمة عامة لجميع الطمبة عمى أف تنقسـ الدراسة ابتداًء  ٜٛٙٔ

األدبي  والعممي , أما التعميـ الميني فمـ يشيد أي تغير أو  :مف السنة الثالثة إلى فرعيف  ىما

                                                           
لتربية , التربية والتعميـ في العراؽ وأثرُه في الجانب السياسي, دراسة تحميمية في تاريخ ااحمد جودة, تاريخ  -(ٕٕ)
 العراؽ في والتعميـ التربية, عبد الكاظـ شندؿ, ٔٓٔص  ٜٕٓٓ, مؤسسة مرتضى لمكتاب العراقي , بغداد , ٖط

,  بغداد جامعة,  تحميمية نظرية دراسة منشورة غير دكتوراه اطروحة,   ٜٜٓٔ – ٜٛ٘ٔ االجتماعي والتغيير
 .ٕٕٔ, ص ٜٜٙٔ,  اآلداب كمية

, اطروحة دكتوراه ,  ٜٓٛٔ – ٜٛ٘ٔلسياسي في تنمية المجتمع العراقي في صالح سمير نصار, اثر ا - (ٖٕ)
؛ غصوف ٕٕٚ؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, ص ٜٛ,  ص  ٜٜٗٔكمية االداب , جامعة بغداد ,
 . ٖٕٔمزىر, المصدر السابؽ, ص 



نما صب كؿ االىتماـ عمى مجاؿ التعميـ تطور في مؤسساتو   العاـ أو محاولة التوسع فيو وا 

 (. ٕٗ)بالمقابؿ  أىمؿ جانب التعميـ الميني

بتنفيذ  ٖٜٙٔدارة المحمية بجيودىا الطيبة في ميداف التعميـ إذ قامت في سنة استمرت اإل           

  ,واإلعدادية ,والمتوسطة,تدائية خطة الحكومة بتوفير التعميـ المجاني لممواطنيف لممرحمة االب

والمواـز المدرسية مف خبلؿ حصة اإلدارة المحمية مف منحة التعميـ االبتدائي  ,وتوفير الكتب

( 6٘ٛٙٓٙٔ( دينار , والقسط الثاني كاف قدره )6ٕٖٙٙ٘كانت )ٖٜٙٔ)القسط األوؿ( لسنة 

الذي الحقت بو  ٖٜٙٔ( سنة ٗ٘دينار مف خبلؿ سيرىا عمى قانوف اإلدارة المحمية المعدؿ لرقـ )

 . (ٕ٘)المدارس االبتدائية ورياض األطفاؿ ومحو األمية 

في إعادة بناء وترميـ وتبميط ساحات المدارس ٖٜٙٔوقامت اإلدارة المحمية في سنة        

( لمواء وافتتاح المدارس الجديدة, وبمغ عدد السػاحات المدرسية التي تـ  البنيف والبناتاالبتدائية )

(ساحات مدرسية فػي مناطؽ مختمفة مف المواء, وتشكمت المجاف المشرفة عمى ىذه ٛميطيا )تب

عماؿ ببعض األلمواء  دارة المحمية عيدت اإلدارات المحمية لؤلقضية والنواحي. و شاريع مف اإلالم

ت بيف ( تنوعٙالى عدد مف المقاوليف في المواء لمقياـ بيا بالنيابة عنيا وبمغ عدد ىذه المقاوالت )

,أما مف ناحية  (ٕٙ)ة لممدارس جسيأوبناء  بنايات المدارس, وترميـ جديدة لممدارس, انشاء اجنحة

ن ٖٜٙٔإنشاء مدارس جديدة فمـ تنشئ اإلدارة المحمية لسنة  ما قامت في مدارس جديدة وا 

                                                           
بغداد  –ة الحكومة , مطبعٜٜٙٔ-ٜ٘ٙٔوزارة التخطيط ,اإلطار التفصيمي لمخطة االقتصادية الخمسية  -(ٖ)

؛ ٕٕٚ؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, ص ٜٛ؛ صالح سمير نصار, المصدر السابؽ, ص  ٕٕٓص
 .ٖٕٔغصوف مزىر, المصدر السابؽ, ص 

(, ميزانية لواء الحمة لمتعميـ ٜٕٗ)د.ؾ.و( ممفات وزارة التربية والتعميـ, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) -(ٕ٘)
,  الحمة الجديدة ,كتاب وثائقي أصدرتو متصرفية لواء الحمة بمناسبة  ٚ -ٗ, صٜٗٙٔ-ٖٜٙٔاالبتدائي لسنة 

 . ٓٗ, صٜٗٙٔ, د, مط ,سنة ٜٛ٘ٔتموز المجيدة ٗٔالذكرى السادسة لثورة 
 .ٕٔسابؽ , ص الالمصدر د . و . ؾ ,   -(ٕٙ)



لواقعة ( والتابعة إلى اإلدارة المحمية وأٔٙمف الدور السكنية المرقمة ) بأخذ عددٍ  ٖٜٙٔ/آب/ٕٙ

( ٕٔٔفي حي بابؿ التي كاف يسكنيا الحاكـ )حسف التكريتي ( , والدار المجاورة ليا المرقمة )

التي كاف يسكنيا الميندس )السيد جميؿ المعروؼ(, لكي تتخذ بناية موحدة لمدرسة ابتدائية ,

 , (ٕٚ)لمبنات 

حدة لمدرسة ( لتكوف بناية مو ٕٓٔ,  ٜٔٔبتخصيص الداريف المرقمتيف )  وكذلؾ قامت   

 أحداث الواقعة في حي قاضي جبراف ,والتي كاف يشغميا السيد كاظـ عبد الحسيف والدار الثانية

وقد صرفت اإلدارة المحمية , مبلحظ اإلدارة العامة   (وينيالقز  السيد جواد )كاف يشغميا التي

اف ذلؾ عمى (دينار وكٓ٘ٚٔعمى تجييز وتأثيث المدارس االبتدائية الحديثة والقديمة مبمغ )

( ٓٓ٘ٔ) :  ثاثتضمف األ , اذٖٜٙٔ حساب اإلدارة المحمية عف طريؽ )المناقصة (لسنة 

( سبورة ٓ٘ٔ( خزانة خشبية مزججة, )ٓ٘ٔ( أريكة, )ٓٓٔ( رحمة صغيرة ,)ٕٓٓٔرحمة كبيرة, )

منضدة ( كرة ٕٓ( كرسي معمميف, )ٕٓ٘( منضدة دائرية الشكؿ, )ٓٗ(منضدة معمميف ,)ٕٓٔ,)

(دينار ٓٓٓٔ( دينار لمادة البرؽ والبريد , و )ٓٓ٘وكذلؾ تـ صرؼ ) , انة حديدية(خز ٓٔ, )

 (إبراىيـ عاجؿ)وقامت اإلدارة المحمية برئاسة السيد  , (ٕٛ) ألجور الماء والكيرباء واالضاءة

( مدارس ابتدائية في المواء لسنة ٘مدير التربية بافتتاح ) (عوني الصالحي)متصرؼ المواء والسيد 

لمعرفة )لمبنيف (في مدرسة ا, وىي  ( مختمطةٕو) لمبنات( ٔو) لمبنيف(مدارس ٕ)   :منيا ٖٜٙٔ

وىب )لمبنات (في مركز  مدرسة آمنة بنتو  مدرسة الجياد )مختمطة (في الكفؿ و مركز المواء 

                                                           
 .٘ٔ, ص نفسوالمصدر د . و . ؾ ,  -(ٕٚ)
-ٖٜٙٔ(, متصرفية لواء الحمة لسنة ٛؿ/ٛ/ٖري ثاني, رقـ الممفة ),)د.ؾ.و( ممفات وزارة الداخمية ,جميو  -(ٕٛ)

 . ٚٔ, ص ٜ٘ٙٔ



مدرسة العمياء )لمبنيف و  مطة (في المسيب ناحية جرؼ الصخر مدرسة العودة )مخت, و المسيب

  (ٜٕ).  المواء مركز في الواقعة(لمبنيف) الصادؽ األماـ مدرسة و ب ناحية السدة (في المسي

دارة المحمية في ميداف التعميـ االبتدائي سنة تقوـ بيا اإلشيدت اعماؿ الترميـ والبناء التي        

 فقد  ٜٗٙٔنموا واضحا  بسبب ازدياد المخصصات المالية لئلدارة المحمية لمواء لسنة  ٜٗٙٔ

 دينار ألؼ (6ٖٓٓٓٗٔت حصة المواء مف منحة التعميـ االبتدائي ىي القسط األوؿ كاف ) بمغ

والكيرباء ,وأجور الماء  ,والقرطاسية ,إلنشاء المكتبات المدرسية وتأثيثيا وتاميف الكتب عراقي

لتغطية خدمات التعميـ االبتدائي   عراقي دينار ألؼ (6ٜٖٛٙٓٓوأجور النقؿ ,والقسط الثاني),

  (ٖٓ)وشراء األثاث المدرسية ولواـز الزراعة ,وتخصيص الجوائز,مؿ إنشاء المدارس الجديدة وتش

(مدرسة ابتدائية ٛٗإلعادة بناء ) ٜٗٙٔوقد بذلت متصرفية المواء جيودا كبيرة في سنة       

 (ٕٓٓ٘الطابوؽ بكمفة مقدارىا ) بنية مفوجعميا مدارس م والطيف  كانت مبنية مف الصرائؼ

( دينار عراقي, والمدارس ٓٓٓٓٗٔار عراقي لكؿ مدرسة ومجموع ىذه الكمفة ىي )دينالؼ 

 -المشمولة ىي  :

 ,والرجاء  ,والجوذر ,والرارنجية  ,والعوادؿ , وقوجاف  ,والفياضية  ,وقرطبة  ,مدرسة النخيمة 

والميمونة , بارة والع ,والعميرية  ,والمزيدية  , والطميعة ,وأبو طرفة  ,والقيرواف التيسير ,والتجدد 

 ,والرصافي  ,وااليماف  ,واالبتياج  ,والكويخات  ,والعزة  ,وبني سالة  ,والفتوة  ,والمنفياف  ,

                                                           
 .   ٖالمصدر السابؽ , ص, اإلحصاء شعبة, مديرية تربية بابؿ, والتعميـ التربية وزارة -  (ٜٕ)
-ٖٜٙٔ لعاـ االبتدائي التعميـ ميزانية(, ٜٕٓ) الممفة رقـ, ثاني جميوري, التربية وزارة ممفات( و.ؾ.د) - (ٖٓ)

وزارة الداخمية ,الحمة الجديدة ؛  ٚٔ ص, ٜٗٙٔ سنة االبتدائي التعميـ منحة مف الحمة لواء حصة, ٜٗٙٔ

 .  ٔٗ - ٓٗصالمصدر السابؽ , ,



  ,واالماـ عوف  , والمكاـر  , وابف خمكاف ,والنجيمة  ,والخواص  ,والخميسية  ,والمستنصرية 

واالفبلذ , والعويديف  , والمأموف  ,والثقافة  ,والمتنبي  ,والمعري  , ومحطة الشريفية  , والجزائر

واألماـ الخضر  , والجميعات  , وابف سيناء , وابف بطوطة  ,وأبو شمب  , والقبس  , والنور  , 

 (ٖٔ)والوعى . , 

قامت مديرية التربية باالتفاؽ مع اإلدارة المحمية في تعييف محبلت المدارس االبتدائية قد و      

دامة أبنية المدار  ضافة األجنحة الضرورية ليا لسد  حاجاتيا , وقد عند فتحيا وا  س وصيانتيا وا 

صرفت عمى ذلؾ مبالغ طائمة جدا, وىذه األعماؿ كانت عمى حساب ميزانية اإلدارة المحمية لسنة 

( ٙ( مشاريع لبناء اجنحة مدرسية و)ٗ( مشروع منيا: )ٔٔعماؿ المحمية  بػ)ثمت األ, وتمٜٗٙٔ

 . (ٕٖ)تبميط ساحة مدرسية واحدة  فضبًل عفمشاريع ترميـ مدارس, 

خرى كانت عمى حساب الخطة أ( مشاريع عمرانية ٛتـ تنفيذ ) نفسيا  السنة في و        

جنحة أضافة ا  س جديدة و وقد تنوعت ىذه المشاريع بيف انشاء مدار         االقتصادية التفصيمية 

( مف المدارس ٘تتاح )و تـ اف, ف دفف وتبميط ساحات بعض المدارس فضبًل ع  ىخر ألمدارس 

عوني )ومدير تربية المواء السيد  (ىادي عمي العبادي)االبتدائية بحضور كؿ مف متصرؼ المواء 

 النسور )لمبنيف ( في مركز المواءافتتاح مدرسة  ( مختمطة:ٖو ) بنيف ( لمٕ,  منيا : )(الصالحي

لمبنيف (في مركز المعتز )افتتاح مدرسة ابف , و  مدرسة المفاخر )مختمطة(في الكفؿ افتتاح , 

افتتاح ,  في قضاء الياشمية ناحية الشوممي افتتاح مدرسة الخضراء )مختمطة( , المحاويؿ 

 المدارس عدد بمغت وبذلؾ مدرسة البواسؿ )مختمطة( في قضاء المسيب ناحية اإلسكندرية

                                                           
  ٕٗ, المصدر نفسة , ص- ((ٖٔ
, ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔ لسنة الحمة لواء ميزانية( ٛ/ؿٛ/ٖ) الممفة رقـ, الداخمية وزارة ممفات(و. ؾ. د)  -  (ٕٖ)

  . ٕٓص



  لمبنيف مدرسة(ٜٚٔ) منيا  ابتدائية مدرسة(ٕ٘ٗ: ) ىيٜٗٙٔ لسنة المواء في االبتدائية

  .( ٖٖ)  لمبنات ابتدائية مدرسة(ٛٗ)و

نشاء الصفوؼ  ,استكممت اإلدارة المحمية بأنشاء األجنحة المدرسية ٜ٘ٙٔفي سنة و       وا 

( مدرسة ٕٔضيفت ليا االجنحة )أدارس التي مذ بمغ عدد الإ, الجديدة وترميـ المدارس االبتدائية

( صفوؼ في ناحية االسكندرية, وبناء ٗء )(مدارس في ناحية السدة وبناٚفضبًل عف ترميـ )

( مدارس ٓٔوتـ افتتاح )(ٖٗ) يف( في مدرسة المفرؽ بالسدة, وترميـ مدرسة اليندية لمبناتف  )صَ 

( ٖ( لمبنات و)ٕو) بنيف لم (٘منيا ) (عوني الصالحي)ابتدائية بحضور مدير التربية المواء 

لمدارس التي تـ افتتاحيا في مركز قضاء موزعة عمى مناطؽ مختمفة  مف لواء فكانت امختمطة. 

,  مدرسة األماـ الحسيف )لمبنيف (, و   مدرسة االستقبلؿ )لمبنيف ( مدارس ىي :   ٗالحمة 

سة الحكمة )مختمطة ( في أبو افتتاح مدر و  مدرسة الرسوؿ )لمبنيف(, و مدرسة النظامية )لمبنات ( و 

أربعة  افتتاح, و اشمية ناحية الشوممي  قضاء الي افتتاح مدرسة أسمرة )لمبنيف( في, و غرؽ 

مدرسة عكاظ )مختمطة( في و  , مدرسة عقيؿ )لمبنيف(  مدارس ابتدائية  في قضاء المسيب وىي 

رسة الواجد )مختمطة( في مد,و  ناحية السدة شور )لمبنات (في آمدرسة , و ناحية جرؼ الصخر 

(مدرسة ٕٕ٘) ٜ٘ٙٔفي المواء لسنة عدد المدارس االبتدائية  بمغفقد وبذلؾ  سكندريةناحية اال

 .( ٖ٘)  ابتدائية

                                                           
 االحصاء شعبة,  بابؿمحافظة  تربية مديرية؛ وزارة التربية ,    ٓٗص,  السابؽ المصدر, الجديدة الحمة-(ٖٖ)
 .٘ص,  السابؽ المصدر,
 .  ٙ,  ,شعبة اإلحصاء ,المصدر سابؽ  العامة لمتخطيط التربوي , مديرية ال,, وزارة التربية  -(ٖٗ)
ص . ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔالمصدر سابؽ ,  شعبة االحصاء ,  ظة بابؿ,وزارة التربية والتعميـ ,مديرية تربية محاف-(ٖ٘)
,مطبعة الحكومة   ٜ٘ٙٔوزارة التخطيط ,دائرة اإلحصاء المركزية ,المجموعة اإلحصائية السنوية العامة لسنة؛  ٙ

 .ٖ٘؛ ىديؿ عبد جواد الجبوري, المصدر السابؽ, ص ٕٗٔ-ٙٓٔ, ص



(مدارس ابتدائية في المواء منيا ٗقامت مديرية تربية المواء بافتتاح ) ٜٙٙٔوفي سنة         

مدرسة الفرات )لمبنات وكانت بواقع ثبلث مدارس في مدينة الحمة  وىي لمبنات (ٔو) ,( لمبنيفٖ)

المجتبى   . فضبًل  عف افتتاح مدرسةالشيامة )لمبنيف( مدرسة و مدرسة المضرية )لمبنيف ( , و (

   .(ٖٙ))لمبنيف( في قضاء الياشمية ناحية المدحتية 

بمواصمة االىتماـ بالتعميـ االبتدائي بصورة  (ٜٚٙٔ )واستمرت اإلدارة المحمية سنة       

صرفت  يعراق دينار الؼ( ٖٕٓٓمرضية حيث بمغت مصروفات التعميـ االبتدائي لتمؾ السنة )

نشاء التوسعات  عمى شؤونو المختمفة بما يؤمف المصمحة العامة قدر اإلمكاف مف بناء المدارس وا 

( اجنحة مدرسية, فضبًل عف بناء سياج ومرافؽ صحية ٘نشاء )ا  ( مدرسة و ٗٔذ تـ ترميـ )إ ,فييا

ية لممدرسية المضرية في الحمة. وكانت ىذه المشاريع عمى حساب الخطة االقتصادية الخمس
(ٖٚ). 

في أقضية ومناطؽ متفرقة  نفسيا السنة وفي ( مدارس ابتدائية ٜ)وافتتحت االدارة المحمية       

( المدارس في مدينة ٖوكانت بواقع )(مختمطة ٕو) بناتلم (ٖو) بنيف( لمٗفي المواء منيا )

)لمبنيف(  مدرسة الشيامة , و  مدرسة المضرية )لمبنيف (,و  مدرسة الفرات )لمبنات (الحمة,وىي 

مدرسة شط  , و مدرسة المجتبى  )لمبنيف( كما تـ بناء مدرستيف في قضاء الياشمية, ىما :

مدرسة , وافتتاح اربع مدارس في قضاء المسيب ىي : ناحية المدحتية  العرب )لمبنات ( في

                                                           
,  العراؽ جميورية تموز/  ٗٔ لثورة الثامنو ذكرى في األلوية تواحتفاال والبمديات المحمية االدارات منجزات-(ٖٙ)

  . ٛٛ ص,  ,  الداخمية وزارة
, الشعب مطبعة, تموز ظبلؿ في الحمة لواء متصرفية أعماؿ, تموز ظبلؿ في الحمة, الحمة لواء متصرفية-(ٖٚ)

 ٓ. ٕٔص, ٜٛٙٔ سنة, بغداد



مدرسة  , وي ناحية جرؼ الصخر مدرسة المعري )مختمطة( فية و ناح في الحرية )مختمطة(

 .    (ٖٛ)مدرسة الصديؽ )لمبنيف( في ناحية اإلسكندرية ,و  ناحية اإلسكندرية .)لمبنات ( في  الخنساء

 ٜٛٙٔقامت اإلدارة المحمية سنة  ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔوفي أواخر العيد الجميوري الثاني سنة      

باألعماؿ العمرانية إلنشاء المدارس االبتدائية حيث بمغت حصة التعميـ االبتدائي مف مخصصات 

(  6ٕٕٕٕٚ٘( دينار لترميـ وصيانة المدارس االبتدائية, و) 6ٕٕٕٗٔدارة المحمية لتمؾ السنة )اإل

عدد األعماؿ العمرانية التي قامت بيا اإلدارة المحمية لسنة  بمغإلنشاء المدارس االبتدائية و دينار 

( مشروعًا إلنشاء مدارس ٚٔعمى حساب )الخطة االقتصادية الخمسية ( وعددىا )(ٜٛٙٔ)

 . (ٜٖ)صؼ ٕٔ-ٙجديدة وقد تباينت ىذه المدارس بعدد صفوفيا مف 

والمواـز المدرسية فقد تـ تسميـ األثاث المعطاة  المدارس االبتدائية  بالنسبة إلى األثاثاما و     

( دينار, حيث وزع المخزف االبتدائي ٕ٘ٙٙ٘بالتعيد خبلؿ تمؾ السنة وسددت أثمانيا البالغة )

لمناضد وكراسي المعمميف, ومف المفروشات مف الكنبار والمدافئ وزعت األثاث مف الرحبلت وا

( دينار لسد أجور الياتؼ والكيرباء والماء في المدارس ٕٓٓٓحسب حاجة المدرسة, وصرفت )

 .(ٓٗ)االبتدائية

( مدرسة , ٛٔقد بمغ عددىا ) ٜٛٙٔأما الترميمات والتوسعات في المدارس االبتدائية لسنة      

(مدارس ابتدائية ٜوتـ افتتاح ) , (ٔٗ)( دينار عراقي 6ٕٕ٘٘ٓٔترميـ ىذه المدارس ) وبمغت كمفة

                                                           
وزارة التربية ,  , ٗٔة -ٖٔ,ص ٜٛٙٔداد , سنة متصرفية لواء الحمة , الحمة في ظبلؿ تموز , بغ -(ٖٛ)
 .  ٕٔ, شعبة االحصاء , المصدر سابؽ ,  تربية بابؿ مديرية ال
 .ٗٔ-ٖٔص المصدر نفسة ,  متصرفية لواء الحمة, الحمة في ظبلؿ تموز, بغداد,  -(ٜٖ)
 .ٕٓمتصرفية لواء الحمة , المصدر السابؽ , ص -(ٓٗ)
 . ٘ٔ, صنفسو في ظبلؿ تموز, المصدر لحمة متصرفية لواء الحمة, ا  -(ٔٗ)



مدارس في  ٗبواقع  ( مختمطةٖناث و)( لئلٔو)  مبنيف( ل٘مواء منيا: )المختمفة  في مناطؽ

ة صفد مدرس, و  مدرسة العدؿ )لمبنيف( ,و   مدرسة بدر الكبرى )لمبنات ( مدينة الحمة ىي 

, فضبل عف افتتاح مدرستيف في قضاء مدرسة األصمعي )لمبنيف( و  , المواء)لمبنيف( في مركز 

, ة )مختمطة ( في ناحية جرؼ الصخر مدرسة القنيطر  ,ومدرسة يافا )لمبنيف( المسيب ,ىما :

الحبوبي افتتاح مدرسة , و  ي قضاء الياشمية ناحية الشوممي مدرسة البيادر )مختمطة ( فوافتتاح 

وبذلؾ بمغت  عدد  افتتاح مدرسة المجاىد )لمبنيف( في أبو غرؽ و  ,)مختمطة ( في الكفؿ 

 .(ٕٗ)  (مدرسة ابتدائيةٕ٘ٚ) ٜٛٙٔالمدارس االبتدائية في المواء لسنة 

 اإلعمال العمرانية لدور المعممين والمعممات خالل سنوات الحكم الجميوري -ب 

 ( :8591 -8551الثاني )االول و 

لما يقوـ بو المعمـ مف تثمينًا منيا التعميمي و  مبلؾبال  ٜٛ٘ٔ تموز ٗٔاىتمت حكومة           

وتجسيدًا ليذا  في تربية االجياؿ وتوجيييـ نحو المستقبؿ  مسؤوليات تربوية وتاريخية جبارة

, والقرارات التي  ٜٓٙٔاالىتماـ الثورة بذلؾ مف خبلؿ المؤتمر الخاص بالتربية, والتعميـ لسنة 

ادر التعميمي الضمانات الضرورية كالتقاعد المناسب لمعيش صدرت عنة بخصوص منح الك

                                                           
 وزارة, العراقية الجميورية؛ المصدر السابؽ,  شعبة االحصاء ,   ,تربية بابؿ , مديرية  وزارة التربية -(ٕٗ)

 بغداد, الحكومة مطبعة, ٜٚٙٔ لسنة العامة السنوية اإلحصائية المجموعة, المركزية اإلحصاء دائرة, التخطيط

 المصدر, الجبوري ىديؿ ؛ٖٕص, تموز ظبلؿ في الحمة, الحمة لواء تصرفيةم, ٖٚٗ-ٜٕٗص, ٜٛٙٔ سنة,

  .ٗ٘ ص, السابؽ



بكرمة ,والرعاية االجتماعية, والصحية , وتوفير حرية التنقؿ األداء الواجب الوظيفي بكؿ أمانة 

 ,(ٖٗ)ومعالجة مشكمة السكف التي عانت منيا شريحة المعمميف  

يات الصادرة مف الحكومة العراقية ومف ىذا المنطمؽ شرعت اإلدارة المحمية ووفؽ التوجي         

 ةوقد خصصت اإلدارة المحمية في سن بإنشاء الدور السكنية لممعمميف واعطاىا بالمجاف ليـ

( دور بواقع داريف ٓٔوالتي بمغ عددىا ) ,ألنشاء الدور السكنية( دينار ٜ٘ٓٔٔ)ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ

 .(ٗٗ)ؿوالكف, في كؿ مف: قضاء المسيب, اليندية, االسكندرية, المدحتية 

, فخصصت ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔاستمرت اإلدارة المحمية ببناء الدور السكنية لممعمميف لمعاـ و      

( 6ٕٚٔ6ٕٔٛٗٔ) نفسيا  اإلدارة المحمية إلنشاء عشريف دارًا سكنيا في المواء في السنة المذكورة

فقد خصصت اإلدارة المحمية  ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔأما في سنة  ,دينار إلنشاء تمؾ الدور السكنية

( دينار ٕٓٓٓ/ٓٓٓ( دينار إلنشاء ثمانية عشر دارًا لممعمميف في المواء , و)ٓٓٛٛٔ/ٓٓٓ)

 .(٘ٗ)إلنشاء داريف لممعمميف في جرؼ الصخر

قامت مديرية التربية في لواء الحمة وبالتعاوف مع متصرفية المواء بإنشاء دور سكف      

 ارة المحمية مبمغ قدرهاإلد , وقد كمؼ ىذا المشروعٖٜٙٔلممعممات في جرؼ الصخر سنة 

( في ٜٗٛٓٔاقترحت مديرية التربية في المواء بكتابيا المرقـ ) ٜٗٙٔ( دينار, وفي سنة ٓٓ٘ٔ)

اإلدارة العامة ,بتخصيص إحدى الدور التابعة لئلدارة المحمية  –إلى وزارة الداخمية  ٜٗٙٔ/ٜ/ٓٔ

في الوقت  لي المدينةفي حي بابؿ لغرض إشغاليا مف قبؿ المعممات والمدرسات مف غير أىا

                                                           
,  ,متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر  ٛٛص المصدر سابؽ , عبد الكاظـ شندؿ عيسى , -(ٔ)

 .ٙٙ,صالمصدر سابؽ , 
 .  ٓٗٔ, ص  سابؽ امنة عودة,  المصدر  -((ٗٗ
 . ٚٗ , ص ٕٗٔٓحمد  الحسيني , المصدر السابؽ  ,   عدناف عبد الحسيف -(٘ٗ)



ولـ تقـ اإلدارة المحمية  لمواء الحمة بإنشاء دور سكنية جديدة لممعمميف لمسنوات البلحقة  نفسة

 . (ٙٗ)واكتفت بالدور السكنية التي أنشأتيا سابقاً ٜٚٙٔو ٜٙٙٔو ٜ٘ٙٔ

 -: 8591-8551واقع  المكتبات العامة والمدرسية في لواء الحمة لممدة   -ج  

المكتبات المدرسية في عموـ العراؽ وفي لواء الحمة خاصة خبلؿ العيد الجميوري انتشرت      

عمى التعميـ وبوصفيا مف أركاف الثقافة العامة لمناس  كبير بعد اإلقباؿ  ( ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔاألوؿ)

وأصبحت ىذه المكتبات المدرسية تحت رعاية لمحصوؿ عمى معرفة العمـ  ومنفذا رئيسيًا لمتعميـ, 

حيث نصت  ٜٜ٘ٔ( لسنو ٚ٘التربية والتعميـ المرقـ ) ةمحمية استنادًا إلى قانوف وزار الاإلدارة 

عمى االىتمام بالمكتبات العامة وتطويرىا وأعطيت ميمة تطويرىا إلى المادة السابعة منو "

مف خبلؿ تجييزىا بالكتب ومختمؼ  " في الويات المدن العراقية  الفنية مديرية الشؤون

عداد المختصيف ال دارة تمؾ المكتباتالمجبلت والمطبوع  ,(ٚٗ)ات الثقافية وا 

المؤتمر األوؿ )ألمناء المكتبات المركزية العامة العراقية( في مدينة  ٜٓٙٔشباط ٛوفيانعقد   

العمارة و حضر ىذا المؤتمر جميع أمناء المكتبات المركزية العامة في األلوية العراقية ومف بينيا 

                                                           
, لواء ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔ( ميزانية التعميـ االبتدائي مف ٛؿ/ٛ/ٖ)د.ؾ.و(, ممفات وزارة الداخمية, رقـ الممفة ) -(ٙٗ)

 .ٖٖ-ٛٔ,  صٖٜٙٔالحمة, ـ/ أنشاء سكف لممعممات, في 

, الجميورية ٕٙٓبغداد ,ص –ة الحكومة , مطبعٜٜ٘ٔوزارة العدؿ ,مجموعة القوانيف واألنظمة لسنة  - (ٚٗ)

العراقية, وزارة التربية والتعميـ, تنظيـ المكتبات المدرسية الحديثة ,أعداد مدير المكتبات المدرسية والعامة , أشراؼ 

, ىديؿ عبد الجواد  ٖٓ, ص ٜٜ٘ٔبغداد ,سنة –, مطبعة وزارة التربية والتعميـ ٔمديرية المناىج والكتب ,ط

 .  ٘٘صدر السابؽ, ص الجبوري ,الم



السيد )كاظـ عمي(,تضمف منياج ىذا المؤتمر ىو  الحمة  لعامة لمواءأميف المكتبة المركزية ا

 , (ٛٗ)لممكتبة والخدمات المكتبية والنشاط المكتبي لؤلعماؿ مناقشو المبادئ واألسس العامة

واستعانت المجنة الفرعية لممكتبات العامة والمدرسية بالسيد )كاليا ( خبير اليونسكو في     

عامًا عف تطوير الحركة المكتبية في العراؽ كما يراىا ىو  المكتبات حيث وضع مخططاً 

  -ولخص ذلؾ في تقريره المتضمف النقاط التالية:,

ضرورة تشريع قانوف لمتنظيـ المكتبي في العراؽ يقـو عمى أساس توحيد الخدمات المكتبية  -ٔ

 الموزعة بيف مختمؼ الدوائر والمصالح الحكومية واألىمية .

ىيأة مركزية عميا تناط بيا مسؤولية تمويؿ وتوحيد مختمؼ الوحدات  ضرورة استحداث -ٕ
الذي ة في الببلد المكتبات العامة والمدرسي يما عف التقرير المكتبي الذي وضعو مدير أالمكتبية, 

أكد عمى أىمية المكتبات وضرورة وصؼ المكتبة المدرسية بأنيا مكمبل لممنيج المدرسي ألنيا 
عمى المطالعة وتوليد الرغبة لديو عمى اإلقباؿ عمى التعميـ مف الكتب ببل تستيدؼ تعويد الطالب 
 , (ٜٗ)وتجعميـ يشعروف بالمسؤولية ويحترموف حقوؽ اآلخريف,مدرس كما تيذب ذواتيـ 

والذي تـ  ,عبد الكريـ قاسـ الزعيـ  وفي السنة نفسيا تـ عقد المؤتمر األوؿ لمتربية والتعميـ برعاية
 , ىـ ما توصؿ إليو المؤتمر حوؿ المكتبات المدرسيةأو ,المكتبات وما تحتاجو فيو مناقشة  أمور 

 ىي :

 , (ألؼ دينار لشراء الكتبٕٓ٘زيادة المخصصات المكتبية المدرسية في الميزانية عف ) -ٔ 
 واألثاث والمواـز المدرسية لؤلعواـ الخمسة المقبمة.

                                                           
ألمناء المكتبات المركزية العامة العراقية,  ,  ٜٓٙٔلسنة   مجمة المعمـ الجديد, مقررات المؤتمر األوؿ -(ٛٗ)

 . ٘٘, ىديؿ جواد الجبوري , المصدر السابؽ, ص ٘ٗٔ-ٜٔٔ,صٓٔ, جٖٕمج

, المكتبات المدرسية, ٜٓٙٔميـ سنة وزارة التربية والتعميـ, مقررات وتوصيات المؤتمر األوؿ  لمتربية والتع -(ٜٗ)
 . ٜٓص 



 (فمس. ٓٓٔبدال مف ) (فمساً ٕٓ٘انوية )والث ,جعؿ تبرعات المكتبة مف قبؿ طبلب المتوسطة -ٕ

(دينارًا بدال ٕٓٔمفاتحو وزارة المالية التخاذ ما يمـز لجعؿ الحد األقصى لراتب أميف المكتبة ) -ٖ
 ( دينارًا .٘ٙمف )

 ,مساعدات المقدمة مف قبؿ وزارة المعارؼ لممكتبات األىمية العامة مف الناحية الفنيةالزيادة  -ٗ
 والمالية.

 حصة ال صفية لممكتبة في الجدوؿ المدرسي األسبوعي لمدراسة الثانوية. تخصيص -٘

 والمرشحيف إلدارة المكتبات كمما دعت الحاجة . ,والمدرسيف ,إقامة دورات صيفية لممعمميف -ٙ

دخاؿ الموضوع في مناىج دور المعمميف,توفير العناية البلزمة بعمـ المكتبات المدرسية  -ٚ  ,وا 
 .(ٓ٘)ت المناسب والمعممات في الوق

بموجبو والتي , ٜٓٙٔ( لسنة ٓٗوتدار المكتبات العامة حسب نظاـ المكتبات رقـ )     

أصبحت المسؤولية المالية واإلدارية لممكتبات العامة في األلوية عمى عاتؽ اإلدارة المحمية أما 

, ير مف التحسف مف الناحية الفنية فقد أنيطت مسؤوليتيا بوزارة التربية وأمف ىذا النظاـ الكث

والسيما مف حيث تأميف األبنية الحديثة والكتب  العراقية والتطوير في الحركة المكتبية في األلوية

الوفيرة واألثاث المريح, وقد سجمت المكتبات المدرسية في المواء خبلؿ العيد الجميوري تطورًا 

ضية والنواحي في جميع النواحي مف حيث العدد فقد ازداد عددىا عمى االق  واضحًا مف

في المواء جزء مف المحمي , ومف ناحية الكتب واألثاث لممكتبة فقد خصصت اإلدارة (ٔ٘)المواء

التخصيصات المالية لمتعميـ االبتدائي والعاـ لسد النقص الذي تحتاج إليو المكتبات مف لواـز 
                                                           

؛ عبد ٘ٚٔ, ص  ٜٓٙٔوزارة التربية والتعميـ, مقررات وتوصيات المؤتمر األوؿ  لمتربية والتعميـ سنة -(ٓ٘)
الفتاح جممبراف ,عبد الكريـ األميف وآخروف, المكتبة المدرسية العراقية "نشأتيا ومستمزماتيا ودورىا في التربية 

 . ٓٙبغداد, ص – ٜٓٚٔ, مطبعة وزارة التربية والتعميـ ,سنة ٔالتعميـ ", ط
, , المصدر السابؽ ٜٓٙٔ  سنة والتعميـ لمتربية  األوؿ المؤتمر وتوصيات مقررات,  والتعميـ التربية وزارة-(ٔ٘)

 . ٛٚٔص 



والمديرية لتربية المواء, وزارة التربية والشيرية, وبتشجيع مف ,والنشرات والمجبلت السنوية  ,الكتب

 ٜٓٙٔالمواء التي بمغت في سنة  مدارس إنشاء عدد مف المكتبات العامة والمدرسية في فقد تـ

(مكتبة مدرسية ٘٘ٔحسب اإلحصاء الثقافي السنوي لممكتبات المدرسية االبتدائية في المواء)ب
(ٕ٘). 

في لواء الحمة  ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔلدراسيعدد المكتبات المدرسية لممدارس االبتدائية لمعاـ ا وبمغ     

شيدت حركة مكتبات المدارس الثانوية  ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔوفي العاـ التالي  ( مكتبة,ٛٛٔ)

ودور المعمميف تطورًا واسعًا خبلؿ تمؾ السنة حيث ارتفع عدد المكتبات إلى  ,والمينية,

كما كانت  بيف فئات المجتمع الحمي , وسعتيا  (مكتبة, وىذا يدؿ عمى انتشار الثقافةٕ٘)

تبات الخاصة بيا وكانت أيضا ودور المعمميف تضـ عدد مف المك ,المدارس الثانوية والمينية 

وقد شيدت المكتبات في لواء الحمة تطورًا كبيرًا خبلؿ العيد الجميوري  ,عمى االقضية ةموزع

المواء مع اإلدارة المحمية في  لمواء الحمة فقد كثفت مديرية التربية ,ٜٛٙٔ -ٖٜٙٔالثاني 

وتأثيث  ,والعامة في المواء ,أعماليا العمرانية التي شممت بناء العديد  مف المكتبات المدرسية

, ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔوشراء الكتب الجديدة ليا  خبلؿ العيد الجميوري الثاني , المكتبات المدرسية 

( ٓٓ٘( دينار وخصصت )ٖ٘ٙٗنشاء مكتبة عامة في الياشمية بكمفة )إتـ  ٖٜٙٔففي سنة 

(دينار لتأثيث المكتبة العامة في اليندية وىي ٓٓٔٔينار لتأثيث المكتبة , وخصص مبمغ قدرة )د

دينار لشراء الكتب الؼ ( ٓٓ٘ٔخصص مبمغ قدره )و لى سابقتيا, إحديثة اإلنشاء وكبيرة قياسا 

دينار إلكماؿ تأثيث المكتبة  الؼ (ٓٓ٘الجديدة  ليذه المكتبة, كما خصصت أيضا مبمغ قدره  )

                                                           
, دائرة اإلحصاء  ٕٖٛ,المكتبات العامة ص ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔلسنة  ثقافيوزارة التخطيط ,اإلحصاء ال -(ٕ٘)

؛ ىديؿ عبد الجواد  ٔٔٔ-ٓٔٔ,صٖٜٙٔ-ٕٜٙٔالمركزي ,نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة 
  ٛ٘الجبوري , المصدر السابؽ , ص 



دينار  الؼ (ٓٓ٘و) ,( دينار لشراء الكتبٓٓٗٔلمركزية في الحمة كما ارصد مبمغ قدره )ا

قامت اإلدارة المحمية عف طريؽ المناقصة العمنية و لبدالت االشتراؾ في المجبلت والجرائد , 

الحديدي المكوف مف  لمتعيدىا )السيد طارؽ شكري ( بتجييز المكتبات العامة والمدرسية باألثاث

 (ٖ٘)( دينار مف ميزانية اإلدارة المحمية في المواء ٜٚٔدوف مجرات وكمفة ذلؾ )مف مكتبًا ( ٕٓ)

 ٜٗٙٔ(لسنة ٖٔقامت اإلدارة المحمية لمواء عف طرؽ المقاولة رقـ ) ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔوفي سنة 

وكما مبيف  ,بتجييز المكتبة العامة في  الحمة باألثاث الحديدي عمى حساب اإلدارة المحمية لمواء

 (ٗ٘) (ٕدوؿ رقـ )في ج

 (٘٘)  8593يبين اثاث الذي جيزت بو المكتبة العامة في لواء الحمة سنة  (7جدول رقم )

 النوع                                         العدد

 سـ  مع وجو لينوليـ . ٘٘× ٓٓٔمكتب بدوف مجرات قياس  ٕٓ

 دوف يده مع مقعد وظير إسفنج .مف كرسي ثابت  ٛٗ

 ابت مع يده ذو مقعد وظير ومسند إسفنج  .كرسي ث ٔ

 انج ذات عشرة رفوؼ متحركة . ٕٚ×ٕٛخزانة حديدية ذات وجو واحد  ٛ

 مكتب دائرة ذو مجرات بوجو ليونيوـ . ٔ

 دوالب فردتيف ذو أربعو رفوؼ . ٕ

 سمة ميمبلت ٓٔ

                                                           
(, أعماؿ متصرفية لواء الحمة لسنة ٛؿ/ٛ/ٖ)د.ؾ.و( ممفات وزارة الداخمية, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) -(ٖ٘)

 .ٕٕ, صٖٜٙٔ/ٖ/ٖٕ

 . ٕٗالباحث باالعتماد عمى المصدر نفسو, ص( عمؿ ٕجدوؿ رقـ ) -(ٗ٘)
 الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد  المصدر نفسو .  - ((٘٘



ث الخشبية لممكتبة يبيف االثا (ٖأما األثاث الخشبية لممكتبة كانت كما مبيف في الجدوؿ رقـ )

ٜٔٙٗ (٘ٙ) 

 ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔوبذلؾ بمغت عدد المكتبات المدرسية االبتدائية في المواء لمسنة الدراسية      

 ( مكتبة , ٜٓٔ)

(مكتبات عامة , وعدد المكتبات ٖكزية في المواء لتمؾ السنة )وبمغت عدد المكتبات العامة والمر 

عداد المعمميف ) وقامت اإلدارة ,  (ٚ٘)(مكتبة مدرسية ٕ٘الرسمية لممدارس الثانوية والمينية وا 

نشاء المكتبات العام         .  ٜٙٙٔة وتجييزىا بالكتب في سنة المحمية بالصرؼ لتأثيث وا 

                                                           
 الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , د . و . ؾ , المصدر سابؽ . -  ٙ٘
 . ٛ٘, صالمصدر السابؽ الجبوري,  عبد الجوادىديؿ   - (ٚ٘) 

 النوع                                        العدد

 

منضدة مستديرة الوجو مف نوع فورميكا ومف الخشب الصاج وفؽ النموذج الموجود في  ٕ

 المكتبة العامة في لواء بغداد .

 نصؼ طقـ قنفات مع ماصتيف . ٔ

 مكتبة العامة في لواء بغداد .خزانة صغيرة لمفيارس وفؽ النموذج في ال ٕ

 صندوؽ  ثمج خشبي  . ٔ

 قماش ستائر كتاف ذو عرض ياردة واحدة  ٕٓٔ

 سكة ستائر مف النوع األبيض . ٖٓٙ



 ٜٓٙٔوعدد الكتب والمجبلت والنشرات فييا وعدد القراء   مدارس االبتدائيةال  في( يبيف عدد المكتبات ٗ جدوؿ)

– ٜٔٙٗ (٘ٛ) 

 عدد القراء عدد الكتب  والمجبلت  والنشرات المشطوبة عدد الكتب والمجبلت والنشرات عدد المكتبات بالمدارس االبتدائية السنة  
ٜٔٙٓ ٔ٘٘    ٜٖٙٔٙ ٕٕ ٕٜٚٓ 
ٜٔٙٔ ٔٛٛ ٕٜٖٚٔ ٚٚٔٗ ٖ٘ٔٙ 
ٜٕٔٙ ٔٚٙ ٜٖٚٚٗ ٕٜٔ ٜٖٙٛ 
ٜٖٔٙ ٜٔٓ ٜٔٛٙ٘ ٜٔ٘ٚ ٛ٘ٛٗ 
ٜٔٙٗ ٕٓ٘ ٕٜٛٚٙ ٖٕٔٗ ٖٖٛٙ 

, ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ, ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔ) عواـؤلحصاء التربوي للئلف التقارير السنوية أوالجدير بالذكر    

 حصائياتيا أي بيانات تخص المكتبات المدرسية.  إ( لـ تذكر في ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ, ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ

الثانوية  وعدد الكتب والمجبلت والنشرات فييا وعدد القراء  في مدارس المكتبات عدد يفيب( ٘)رقـ جدوؿ

ٜٔٙٓ - ٜٔٙٗ  (ٜ٘) 

المكتبات بالمدارس الثانوية والمينية  عدد المكتبات بالمدارس الثانوية السنة

 ودور المعمميف والمعممات

عدد الكتب والمجبلت 

 والنشرات

عدد الكتب  والمجبلت 

 طوبةوالنشرات المش

عدد 

 القراء

ٜٔٙٓ       

ٜٔٙٔ ٕٕ  ٔٙٛٛٗ ٚ ٜٓٓٚ 

ٜٕٔٙ ٕ٘  ٜٕٔٙٚ ٚ ٕٔٙٚٙ 

ٜٖٔٙ ٕ٘  ٖٗٓٛ٘ ٕٜٛ ٔٓٗٛٙ 

ٜٔٙٗ ٕٗ  ٕٜ٘ٔٚ ٜٔ ٜٛٛٙ 

                                                           
,  ٜٗٙٔ – ٜٓٙٔ, وزارة التخطيط , االحصاء الثقافي لسنة عمى الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد   - (ٛ٘)

 – ٜٙٔ,)  ٕٛ( , ص ٖٜٙٔ – ٕٜٙٔ؛ ) ٕٛ, ص  ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ؛االحصاء التربوي لسنة  ٕٓٔص 
  ٛ٘ص,  السابؽ المصدر, الجبوري الجواد عبد ؛ ىديؿ ٕٙ(, صٜٗٙٔ

 ص,  ٜٗٙٔ – ٜٓٙٔ لسنة الثقافي االحصاء,  التخطيط وزارةالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد  -((ٜ٘
 – ٜٙٔ,)  ٜٖ ص( , ٖٜٙٔ – ٕٜٙٔ) ؛ ٜٖ ص,  ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ لسنة التربوي ؛االحصاء ٕٓٔ

 .  ٛ٘ص,  السابؽ المصدر, الجبوري الجواد عبد ىديؿ ؛ ٖٚص(, ٜٗٙٔ



-ٜٜ٘ٔ, ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔ)لؤلعواـالتربوي  لئلحصاءوالجدير بالذكر اف التقارير السنوية        

ا أي بيانات تخص المكتبات حصائياتيإ( لـ تذكر في ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ, ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ, ٜٓٙٔ

 . لممدارس الثانوية  المدرسية

برنامج التغذية والصحة المدرسية خالل العيد الجميوري االول والثاني  -د    

8551-8591 :- 

التي أخذت عمى   ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔتـ تأسيس مديرية الوقاية الصحية العامة بعد ثورة        

ارتبطت بيا كؿ المؤسسات ذات العبلقة  إذ لعراؽئية في اعاتقيا اإلشراؼ عمى كؿ الخدمات الوقا

واإلشراؼ عمى  ,ارسمف خبلؿ قياميا بتعميـ الثقافة الصحية في المدالصحية بتقديـ الخدمات 

شعاعي لمرض التدرف في كؿ أنحاء العراؽ, وقد شيدت تمؾ المدة تبمور حمبلت المسح اإل

ى صعيد مكافحة اإلمراض السارية والمعدية ففي التعاوف مع منظمات الصحة الدولية والسيما عم

تـ تنفيذ حممة لتمقيح التبلميذ ضد الجدري وأجريت حممة التمقيحات الثبلثية  ٜٜ٘ٔشير آب عاـ 

المدارس االبتدائية وتشمؿ كؿ األطفاؿ المراجعيف لممستوصؼ الصحي المدرسي الذي  تمميذلكؿ 

ف المدينة وبيف األحياء السكنية وىو بذلؾ يحتؿ يقع في األطراؼ الشمالية مف الجانب الكبير م

بمشروع مكافحة  مديرية الوقاية الصحية العامة موقعًا مركزيًا بالنسبة لمدارس المدينة , و أسيمت

 ؼيسيووكالة اليون (ٓٙ) األمراض العينية والسارية بالتعاوف مع مشروع منظمة الصحة العالمية

                                                           
 منظمة الصحة العالمية , ىي واحدة مف عدة وكاالت تابعة لؤلمـ المتحدة متخصصة في مجاؿ  -  ((ٓٙ

. ومقرىا الحالي في جنيؼ, سويسرا,. وىي مسؤولة عف تأدية دور ٜٛٗٔأبريؿ  ٚالصحة. وقد أنشئت في 
قيادي في معالجة المسائؿ الصحية العالمية وتصميـ برنامج البحوث الصحية ووضع القواعد والمعايير وتوضيح 

, الموقع   ورصد االتجاىات الصحية وتقييميا الخيارات السياسية المسندة بالبّينات وتوفير الدعـ التقني إلى البمداف
 الموسوعو الحرة الويكبيديا .   



التمميذ جسـ نمو البدني شرطاف أساسياف لكسب ة وال, وبما أف التغذية الصحئٜٙٔعاـ  (ٔٙ)

 ٜٛ٘ٔاالوؿ  المناعة ضد األمراض حيث استمر مشروع التغذية المجانية خبلؿ العيد الجميوري

 التبلميذ وشمؿ ىذا المشروع معظـ المدارس االبتدائية األمر الذي أدى إلى شعور   ٖٜٙٔ –

النسبة لممدارس غير مشمولة بالتغذية , والى تغيبيـ عف مدارسيـ إذا ما قيس ب ةبالغبطة وقم

  ٜٜ٘ٔ سنة واقتصرت التغذية  التحسف الكبير في حالتيـ الصحية , وشدة انتباىيـ أثناء الدرس 

  صموف وبيضة واحدة إضافة إلى التمرالسكر و الحميب و الفي العراؽ ومنيا في لواء الحمة عمى 

حميب الو  ,المجفؼ والجبف  ,)الحميب تفقد شممالتغذية تحسنت  ٜٓٙٔأما في سنة   (ٕٙ)

الفواكة  و, التمر  , مضافا الى  جافةالباقبلء الو  ,حمصالواحدة و  ةضوبي ,صموفالو  ,سكرالو ,

  ( ,ٖٙ)  والتيف المكبوس(.,والزبيب  ,الطرية

عقـ بنسبة كأس مف اقتصرت التغذية عمى الحميب الم ٕٜٙٔوسنة  ٜٔٙٔأما في سنة       

سكر بنسبة لممدارس الواقعة عمى طرؽ المواصبلت وعمى الحميب المجفؼ وال ذتمميالحميب لكؿ 

ت ,أما بالنسبة إلى في المدارس غير الواقعة عمى طرؽ المواصبل تمميذ غرامات لكؿ  ٓٔربع 

 – ٜٛ٘ٔ سنويا وخبلؿ العيد الجميوري األوؿ المحمية لمواءدارة إلفقد خصصت ا كسوة التبلميذ 

                                                           
 United Nations Children's Emergency( اختصارا ؿ"UNICEFاليونسيؼ )باإلنكميزية: -  ((ٔٙ

Fundبفضؿ تصويت  ٜٙٗٔكانوف األوؿ / ديسمبر  ٔٔفي  ت " أو منظمة األمـ المتحدة لمطفولة. تأسس
الدورة األولى لمجمعية العامة لؤلمـ المتحدة. , كما كاف يعرؼ آنذاؾ تعنى ىذ المنظمة برعاية باإلجماع في 

االطفاؿ وتقديـ العوف والغوث ليـ وخاصة في الدوؿ النامية ودوؿ العالـ الثالث وتموؿ اليونسيؼ بواسطة 
 .  , الموقع  الموسوعو الحرة الويكبيديا  التبرعات الدوؿ المشاركة فييا 

صباح محمود محمد الخطيب ,مدينة الحمة الكبرى ووظائفيا وعبلقاتيا اإلقميمية )دراسة في األسس  -(ٕٙ)
محسف عبد  ؛ ٕٚٔ, ص  ٜٗٚٔبغداد, سنة  –,مكتبة المنار  ٔالجغرافية لمتخطيط الحضري واإلقميمي, ط

؛ غصوف مزىر  ٓٗٔ, صٜٜٚٔالصاحب المظفر ,التحميؿ المكاني لئلمراض المتوطنة في العراؽ, بغداد ,
 .  ٚ٘ٔالمحمداوي, المصدر السابؽ  ,ص 

 . ٗٗ, التغذية واالكساء ,ص ٕٜٙٔمتصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر سنة   -(ٖٙ)



االبتدائي تمبية متطمبات وحاجات التبلميذ الفقراء  اتيا المالية لمتعميـمف مخصص اً جزء  ٖٜٙٔ

 (ٗٙ) مف الكسوة , والمستمزمات المدرسية لمدارس المواء 

خبلؿ العيد الجميوري االوؿ المواء  مدارس كسوة التبلميذالو  يبف التغذية المدرسية( ٙ)جدوؿ 

(ٙ٘):- 

 السنة الدراسية العملطريقة  دينارة  الكمف

طالب ,  ٓٓٚٙ(مدرسة مجموع طبلبيا ٔٗتغذية كاممة ) 81511

 طالب . ٕٓٓٓٗوتغذية جزئية ؿ

ٜٔ٘ٛ-ٜٜٔ٘ . 

 ٕٓٓٓطالبا بالبدلة الشتائية الكاممة و أكساء  ٓٓٓٗأكساء  5111

 طالبة بالصدرية .

ٜٔ٘ٛ-ٜٜٔ٘ . 

 ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ إكساء الطبلب والطالبات بالمبلبس الشتائية 2119

 ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ مدرسة ٗ٘ٔلستيف مدرسة )تغذية جزئية ؿتغذية كاممة  4111

 ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ ةإكساء الطبلب والطالبات بالمبلبس الشتائي 89859

 ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ إكساء الطبلب والطالبات بالمبلبس الشتائية . 85348

  المجموع العاـ 95114

خبلؿ العيد واولت رئاسة الصحة في لواء الحمة التغذية المدرسية جؿ اىتماميا         

مف خبلؿ تقديـ الخدمات الطبية لممواطنيف وتوفير العبلج  ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔالجميوري الثاني 

قامة المعارض ومكافحة األ ,البلـز ليـ مراض المتوطنة وتقديـ  النصح  واإلرشاد الصحي وا 
                                                           

 . ٓٗ, ص المصدر السابؽالحمة الجديدة , وزارة الداخمية , -(ٗٙ)

 ( .  ٕٓصيؿ ينظر ممحؽ رقـ )؛ ولممزيد مف التفا٘ٚٔصباح محمود الخطيب, المصدر السابؽ, ص  -(٘ٙ)



تعاونت  ٖٜٙٔ, وفي سنة (ٙٙ)وعرض العروض السينمائية وفتح الدورات التربوية ,الصحية 

ومف , ة الصحة في المواء  مع اإلدارة المحمية في إكماؿ إنشاء المستوصفات الصحية رئاس

ضمنيا المستوصؼ الصحي لمطبلب في المواء الذي أنشئ في األطراؼ الشمالية مف الجانب 

فضبًل  الكبير لمدينة الحمة وبيف األحياء السكنية و بذلؾ يحتؿ موقعا مركزيا بالنسبة إلى المدارس 

ويقـو  (ٚٙ)عف خط النقؿ الرئيسي لسيارات مصمحة نقؿ الركاب ويعد مف الدرجة األولىبعده عف 

ىذا المستوصؼ بتقديـ الخدمات الطبية لطبلب المدارس والعامميف في حقوؿ التربية, وبمغت كمفة 

أنو يوزع سنويا المستمزمات الطبية عمى المدارس االبتدائية  فضبًل عف ؼ دينار, آل ٓٓٓٚبنائو 

نوية لمعالجة األمراض البسيطة أما األمراض الخطيرة والمتوطنة فيتـ معالجتيا في والثا

 ,( ٛٙ)المستوصؼ الصحي 

وألجؿ القضاء عمى انتشار األوبئة واألمراض بيف الطبلب فقد قامت اإلدارة المحمية سنة        

ي توجد في قضاء المسيب وقريب مف القرى الت  في المواء بإنشاء مستوصؼ صحي جديدٜٗٙٔ

والبزاز حتى يكوف قريب مف , ومويمحة  , والحويجة,قرية العصرية الفييا المدارس االبتدائية وىي 

, أما األمراض التي كانت متوطنة (ٜٙ)( دينارٓٓٓٙمراجعة الطبلب اليو , وبمغت كمفة بنائو )

والتدرف , ا والكولير , الزحار األميبي و البميارزيا, و )السؿ, ىي( ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔفي المواء خبلؿ )

والخناؽ( كانت منتشرة بيف طبلب المدارس , والحمى التايفوئيدية  ,والنكاؼ, والسحايا , الرئوي 

لمقرى واألرياؼ وقامت مديرية الصحة العامة بالتعاوف مع اإلدارة المحمية ومديرية التربية في 
                                                           

 . ٓ٘ص المصدر السابؽ ,  ,  الحمة الجديدة , الداخمية  وزارة   – (ٙٙ)
, ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔ(, متصرفية لواء الحمة لسنة ٛؿ/ٛ/ٖ)د. ؾ. و( ممفات وزارة الداخمية, رقـ الممفة ) -(ٚٙ)

 .ٖٕص, ٜٗٙٔالصحة المدرسية والنفقات اإلدارية لممؤسسات الصحية في المواء لسنة 
 .ٓ٘ٔامنة عودة , المصدر السابؽ, ص  -(ٛٙ)
 .ٖٕ, صٜٗٙٔالصحة المدرسية والنفقات اإلدارية لممؤسسات الصحية في المواء لسنة  -(ٜٙ)



نشر التوعية الصحية و  , المواء لمحد مف انتشار ىذه األمراض عف طريؽ إعطاء المقاحات الطبية

 . (ٓٚ)وزيارة المدارس باستمرار وبصورة دورية لبلطبلع عمى الواقع الصحي لمقرى واألرياؼ

  ءات الوقائية التي قامت بيا ىي:ومف االجرا 

 قيح المتسربيف منيـ .تممتابعة فحص الطمبة المبلمسيف و  -ٔ

 مراض .جازة اإلجبارية لممصابيف بيذه األااللتزاـ باإل -ٕ

 . مراضاإلخبار الفوري عف األ -ٖ

 االىتماـ بتيوية الصؼ . -ٗ

 التوعية الصحية لمطمبة حوؿ الوقاية مف المرض . -٘

 تطيير وتعقيـ المرافؽ الصحية. -ٙ

 ,وتصريؼ المجاري وفحص مصدر الماء وتاميف وضع الكمور لمشرب تاميف الماء الصالح -ٚ
 ييا مشروع إسالة )كما في القرى واألرياؼ ( .أو غمي ماء الشرب في المناطؽ التي ال يتوفر ف

والمختبرية لمعامميف في الحوانيت المدرسية بخصوص وجود , إجراء الفحوصات الطبية  -ٛ
 .(ٔٚ)أو أجساـ مضادة , أجساـ ضدية

واف االستمرار بمشرع التغذية المجانية المدرسية التي ليا اثر كبير وفعاؿ في مقاومة       

وكذلؾ  في  تركيز وانتباه الطبلب أثناء الدراسة , وظيور حبيـ لمدراسة   أجساميـ  لؤلمراض

, و بمغت تخصيصات اإلدارة المحمية (ٕٚ)وقمة تغيبيـ خاصة الطبلب مف ذوي العوائؿ الفقيرة 

                                                           
 . ٖٕص  المصدر سابؽ , , ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔمتصرفية لواء الحمة لسنة   -(ٓٚ)
 .ٙٗٔامنة عودة, المصدر السابؽ, ص -(ٔٚ)
 .ٕٗصالمصدر السابؽ , دة , الحمة الجدي وزارة الداخمية, -(ٕٚ)



( دينار, وفي سنة ٓٓٓٗ) ٖٜٙٔمف منحة التعميـ االبتدائي عمى تغذية المدارس لسنة لمواء 

(ٖٚ)( دينار ٖٓٓٓٙية عمى برنامج التغذية المدرسية مبمغ )صرفت اإلدارة المحمٜٗٙٔ
أما في  

(دينار, وفي ٖٗٓٛرصدت اإلدارة المحمية عمى برنامج التغذية المجانية لمطبلب ) ٜ٘ٙٔسنة 

( دينار لتغذية الطبلب الفقراء في القرى واألرياؼ وفي المدف , وكذلؾ ٓٓٓٙبمغت ) ٜٙٙٔسنة 

 .(ٗٚ)(دينارٕٓٓٙالمحمية عمى مشروع التغذية ) ةصرفت اإلدار ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔفي سنة 

وتضمف مشروع التغذية عمى تقديـ الحميب  والحمص المسموؽ مع قطعة مف الخبز        

وبيضة مسموقة لكؿ            طالب وكذلؾ تضمنت بعض األغذية التي تعطي إلى طبلب 

كما , (٘ٚ)(كيمو مع البرغؿ٘األسر الفقيرة وتتضمف الحميب المجفؼ والطحيف مع عمبة دىف ذات )

البدالت )جاكيت , ودشداشة (الكاممة لمطمبة المحتاجيف مف  قامت مديرية التربية لمواء بتوزيع

, وبمغ العدد الذي وزعتو مديرية  ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔلمذكور وقماش صداري لئلناث لسنتي الدراسة 

ع األلبسة الشتوية تـ توزي ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔوفي سنة  ,(ٙٚ)( عمى المدارس المشمولةٓٓ٘التربية)

( سترة ودشداشة , ٓ٘ٛ(سترة وسرواؿ , و )ٓٓٚلطبلب المدارس االبتدائية والتي تضمنت )

والتي تعيدىا المناقصوف )السيد  ٜ٘ٙٔتشريف الثاني/ٖٔوتمت عف طريؽ المناقصة العمنية في 

قامت  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔىادي ,والسيد محمد عمي بزاز, وىادي الحاج حسيف الحمي(, وفي سنة 

اإلدارة المحمية بالتعاقد مع مصمحة صنع األحذية الشعبية في الكوفة ,لتجييز طبلب المدارس 

                                                           
, ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔ(, متصرفية لواء الحمة لسنة ٛؿ/ٛ/ٖ)د.ؾ. و(, ممفات وزارة الداخمية, رقـ الممفة ) -(ٖٚ)

 .ٖٕ, صٜٗٙٔالصحة المدرسية والنفقات اإلدارية لممؤسسات الصحية في المواء لسنة 
 .ٕ٘متصرفية لواء الحمة ,الحمة في ظبلؿ تموز, صوزارة الداخمية,  -(ٗٚ)
 –, في داره الواقعة في الحمة ٕٙٔٓ/ٕٔ/ٕٗمقابمة مع المشرؼ التربوي )شييد عبد المطيؼ ( في  -(٘ٚ)

 مصطفى راغب .
 . ٕ٘,صٖٜٙٔصحة المدرسة, مطبعة بغداد, ال؛ وزارة التربية والتعميـ, ٓٗالحمة الجديدة, ص -(ٙٚ)



االبتدائية  مف المحتاجيف وبمغ عدد األحذية التي تـ استبلميا مف قبؿ مديرية التربية في المواء 

بمغ كمفة ما  ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔ(دينار, وفي سنة  6ٙ٘ٔٚ( زوج مف األحذية وبمغ قيمتيا )ٓٓٓٙ)

 ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ(دينار , وفي سنة ٜٓٓٚٔالطبلب الفقراء لتمؾ السنة ) وةرفتو عمى كسص

واستمرت حتى نياية الحكـ  (,ٚٚ)(دينارٕٓٓٓٓالطبلب بمبمغ ) وةلمحمية عمى كسصرفت اإلدارة ا

 .ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔالجميوري الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
, ٜ٘ٙٔ-ٖٜٙٔرفية لواء الحمة لسنة (, متصٛؿ/ٛ/ٖ)د.ؾ. و(, ممفات وزارة الداخمية, رقـ الممفة ) (ٚٚ)

 .  ٖٕ, صالمصدر السابؽ 



  ثانيـــث الـــحــالمب 

 (8591-8551)  سير التعميم العام في لواء الحمة لممدة 

 -_ رياض األطفال :أ

مدة الدراسة فييا و طفاؿ المرحمة االولى مف سمـ نظاـ التعميـ في العراؽ تمثؿ رياض األ        
سنتاف يقبؿ فييا الطفؿ في السنة األولى في الروضة وينتقؿ إلى السنة الثانية تمقائيا إلى الصؼ 

,وفقًا لقانوف رياض األطفاؿ والمدارس  بؽكانت سنة واحدة في العيد السا التمييدي بعد أف
 ,والتخطيط,الوزارة وضع سياسة تربوية  ىتتول ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔ(لسنة ٘ٙبتدائية رقـ )اال

رياض األطفاؿ  كاف الغرض مف  واألشراؼ عمييا ليذه المرحمة و أف التعميـ فييا مجاني , و 
والعقمية بما  ,يا الجسميةؿ مف النمو السميـ و تطوير شخصياتيـ مف جوانباطفتمكيف اال ىو

فييا النواحي الوجدانية والخمقية ليكوف ذلؾ أساس صالح لتنشئتيـ تنشئة سميمة والتحاقيـ 
تاحة الفرص  بمرحمة االبتدائية وتعمؿ رياض األطفاؿ عمى توفير الرعاية اإلنسانية الوافية ,وا 

 ,(ٛٚ)وا بالمعب الميذبليمارس األطفاؿ الفعاليات المناسبة ليـ بنشاط ذاتي سميـ ويستمتع
صغر مؤسسة في التعميـ وىي رياض األطفاؿ أاىتمت وزارة التربية والتعميـ ابتداًء مف       

 – ٜٛ٘ٔ نو في العيد الجميوري األوؿأالتي لـ يوجو ليا االىتماـ الكافي في العيد الممكي إال 
 ٜٛ٘ٔ ةلسن  ( ٜٖرقـ )الم اخصيا باالىتماـ مف خبلؿ قانوف وزارة التربية والتعميـ  ٖٜٙٔ

مف المادة السادسة الذي  (التعميـ االبتدائي ورياض األطفاؿالفصؿ الثاني بعنواف )المتضمف 
وصفيا بأنيا مف المؤسسات التعميمية التي تسبؽ مرحمة التعميـ االبتدائي وىي التي تييئ الطفؿ 

الذيف يدخموف رياض األطفاؿ لمتعمـ في المرحمة االبتدائية, وأيضا حدد ىذا النظاـ سف األطفاؿ 
, (ٜٚ)"الذي عد  أف التربية في رياض األطفاؿ تشمؿ األطفاؿ الذيف لـ يكمموا السادسة مف العمر

                                                           
نزىت رؤوؼ الشالجي, التطور التاريخي لرياض االطفاؿ في العراؽ, المديرية العامة لمتخطيط التربوي,  - (ٛٚ)

؛ جماؿ احمد مزعؿ , نظاـ التعميـ في ٕ٘, صٜٚٙٔ, مطبعة وزارة التربية, بغداد, ٜٙالتوثيؽ والدراسات, العدد
 .ٕٛٔعراؽ, ص ال
بغداد سنة   –(مطبعة وزارة التربية ٖٛرقـ ) ٜٛ٘ٔالجميورية العراقية ,قانوف وزارة التربية والتعميـ لسنة  - (ٜٚ)

؛ نجـ الديف عمي مرداف ,رياض االطفاؿ في ٕ, ينظر : التعميـ االبتدائي ورياض األطفاؿ ,ص ٜٜ٘ٔ
 .ٓٗ, صٕٜٚٔتطوراتيا ومشكبلتيا, بغداد  –الجميورية العراقية 



عمى اإلكثار مف درجات االختصاص في دور ٜٓٙٔمر التربية والتعميـ سنة مؤت اكد 
يفاد أصحاب الرغبة  ,الحضانة لمف يعمموف في والكفاءة في بعثات عممية ,ورياض األطفاؿ , وا 

رياض األطفاؿ لمشاىدة رياض األطفاؿ في مختمؼ أنحاء العالـ لغرض االطبلع وزيادة 
 ,(ٓٛ)المعمومات

 تبلميذواحدة وعدد روضة  ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔوكاف عدد رياض األطفاؿ في المواء لسنة  
 ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔلسنة  االوؿ  (معمميف ,أما في العيد الجميوريٗ, وعدد معممييا )طفبًل (ٕٜ)
كاف عدد طبلبيا روضتيف و  في المواء  األطفاؿح عدد رياض ـ أنشاء روضة واحدة ليصبت
, و لـ تزداد رياض األطفاؿ خبلؿ العيد الجميوري ات(معمم٘وعدد معممييا ) ,( طفبًل ٖٔٔ)

نما فقط ازداد عدد طبلبي  ٖٜٙٔ – ٜٛ٘ٔ األوؿ  اطفاؿبمغ عدد  ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔا ففي سنة وا 
-ٜٓٙٔ,وفي سنة  ات(معممٚوعدد معممييا )مف البنوف والبنات   طفبلً  (ٙٚٔالروضتيف )

 ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ(معمميف ,وفي سنة ٓٔوعدد معممييا ) طفبًل (ٖٕٕبمغ عدد طبلبيا ) ٜٔٙٔ
(معمميف , وفي  ٓٔوعدد معممييا )طفبًل مف البنوف والبنات  (ٕٔٗطبلب الروضتيف ) بمغ عدد
طفبًل (ٓٙٔواء حيث بمغ عدد طبلبيا )عدد طبلب رياض األطفاؿ في المٖٜٙٔ-ٕٜٙٔسنة 

األناشيد  -, ويتـ في رياض األطفاؿ تعميـ الدروس :(ٔٛ)( معممًا ٘ٔو )  مف البنوف والبنات 
محفوظات ,و تجري داخؿ الصؼ التمثيميات و الة المختمفة , والقصص و ي,واأللعاب والرياض

اعية ,وتعميـ الرسـ ,مع درس العاب مختمفة , ويدرس العموـ الحياتية ,والموسيقى وحركات إيق
 .(ٕٛ)التغذية واالستراحة والنوـ

 ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔحكـ الجميوري األوؿ مف كاف ىذا منياج دروس رياض األطفاؿ خبلؿ ال     
دارتو مبلحظة نموىـ وتطور ا  و ومف المياـ االخرى لمكادر التعميمي في رياض االطفاؿ . 

كساب الطفؿ بعض المعمومات ا ووظائفيا  ,ألساسية عف جسمو وحواسوشخصياتيـ وفيميا وا 
وتنمية العضبلت الكبيرة إلكساب الطفؿ ميارة التحكـ في اتزاف الميارة اليدوية واألنماط 

التي تمكنو مف المحافظة عمى سبلمة جسمو وحواسو مف األخطار واألمراض , كما  ةالسموكي
                                                           

 . ٓٙ, ص  ٜٓٙٔ,مقررات المؤتمر األوؿ لمتربية والتعميـ سنة , وزارة التربية  - (ٓٛ)
, وزارة التخطيط ,نتائج اإلحصاء ٗٙ, صٕٜٙٔمتصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة  - (ٔٛ)

 .ٖٓٓ, ص ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ , ٕٜٕ, ص ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔالثقافي لمسنة الدراسية 
؛ جماؿ عبد الخالؽ كـر ,رياض األطفاؿ في العراؽ وبعض ٔٗيف مرداف, المصدر السابؽ, صنجـ الد - (ٕٛ)

 . ٕٚ, صٕٜٚٔاألقطار العربية, بغداد, 



كساب يتـ في رياض األطفاؿ غرس حب الوطف واالنتماء اليو والوالء لو ف ي نفس الطفؿ, وا 
نو وأمتو الطفؿ االعتزاز بالعمـ والسبلـ الجميوري واالحتراـ ليما ,وتعريؼ الطفؿ بأعداء وط

ؿ منيج التربية في رياض األطفاؿ عمى فعاليات وأنشطة تربوية شمالعربية لمناىضتيـ, وي
بتعميميـ مبادئ  متعددة مثؿ العاب الكرة والرياضة والرسـ والتنظيـ فضبل عف األنشطة الخاصة

القراءة والكتابة والحساب في السنة التمييدية, ونظرا ألىمية األلعاب في تمؾ المرحمة مف 
اىتمامًا مركزًا إدراكًا منيا ألىمية  ٜ٘ٙٔالطفولة المبكرة فقد أولت وزارة التربية والتعميـ في سنة 

األطفاؿ مف  ةنمو شخصي لتي تساعد عمى استكماؿاأللعاب في الجوانب النفسية والتعميمية ا
شباع ميوليـ لذلؾ وفرت لمؤسسات رياض األطفاؿ ومف بينيا روضتي لواء  نواحييا المختمفة وا 

عمى توفير مركز قضاء المسيب  وروضة المسيب ,في مركز المواء  (  الحمة )روضة العروبة
 . (ٖٛ)المستمزمات الضرورية ليا

كاف  إذتقوـ بإعداد معممات رياض األطفاؿ  ونظرا لعدـ وجود معاىد أو مؤسسات خاصة      
, ولكوف مرحمة رياض األطفاؿ تختمؼ في (ٗٛ)يستعاف بمعممات المرحمة االبتدائية في المواء

لذلؾ عممت وزارة التربية ,والوسائؿ المتبعة فييا عف المرحمة االبتدائية  ,ومناىجيا,أىدافيا 
فؿ تزويد الطالبات بخبرات مينية وثقافية وتربوية والتعميـ بتوجيو الدراسة في دور المعممات بما يك

تمكنيف مف تأدية رسالتيف كمعممات ومربيات لرياض األطفاؿ وذلؾ عف طريؽ تخصص متميز 
ي ليذه المرحمة يتمثؿ في وجود فرع في دور المعممات لرياض األطفاؿ بدءًا مف السنة الثانية ف

ت وزارة التربية بوضع مناىج خاصة ليذا الفرع دور التي مدة الدراسة فييا خمس سنوات, وقد قام
تتضمف موضوعات في )الصحة النفسية والفف في الروضة والتربية الموسيقية والمعب عند 

وأىدافيا وأدب األطفاؿ والفعاليات الرياضية في الروضة  االطفاؿ  األطفاؿ وأسس مناىج رياض
بية والتعميـ بفتح دورات تدريبية متعددة الروضة (, كما قامت وزارة التر  التربوية في ىجامنالو 

                                                           
؛ نجـ الديف عمي ٚوزارة التربية, مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب, رياض األطفاؿ, ص - (ٖٛ)

 .ٖٓ, المصدر السابؽ, صعبد الخالؽ كـر ؿ؛ جمإٔٔمرداف, المصدر السابؽ, ص
 .ٛوزارة التربية والتعميـ, مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب, المصدر نفسو, ص - (ٗٛ)



لممعممات غير المؤىبلت لمعمؿ في رياض األطفاؿ وقد عممت أيضا عمى إيجاد مشرفات 
 ,(٘ٛ)تربويات متخصصات بيذه المرحمة

, روضة العروبة في مركز المواء وروضة المسيب مركز  الروضتيف اطفاؿوبمغ عدد       
 ,(ٙٛ)طفبًل وطفمة   (ٕٚٔ) ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔلسنة  قضاء المسيب 

مف منحة التعميـ االبتدائي مبمغ  ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔوفي سنة  خصصت اإلدارة المحمية وقد       
( دينار لترميـ روضة أطفاؿ العروبة في مركز المواء, وكاف عدد طبلب الروضتيف ٓٙ٘قدره )

إلى  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ, وازداد أعدادىـ في سنة طفبًل مف البنوف والبنات ( ٗٚٔلتمؾ السنة )
طفبًل  (ٕٓٓبمغ عدد طبلبيا ) ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔ, وفي سنة طفبًل مف البنوف والبنات  (ٜ٘ٔ)

 ,(ٚٛ) وطفمة 

طفبًل مف البنوف (  ٕٓ٘) بنيف والبنات بمغ عدد طبلبيا مف ال ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔوفي سنة      
االطفاؿ  مديرية المناىج والكتب تغذية رياض -,وأولت مديرية الشؤوف الفنية العامة(ٛٛ)والبنات  

أىمية كبيرة, وخاصة تغذيتيـ بالحميب المعقـ يوميا عمى حساب أولياء أمورىـ وأف تتحمؿ كؿ 
 .  (ٜٛ)معممة المسؤولية عف تغذية اطفاؿ صفيا

 

                                                           
-ٔٙ, صٜٓٚٔ(السنة السابعة, بغداد, ٕٔ-ٔٔوزارة التربية والتعميـ, مجمة التوثيؽ التربوي, العدداف ) - (٘ٛ)

ٚٓ . 
 .ٖٕ, صٜٗٙٔ-ٖٜٙٔفي لواء الحمة لسنة  وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي - (ٙٛ)
, وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء ٜٔوزارة الداخمية ,الحمة الجديدة, المصدر السابؽ, ص  - (ٚٛ)

-ٜ٘ٙٔ, وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة ٙٓٔ, صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔالحمة لسنة 
 .ٓٗ, متصرفية لواء الحمة, المصدر السابؽ, صٖٓٚاض األطفاؿ , ص , المدارس االبتدائية وريٜٙٙٔ

متصرفية لواء ٖٚٗ, صٜٛٙٔ-ٜٚٙٔوزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  - (ٛٛ)
 .ٜٜالحمة, الحمة في ظبلؿ تموز ص

مديرية الشؤوف الفنية العامة,  وزارة التربية والتعميـ, مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب, كتاب - (ٜٛ)
 .ٙ, صٜٙٙٔتشريف االوؿ  ٖ( بتأريخ ٕٜٓٓٗمديرية المناىج والكتب, كتابيا المرقـ )



 ٜٚٙٔ – ٜٛ٘ٔ( بيف عدد رياض االطفاؿ عدد الكادر التعميمي وعدد االطفاؿ  ٚجدوؿ رقـ ) 
(ٜٓ) 

 معدؿ االطفاؿ لممعممة الواحد  عدد الشعب  د االطفاؿ عد عدد المعممات  عدد الرياض  السنة 

ٜٔ٘ٛ- ٜٜٔ٘ ٔ ٘ ٖٔٔ ٙ ٕٙ 

ٜٜٔ٘– ٜٔٙٓ ٕ ٚ ٔٚٙ ٚ ٕ٘ 

ٜٔٙٓ– ٜٔٙٔ ٕ ٔٓ ٕٕٖ ٜ ٕٕ 

ٜٔٙٔ– ٜٕٔٙ ٕ ٔٓ ٕٗٔ ٜ ٕٗ 

ٜٕٔٙ– ٜٖٔٙ ٕ ٔ٘ ٔٙٓ ٚ ٔٓ 

ٜٖٔٙ– ٜٔٙٗ ٕ ٔ٘ ٕٔٚ ٚ ٔٔ 

ٜٔٙٗ– ٜٔٙ٘ ٕ ٕٔ ٔٚٗ ٚ ٔٗ 

ٜٔٙ٘– ٜٔٙٙ ٕ ٔٔ ٜٔ٘ ٛ ٔٚ 

ٜٔٙٙ– ٜٔٙٚ ٕ ٔ٘ ٕٓٓ ٜ ٖٔ 

ٜٔٙٚ- ٜٔٙٛ ٕ ٔ٘ ٕ٘ٓ ٔٔ ٔٙ 
يتبيف مف الجدوؿ أعبله أف ىناؾ تبايف واضح بأعداد االطفاؿ والمعممات طيمة السنوات        

 ٜٗٙٔ,  ٜٗٙٔ – ٖٜٙٔالمذكورة عممًا اف ىذا االنخفاض حصؿ بشكؿ واضح خبلؿ السنوات 
وجيتو جؿ اىتماميا الى مرحمة التعميـ االبتدائي ويعزى سبب إلى أف وزارة التربية  ٜ٘ٙٔ –

 ٜٛ٘ٔوالثانوي ويمكف رصد معدؿ الزيادة السنوية ألعداد االطفاؿ في لواء الحمة لمعواـ الدراسية 
– ٜٜٔ٘  ,ٜٔٙٚ –  ٜٔٙٛ   ٜٓ6ٖٛ. % 

 

 

                                                           
 الجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى -  ((ٜٓ

  ٗٙ, صٕٜٙٔاواًل :  متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة 
,( ص ٜٔٙٔ -ٜٓٙٔ(  ) ٜٜ٘ٔ – ٜٛ٘ٔصاء الثقافي لمعواـ  الدراسية ) ثانيًا  : وزارة التخطيط ,نتائج اإلح

 ٖٓٚ( , ص  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ, ) ٙٓٔ( , صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ.  ) ٖٓ( ,  ص ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ؛ ,  ) ٕٜٕ
  ٖٚٗ, صٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ, 



 :  8591-8551التعميم االبتدائي في لواء الحمة لممدة واقع –ب   

بالتعميـ االبتدائي بوصفو البذرة االولى  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔبعد ثورة  اىتمت الحكومة العراقية  
لبناء المجتمع اذ حشدت طاقاتيا ومواردىا المالية لبناء المدارس االبتدائية في القرى واالرياؼ في 
مناطؽ الببلد النائية ورصدت االمواؿ البلزمة لبناء تمؾ المدارس وتوزيع الكتب والقرطاسية 

 .(ٜٔ)مجانا

ومف ىذا المنطمؽ وىذه الفمسفة والسياسة التربوية الجديدة تـ اصدار عدد مف القوانيف       
والذي  ٜٜ٘ٔلسنة  ٜٔواألنظمة بشكؿ خاص ومف ىذه األنظمة انظمة نظاـ وزارة التربية المرقـ 

 ( اإلدارة المحمية) بموجبو ارتبطت مؤسسات رياض االطفاؿ والتعميـ االبتدائي بوزارة الداخمية 
فقد خضعت ىذه المؤسسات لوزارة  مف ناحية االشراؼ عميو ناحية اإلدارة والتمويؿ اما  مف

 .(ٕٜ)التربية

تموز شيد لواء الحمة تطورا كبيرا عمى الصعيد العمراني لممدارس االبتدائية  ٗٔوبعد ثورة       
لتعميـ االبتدائي في ميداف ا ةجيود كبيره وطيب بذلت اإلدارة المحمية لمواء الحمة .(ٖٜ)بشكؿ واسع

ولـ يقتصر اىتماـ االدارة , حتى اصبحت ىذه الجيود موضع فخر واعتزاز لدى المجتمع الحمي
شمؿ التنسيؽ مع الجيات التربوية المعنية لتطوير  بؿ ايضاً , عمى بناء المدارس وترميميا المحمية

وية التأىيمية لممعمميف في كادر التعميمي لممدارس االبتدائية وذلؾ مف خبلؿ اقامة الدورات التربال
إلقامة مثؿ تمؾ الدورات والقياـ بإجراءات  ةفي المواء جيود مضني المواء حيث بذلت مديرية التربية

التنسيب لعدد غير قميؿ مف المعمميف كما  اتخذت مديرية التربية في المواء اإلجراءات الفورية 

                                                           
تعميـ, (, مطبعة وزارة التربية والٜٖرقـ ) ٜٛ٘ٔالجميورية العراقية, قانوف وزارة التربية والتعميـ لسنة   - (ٜٔ)

؛ عبد اهلل زاىي الرشداف, ٔٔٔ؛ د. جماؿ اسعد مزعؿ  , المصدر السابؽ, صٓٔ, ص ٜٜ٘ٔبغداد ,سنة 
؛ حسف شحاتة ,مفاىيـ جديدة لتطوير التعميـ ٖٔ,ص ٕٛٓٓعماف, –, دار وائؿ لمنشر ٖاقتصاديات التعميـ, ط

 .ٓٔ, صٕٔٓٓ, ٔالقاىرة, ط–في الوطف العربي, مكتبة الدار لمطباعة 
, اسعد مزعؿ  ؛ جماؿٔٔ(, صٜٖرقـ ) ٜٛ٘ٔالجميورية العراقية, قانوف وزارة التربية والتعميـ لسنة  - (ٕٜ)

 .ٔٔٔالمصدر السابؽ, ص
الجميورية العراقية, وزارة التخطيط, دائرة اإلحصاء المركزية, نتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية  - (ٖٜ)

؛ الجميورية العراقية, متصرفية لواء الحمة في ٚٗ, صٜٓٙٔبغداد, سنة –, مطبعة الحكومةٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ
 .ٗٙ, ص ٕٜٙٔالعيد الجميوري الزاىر سنة



زيادات اقباؿ التبلميذ في  فّ إذ إالمدارس لمواجية الحاجة الممحة إلى المعمميف لسد الشواغر في 
المدارس االبتدائية تعتمد عمى توفر المعمميف. ولمعالجة النقص الحاصؿ في الكوادر التعميمية 
قامت مديرية تربية المواء بعدة اجراءات منيا استخداـ خريجي المدارس الثانوية لمدة سنة واحدة 

ورة صيفية تربوية أمدىا ثبلثة أشير ليتمقوا دروسا في بعد انقضاء السنة يطمب منيـ أف يمتحقوا بد
سناد ألييـ محاضرات إضافية لقاء أجور  ,(ٜٗ)أصوؿ التدريس حيث يتـ بعدىا تعينيـ كمعمميف وا 

-ٜٛ٘ٔ(طالبا لمعاـ الدراسي ٓٙوبمغ عدد الدورات التعميمية دورة واحدة وعدد طبلبيا )   
بمغ عدد الدورات التربوية في المواء  ٜٓٙٔ -ٜٜ٘ٔوفي السنة الدراسية          ,(ٜ٘)ٜٜ٘ٔ

( طالبة واحدة ,وعدد المحاضريف ٔ( طالب وعدد الطالبات)ٚٚدورة واحدة وكاف عدد طبلبيا )
بقيت دورة تربوية واحدة وكاف  ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ, وكذلؾ في سنة اً (محاضر ٕٔفي تمؾ الدورات)

 . (ٜٙ)(محاضر ٗٔوعدد محاضرييا ) (طالب ٓٗعدد طبلبيا )

شيدت مدارس التعميـ االبتدائي اقباال واسعا مف قبؿ التبلميذ حيث ازداد عدد التبلميذ المسجميف   
 ٖٜٙٔ - ٜٛ٘ٔ في ىذه المدارس بشكؿ واسع ومطرد طواؿ سنوات الحكـ الجميوري االوؿ

وذلؾ بسبب السياسة التي اتبعتيا الحكومة القائمة عمى االىتماـ بالتعميـ االبتدائي وتشجيع 
لي ألرساؿ ابنائيـ الى المدارس وبث الوعي بيف عموـ الناس وخاصة في المجتمع الريفي االىا

فرض قانوف التعميـ اإللزامي  ٜٛ٘ٔ( لسنة ٜٖوبموجب قانوف وزاره التربية والتعميـ المرقـ )
( بيدؼ بناء جيؿ  بنيف و بناتالمجاني  لكؿ األطفاؿ الذيف ىـ في السف السادسة مف العمر )

نير يؤمف باهلل والوطف ويثؽ بنفسو وأمتو ويستيدؼ المثؿ العميا في السموؾ الفردي واع ومست
واالجتماعي ويتمسؾ بمبادئ الحؽ والخير ويممؾ أرادة النضاؿ المشترؾ وأسباب القوة والعمؿ 

 .(ٜٚ)االيجابي
نما فرضت عقوبة عمى مف يخالؼ       ذلؾ كما إف وزارة التربية والتعميـ لـ تكتؼ بذلؾ فقط وا 

التي قدمتيا  فضبًل عف التسييبلت القانوف مف أولياء األمور بغرامة مالية قدرىا ثبلثة دنانير 
                                                           

, مطبعة وزارة المعارؼ ٜٓٙٔوزارة المعارؼ, مقررات وتوصيات المؤتمر االوؿ لمتربية والتعميـ سنة  -  (ٜٗ)
 .ٜ٘بغداد, ص

 .ٗ٘ٔأمنة عودة, المصدر السابؽ, ص - (ٜ٘)
 .ٜٔلجميوري الزاىر, المصدر سابؽ ,  صالحمة في العيد ا  -(ٜٙ)
 , .ٕٓ, بغداد, صٜٓٙٔىيوبرت ىندرس, تقرير عف التعميـ االلزامي في العراؽ سنو  - (ٜٚ)



التي بمغت ميزانية التعميـ  التعميـ االبتدائيوزارة التربية والتعميـ مف خبلؿ زيادة مخصصات 
 (مميوف دينار وكانت حصة لواء الحمة مف تمؾ الميزانية6٘ٚٔ) ٜٛ٘ٔاالبتدائي لسنة 

 .  (ٜٛ)فمسًا( لمتعميـ االبتدائيٕٗدينار ؤٖٓٙٙ)

مياـ الكادر التعميمي حيث يتكوف كادر المدرسة ٜٜ٘ٔاـ التعميـ االبتدائي لسنة ظحدد نو        
يتمتع بمؤىبلت تمكنو مف   عمى مدير المدرسة االبتدائية إفْ  ةتعميمي ةمف مدير وىيئ االبتدائية

و التعميمية عف الخمس سنوات ومف ذوي الكفاءة والسمعة ال تقؿ خدمت إدارة المدرسة ىي إفْ 
الحسنة, ويتراوح نصاب مدير المدرسة بيف ثبلث وست حصص مف الدروس أسبوعيًا, وكانت 

 :   (ٜٜ)أعماؿ مدراء مدارس المواء خبلؿ الحكـ الجميوري ىي

 اإلشراؼ عمى المعمميف وعمى الدروس. -ٔ
 مراعيًا بذلؾ مصمحة المدرسة ورغبات المعمميف. توزيع الدروس والصفوؼ عمى المعمميف -ٕ
رساؿ نسخة منيا  -ٖ تنظيـ جداوؿ الدروس األسبوعية وجداوؿ توزيع الحصص عمى المعمميف وا 

 إلى المديرية العامة لمتربية في المواء وكذلؾ تنظيـ الجداوؿ.
 متابعة تطبيؽ المناىج المقررة وتنفيذ األنظمة والتعميمات. -ٗ
 معمميف عمى تحسيف العممية التربوية .مساعدة ال -٘
 إعداد جداوؿ بأسماء التبلميذ لكؿ صؼ . -ٙ
زيارة الصفوؼ لئلشراؼ عمى سير التدريس واالطبلع عمى خطط التدريس ودفاتر إحضار  -ٚ

 الدروس ومطابقتيا مع الخطة السنوية .
عبلف اإلشراؼ عمى االمتحانات الشيرية والعامة والتأكد مف دقة وتنفيذ ال -ٛ تعميمات, وا 

مواعيدىا وتبميغ المعمميف والتبلميذ بيذه المواعيد قبؿ أسبوع عمى األقؿ ,كما يقوـ مدير المدرسة 
ببلغ أولياء أمور التبلميذ بمعدالتيـ الشيرية   بإعبلف نتائج االمتحانات لنصؼ السنة وا 

رسة ونشاطيا ويبعث بيا نو يقدـ تقريرًا في بداية كؿ سنة دراسية عف خطة المدأالتحريرية, كما 

                                                           
؛ وزارة التربية ,المديرية العامة لمتخطيط التربوي, أعداد:  ٕٔ,صالمصدر نفسو   ىندرس, ىيوبرت  -  (ٜٛ)

لزامي والتخطيط التربوي لممرحمة االبتدائية في العراؽ, سنة نجيب جيكوبز, صالح حمداف الناصر, التعميـ اإل
 .ٖٓ, صٜٗٚٔ, سنة ٕ, طٜٔٙٔ

,شاكر ٘ٙ, إحصائيات المعارؼ, صٕٜٙٔمتصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة  -  (ٜٜ)
رفة, مطبعة ؛ عبد الحميد البكر, المدرسة مركز اجتماعي, مجمة المع٘ٚمحمود األميف,   المصدر السابؽ, ص

 .٘, ص ٖٜٙٔبغداد , –دار التضامف 



لى جانب كؿ ذلؾ يقـو باالعتناء ببناية المدرسة وجميع مرافقيا ا  إلى مديرية التربية في المواء, و 
 ولوازميا  وبياف ما تحتاجو المدرسة مف معمميف وعماؿ وكتب ووسائؿ تعميمية ولواـز وأثاث, 

لمدرسة يقدـ الجداوؿ واالحصاءات أما بالنسبة إلى قانوف إلزامية التعميـ فقد كاف مدير ا      
ضمف الرقعة الجغرافية لممنطقة التي تقع فييا المدرسة  التي يتطمبيا ىذا القانوف بأسماء األطفاؿ

                                        (ٓٓٔ)خاضعيف ليذا القانوف
حكـ الجميوري األوؿ ما بالنسبة ألعداد المعمميف فقد اخذت اعدادىـ باالزدياد طيمة الأ          

 .(ٔٓٔ) ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔمف
,   ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔلسنة  ( معمـ ومعممةٖٕ٘)مدارس المواء بمغ عدد المعمميف ومعممات في     

في  ( معمـ ومعممة وبمغت الزيادة العدديةٕٖٚإلى ) ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔوازداد عددىـ في سنة 
( معمـ ٖٔٓٔى )إل ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔحتى بمغ عدد المعمميف والمعممات في سنة السنتيف إلى 

معمـ بمغ عدد المعمميف  ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔ(معمـ ومعممة, وفي سنةٜٜٕومعممة بزيادة عددية )
( ٕٕٙٔبمغ عدد المعمميف ) ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ(, وفي سنة ٕٖٓٔفي مدارس المواء ) ومعممة 

, ٖٜٙٔ - ٜٛ٘ٔمعممة , واستمرت الزيادة العددية حتى نياية العيد الجميوري األوؿ , معمـ
(ألؼ معمـ ومعممة, وفي سنة ٕٛ٘ٔإلى ) ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔدد المعمميف لسنة حيث بمغ ع

(معمـ ٓ٘ٔمعمـ ومعممة بزيادة عددية قدرىا )  (ٛٚٙٔبمغ عدد المعمميف ) ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔ
( محاضر, وكاف عدد ٖٕ(إعداد غير ميني, و)ٖٚ(إعداد ميني, و)ٕٕٔومعممة  منيـ )
 . (ٕٓٔ)(ٜٕٗالمستخدموف )

بمغ عدد الكادر في المدارس االبتدائية لمواء الحمة  ٖٜٙٔ -ٕٜٙٔوفي العاـ الدراسي      
( معممة ذو ٖٙٓ(معمـ ذو إعداد ميني وغير ميني, و)ٕٖٚٔ( معمـ ومعممة, منيـ )ٖٕٙٔ)

  .(ٖٓٔ)(ٜ٘ٗ(, كما وبمغ عدد المستخدموف )ٓٔإعداد منيي وغير ميني, وبمغ عدد المحاضروف)

                                                           
 .ٜٓٙٔ,مطبعة الحكومة ,بغداد, ٜٜ٘ٔقانوف وزارة المعارؼ لسنة  - (ٓٓٔ)
, أفراح شبؿ, المصدر ٕٜٕ, صٜٔٙٔ-ٜٓٙٔوزارة التخطيط , نتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية  -(ٔٓٔ)

عميـ في العراؽ ,مطبعة بمدية كركوؾ ؛ كريـ احمد مبل, أضواء ودراسات حوؿ مشاكؿ التٚٚٚالسابؽ, ص
 .ٖٓٔ,ص ٕٜٚٔ,
؛ وزارة التربية ٜٚ, ص ٜٓٙٔوزارة التربية والتعميـ ,مقررات المؤتمر األوؿ لمتربية والتعميـ سنة  -  (ٕٓٔ)

 .ٖٓ, صٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ,اإلحصاء التربوي لسنة 
 ٖٕٕ,ص ٜٛ٘ٔغداد ,,ب ٔصبيحة الشيخ داود ,أوؿ الطريؽ إلى النيضة النسائية في العراؽ ,ط -  (ٖٓٔ)



دينار حيث بمغ  ألؼ(ٖٓٓٓٚتب المعمميف التي بمغت)وقد قامت اإلدارة المحمية بصرؼ روا     
قامت الحكومة  ٜٓٙٔ, وفي سنة ٜٜ٘ٔلسنة   دينار( ٖٓٓٓٔ) غبلء المعيشةمخصصات ل

( حيث ٕٗرقـ ) ٜٓٙٔبأطبلؽ الترفيعات لرواتب المعمميف مف خبلؿ قانوف الخدمة المدنية لسنة 
 .(ٗٓٔ)(دينارًا ٘ٔ( دينارًا إلى )ٔٔبمغ راتب  المعمميف االبتدائية مف )

 
واستمر التطور والنمو الكمي في  مؤسسات التعميـ االبتدائي خبلؿ العيد الجميوري الثاني      

بشكؿ ممحوظ في جميع الجوانب التربوية والتعميمية , عمى الرغـ مف عدـ األستقرار السياسي 
 . (٘ٓٔ)  ٖٜٙٔشباط   ٛلمببلد بعد انقبلب 

ئي تمؾ المدة في تمكيف جميع أطفاؿ العراؽ ابتداء مف إكماليـ ساعد التعميـ االبتداوقد       
السادسة مف العمر مف تطوير شخصياتيـ بجوانبيا الجسمية والفكرية والخمقية والروحية, ليصبحوا 
مواطنيف صالحيف يعمموف بما فيو الخير لمجتمعيـ وتحقيؽ التنمية والتقدـ, وتحقيؽ ذلؾ عف 

د خبلصيـ لوطنيـ والمواطنة طرؽ ترسيخ إيمانيـ باهلل وا  راكيـ لرسالتيـ القومية واإلنسانية وا 
الصالحة وحبيـ لمتعميـ والعمؿ وتراعي أيضا تنظيـ المعارؼ والميارات والخبرات المميدة 

 .(ٙٓٔ)لبللتحاؽ بالمرحمة البلحقة "المتوسطة"

وتتكوف ىذه مف  يةتتولى الييأة التعميمية في كؿ مدرسة القياـ بالميمات التربوية واالجتماع    
في ٖٜٙٔمدير مدرسة ومعاونيو والمعمميف التي نص عمييا نظاـ المدارس االبتدائية لسنة 

وتستعيف , لس المعمميفالمساىمة في اإلعماؿ اإلدارية وتنفيذ البرامج التي بموجب قرارات مجا
ف طريؽ الندوات أو ع ,لمنيوض بتمؾ الميمات بالمشرفيف التربوييف سواء أثناء زياراتيـ لممدارس

الييئة تكوف تقوـ الييأة التعميمية بتشكيؿ مجمس لممعمميف في كؿ مدرسة ويو والحمقات الدراسية, ,
ويعمموف متعاونيف في سبيؿ القياـ بالواجبات التربوية واالجتماعية  يواونمدير المدرسة ومعمف 

                                                           
 .ٜٚ , صٜٓٙٔوزارة التربية والتعميـ ,مقررات المؤتمر األوؿ لمتربية والتعميـ سنة  - (ٗٓٔ)
, المصدر السابؽ ؛ غصوف مزىر حسيف المحمداوي ,ٕٕٔعبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, ص - (٘ٓٔ)

 .ٓ٘؛ ىديؿ الجبوري, المصدر السابؽ, ص ٖٕٔص
ية العامة لمتخطيط التربوي, أعداد: نجيب جيكوبز, صالح حمداف الناصر, التعميـ وزارة التربية, المدير  -  (ٙٓٔ)

؛ متصرفية ٖٓ, ص ٜٗٚٔ, سنة ٕ, طٜٔٙٔاإللزامي والتخطيط التربوي لممرحمة االبتدائية في العراؽ, سنة 
المصدر ؛ صبيحة الشيخ داود, ٖٙ, إحصائيات المعارؼ, صٕٜٙٔلواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة 

 .ٕٕٗالسابؽ, ص
 



ىذا االجتماع بعد انتياء واإلدارية  ويجتمع مجمس المعمميف مرتيف في الشير عمى األقؿ ويكوف 
يمكف مشاركة المشرفيف التربوييف وتتضمف برامج العمؿ التي  ويؤثر فييا   دوف إفْ مف الدروس 
عماؿ اإلدارية والتعاوف مع المدارس االبتدائية القريبة جمس المعمميف مف مشاركتيـ  في األيقرىا م

عات التربوية واالجتماعية والمباريات في برامج تشمؿ تنظيـ الدروس النموذجية  والندوات والمشرو 
الخطابية والرياضية وغيرىا, كما تتولى الييأة التعميمية في مجاؿ تنظيـ النشاط التربوي لممدرسة 
بدراسة المناىج الدراسية لمدراسة االبتدائية والعمؿ عمى تطبيقيا بأفضؿ وجو, وكثفت الدولة 

التعميمي االبتدائي مف خبلؿ إعداد الدورات جيودىا في رفع مستوى التعميـ بما فيو الكادر 
التربوية والتدريبية مدتيا سنة واحدة بغية رفع المستوى العممي والثقافي والفني لممعمميف 
والمعممات. فقد عممت مديرية التربية في المواء عمى فتح دورات تربوية وتضمنت دروس ىذه 

 الدورات : 

 ؿ .أصوؿ تدريس المغة العربية لمصؼ األو  -ٔ
 أصوؿ تدريس المغة االنكميزية . -ٕ
 أصوؿ تدريس االجتماعيات . -ٖ
 أصوؿ تدريس التربية الفنية . -ٗ
 أصوؿ تدريس العموـ . -٘
 (ٚٓٔ)أصوؿ تدريس الرياضيات . -ٙ

 ( معمـ ومعممة,ٖٖٗ)(ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔ )وكاف عدد المشتركيف في الدورات التربوية لسنة     
بمغ  ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ لمسنة العاـ الدراسي   , وفيفقط  حاضريفموكاف عدد كادرىا التدريسي مف 

(محاضرًا , واستمرت ٖٓ(معمـ ومعممة, وعدد كادرىا التدريسي )ٖ٘٘عدد طبلب الدورة التربوية )
( ٕٓٗالمشتركيف في الدورات التربوية ) بمغ عدد ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔالدورات التدريبية حتى في سنة 

 .ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔ  الحكـ الجميوري الثاني سنة  معمـ ومعممة, واستمرت ىذه حتى نياية

(حيث بمغ عدد التبلميذ  بنات و بنيف وشيدت تمؾ المدة زيادة في أعداد التبلميذ )       
تمميذ منيـ   (ٖٖ٘ٓٙ) ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔالمقبوليف في المدارس االبتدائية في المواء لسنة 

البنيف  المدارس االبتدائية مف بمغ عدد المقبوليف في  ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ(تمميذة, وفي سنة ٕٓٛٔٔ)
تبلميذ المقبوليف في البمغ عدد  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔوتمميذة, وفي سنة  اً ( تمميذٔٙٙٓ٘)والبنات 

                                                           
 .  ٕٕ٘وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط  التربوي , المصدر السابؽ , ص - ((ٚٓٔ



( تمميذ وتمميذة, وكاف معدؿ الزيادة ٜٔ٘ٔ٘واألىمية لمذكور واإلناث) ,المدارس االبتدائية الرسمية
-ٜٚٙٔتمميذ وتمميذة, وفي سنة (ٕٕ٘ٔ٘) البنيف والبناتالعددية لتمؾ السنوات الثبلثة لمتبلميذ 

في المدارس االبتدائية الرسمية البنيف والبنات بمغ عدد التبلميذ المقبوليف مف ٜٛٙٔ
 ,(ٛٓٔ)(تمميذ وتمميذةٕ٘ٔٔ٘)

إما بالنسبة إلى المعمميف فقد ارتفع عدد المعمميف والمعممات المتخرجات مف داري المعمميف       
بسبب سياسة  ( ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔ) مواء خبلؿ العيد الجميوري  الثانيوالمعممات االبتدائية في ال

الكوادر التعميمية  وإلعداد جيؿ مف  بأعدادالدولة التربوية الرامية لتغطية النقص الحاصؿ 
ة الخريجيف معديف أعدادا تربويا لمسير مف اجؿ إعداد شريحة اجتماعية مف الموظفيف إلدارة أجيز 

دة العددية في أعداد كبل الجنسيف مف الذكور واإلناث الى ارتفاع وتعزى تمؾ الزيا,  الدولة
المستوى المعاشي لممواطنيف حيث انعكس ايجابيا عمى االىتماـ بتعميـ  ابناءىـ, يعزز ذلؾ 
التغير الحاصؿ في النواحي االقتصادية واالجتماعية والتغير الحاصؿ في السياسة التربوية وفتح 

, وكذلؾ الوضوح في الرؤية لسياسة الدولة اتجاه التربية والتعميـ باب القبوؿ لجميع األطفاؿ
بخصوص تطبيؽ مبدأ تكافؤ الفرص , وتطبيؽ مبدأ ديمقراطية التعميـ تنفيذا لمطمب االجتماعي 

فيما يخص األىداؼ  ٜٛٙٔ-ٜ٘ٙٔلمتعميـ وما تضمنتو الخطة االقتصادية الخمسية مف 
مؤسسات التربوية والتعميمية والعمؿ عمى قبوؿ خريجي االجتماعية إي الطمب االجتماعي عمى ال

 .(ٜٓٔ)الدراسة االبتدائية في المدارس الثانوية
-ٖٜٙٔفمف ناحية النظاـ التعميمي فقد أدخمت العديد مف التعديبلت والتعميمات مف        

لجميع  يومية(في النظاـ التربوي ابتداء مف الخطة الدراسية )الخطة السنوية واألسبوعية والٜٛٙٔ
وعمؿ ضروري ال يمكف االستغناء  ية عممية التعميمالنيا جزء ال يتجزأ مف أل,المراحؿ الدراسية 

عنو بالنسبة إلى أية مادة في المراحؿ الدراسية , والتأكيد عمى أوقات الدواـ الصيفي والشتوي 
                                                           

ويكوف نظاـ التعميـ االبتدائي في تمؾ المرحمة ىو: بداء تسجيؿ التبلميذ الجدد خبلؿ شير حزيراف مف  -  (ٛٓٔ)
التبلميذ الذيف تمقوا تعميما خاصا في الصفوؼ التي قبوؿ  ٜٗٙٔكؿ عاـ, وأجاز النظاـ المدارس االبتدائية لسنة 

يمتد العاـ الدراسي في  -تتناسب مع مستوياتيـ العممية, وعمى أف ال يتجاوز ذلؾ الشير العاشر مف كؿ سنة
المرحمة االبتدائية فيما يخص التبلميذ تسعة أشير وتنظـ الدراسة في مطمع األسبوع الثالث مف أيموؿ مف كؿ 

واد ىاشـ, المشكبلت الرئيسية لمنظاـ التعميمي في العراؽ ضمف أطار التنمية االقتصادية سنة, ينظر: ج
, عبد الكاظـ شندؿ, المصدر ٕٔ-ٔٔ, صٜ٘ٚٔبغداد, سنة  –واالجتماعية, وزارة التخطيط, مطبعة الحكومة 

اني حتى قياـ ؛ حنا بطاطو, العراؽ الطبقات االجتماعية والحركات الثورية مف العيد العثمٜٚالسابؽ, ص
 .ٜٓٔ, صٜٜٛٔلبناف , -الجميورية , ترجمة: عفيؼ البزاز, مؤسسة األبحاث العربية, بيروت 

, وزارة التخطيط, ٕٓ, صٜٗٙٔ-ٖٜٙٔوزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٜٓٔ)
ية لواء الحمة في ظبلؿ , متصرفٕٗٔ-ٙٓٔ, صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔنتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة 

 .ٓٗتموز, ص



اء عف الكتاب جلممدارس االبتدائية المزدوجة وغير المزدوجة , وتحديد وقت الفرص بيف الدروس 
مديرية المناىج والكتب في كتابيا المرقـ  –مديرية الشؤوف الفنية العامة  توأصدر  الذي 

( أكدت فيو عمى حاجة الطبلب إلى نوع مف الحركة ٜٗٙٔ/ٖ/ٖٔ( الصادر بتاريخ )ٕٙٔٗٙ)
 .(ٓٔٔ)( دقيقة مف الركود أثناء الدرس٘ٗاوٓٗوالفعاليات لبلنتعاش وتجديد النشاط بعد )

كذلؾ عالجت مديرية الشؤوف الفنية العامة )الشاغر الذي يحصؿ في مدارس البنات(       
بالمعممات احتياط في المدارس االبتدائية لسد النقص الذي تعاني منو المدارس االبتدائية بكتابيا 

لمساعدة معممات المدرسة المثقبلت باألعماؿ اإلضافية أو  ٜ٘ٙٔ/ٗ/ٛ( بتاريخ ٚٛٗٔٗالمرقـ )
أو اإلقامة بإدارة مكتبة المدرسة وتنظيـ تسجيبلتيا وكذلؾ  ,دروسيف ات في إشغاؿ بعضالمريض

ومف التعميمات الجديدة  اإلشراؼ عمى صيدلية المدرسة والقياـ باإلسعافات األولية عند الحاجة
 . (ٔٔٔ)  الفنية  التي أصدرتيا مديرية  الشؤوف

 
ألنيا أصبحت تشكؿ  ,درسية منعًا باتاً منع بيع ممخصات الكتب المي ى ٜٙٙٔفي سنة        

مدرسي المواد المنيجية المقررة , ومف لعائقا في سبيؿ تحقيؽ األغراض التربوية والتعميمية 
الحانوت التعاوني بموجب  وى ٜٚٙٔإلى كافة المدارس في سنة  التطورات الجديدة التي أدخمت

الذي حدد ٜٚٙٔ/ٔ/ٕٓ( بتاريخ ٕٛٓٔالكتاب الصادر مف مديرية الشؤوف الفنية العامة رقـ )
الغرض منو ىو غرس روح الخدمة العامة بيف الطبلب وتعويدىـ عمى العمؿ الجماعي في تنظيـ 

وأيضا شممت التعميمات الدورات الصيفية   األمور االقتصادية وتعويدىـ عمى الشعور بالمسؤولية.
ذ ضعيفي المستوى في الدراسة لطبلب المدارس االبتدائية حيث كاف الغرض منيا تقوية التبلمي

وكانت تفتح ىذه الدورات الصيفية لمختمؼ الدروس لتقوية  التبلميذ بعد أف يتقدـ أولياء األمور 
بإقرارات خطية إلى مدير المدرسة حوؿ رغبتيـ بفتح ىذه الدورات واستعدادىـ إلرساؿ أبنائيـ إلى 

وف الفنية العامة كتاب موجيا إلى أصدرت مديرية  الشؤ  ٜٚٙٔالدورات التقوية ,كما في سنة 
مديريات التربية في األلوية كافة حوؿ منع الطبلب أو تأنيبيـ بكبلـ مييف وبدال مف ذلؾ ىو أف 

                                                           
, ٕ, مطبعة وزارة التربية, طٖٜٙٔوزارة التربية والتعميـ, مديرية المناىج والكتب, منيج الدراسة االبتدائية  (ٓٔٔ)

 .ٕٓ, صٖٜٙٔبغداد, 
ص , الخطة الدراسية, الفر ٜٚٙٔوزارة التربية والتعميـ, مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب لسنة  (ٔٔٔ)

 .ٕٙص-ٗٔبيف الدروس, ص



يمجأ المعمـ  إلى كياستو وبراعتو وتحميؿ األمور وتقصي األسباب وطمب معاونة أولياء الطبلب 
 .(ٕٔٔ)في التعاوف مع إدارة المدرسة في حؿ مشاكؿ الطبلب

إف  ٜٚٙٔقر نظاـ التعميـ االبتدائي لسنة أفقد  الرسمية  بالنسبة إلى العطؿ والمناسبات ماْ أ   
تعطؿ جميع المدارس االبتدائية في أياـ العطؿ الرسمية وأسبوعيف بعد انتياء امتحاف نصؼ 

ية وتبدأ السنة وفي العطمة الصيفية  التي تبدأ بالنسبة لمتبلميذ منذ انتياء االمتحانات , النيائ
بالنسبة لممعمميف في اليوـ األوؿ مف شير تموز وتمتد حتى شير آب وال يسمح نظاـ المدارس 
االبتدائية بتعطيؿ المدارس في غير األوقات المذكورة إال بأمر خاص مف الجيات المخولة 

دأ ويب,ويسمح لمتبلميذ غير المسمميف بالتغيب عف المدرسة في أياـ أعيادىـ الدينية الرسمية 
دواـ الصيفي  في المدارس االبتدائية بيف الساعة السابعة والساعة الثامنة صباحا ويطبؽ ذلؾ ال

خبلؿ شير أيموؿ وشير رمضاف وكذلؾ اعتبارا مف أوؿ شير نيساف  حتى نياية السنة الدراسية 
انتظاـ  ويبدأ الدواـ الشتوي الساعة الثامنة والثامنة والنصؼ  كما تعمؿ الييئات التعميمية عمى

دواـ التبلميذ وذلؾ بالتعاوف مع أولياء أمورىـ , ويعد التمميذ راسبا إذا تجاوزت غياباتو  خمسيف 
 .(ٖٔٔ)ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔيومًا , وبقي ىذا النظاـ ساريا حتى نياية الحكـ الجميوري الثاني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
, عبد ٖٓٔ, د. جماؿ احمد مزعؿ, المصدر السابؽ, صٗٔ-ٖٔجواد ىاشـ, المصدر السابؽ, ص  -  (ٕٔٔ)

؛ عمي ىداد وسيبلف العبيدي, اقتصاديات التعميـ وطرائقو التقنية, دار ٘ٔٔالكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, ص
 .ٕٓ, صٜٜٛٔالكتب والوثائؽ الوطنية, بغداد, 

؛ د. ٕٙص -ٗٔ, صٜٚٙٔزارة التربية والتعميـ , مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب لسنة و  - (ٖٔٔ)
 . ٖٔٔجماؿ احمد مزعؿ, المصدر السابؽ, ص



 – ٜٛ٘ٔسنوات ) يبيف عدد المدارس االبتدائية والتبلميذ والييئة التعميمية لم( 1جدول رقم )
ٜٔٙٛ)(ٔٔٗ) 

عدد المدارس  السنوات ت
 االبتدائية

العدد االجمالي لمتالميذ  المقبولين تالمذه نسبة ال
 )المرحمة االبتدائية(

اعداد الييئة 
 التعميمية

معدل التالميذ 
 بنات بنون  لممعمم الواحدة 

8 8551-8555 815 13145 13188 1511 ٖٕٚ  87 

7 8555-8591 815 13133 13183 1521 8148 1 

4 8591-8598 845 13152 13189 5841 8471 2 

3 8598-8597 811 13193 13172 81131 8549 2 

5 8597-8594 784 17128 13149 35855 8915 35 

9 8594-8593 781 17125 13139 32124 8259 72 

2 8593-8595 735 17111 13152 51998 8515 75 

1 8595-8599 757 13151 13193 58585 7482 77 

5 8599-8592 752 1719 13128 51354 7358 71 

81 8592-8591 725 1388 13113 58875 7985 71 

 

البنوف والبنات خبلؿ العواـ الدراسية مف ف معدؿ الزيادة لتبلميذ أعبله أيتبيف مف الجدوؿ 
, أما معدؿ لسنة الواحدة  (% ٘)% اي بزيادة سنوية عددىا ٓ٘المذكورة في الجدوؿ قد بمغت 

%  6ٕٔٙ% اي بزيادة سنوية قدرىا  ٕٔٙالزيادة السنوية لممدة نفسيا لممعمميف والمعممات بمغت 
سنة الواحدة , ويبيف الجدوؿ أْف معدؿ التبلميذ لممعمـ الواحد كاف قميبًل خبلؿ السنوات االوؿ مف ل

                                                           
 الجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى -((ٗٔٔ

 ٙٙ, ص ٕٜٙٔاواًل :  متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة 
 -ٜٓٙٔ)    ٕٛ(  ص  ٜٜ٘ٔ – ٜٛ٘ٔلتربية ,تقارير  اإلحصاء السنوي لمعواـ  الدراسية ) ثانيًا  : وزارة ا

( ,  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ, ) ٛٛ( , صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ)   ٙٛ( ,  ص ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ,  )  ٗٛ,( ص ٜٔٙٔ
  ٙٓٔ, صٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ,  ٜٙص 



العيد الجميوري االوؿ  ثـ اخذ بأرتفاع بسبب زيادة اقباؿ التبلميذ عمى المدارس االبتدائية ولـ 
 يتخطى النسبة المعموؿ بيا تربويًا ال بشكؿ قميؿ . 

 يالتعميم الثانوي الرسم -ج 

وذلؾ بسبب االىتماـ الواضح  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔشيد التعميـ الثانوي تطورا ممحوظا بعد ثورة     
الذي اولتو حكومة الثورة ليذا التعميـ وانطبلقا مف فمسفتيا التربوية القائمة عمى ديمقراطية التعميـ 

اقباؿ الطمبة زداد اتوحا اماـ مختمؼ طبقات المجتمع فوتكافؤ الفرص اصبح التعميـ الثانوي مف
قامت وزارة المعارؼ بافتتاح عدد كبير مف المدارس المتوسطة واالعدادية وفي مختمؼ  وعميو 

-ٜٚ٘ٔطالب عاـ  6ٖٜٚٔٗمناطؽ والوية العراؽ فبمغ عدد طبلب المدارس المتوسطة مف 
% ,  كما ارتفع عدد ٕٛ٘بنسبة قدرىا  ٖٜٙٔ –ٕٜٙٔطالب عاـ  6ٜٖٗٙٓٔلى إ ٜٛ٘ٔ

( أي بنسبة 6ٖٖٔٗٔلى )إ( 6ٕٙ٘ٓٔدارس االعدادية لممدة نفسيا مف )الطبلب في الم
. وكذلؾ الحاؿ في لواء الحمة اذ شيد التعميـ الثانوي زيادة كمية بعدد المدارس (٘ٔٔ)%ٖٛٓ

, فكاف عدد المدارس ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔوالطمبة والكادر خبلؿ سنوات الحكـ الجميوري االوؿ
  بناتلم , ومتوسطتيفبنيف طة , ست منيا لم(مدارس متوسٛ)  ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔالمتوسطة لسنة 

( مدرسًا ومدرسة ٜ٘(طالب وطالبة , وعدد الكادر التدريسي فييا )ٕ٘ٔ٘وعدد  طبلبيما )
وخبلؿ السنوات البلحقة تـ افتتاح عدد مف المدارس المتوسطة في المواء منيا مدرسة ابف حياف 

المتوسطة في المواء لمعاـ الدراسي  وبمغ عدد المدارس ,(ٙٔٔ)لمبنات الواقعة  في مركز المواء
أما بالنسبة إلى  بنات,( منيا لم٘و) بنيف ,( منيا لمٚٔ( مدرسة متوسطة )ٕٕ) ٖٜٙٔ -ٕٜٙٔ

اثناف منيا  ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔراسي لممدارس اإلعدادية فكاف عددىا )ثبلث مدارس ( في العاـ الد
وفي سنوات الحكـ الجميوري طالبًا وطالبة ( ٔٔٗوعدد طبلبيا ) بنيف, وواحد منيا لمبنيف لم

 ازداد عددىا ذا تـ افتتاح المدارس االتية : ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔاالوؿ 

 ويؿ )لمبنيف ( وكاف موقعيا في مركز القضاء .إعدادية المحا -ٔ

                                                           
عراؽ ومصر رسالة دراسة مقارنة ألعداد مدرسي المرحمة الثانوية في العبلء كامؿ صالح العمر,  -  (٘ٔٔ)

؛ صالح ميدي عمش, المصدر  ٖٗ – ٖٖ,  ٜٚٚٔماجستير غير منشورة ) جامعة عيف الشمس , القاىرة ( 
 .ٓٛٔ-ٜٚٔالسابؽ, ص

 .ٙ٘, صالمصدر السابؽ , , اميرة محمد عمي االسدي - (ٙٔٔ)



 ثانوية التحرير )لمبنات ( وموقعيا في مركز المواء . -ٕ

 الياشمية جنوب المواء .قضاء إعدادية القاسـ )لمبنيف ( في  -ٖ

 إعدادية السدة )لمبنيف ( في قضاء المسيب ناحية السدة . -ٗ

 المسيب ناحية اإلسكندرية . قضاء إعدادية اإلسكندرية )لمبنيف ( في -٘ 

 .(ٚٔٔ)جنوب المواء  إعدادية الكفؿ )لمبنيف( في الكفؿ  -ٙ

 التعميمي فكاف توزيعيـ غير متكافئ عمى المدارس المتوسطة مبلؾبالنسبة إلى ال ماّ أ     

وكاف كادر , والثانوية في لواء الحمة لذلؾ كاف عددىـ قميبًل بالنسبة إلى عدد الطمبة في المدارس

كانوا  , وقد بناتعمى ال بنيف المدارس الثانوية يتباينوف مف ناحية الجنس فكانت الكفة تميؿ لم

 بعضيـة حممة الشيادة الجامعييتباينوف مف ناحية العمر والتحصيؿ الدراسي فكاف بعضيـ مف 

خر كاف مف خرجي دور المعمميف والمعممات االبتدائية والقسـ االخر مف خريجي الدورات اآل

والمعاىد العالية والبعض االخر كاف مف حممة الشيادات الثانوية والذيف دخموا في دورات تربوية 

         أو مف حممة الشيادات المينية. 

 

 

 

                                      

                                                           
صائي لممدارس الثانوية , شعبة االحصاء, الكراس االحلمتخطيط التربوي المديرية العامة , وزارة التربية  -  (ٚٔٔ)

 ٔ, صٕٙٔٓ(, ط  ٜٛٙٔ-ٜٛ٘ٔالتي تـ تأسيسيا سنة )



يبيف عدد المدرس التعميـ الثانوي وكادرىا التدريسي واعداد طبلبيا لممدة   (ٜالجدوؿ رقـ )

ٜٔ٘ٛ – ٜٖٔٙ (ٔٔٛ) 

 عدد المدرسيف عدد الطبلب المدارس  السنة

ٜٔ٘ٛ – ٜٜٔ٘ 

ٜٜٔ٘ - ٜٔٙٓ 

ٜٔٙٓ - ٜٔٙٔ 

ٜٕٔٙ – ٜٖٔٙ 

ٔ٘ 

ٕٔ 

ٕٙ 

ٕٛ 

ٕٖ٘ٛ 

ٜٗٔٔ   

ٜٔ٘ٛ 

ٜٔٔٛ 

ٜٗ 

ٕٔٓ  

ٔٓٚ 

ٕٔٙ 

     

يواء الطبلب في مرافقيا المختمفة وتييئة اىتم      ت وزارة المعارؼ بفتح االقساـ الداخمية وا 

عدد الطبلب  أفّ وسائؿ الراحة والدراسة والتغذية الصحية ليـ , ويبلحظ مف االحصاءات الرسمية 

و  ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔفي عاـ  طالبًا  (ٚٔٔقساـ الداخمية في لواء الحمة  قد بمغ )المشموليف في األ

لمطمبة الساكنيف  الزيادة العدديةأّف وىذا يعني  ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔفي عاـ طالبًا (  ٚٙٔ)

% ( عف ٗٔبمغت ) ازداد نسبة قدرىا  الثورة قد خبلؿ سنتي والمشموليف باألقساـ الداخمية 

 . (ٜٔٔ)السنوات التي سبقت قياـ الثورة

جتمع, فقد استمرت وزارة وتنفيذا لسياسة الحكومة لتوفير فرص التعميـ لجميع ابناء الم         

الستيعاب االعداد المتزايدة مف  ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔالمعارؼ بافتتاح المدارس الجديدة لمعاـ الدراسي 

                                                           
الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصادر االتية اوال : متصرفية لواء الحمة في عيد الجميور  - ((ٛٔٔ

افي خطيط نتائج االحصاء الثق. ثانيا : وزارة الت ٘ٙ – ٗٙ, احصائيات المعارؼ , ص  ٕٜٙٔالزاىر لسنة 
 ٖٚٗ( ص ,  ٖٜٙٔ – ٕٜٙٔ, )  ٖ٘ٗ( , ص  ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ)  ٜٕٙ( , ص ٜٔٙٔ – ٜٓٙٔ)  ءلموا

 , ثالثًا : تقارير االحصاء التربوي 
 .ٓٚٗمحمود فيمي درويش واخروف, المصدر السابؽ, ص   - (ٜٔٔ)



وزارة الطمبة سنويا , لذا تـ تخصيص المبالغ المالية البلزمة لبناء المدارس الجديدة كذلؾ اوعزت 

لى ثانوية وىذا إمدارس المتوسطة الى مديريات التربية في االلوية برفع درجات بعض الالمعارؼ 

عندما رفعت درجة متوسطة ابف حياف الى  ٜٓٙٔما عممتو مديرية تربية الحمة في عاـ 

 .(ٕٓٔ)ثانوية

المدرسيف العرب مف خارج العراؽ  وزارة التربية ممثمة بمديرية التربية العامة  واستقدمت      

نقصا في كادرىا  تي تعانيوخاصة مف مصر وفمسطيف لسد النقص في بعض التخصصات ال

 .(ٕٔٔ)ويةلالتدريسي في األ

ووضعت )خطة لبناء اقساـ داخمية في كؿ لواء إليواء الطمبة( مف سكنة القرى واالرياؼ      

 .(ٕٕٔ)لمواصمة دراستيـ

اف ىذا التطور الحاصؿ في عممية التعميـ بشكؿ عاـ والتعميـ الثانوي بشكؿ خاص , والسياسة  

ىدافيا التربوية والثقافية, قد أعمى وفؽ ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔلتي تبنتيا حكومة ثورة التعميمية الجديدة ا

اف نشر التعميـ واالىتماـ بو اـ اقتصاديا .احدثت تغييرا جذريا سواء كاف اجتماعيا اـ سياسيا 

عمى حدا سواء دوف استثناء  بناتاو ال بنيف ناء الشعب كافة ولكبل الجنسيف الوتوسيعو بيف اب

لمدف او القرى واالرياؼ, وتحقيؽ مبدأ التكافؤ في التعميـ وتوفير الفرص لكؿ طبقات سواء في ا

                                                           
؛ نواؿ ٚٗٗص تموز في عاميا الرابع, المصدر السابؽ,  ٗٔتموز, ثورة  ٗٔالمجنة العميا الحتفاالت  - (ٕٓٔ)

 .ٚٔٔ, ص   , ٕٕٔٓ,بغداد,المرتضى دار, ٜٛٙٔ-ٜٛ٘ٔالعراؽ في التعميـ تطور كشيش محمد الزبيدي,
 .ٕٗٔأحمد جودة, المصدر السابؽ, ص - (ٕٔٔ)
 .ٚٗٗتموز, المصدر السابؽ, ص ٗٔالمجنة العميا الحتفاالت   - (ٕٕٔ)



المجتمع سواء مف االغنياء او الفقراء, ساعد عمى التخمص مف العادات القديمة البالية التي عانى 

  . (ٖٕٔ)منيا المجتمع العراقي سابقا, والتي كانت تعيؽ عممية التعميـ ونشره في الببلد

انب ذلؾ عممت الحكومة عمى زيادة ميزانية التعميـ والسيما التعميـ الثانوي نتيجة التطور والى ج  

الحاصؿ في زيادة عدد الطبلب فضبل عف الزيادة الحاصمة في عدد المدارس والمدرسيف 

 .                  .(ٕٗٔ)والمدرسات

لتربية كثيرا بالتعميـ فقد اىتمت وزارة ا ٜٛٙٔ- ٖٜٙٔفي العيد الجميوري الثاني  أماّ      

ذ شيد التعميـ الثانوي تطورا ممحوظا في كافة جوانبو مف ناحية إقباؿ الطمبة المتزايد مف إالثانوي 

(طالب ٙٓٛٛ. إذ بمغ عدد طبلب المدارس المتوسطة )(ٕ٘ٔ)لمدراسة المتوسطة بنيف و بنات ( )

ناث في سنة  المدارس المتوسطة  كما ازداد عدد الطبلب أزاد عدد ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔمف ذكور وا 

مف الناحية  يةسنوات تكميم ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔوري الثانيفي المواء حيث تعد سنوات العيد الجمي

, حيث تـ ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔالعمرانية لممدارس الثانوية التي تـ بنائيا في العيد الجميوري االوؿ 

مف المدارس  بناء مدارس ثانوية جديدة وافتتاح أخرى, ففي نفس السنة المذكورة تـ افتتاح عدد

وىذه المدارس ىي: ثانوية المجد لمبنيف في  ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔالمتوسطة واالعدادية خبلؿ السنوات 

تـ افتتاح إعدادية )المدحتية لمبنات(في قضاء  ٜٗٙٔوفي سنة  قضاء الياشمية ناحية القاسـ.

كز القضاء, تـ افتتاح إعدادية الياشمية لمبنيف في مر  ٜ٘ٙٔالياشمية ناحية المدحتية, وفي سنة 

                                                           
 .ٕٚٓ-ٕٙٓغصوف مزىر حسيف, المصدر السابؽ, ص  -  (ٖٕٔ)
 .  ٕٕٔ, المصدر السابؽ صاؿ كشيش محمد الزبيدي نو  -  (ٕٗٔ)
-زاىدة سعيد ألصالحي, صفية عبد الحافظ, العرض الثاني لوضع التعميـ في جميورية العراؽ, بيروت -  (ٕ٘ٔ)

؛عبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, ٖٙٔ؛ جماؿ احمد مزعؿ, المصدر السابؽ, صٖٔ, صٜ٘ٙٔلبناف, 
؛ عمياء محمد حسيف الزبيدي, التطورات ٕٗٔصدر السابؽ, ص؛ غصوف مزىر المحمداوي, المٕٔٔص

, أطروحة دكتوراه غير منشورة, )كمية التربية بنات, جامعة بغداد(, ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔالسياسية في العراؽ مف
 .ٚٚٔ, صٕٙٓٓ



تـ افتتاح إعدادية الشوممي )لمبنيف( في قضاء الياشمية ناحية الشوممي, ٜٙٙٔوفي سنة 

عدادية الفيحاء لمبنيف في مركز المواء, )صفي الديف(  توسطة تـ افتتاح م ٜٙٙٔوفي سنو  وا 

مبنيف تـ افتتاح متوسطة االعتماد لمبنات وثانوية الجميورية ل ٜٚٙٔلمبنيف في المركز, وفي سنة 

:  تـ افتتاح ثبلث مدارس إعدادية وثانويتيف في المواء وىي ٜٛٙٔوفي سنة   في مركز المواء

 قضاء  ثانوية الكرار )المختمطة ( في مركز المواء, إعدادية المحاويؿ )لمبنات ( في مركز

لمبنيف( المحاويؿ ناحية المشروع, إعدادية األماـ )قضاء المحاويؿ, إعدادية المشروع )لمبنيف( في 

 (ٕٙٔ) في المحاويؿ ناحية األماـ, ثانوية فمسطيف )لمبنات ( في مركز المواء.

بإضافة سنة دراسية لممرحمة االعدادية لتصبح مدة الدراسة في  تربية قامت وزارة الكما          

صبح الصؼ التعميـ الثانوي ست سنوات, ثبلثة لمدراسة المتوسطة ومثميا لمدراسة االعدادية اذ ا

المضافة  ةوالسن ,سنة التخصص لمفرعيف العممي واالدبي لمدراسة تمييا  لرابع بمثابة سنة عامةا

جراء لتخفيض المغات االجنبية كذلؾ جاء ىذا اإلىي بمثابة توجيو لمطمبة وتقوية ليـ في مجاؿ 

كبر مف ناحية فتح أىمية أالعبء الحاصؿ عمى الكميات والجامعات واعطاء التعميـ االعدادي 

المجاؿ اماـ الطمبة الختيار طموحاتيـ وتحقيقيا كما أضيفت مواد دراسية جديدة كمادة عمـ 

 .(ٕٚٔ).  الفمسفة واالجتماع وعمـ النفس وبعض مف المواد العممية األخرى

                                                           
 . ٕالمصدر السابؽ , ص,شعبة اإلحصاء,  تربية بابؿ وزارة التربية, مديرية  -  (ٕٙٔ)
, دراسة مقارنة إلعداد مدرسي المرحمة الثانوية في العراؽ ومصر, رسالة ماجستير عبلء كامؿ العمر -  (ٕٚٔ)

 .ٗ٘؛ ىديؿ الجبوري, المصدر السابؽ, صٖٗ-ٖٖ, صٜٚٚٔغير منشورة, )جامعة عيف شمس, القاىرة(, 



( مدرسة وبمغ ٛٗ) ٜٛٙٔوبذلؾ بمغت عدد المدارس اإلعدادية لمبنيف ولمبنات في المواء لسنة    

( ٜٔٛٔلب وطالبة, وبزيادة بمغت)( طإ٘ٔٔ٘عدادية لمبنيف والبنات )عدد طبلب المدارس اإل

 . (ٕٛٔ)ٜٛٙٔفي المدارس اإلعدادية لسنة البًا ط

بذلت مديرية التربية في لواء الحمة جيودا طيبة مف اجؿ رفع مستوى التعميـ الثانوي في قد و      

كؿ عاـ دراسي يحضر فيو المواء, حيث دأبت عمى عقد المؤتمرات السنوية لممدرسيف في بداية 

مدراء المدارس الثانوية وعدد كبير مف المدرسيف لمناقشة الخطط التربوية وأىـ المشاكؿ التي 

 .(ٜٕٔ)وكيفية معالجتياالتربوية  تعاني منيا العممية التعميمية

برفد المدارس الثانوية  ٜٛٙٔ -ٖٜٙٔكما قامت التربية خبلؿ العيد الجميوري الثاني    

سيما مدارس الفتح الجديد وفي بداية كؿ عاـ دراسي يتـ تزويد المدارس بالمناىج باألثاث ال

مف ناحيتي االثاث ولمناىج والكتب  الدراسية ولـ تسجؿ أي حالة نقص كبير بيذه المدارس

وىذا يدؿ عمى جودة العمؿ االداري والتربوي لمديرية تربية المواء واالدارات التربوية  الدراسية 

 . (ٖٓٔ)بعة لموزارةاالخرى التا

  8591 – 8551واقع محو االمية في لواء الحمة 

ُتَعد األمية مظيرًا مف مظاىر التخمؼ وسببَا في ايقاؼ عممية التنمية االقتصادية         

واالجتماعية والثقافية , إذ عانى العراؽ كغيره مف البمداف مف تمؾ المشكمة , ولعؿ ىناؾ العديد 

                                                           
 .ٖٚٗ, صٜٛٙٔ-ٜٚٙٔوزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٕٛٔ)
تموز سنة االولى ,مطبعة دار االخبار ,  ٗٔتموز , ثورة  ٗٔرشاد , المجنة العميا ألحتفبلت وزارة اال -  (ٜٕٔ)

 . ٕٕ٘أمنة عودة, المصدر السابؽ, ص ؛  ٘ٔٔ, ص  ٜٜ٘ٔبغداد , 
؛ ٕٛٔالجميورية العراقية, وزارة الداخمية, متصرفية لواء, الحمة في ظبلؿ تموز, اإلحصاء التربوي, ص -  (ٖٓٔ)

 .ٗ٘المصدر السابؽ, ص ىديؿ الجبوري,



راء وجودىا . منيا العوامؿ السياسية وما تعرض لو العراؽ مف إحتبلؿ مف االسباب التي تقؼ و 

عثماني وبريطاني وحكـ ممكي تحت سيطرة االستعمار , والعوامؿ االقتصادية التي اثرت في 

انخفاض المستوى المعاشي لمفرد العراقي , بسبب طبيعة المجتمع العراقي الذي كاف في أغمبو 

حيث لـ يكف لدى الفبلحيف  الوقت الكافي لنشر التعميـ بيف يميؿ الى الجانب الزراعي , ب

صفوؼ أبنائيـ , والعوامؿ االجتماعية التي اقتصر التعميـ فييا عمى الطبقات الثرية مف المجتمع 

 .  (ٖٔٔ)وحرماف أبناء الفبلحيف والعماؿ مف حقيـ الطبيعي في التعميـ 

 ٜٛ٘ٔ – ٕٜٔٔـ الحكـ الممكي في العراؽ وبدأت المحاوالت األولى لمقضاء عمى األمية بعد قيا
(ٖٕٔ ) 

أولت وزارة المعارؼ اىمية كبيرة في القضاء عمى األمية  ٜٛ٘ٔوبعد قياـ النظاـ الجميوري سنة 
بكونيا المعوؽ األكبر لمتنمية االقتصادية واالجتماعية لمبمد , واسيمت الوزارة  وبالتعاوف مع 

وات األولى الى بذؿ الجيود المالية واإلدارية , فقد مؤسساتيا االدارية والتعميمية ومنذ السن
(  ٖٓٓٓٓ( دينارًا لدعـ مشروع مكافحة األمية , وتـ طبع ) ٓٓٗخصصت الوزارة مبمغًا قدرة )

ألؼ كتاب خاص باألمييف , مما أدى الى ارتفاع أعداد المراكز في السنة األولى لمتغيير مقارنة 

                                                           
 . ٕٔ – ٕٓنجبلء عبد الوىاب احمد , المصدر السابؽ , ص   - ((ٖٔٔ
سعت وزارة المعارؼ التي تأسيس صفوؼ لؤلمييف اطمؽ عمييا ) بيوت الشعب ( وتكوف  ٖٕٜٔفي سنة  - ((ٕٖٔ

( مراكزًا موزعة في ٙٔىا )الدراسة فييا مسائية الغرض منيا زيادة الوعي الثقافي وتعميـ القراءة والكتابة , بمغ عدد
( , وشيدت ٕٗٚٓ( مركزًا وبمغ عدد الدارسيف فييا )ٖٔالى ) ٕٜٚٔبغداد والمحافظات , ثـ ازداد العدد في سنة 

( دارسًا ٖٖٙٙ( مراكزًا وعدد الدارسيف ) ٕٕٔارتفاعًا في اعداد المراكز وبمغت ) ٜٖٜٔ – ٖٜٛٔالسنة الدراسية 
( مركز تدريبًا ٛٔداد المراكز والدارسيف بالتناقص , فمـ يكف ىناؾ سوى )بدات اع ٜٜٗٔ – ٜٛٗٔ, وفي سنة 

( دارسًا يعود سبب ذلؾ النقصاف الى عدـ وجود مديرية خاصة بمكافحة االمية تيتـ  ٜٛٗٔوتضـ تمؾ المراكز )
سعت  ٜٗ٘ٔبشؤوف االمييف وتتولى ادارتيـ وتوفير ماتحتاجونو مف الكتب والمستمزمات الضرورية , وفي سنة 

وزارة المعارؼ الى استحداث مديرية خاصة بمكافحة االمية اطمؽ عمييا ) مديرية مكافحة االمية والتعميـ االساسي 
( , لممزيد مف التفصيؿ ينظر : ىاشـ محمد الموسوي خطوات متقدمة في مكافحة االمية  , مجمة صوت الطمبة 

راوي , نحو استراتيجية جديدة لمتعميـ في العراؽ , , مسارع حسف ال ٕٙ, ص  ٜٓٚٔ, مطبعة ثنياف , بغداد , 
  ٖٗٔ – ٖٖٔمطبعة الحكومة , بغداد , د ت , ص 



 عمىٜٜ٘ٔ سنة في دينار( ٓٓٚ)المواء في المحمية دارةاإل صرفتو ما  وبمغبالمرحمة السابقة 
 الطبلب عدد وكاف لئلناث وثبلثة لمذكور منيا خمسة,  مراكز(ٛ) بمغت التي األمية محو مراكز
-ٜٓٙٔ سنة وفي,  طالب( ٜٖٙ)ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔ سنة نياية حتى المقرر المنيج أكمموا الذيف

 في المشاركيف الطبلب عدد وكاف مركزاً (ٙٔ) المواء في األمية لمحو المراكز عدد بمغ ٜٔٙٔ
 واإلناث,   مركز( ٗٔ) لمذكور األمية محو مراكز عدد وبمغ,  طالب( ٕٕ٘ٔ) المكافحة دورة
,  طالباً ( ٜٕٗٔ) ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔ سنة في األمية محو ذكور طبلب عدد وبمغ,  مركزيف( ٕ)

 العيد في ىي كما بقيت ةاألمي محو منياج إلى بالنسبة أما,  (ٖٖٔ) طالبة( ٜٗ) اإلناث وعدد
 كما, والكتابة القراءة تعمـ يتـ األولى الدورة ففي, أشير أربعة الواحدة مدة  دورتيف وىي الممكي
 في منيا االستفادة يتـ الثانية الدورة وفي مجاناً  والمواـز والقرطاسية الكتب عمى يحصموف أنيـ
دات الطبلبية والسيما إتحاد طمبة العراؽ , واسيمت المنظمات والنقابات واالتحا  اليومية الحياة

العاـ ونقابة المعمميف مف خبلؿ مشاركتيـ في نشر الوعي الثقافي في القرى واألرياؼ ومراكز 
 عمى الثاني الجميوري العيد خبلؿ التربية مديرية استمرت, ( ٖٗٔ)المدف خبلؿ العطمة الصيفية 

يمانا الثقافي المستوى رفعل بالمسؤولية منيا شعورا المواء في األمية مكافحة  وبيؿ داء األمية باف وا 
 األمية محو مراكز عمى الحمي المجتمع أبناء مف العديد إقباؿ المدة تمؾ وشيدت, مكافحتو يجب
 مناطؽ عمى موزعة كانت مركز (ٓٔ) ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔ السنة في عددىا بمغت التي المواء في

 في المكافحيف وكاف طالب(ٛٓٙ) السنة تمؾ في األمية محو طبلب عدد وبمغ, المواء مف متعددة
-ٜٗٙٔ سنة في قمت قد المراكز ىذه إال,   معمماً (ٜٔ) وعددىـ المعمميف مف المراكز تمؾ

 فقط(٘) المركز ىذا في المكافحيف وعدد طالب(ٓ٘ٔ) طبلبو عدد وكاف واحد مركز إلى ٜ٘ٙٔ
 وزارة تذكر لـ ٜٙٙٔو ٜ٘ٙٔ أي الثاني الجميوري العيد مف التالية السنوات وفي, المعمميف مف

 األمية محو مراكز عدد عف السنوات لتمؾ الحمة لمواء الثقافي اإلحصاء في مصادرىا في التربية
 وفي, (ٖ٘ٔ) األمية انتشار مف حد الذي االبتدائي التعميـ إلزامية بسبب المواء في طبلبيا وعدد

                                                           
, وزارة  ٘,صٜٜ٘ٔ( ,ميزانية لواء الحمة لسنة ٕٕ/ٛٛ٘ممفات وزارة الداخمية ,رقـ الممفة ) ؾ( و. )د. - ((ٖٖٔ

ارة التربية ,اإلحصاء التربوي , وز ٕٛٚ, ص ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔالتخطيط ,نتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية 
 . ٓٙ, مراكز محو األمية   , ص ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔلسنة 
 .  ٖٕٔغصوف مزىر حسف المحمداوي , المصدر السابؽ  , ص  -((ٖٗٔ

,مراكز محو األمية  ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔوزارة التخطيط , نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  - (ٖ٘ٔ)
,وزارة ٕٗٔ, صٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔء الثقافي في لواء الحمة لسنة , وزارة التخطيط , نتائج اإلحصاٖٚٙ,ص



 مناطؽ في األمية لمكافحة اكزمر (ٜ) بفتح المواء في التربية مديرية قامت ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ سنة
  -(:ٖٙٔ)المراكز وىذه األمية مكافحة بكتب المراكز ىذه بتزويد قامت كما المواء مف متفرقة

 . المركزي الحمة سجف في األمية مكافحة مركز -ٔ

 . الحمة حامية في األمية مكافحة مركز -ٕ

 . المواء شرطة في األمية مكافحة مركز -ٖ

 . اليندية في لمبنيف اليندية مدرسة في األمية مكافحة مركز -ٗ

 . المسيب في لمبنيف المثنى مدرسة في األمية مكافحة مركز -٘

 . اليندية في لمبنيف الرجبية مدرسة في األمية مكافحة مركز -ٙ

 . المواء مركز في الفسطاط مدرسة في األمية مكافحة مركز -ٚ

 . مشروعال ناحية األشباؿ مدرسة في األمية مكافحة مركز -ٛ

 .  المشروع ناحية في المشروع مدرسة في األمية مكافحة مركز -ٜ

 األمية لمكافحة جديد منيج بأعداد  التربية وزارة قامت فقد األمية محو منيج ناحية مف أما     

 العيد نياية حتى واستمرت, الحمة لواء بينيا ومف البمد في التربية مديريات عمى وعممتو البمد في

                                                                                                                                                                      

, وزارة التخطيط , نتائج  ٖٕٚ,صٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔالتخطيط , نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة 
 .   ٜٖٗ,صٜٛٙٔ-ٜٚٙٔاإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة 

 .  ٖٛٙغصوف مزىر حسف المحمداوي ,  المصدر السابؽ , ص - ((ٖٙٔ



  السابقة العيود خبلؿ الوزارة عميو سارت الذي السابقة المناىج عف مغايراً  كاف الثاني الجميوري

 -( :ٖٚٔ) وىو

 الحصص عدد يكوف -(: األولى المرحمة) وىي مرحمتيف عمى األمية محو في الدراسة تكوف

 جدوؿ ويكوف( ,  والجمعة الخميس يومي ماعدا يوميا حصتيف) بمعدؿ أي أسبوعيا(ٓٔ)

  -: يمي كما الحصص

 (.حصصٙ) والكتابة القراءة-: األولى المرحمة -أ

 (حصتاف) الحساب -

 الدراسة فييا تكوف( يوما ثمانيف) األولى لممرحمة الدراسة مدة وتكوف(,  حصتاف) العامة الثقافة -

 عمى الكتاب ىذا ويحوي(  نقرأ ىيا سمسمة مف) والكتابة لمقراءة درساً (ٜٙ) تدريس فييا يتـ, فعمية

 األعداد معنى فيـ)ؿ لمحساب درساً (ٕٖ) عمى فيحوي الحساب أما,   تمريناً (ٜٔ)و درساً (ٖٔ)

 عممية أمثمة يتخمميا ٓٓٔ رقـ إلى العد تعمـ ذلؾ تخطي وبعد وكتابتيا قراءتيا وتعمـٓٔ الىٔ مف

 . العامة الثقافة في أيضا( درساً ٕٖ) عمى فيحوي الثقافة درس أما(,  العد في تعطى يومية

 (حصصٚ) والكتابة القراءة  -: الثانية المرحمة -ب

 ( حصتاف) الحساب -

                                                           
( , كتاب مكافحة األمية لسنة ٕٗٗ)د.و.ؾ(ممفات وزارة التربية والتعميـ , جميوري ثاني , رقـ الممفة ) -((ٖٚٔ

؛ وزارة  ٖٚٙ,صٜٗٙٔ-ٖٜٙٔوزارة التخطيط ,نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  ٓٔ,ص  ٖٜٙٔ
-ٖٜٙٔاألمية في العراؽ في الفترة التربية ,المديرية العامة لمتخطيط التربوي , تطور التربية والتعميـ ومحو 

؛  احمد   ٕٔ-ٕٓ,ص ٜ٘ٚٔ, تقرير مقدـ إلى المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو ,طبع بالرينيو , ٜٓٚٔ
؛  محمود السيد  ٓ٘؛ محمد قدر لطفي ,المصدر السابؽ , ص ٓ٘ٔجماؿ مزعؿ , المصدر السابؽ , ص

 . ٕٓ, ص ٜ٘ٚٔ, دار المعارؼ ,مصر , ٔسمطاف , دراسات في التربية والمجتمع ,ط



 المرحمة أما,  دقائؽ خمس والفرصة دقيقة(٘ٗ) فييا الدرس ومدة( واحدة حصة) العامة الثقافة -

 لمقراءة( درسٕٙٔ)  تدريس فييا يتـ فعمية دراسة(  يوما تسعيف) فييا التدريس يكوف الثانية

 لمحساب( درساً ٖٙ)و(, العاني مدري محمد) تأليؼ مف نقرأ ىيا سمسمة مف الثاني الجزء والكتابة

, الغرض منو نشر  ٜٓٙٔوعقدت الوزارة مؤتمرات عدة منيا مؤتمر المفتشيف النسوي سنة   

 (ٖٛٔالتعميـ ومكافحة األمية بيف صفوؼ النساء و خبلؿ العطمة الصيفية , )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٘ٓٔنواؿ كشيش محمد الزبيدي , المصدر السابؽ , ص  -((ٖٛٔ



 المبحث الثالث 

-8551في لواء الحمة خالل  مؤسسات اعداد المعممين يالتعميم المينواقع 

8591 

 التعميم الميني : –أ    

بعد ظيور المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية والمالية وتطورىا تدريجيا وزيادة واردات  

لى اشخاص ليـ الخبرة والكفاءة في كيفية تنظيـ االمور إ, ظيرت الحاجة العراؽ مف النفط

وليذا بذلت حكومة ثورة  ,(ٜٖٔ)لصناعية والمالية عمى وفؽ طرؽ عممية حديثة ومتطورةالتجارية وا

بشكؿ  البشرية  جيودا متزايدة في تطوير العنصر البشري وتنمية المواىب ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔ

سية وبناء ينسجـ وطموحات الثورة اليادفة الى توسيع التعميـ ومجانيتو في مختمؼ المراحؿ الدرا

 .(ٓٗٔ)العممية  نظمة التي تراعي أصحاب المواىب والكفاءاتوسف األ عدد مف المدارس

التعميـ التجاري, و التعميـ الزراعي,و ويقسـ التعميـ الميني في العراؽ الى التعميـ الصناعي,     

الفنوف البيتية, وقد اقتصر التعميـ الميني في الحمة عمى نوعيف ىما: التعميـ الزراعي, الفنوف و 

 .  البيتية

 : 8594-8555تعميم الزراعي ال (8

باالىتماـ  ٜٛ٘ٔاىتمت وزارة المعارؼ ومنذ انطبلؽ ثورة الرابع عشر مف تموز سنة     

لى تطوير ىذا القطاع كوف اغمب ابناء المجتمع العراقي مف إبالزراعة والفبلحيف وعمدت 

                                                           
 .ٗنضاؿ كامؿ رشيد, المصدر السابؽ, ص  -  (ٜٖٔ)
 ٕٖٔنواؿ كشيش محمد الزبيدي, المصدر السابؽ, ص -  (ٓٗٔ)



افتتحت وزارة ,ية واالقتصاد ,واالجتماعية,العامميف فيو ولمنيوض بو مف كافة الجوانب العممية 

( مدارس في عموـ العراؽ ٓٔ) ٜٜ٘ٔالمعارؼ عدد مف المدارس الزراعية حتى بمغ عددىا سنو 

التي جاء تأسيسيا تطبيقا لما جاء ,(ٔٗٔ) ومف ضمف ىذه المدارس المدرسة الزراعية في لواء الحمة

رس مينية الذي وجو بفتح مدا ٜٛ٘ٔلسنة ( ٜٖفي قانوف وزارة المعارؼ العراقية المرقـ )

 .(ٕٗٔ)وخاصة المدارس الزراعية

ومدة ٜٜ٘ٔوأنشأت ىذه المدرسة في قضاء الياشمية ناحية القاسـ جنوب المواء سنة       

(طالبًا لتمؾ السنة ٚٗالدراسة في ىذه المدرسة كانت )خمس سنوات(, وكاف عدد طبلبيا )

بمغ  ٜٔٙٔ-ٜٓٙٔسنة  (مف المعمميف, وفيٕ(مف المدرسيف و)ٕالمذكورة, أما عدد مدرسييا )

(مف المعمميف, وبمغ عدد ٕ(مف المدرسيف و)ٖ(طالبًا, وعدد كادرىا التدريسي )ٚٙعدد طبلبيا )

(طالب, وعدد ٔٗ(طالبًا والصؼ الثالث)ٗٔ, والصؼ الثاني) (طالباً ٘ٔطبلبيا في الصؼ األوؿ)

ب منيا ست سنوات ويحصؿ الطال ٕٜٙٔ(معمميف, وأصبحت في سنة ٗ(مدرسيف و)ٖمدرسييا )

عمى شيادة التخرج بعد اجتيازه لبلمتحاف النيائي )البكموريا( لممرحمة السادسة ويمكنو االلتحاؽ 

 .(ٖٗٔ)فيما بعد بكمية الزراعة أو المعاىد الزراعية في بغداد

                                                           
؛ نواؿ ٖٗٙدر السابؽ, صتموز في عاميا الثالث, المص ٗٔتموز, ثورة  ٗٔالمجنو العميا الحتفاالت  -  (ٔٗٔ)

 .ٖٚٔكشيش محمد الزبيدي, المصدر السابؽ, ص 
بدري عبد المنعـ جميؿ ,خطة لتطوير التعميـ الثانوي الزراعي في العراؽ, رسالة ماجستير غير منشورة,  -  (ٕٗٔ)

؛ منصور حسيف وآخروف, التغير االجتماعي ٓٔ, صٜٓٚٔمقدمة إلى قسـ التربية عمـ النفس/ جامعة بغداد,
 .ٔٔ, صٜٜٛٔلبناف,  –والتعميـ, دار الجيؿ لمطباعة 

,   ٜٛ٘ٔ(, لسنة ٖٛ, التعميـ الميني, رقـ ) ٜٜ٘ٔالجميورية العراقية, قانوف وزارة المعارؼ لسنة  -  (ٖٗٔ)
؛ وزارة التربية, اإلحصاء ٘ٙ-ٗٙ, صٕٜٙٔ؛ متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة ٓٔص

 . ٗ٘, صٕٜٙٔ-ٜٔٙٔالتربوي لسنة 



, ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔ( طالبًا في سنة ٓٗوكاف عدد الطبلب الذيف تخرجوا مف إعدادية الزراعة )   

 .(ٗٗٔ)واحد في إعدادية الزراعة وفي نفس السنة ترؾ طالب

وبالنسبة إلى عدد الكادر التدريسي في إعدادية الزراعة لتمؾ السنوات كانوا مف خريجو     

دروس  فقد تضمف  الدراسي  أما المنيج ,غيرىـ  خريجو دور المعمميف والمعمماتو الجامعات , 

وأتباع الطرؽ الحديثة والمنظمة  نظرية وعممية في الزراعة في كيفية استعماؿ المكائف الزراعية ,

الطالب يحصؿ عمى فأف تشجيعًا لمجانب العمؿ في الدراسة في اعدادية  الزراعة في الزراعة 

نصؼ الربح الناتج مف المشروع الذي يعده كؿ طالب في المرحمة السادسة األخيرة مف الدراسة 

عف دروس المرحمة األولى تبلفيا تميزت الدروس المرحمة الرابعة بشموليتيا واخ ,)كبحث لمتخرج (

حيواف, والمحاصيؿ الزراعية, و  مياءكيالوالثالثة حيث يتـ فييا تدريس )النبات, و  ,والثانية,

تربة, والبستنة, واليندسة الزراعية والمعمؿ(, ويكوف جدوؿ توزيع الساعات عمى تمؾ الو ,حقمية ال

زراعية والنبات واليندسة الزراعية يكوف الدروس ساعتيف لكؿ درس في األسبوع ماعدا الكيمياء ال

 ٖٜٙٔ(ساعات في كؿ أسبوع إال أف ىذه المدرسة لـ تستمر حيث تـ إلغائيا في سنة ٗحصتيا )

بسبب قمة الراغبيف لمدراسة في ىذه المدرسة وكذلؾ افتقارىا إلى المختبرات واآلالت والمكائف 

            .  (٘ٗٔ)الزراعية

 

 

 
                                                           

 .ٕ, صٜٓٚٔرشيد الرفاعي, التعميـ الزراعي اإلعدادي في العراؽ, بغداد,   - (ٗٗٔ)
, ٜٓٙٔ(, مناىج المدارس الزراعية, سنة ٙ/ٜٕٙد.ؾ.و, ممفات وزارة التربية والتعميـ, رقـ الممفة ) -  (٘ٗٔ)

 .ٛٗ؛ ىديؿ الجبوري, المصدر السابؽ, ص ٕٔص



  -: 8591-8551( الفنون البيتية 7

تعد الفنوف البيتية مف المدارس المينية الميمة التي اىتمت بيا وزارة المعارؼ كي تجعؿ       

المرأة العراقية التممؾ  فّ ألمف الفتاة العراقية ربة بيت ناجحة ) تضمف ليا مستقببل مشرقا (, 

 .(ٙٗٔ)مستمزمات المرأة المدنية والمتطورة والمواكبة لعممية التطور في العالـ

مدارس لمفنوف البيتية في الوية ( ٚ) ٜٜ٘ٔفي سنة  وافتتحت وزارة المعارؼ العراقية      

صبحت مدة الدراسة في ىذه أ( مدرسة , و ٗٔمختمفة مف الببلد ليصبح عدد ىذه المدارس) 

متوسطة ومثميا لممرحمة كانت خمس سنوات ثبلث لممرحمة ال أفْ المدارس ست سنوات بعد 

 .(ٚٗٔ) عداديةاإل

وكاف عدد طالباتيا لتمؾ السنة  ٜٜ٘ٔأسست مدرسة الفنوف البيتية  في لواء الحمة سنة       

قد  ٜٜ٘ٔفي سنة معارؼ فقط , وكانت وزارة ال مدرسة  (ٕ( طالبة وعدد مدرساتيا )ٚٔ)

 وضعت شروطا لقبوؿ الطالبات في ىذه المدارس ومف ىذه الشروط :

 أف تكوف عراقية الجنسية. -ٔ

 كوف سالمة مف األمراض وقادرة عمى العمؿ اليدوي .أف ت -ٕ

                                                           
 . ٓٗٔمصدر السابؽ, صنواؿ كشيش محمد الزبيدي, ال -  (ٙٗٔ)
؛ احمد راشد جريذي ٜٖٙتموز في عاميا الثاني, المصدر السابؽ, ص  ٗٔالمجنو العميا الحتفاالت  -  (ٚٗٔ)

 .ٜٕالفيداوي, المصدر السابؽ, ص



والعشريف لطالبات ,والثالثة ,أف ال يزيد عمرىا عمى الثامنة عشرة لطالبات المتوسطة  -ٖ

 7(ٛٗٔ)اإلعدادية , أما بالنسبة إلى غير العراقيات يتـ قبوليف بموافقة الوزارة

رسة ىي  الديف االسبلمي , المغة العربية, المواد الدراسية التي يتـ تدريسيا في ىذه المد ماّ أ     

المغة االنكميزية, العموـ العامة, االجتماعيات, الرياضيات, التربية البدنية, إدارة البيت وترتيبو, 

الخياطة والتفصيؿ, األعماؿ والتطريز, األمومة والعناية بالطفؿ, الصحة و الرسـ والتصميـ, و 

ية وعمـ النفس, مناىج الدراسة االبتدائية وأصوؿ المدرسية, الطبخ والتغذية, أصوؿ الترب

 7(ٜٗٔ)تدريسيا

(طالبة وعدد ٕٜ) طالبات المدرسة الفنوف البيتية بمغ عدد  ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔوفي سنة      

رسة جيدا طيمة قباؿ الطالبات عمى ىذه المدإ( محاضرات, وقد كاف ٕ( مدرسات و)ٖمدرساتيا )

 . (ٓ٘ٔ)ٖٜٙٔ-ٜٛ٘ٔوؿ الحكـ الجميوري األ

عمى الرغـ مف عدـ االىتماـ الكبير مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ في العيد الجميوري الثاني      

لمتعميـ الميني بصورة عامة , واقتصار ذلؾ اىتماـ عمى التعميـ العاـ إاّل إف  ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔ

 ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔعدد طالبات إعدادية مدرسة الفنوف البيتية شيد زيادة واضحة لمعاـ الدراسي 

                                                           
نزىت رؤوؼ الشالجي, مدارس الفنوف البيتية في العراؽ واقعيا ومشكبلتيا ,وزارة التربية, بغداد  -  (ٛٗٔ)
؛ ىديؿ عبد الجواد الجبوري ,المصدر السابؽ , ص ٕٕح شبؿ ,المصدر السابؽ, ص ؛ أفرآٔ, صٜ٘ٚٔ,

ٜٗ. 
, جدوؿ ٜٓٙٔ(,المناىج والكتب لسنة ٚٔ/ٕٕ.و(, ممفات وزارة التربية والتعميـ, رقـ الممفة ) .ؾ )د -  (ٜٗٔ)

 .ٖٕ؛ أفراح شبؿ, المصدر نفسو, صٕٓدروس الفنوف البيتية ,ص 
, وزارة التربية, ٜٜٕ, صٜٔٙٔ-ٜٓٙٔاإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية  وزارة التخطيط, نتائج -  (ٓ٘ٔ)

, ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔ؛ نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة ٘ٗ, ص ٕٜٙٔ-ٜٔٙٔاإلحصاء التربوي لسنة 
 .ٜٖٗ-ٖٚٗص



( طالبة وبمغ عدد الكادر التدريسي فييا مف  ٕٔٔفقد بمغ عدد الطالبات في ىذه االعدادية )

 .(ٔ٘ٔ)( ٙالمعمميف )

  .(ٕ٘ٔ)( المحاضريف  ٖ, )  (محاضريفٖ, وعدد المحاضريف فييا )

تـ عقد مؤتمر مدراء التربية وقد حضر السيد )كامؿ عبد الغني (مدير  ٜٗٙٔوفي سنة      

لمؤتـ, وقد ناقش المؤتمر مشاكؿ التعميـ الميني التي يعاني منيا في العراؽ ووضع تربية المواء ا

الفرصة  تاحةة إلى خريجي المرحمة المتوسطة إلوىي توجيو العناي, بعض الحموؿ ليذه المشاكؿ

ليـ في الدخوؿ لممرحمة اإلعدادية  لدخوؿ ىذا الفرع مف التعميـ وتوفير اإلمكانات لو وتطوير 

فز جديدة وضماف تشغيؿ خريجيو في مجاالت اختصاصاتيـ وخمؽ حوا ,وتخصصاتو ,محتوياتو

 . (ٖ٘ٔ)والسيما في مجاؿ الرواتب واألجور لكادرىا التعميمي ةولخريجي ةلمدرسي

( ٛٔ( طالبة وعدد مدرسييا )ٜٕٙ)ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ لمسنة الدراسية وبمغ عدد طالباتيا      

المواء إلى تحسيف طرائؽ التدريس والوسائؿ التعميمية  .      وعممت مديرية التربية في(ٗ٘ٔ)مدرساً 

خاصة لمتعميـ الميني في المواء وتشجيع االبتكار واإلبداع عف طريؽ افتتاح عدة مشاغؿ خياطة 

                                                           
, ٖٜٙٔ-ٕٜٙٔوزارة التخطيط, دائرة اإلحصاء المركزية ,نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٔ٘ٔ)

؛ د. حسف محمود, مشكبلت المرأة العربية ٕٔ؛ جواد ىاشـ ,المصدر السابؽ ,ص ٜٖٙ؛  , صٖٚٗ-ٖ٘ٗص
؛ مصطفى محمد احمد, أسباب إحجاـ الطمبة في ٖٖ, صٜٜٚٔلبناف,  –, بيروت ٔفي التعميـ والعمؿ, ط

؛ عبد الكاظـ ٚٓٔ, صٕٜٚٔالتعميـ اإلعدادي الميني في العراؽ, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة بغداد ,
 .ٖٕٔشندؿ, المصدر السابؽ, ص

 .ٜٖٙ, صٜٗٙٔ-ٖٜٙٔوزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٕ٘ٔ)
(, المناىج وساعات الدروس ٕ٘ٗٔ.ؾ(, ممفات وزارة التربية والتعميـ, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) و )د. - (ٖ٘ٔ)

 .ٚي التربية, ص , مقررات مؤتمر مدر ٜٗٙٔسنة 
؛ ٗٗتموز المجيدة, تربية وتعميـ, صٗٔمتصرفية لواء الحمة, الحمة الجديدة, في الذكرى السابعة لثورة  (ٗ٘ٔ)

–, مطبعة الحكومة ٜٙٙٔالجميورية العراقية, وزارة التربية, منيج االلعاب السنوية لمدارس البنيف والبنات لسنة 
 .ٓٔبغداد, ص



ة االجتماعية في مجاؿ تدريبية لمنساء في مركز المواء لتشجيع الطمبة في ممارسة الحيا

ؿ التفاعؿ في خدمو المجتمع واإلسياـ في تسير ليـ ىذه المرحمة سب, أْف اختصاصاتيـ

 . (٘٘ٔ)مشروعات التنمية لمواء

وىي : مربية بدور  ,إف الخريجات مف ىذه المدرسة يمكنيا االشتغاؿ بعديد مف الوظائؼ      

االشتغاؿ و  الحضانة لؤلطفاؿ ورياض األطفاؿ , األشراؼ عمى التغذية في المدارس االبتدائية,

ردية أو جماعية, أو األشراؼ والتدريب في المستشفيات عمى قوائـ بمينة الخياطة كمينة ف

المرضى, ويحؽ ليا أيضا االلتحاؽ بكمية التحرير التي يتخرج منيا مدرسات يدرسف في مدرسة 

  .(ٙ٘ٔ)الفنوف البيتية متخصصات بالخياطة والتدبير المنزلي ويدرسف أيضا في المدارس االبتدائية

 8591-8551إعداد المعممين خالل  مؤسسات  -ب                        

ىداؼ وفمسفة السياسة التعميمية الجديدة التي اتخذتيا وزارة المعارؼ عمى وفؽ أانطبلقا مف       

لى نشر التعميـ االبتدائي وتطوير مؤسساتيا فقد قامت ببذؿ إمنطمقاتيا واىدافيا الوطنية والرامية 

عداد المعمميف مف خبلؿ وضع المناىج الجديدة إومعاىد الجيود الكبيرة لتطوير مؤسسات دور 

 ,(ٚ٘ٔ)تموز وتشجيع الطمبة لؤلقباؿ عمى دور اعداد المعمميف ٗٔالتي تنسجـ مع فمسفة ثورة 

ونظرا لمزيادة الكبيرة التي حصمت في مؤسسات التعميـ االبتدائي سواء كاف عمى صعيد عدد 

لحاجة الماسة لعدد كبير مف المعمميف لسد النقص أو التبلميذ المسجميف فقد ظيرت ا,الالمدارس 

                                                           
 .ٕٜظبلؿ تموز, صمتصرفية لواء الحمة في  (٘٘ٔ)
؛ طارؽ عمي العاني وغانـ سعد اهلل ٖٛٙ-ٖٚٙتموز في عاميا الثالث, صٗٔلجنة احتفاؿ ثورة   - (ٙ٘ٔ)

 .ٖٕ؛  أفراح شبؿ, المصدر السابؽ, ص ٕٓ, صٜٙٛٔ, التعميـ الميني في الوطف العربي, تونس,  حساوي
 –كتوراه غير منشورة, )كمية اآلداب رحيـ حسف محمد الشامي, تطور التعميـ في العراؽ, اطروحة د -  (ٚ٘ٔ)

 . ٙ, ص ٕٗٔٓجامعة الكوفة( ,

 



. لذا قامت الوزارة بفتح الباب عمى مصراعيو لقبوؿ (ٛ٘ٔ)الحاصؿ في كادر المدارس االبتدائية

الطمبة الخريجيف مف الدراسة المتوسطة في دور اعداد المعمميف وتوفير المستمزمات الدراسية 

في عمـو  ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔيف في ىذه الدور لسنة وتوفير االقساـ الداخمية حيث بمغ عدد المسجم

اما بالنسبة الى دار . ( طالبةٕٕٜ( طالبا و )ٖٓٛٔ( طالب وطالبة منيـ )ٕٖٕٓالعراؽ )

( دينار, وأخذت وزارة ٓٓٛالمعممات في الحمة فكانت بناية مستأجرة وتدفع إيجار سنوي مقداره )

مى عاتقيا أعداد الطمبة عمميًا وتربويًا عمى عاتقيا إعداد استراتيجية مستقبمية تأخذ عمعارؼ ال

ومينيًا لكي يكونوا مؤىميف لمقياـ بعممية التدريس مستقببل  كما وضع قانوف وزارة التربية والتعميـ 

.وبمغ (ٜ٘ٔ)شروطًا لقبوؿ في المعيد أف يكونوا مف خريجي الدراسة اإلعدادية فقط ٜٜ٘ٔلسنة 

-ٜٚ٘ٔد أعداد المعممات في لواء الحمة لسنة عدد المقبوليف في معيد أعداد المعمميف ومعي

 ٜٜ٘ٔ-ٜٛ٘ٔ(مدرس, وفي سنة ٖٙ( طالب وطالبة , وعدد كادرىا التدريسي )ٖ٘ٗ) ٜٛ٘ٔ

(مدرسًا , وبمغ عدد ٜٖ(طالبًا وطالبة, وعدد التدريسييف فييا )ٜٙٙبمغ عدد المقبوليف لممعيديف )

, وكاف عدد الطبلب الذيف   مدرسة(مف ٔٙو) مدرسًا ( ٜٙ) ٜٓٙٔ-ٜٜ٘ٔالمقبوليف لسنة 

( مف ٗٗو) طالب(مف ٛٔٔ) (طالب وطالبة منيإٙٔتخرجوا مف دور المعمميف والمعممات )

 .(ٓٙٔ) طالبة

 باالىتماـ ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔاستمرت وزارة التربية والتعميـ خبلؿ العيد الجميوري الثاني و       

واء مف مستمزمات تعميمية وأثاث, بمعاىد أعداد المعمميف ابتداء بكؿ ما يحتاجو المعيديف في الم

ير المناىج الدراسية لتنسجـ مع فمسفة الدولة ومرحمة التغير االجتماعي وشمؿ ىذا التغير يوتغ
                                                           

 .ٖ٘ٗتموز في عاميا الرابع, المصدر السابؽ, ص  ٗٔتموز, ثورة  ٗٔالمجنة العميا الحتفاالت  -  (ٛ٘ٔ)
؛ عبد الكاظـ شندؿ, ٜٕٙ, صٜٔٙٔ-ٜٓٙٔوزارة التخطيط ,نتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية  -  (ٜ٘ٔ)

 .٘ٔ؛ أفراح شبؿ, المصدر السابؽ, ص ٜٔٔابؽ, صالمصدر الس
 .٘ٙ-ٗٙ, صٕٜٙٔمتصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر لسنة  -  (ٓٙٔ)



ضافة بعض المفردات  المناىج االجتماعية حيث تـ تنقيح بعض الكتب وحذؼ البعض منيا وا 

      .(ٔٙٔ)في الحكـ الجديد لكي تنسجـ مع طبيعة وفمسفة النظاـ السياسي

بوضوح السياسة التعميمية في كافة  ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔوتميزت فترة العيد الجميوري الثاني     

, حيث بمغ عدد طبلب لمطبلب والطالبات المجاالت, إذ ازداد عدد الطمبة في داري المعمميف 

(طالب, وعدد طالبات دار المعممات ٜٗٔ) ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔدار المعمميف لمذكور في سنة 

( مدرس وعدد المدرسيف ٘ٔمغ عدد كادره التدريسي مف المدرسيف العراقييف)( طالبة وبٜٜٕ)

داري, وعدد إ( ٕ( محاضر, وعدد الموظفيف اإلدارييف)ٔ( مدرسيف, وعدد المحاضريف)ٗاألجانب)

 (ٕٙٔ)(مدرسةٖٔ(مستخدمًا, وعدد اإلناث)ٖٔالمستخدميف فييا )

طالب, وعدد الطالبات (ٜٓٔبمغ عدد طبلب دار المعمميف)ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔفي سنة       

(محاضر  ٘ٔ(وعدد المحاضريف )٘ٔ( واإلناث )ٙٔ(وعدد كادرىا التدريسي مف الذكور )ٖٖٓ)

بمغ عدد  ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ( طالب وطالبة, و سنة ٕٓٙوبمغت معدؿ الزيادة العددية لكبل الداريف )

درس (مٜٖ( وكادرىا التدريسي )ٕٕٙ) طالبات ( والٖٓٓ) طبلب طبلب دار المعمميف مف ال

( ٛٛ٘)طبلب , والطالبات مغ عدد طبلب المعيديف مف الب ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔومدرسة, وفي سنة 

طبلب ال(,وبمغت الزيادة العددية لمطبلب مف ٓٗ) الطبلب والطالبة وعدد كادرىا التدريسي مف 

( طالب وطالبة, كانت البنايتيف لداري المعمميف والمعممات في ٖٕٙفي المعيديف ) والطالبات 

                                                           
؛  د. احمد ٚٗ؛ بديع محمود وآخروف, المصدر السابؽ, ص ٕٔجواد ىاشـ, المصدر السابؽ, ص -  (ٔٙٔ)

 .ٖٕٔالسابؽ, ص؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر ٘ٗٔجماؿ مزعؿ, المصدر السابؽ, ص
, ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔالجميورية العراقية, وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٕٙٔ)

؛ طالب محمد العقابي, دراسة تحميمية لواقع وتطور المعاىد الفنية في العراؽ وصورتيا المستقبمية بحدود ٖٓٚص
 .ٖ, صٖٜٚٔ(, ٕاإلمكانيات الحالية, وزارة التخطيط, دراسة رقـ )



 نفسيا  دينار, وفي السنةالؼ ( ٓٓٙٔمستأجرتيف ببدؿ إيجار مف األىالي وكاف مقداره ) المواء

 .(ٖٙٔ)تـ افتتاح معيد إعداد المعمميف في مركز المواء

عداد الكادر التدريسي والطمبة لدار ومعيد اعداد المعمميف ومدارس التعميـ أ( يبيف ٓٔجدوؿ رقـ )

 (ٗٙٔ)(ٜٛٙٔ -ٜٛ٘ٔالميني في الحمة لممدة )

 
 السنة

 

 الزراعة الطبلب المدرسيف دور المعمميف
 

 فنوف 
 

 طالبات مدرسات طبلب  مدرسيف طالبة طالب الييئة التدريسية  الطبلب 

ٜٔٙٓ -ٜٔٙٔ  ٖٗ٘ ٖٙ ٕٗٓ ٔٙٚ ٕٔ ٙٗ  ٕ٘ 

ٜٔٙٔ – ٜٕٔٙ  ٜٙٙ ٖٜ ٕٚٙ ٔٛٗ ٗٗ   ٚٓ  ٙٛ 

ٜٕٔٙ – ٜٖٔٙ   ٕٗ٘  ٕ٘ ٜٔٙ ٕٕٜ  ٙٛ   ٜٕ  

ٜٖٔٙ – ٜٔٙٗ   ٜٖٗ ٖٕ ٜٜٙ   ٜ ٕٔٔ 

ٜٔٙٗ – ٜٔٙ٘   ٕ٘ٓ ٖٔ ٕٕٙ   ٖٔ ٖٔٛ 

ٜٔٙ٘ – ٜٔٙٙ  ٕ٘ٙ ٖٖ ٕ٘ٙ   ٔٛ ٕٖٙ  

ٜٔٙ -  ٜٔٙٚ         

ٜٔٙٚ – ٜٔٙٛ  ٘ٛٛ ٖٚ ٘ٛٛ   ٔٛ ٕٜٙ 

 

إف معدؿ  الزيادة السنوية الطبلب لدور المعمميف لمسنوات المذكورة في الجدوؿ أعبله قد        

الكادر التدريسي فقد ظمت متباينة مف سنة إلى  أخرى مع مبلحظة  % أما أعداد 6ٖٗٓٚبمغت 
                                                           

, ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔالجميورية العراقية, وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة  -  (ٖٙٔ)
, وزارة ٕٓٚ, صٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ؛ وزارة التخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة ٕٗٔ-ٙٓٔص

؛ متصرفية لواء الحمة ٕٜ, صٖٚٗص,ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔالتخطيط, نتائج اإلحصاء الثقافي في لواء الحمة لسنة 
 .ٗ٘؛ ىديؿ الجبوري, المصدر السابؽ, ص٘ٛفي ظبلؿ تموز, ص

,  ٜٔٙٔ – ٜٓٙٔنتائج  االحصاء الثقافي  لسنوات  , االعتماد عمى  الباحث بالجدوؿ مف اعداد  - ((ٗٙٔ 
الزاىر لسنة  وريمتصرفية  لواء الحمة في العيد الجمي؛  ٖٚ( , ص  ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔ  )          ,  ٖٖٓص
, ص  ٜ٘ٙٔ – ٜٗٙٔ,  ٜٖ, ص  ٜٗٙٔ – ٖٜٙٔتقارير االحصاء التربوي , لسنة ؛   ٖٚ, ص ٕٜٙٔ, 
 .  ٕ٘, ص  ٜٛٙٔ – ٜٚٙٔ,  ٙٗ, ص  ٜٚٙٔ – ٜٙٙٔ,   ٗٗ, ص ٜٙٙٔ – ٜ٘ٙٔ,  ٖٗ



كما يبلحظ اف اعبله نسبة لطبلب كانت في  ٖٜٙٔ – ٕٜٙٔأف أعبله نمو ليـ حصمو في عاـ 

ويعزى ذلؾ إلى اىتماـ الحكومة العراقية خبلؿ سنوات العيد الجميورية  ٕٜٙٔ – ٜٔٙٔعاـ 

ذ وزارة المعارؼ خطة التعميـ االلزامي لممرحمة االبتدائية, األوؿ في ميداف التعميـ فضبًل عف تنفي

 إذ سعت الى توفير الكوادر الكافية ألنجاح ىذه الخطة .  

 8591-8551مديرية تربية المواء ونشاطاتيا لمسنوات  -ج 

في  ٖٜٔٔكانت تسمى مديرية التربية في لواء الحمة )بدائرة المعارؼ( فقد تأسست سنة      
ة بأسـ )مديرية معارؼ الفرات ( وتتبعيا الوية الحمة والنجؼ وكرببلء وفي سنة مدينة الحم

سميت بأسـ )مديرية معارؼ لوائي الحمة وكرببلء( فقط وكاف مقرىا في بناية  ٖٜٙٔ-ٖٜ٘ٔ
فية )قائـ مقامية مركز الحمة تغمت غرفتيف في المتصر اسلقديمة )السراي القديـ ( وبعدىا البمدية ا

لى البناية التي شغمتيا مدرسة الفرات االبتدائية السابقة عمى شط الحمة الى بنايات ( ثـ انتقمت ا
اخرى مستأجرة منيا عمارة مرجاف ومف ثـ الى بناية مستأجرة في محمة مصطفى راغب  الى اف 

وىي بناية حديثة وواسعة تفي بالمياـ الكبيرة الممقاة  ٜٜٚٔتـ بناء المديرية العامة لمتربية سنو 
 .(٘ٙٔ)عاتؽ ىذه المؤسسة التربوية عمى

تطور الجياز االداري لممديرية واصبح اكثر وضوحا بعد صدور نظاـ وزارة التربية في عاـ       
( شعبة يديرىا مدير التربية والتعميـ في المواء, ويعاونو ٕٕحيث تكونت المديرية مف ) ٜٗٙٔ

لوسائؿ التعميمية والتخطيط التربوي ثبلثة مف معاونيو ويقـو باألشراؼ عمى المناىج والكتب وا
المخزف الثانوي والعبلوات السنوية واستمارة ترشيح لترفيع  زفلنشاط الفني والتوقيع عمى مخاوا

منتسبي التعميـ الثانوي والعبلوات السنوية وتحويؿ بريد المدارس المتوسطة واإلعدادية والمينية 
كتب والتوقيع عمى العبلوات السنوية بصفة مباشرة عدا السري والميـ منيا , والتوقيع عمى كافة ال

واستمارات الترشيح لمترفيع خاصة بالمعمميف والمعممات ودفاتر الخدمة والفصؿ والغرامة واإلحالة 
عمى التقاعد والتوقيع عمى مخزف التعميـ االبتدائي وكتب التأييد , و فيما يخص التعميـ الثانوي 

                                                           
 ٚٗٔبابؿ بيف الماضي والحاضر ,د. ت. ط, ص -  (٘ٙٔ)



والتوقيع عمى المعامبلت مصرؼ الرىوف واستمارات بياف قياـ واالبتدائي واإلدارة والشيادات 
 .(ٙٙٔ)نقابة المعمميفمف واستمارات طمب السمؼ وطمبي سمؼ الزوجية وقوائـ الرواتب 

)المخزف الثانوي, المخزف االبتدائي, مركز النشاط  شعب  المديرية تتألؼ مف وكانت     
الذاتية, القمـ السري, النشاط الكشفي, الحوانيت اإلدارة و مبلحظية المدرسي, الوسائؿ التعميمية, 

المدرسية, النشاط الفني واألدبي, االمتحانات والشيادات, شؤوف الطمبة, الطابعة, الصادرة 
والواردة, ذاتية الثانوي, ذاتية المستخدميف , ذاتية العبلوات , ذاتية الترفيعات, وحدة التدريب, 

 .(ٚٙٔ)لؾ الوقت )شعبة المناىج والكتب (الحدائؽ المدرسية, كما استحدثت في ذ

  (891)اإلشراف التربوي في لواء الحمة )التفتيش( -8

يعتبر اإلشراؼ التربوي ركيزة ميمو مف ركائز البنية التربوية والتعميمية اذ يسيـ في تحقيؽ        
االداء أىداؼ الفمسفة والسياسة  التعميمية التي تنشدىا المؤسسات التربوية وذلؾ مف خبلؿ تقويـ 

التعميمي والتربوي في المؤسسات التعميمية بمختمؼ مراحميا االبتدائية والثانوية مف خبلؿ 
وديمقراطية مف خبلؿ تفاعمو المثمر مع  ةعممي ةواالخطاء ومعالجتيا بطريق تشخيص السمبيات

سفو وأىداؼ , ويستمد اإلشراؼ التربوي فمسفتو وأىدافو مف فم(ٜٙٔ)اإلدارة المدرسية والبيئة التعميمية
فاإلشراؼ التربوي عبارة عف نشاط موجو   ر عف المجتمع والمثؿ السائدة فيوالمجتمع ألنو تعبي

                                                           
؛ وزارة الداخمية, متصرفية لواء الحمة, الحمة في ٜٖوتعميـ, ص وزارة الداخمية, الحمة الجديدة, التربية -  (ٙٙٔ)

 (.٘ٔ. لمزيد مف التفاصيؿ ينظر ممحؽ رقـ )ٖ٘ظبلؿ تموز, مديرية التربية, ص
, وزارة الداخمية, متصرفية لواء الحمة ,المصدر ٗٗوزارة الداخمية, الحمة الجديدة ,المصدر نفسو , ص -  (ٚٙٔ)

 .ٖٛنفسو, مديرية التربية, ص
خبلصيـ في أداء  -  (ٛٙٔ) يعتمد جياز اإلشراؼ التربوي في تحقيؽ أىدافو عمى مدى كفاءة العامميف بو وا 

األدوار الموكمة إلييـ, ونجاحو يرتبط بنجاح المشرؼ التربوي في عممو الوظيفي, لمزيد مف التفاصيؿ ينظر: رحيـ 
 غير  دكتوراه  أطروحة, المطموبة اإلشرافية ـميامي ضوء في التربوييف المشرفيف أداء تقويـعبد جاسـ الزاممي, 

 .ٖٓٔ؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, صٕٕ, ص ٜٜٓٔ سنة,  بغداد جامعة, منشورة
؛ حكمت عبد اهلل ٖٖٔ, صٜ٘ٛٔوزارة التربية ,دليؿ المشرؼ التربوي ,مطبعة الوزارة ,بغداد, سنة  -  (ٜٙٔ)

 .ٜٕٔمصدر السابؽ, صالبزاز, المصدر السابؽ؛ عبد الكاظـ شندؿ, ال



يعتمد عمى دراسة الموقع الراىف وييدؼ إلى خدمة جميع العامميف في مجاؿ إنجاح العممية 
 .(ٓٚٔ)التربوية والتعميمية ورفع المستوى العممي ليـ

ي تطوير المؤسسات التربوية والنيوض بواقعيا التعميمي ومف ومف اىداؼ االشراؼ التربو       
مياـ االشراؼ االخرى توضيح النظريات التربوية وشرحيا لمعامميف في ىذا الميداف مف خبلؿ 
كادره االشرافي اذ ينبغي عمى المشرؼ اف يكوف ممما بكافة النظريات والتوجيات التي تخص 

صؿ بيف المدرسة والمجتمع المحمي والمؤسسة  التربوية. العممية التربوية الف المشرؼ حمقة الو 
ومف االىداؼ االخرى لؤلشراؼ التربوي تييئة كافة الوسائؿ التي تخدـ العممية التعميمية والعمؿ 

نفسية  بيف اإلدارة المدرسية وبيف أولياء التبلميذ مف خبلؿ اقامة   –عمى تييئة أجواء اجتماعية 
  .(ٔٚٔ)مجالس االباء والمعمميف

ومف الجدير بالذكر اف نشير الى السمبيات التي رافقت التفتيش التربوي)االشراؼ ( وىي       
االىتماـ بالكـ دوف النوع , أي اف معظـ المشرفيف لـ يكونوا قد خضعوا الى اختبارات حقيقية 

ورات ذات صمة بميمتيـ الكبيرة في االشراؼ التربوي واالكتفاء بتخريج العديد مف المشرفيف لد
 محدودة المناىج التربوية ألجؿ تغطية ميمة االشراؼ فحسب, كما كاف بعيدا كؿ البعد عف

التي تعتمد عمى الحوار وايجاد الحموؿ المتغيرة تبعا لتغير الظروؼ  الفمسفة الحديثة لمتربية
دة واالحواؿ التي تشيدىا العممية التعميمية في اإلشراؼ الفني حيث كانت أساليبو تقميدية جام

 الجياز ىي اتعمى الصعيد الرسمي وكاف مف سمبي واغراضو لـ تتغير إال

 قمة عدد المفتشيف وعدـ توزيعيـ بما يتناسب مع الحاجة إلييـ . -ٔ

 عدـ وضع خطة عممية شاممة لفعاليات جياز التفتيش . -ٕ 

 مركزية جياز التفتيش . -ٖ 

                                                           
؛ ٚ, صٜٓٚٔاحمد خاكي, د.محمد خميفة بركات وآخروف, تفتيش أـ توجيو, وزارة التربية, بيروت , -  (ٓٚٔ)

 . ٖٓٔ؛ عبد الكاظـ شندؿ ,المصدر نفسو, صٕٕ,ص المصدر سابؽ  , رحيـ عبد الجاسـ الزاممي
 . ٕٕلمصدر السابؽ , صا اممي,جاسـ الز ؛ رحيـ عبد ٕٗالمصدر السابؽ, ص حمودي عبد المجيد, -  (ٔٚٔ)



ف أساليبيـ وعدـ يودىـ وتعيفي وضع أىداؼ التفتيش وتقيـ جي المشرفيف عدـ إشراؾ -ٗ 
 :(ٕٚٔ)استشارتيـ بخصوص واجباتيـ . 

وكاف ىذا االسموب يتبلئـ مع الظروؼ السائدة آنذاؾ حيث ركز عمى مراقبة المعمـ       
خبار الوزارة عف كؿ خطأ بسيط يقع فيو المعمـ أو المدرس أثناء قيامو بتنفيذ المناىج  وحركاتو وا 

عامبًل  مف عوامؿ ىدـ شخصية المعمـ والحد مف قدرتو اإلبداعية  الدراسية , وكاف جياز التفتيش
خبلؿ عممو التربوي الف جياز التفتيش التربوي جزء مف السمطة السياسية ,فيو رقيب عمى كؿ 

, وكاف ينبغي أف (ٖٚٔ)فعؿ أو عمؿ يقوـ بو المعمـ أو المدرس كأف تكوف العتبارات سياسية بحتة
ف التفتيش ىو تقويـ األخطاء والتخفيؼ عف كاىؿ المعمـ بما يكوف اليدؼ التربوي الحقيقي م

في طريقة  يعانيو مف المشاكؿ االجتماعية والنفسية واالقتصادية, وكذلؾ إزالة نقاط الضعؼ
رشاده إلى الطرؽ التربوية الناجحة  ومف ىذا المبدأ كاف مفتشو ومفتشات لواء الحمة  تعميمية  وا 

 :(ٗٚٔ)وتألؼ الجياز التفتيشي في المواء مفيعمموف مع الييئات التعميمية. 

 السيد قاسـ خميؿ المفتش المشرؼ عمى شؤوف التفتيش . -ٔ

 السيد حسف عزيز الفموجي . -ٕ

 السيد عبد الواحد المعطي عبادة . -ٖ

 السيد عبد الواحد إبراىيـ . -ٗ

 السيد مكي عزيز السرحاف . -٘

 السيد ىاشـ وتوت . -ٙ

 ـ .السيد حسيف ىادي النج -ٚ
                                                           

إف جياز التفتيش في العراؽ كاف يتميز بسياسة ارتجالية مربكة جدا مع النمو البطيء, ينظر: حكمت   (ٕٚٔ)
 ٖٔٔ؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر السابؽ, صٕٓٔالبزاز, المصدر السابؽ, ص

 ٕٖٔسابؽ, ص؛ عبد الكاظـ شندؿ, المصدر الٕٓٔحكمت البزاز, المصدر السابؽ, ص -  (ٖٚٔ)
(, تقارير المفتشيف اإلدارييف عف ٓٚٙد.ؾ.و, ممفات وزارة التربية والتعميـ, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) -  (ٗٚٔ)

, وزارة الداخمية, متصرفية لواء الحمة, الحمة في ظبلؿ تموز, األشراؼ ٓٔ, صٜٚٙٔ-ٖٜٙٔلواء الحمة سنة 
 .ٖٚالتربوي, ص



 السيد كاظـ سمماف األطرقجي . -ٛ

 السيد شناوي الوزير . -ٜ

 السيد عبد العباس شاكر . - ٓٔ

 الست فخرية الشماع . -ٔٔ

 الست عواشة الجابر . -ٕٔ

( مرات في السنة الدراسية, وىي عمى ثبلثة أنواع ٓٔوكاف المفتشوف يزوروف كؿ مدرسة حوالي )
 : (٘ٚٔ)مف الزيارات

مة : وتمثؿ كؿ ما يتعمؽ بالعممية التربوية مف توزيع الحصص وسجبلت وبناية الزيارة الشام -أ  
المدرسة    ,وتبدأ ىذه الزيارات مف اليـو األوؿ مف السنة الدراسية والى نياية السنة الدراسية )وقد 

 تكوف مفاجئة (.

االختصاص: وميمتو متابعة الخطة السنوية واليومية وأعماؿ المنيج وطرائؽ التدريس  - ب
 وتشكيؿ مجالس اآلباء والمعمميف.

وتكوف عند الحاجة كاف تكوف تحقيؽ أو بدعوة مف مدير المدرسة أو  -الزيارات التفتيشية : -ج
 لضرورات أخرى تتعمؽ ببناية المدرسة أو المنيج الدراسي .

إضافة إلى ذلؾ تقويـ أداء المعمـ أو المدرس في نياية السنة بموجب ضوابط وىي ) امتياز, 
, وسط, دوف الوسط, مقبوؿ, ضعيؼ( وعمى ضوء ىذه التقييمات تقوـ شعبة المتابعة التي جيد

عطاء عبلوات التي تتمثؿ  بداء الرأي, وا  تتألؼ مف المفتشيف لمتابعة ىذه التعميمات وفرزىا وا 
بزيادة الراتب لممعمـ مف ذوي التقدير العالي والجيد أو منحيـ بعثة دراسية إلى إحدى الدوؿ 

عداد الدورات التربوية لممعمميف أو المدرسيف مف ذوي التقييـ الضعيؼ أو إقامة العربي ة ,  وا 
, ومف (ٙٚٔ)معاقبة المعمـ أو نقمو إلى مدرسة بعيدة أو إنقاص راتبو إذا تكرر تقييمو الضعيؼ

                                                           
 . ٖٕٔٓ/ٕٔ/ٙٔلمشرؼ التربوي صالح محمد عمي في مقابمة أجراىا الباحث مع ا -  (٘ٚٔ)
مقابمة أجراىا الباحث مع مدير اإلشراؼ التربوي )صبلح ىادي عبد كاظـ ( في محافظة بابؿ في  -  (ٙٚٔ)

ٔٙ/ٕٔ/ٕٓٔ٘. 



ابرز النشاطات التي كاف يؤدييا جياز التفتيش التربوي رفع التقارير الى مديرية تربية المواء اذ 
( تقرير عف المدراء والمديرات والمعمميف والمعممات ٘ٙٔ)ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔبمغ عددىا سنة 

كانت عدد التقارير التي قدموىا إلى مديرية التربية في  ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔلمدارس المواء, وفي سنة 
( تقرير عف المدارس االبتدائية ٕٓٔقدـ المفتشوف ) ٜٙٙٔ-ٜ٘ٙٔ( تقريرًا, وفي سنة ٜٛالمواء )

( تقرير مفصؿ ٕٗ٘قدـ المفتشوف  والمفتشات ) ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔا التعميمي, وفي سنة وعف كادرى
 ,(ٚٚٔ)عف سير العممية التعميمية في المدارس االبتدائية وكادرىا التعميمي

ومف األنشطة األخرى التي اوكمت الى المفتشيف لمقياـ بيا ىي القاء المحاضرات في مدارس      
مدارس االقضية والنواحي ولمختمؼ الموضوعات والدروس المواء سواء في مركز المواء او 

واالشراؼ عمى الندوات التربوية التي تقيميا مديرية التربية مف اجؿ تنمية خبرات المعمموف 
ولتبادؿ اآلراء والخبرات والتجارب فيما بينيـ, وقد ثمنت مديرية التربية العامة ىذا الجيد وعممتو 

في كثير مف  ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔترؾ المفتشوف والمفتشات في سنة اشو عمى كافة الفروع واالقساـ, 
المجاف التي الفتيا مديرية التربية وأنجزوا جميع ما أنيط بيـ مف واجبات بجد واىتماـ وتعاوف 
جميع المفتشيف  والمفتشات مع المديرية في إدارة الدورات التدريبية لممعمميف والمعممات وأسيموا 

ذه الدورات عمى جانب كبير مف النجاح واألىمية بالنسبة إلى رفع في ألقاء المحاضرات وكانت ى
 .(ٛٚٔ)مستوى المعمـ العممي والميني

 8591-8551األنشطة الفنية والثقافية والمجاالت األخرى خالل -7

لـ يقتصر التطور الذي شيدتو المؤسسات التعميمية والتربوية في الحمة عمى الصعيد الكمي       

اخرى ثقافية وفنية ورياضية. وكاف لمديرية تربية لواء الحمة وجودا طيبا  فحسب انما شمؿ جوانب

بيف االلوية االخرى كما كاف ليا مساىمات ثقافية رائعة في المسابقات والميرجانات المختمفة 

ونتيجة لمعناية التي اولتيا المديرية بالنشاطات المدرسية والدور النشط الذي قامت مبلحظيو 
                                                           

(, تقارير المفتشيف اإلدارييف ٓٚٙ.و, ممفات وزارة التربية والتعميـ, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) .ؾ د -  (ٚٚٔ)
 .ٛٔ-٘ٔ, صٜٚٙٔ-ٖٜٙٔاء الحمة سنة عف لو 

(, تقارير المفتشيف اإلدارييف عف ٓٚٙ.و, ممفات وزارة التربية والتعميـ, جميوري ثاني, رقـ الممفة ) د.ؾ -  (ٛٚٔ)
؛ ٓٗ؛ وزارة الداخمية, متصرفية لواء الحمة ,الحمة في ظبلؿ تموز,  صٛٔ, صٜٚٙٔ-ٖٜٙٔلواء الحمة سنة 

 .ٕٗ؛ رحيـ عبد الجاسـ الزاممي, المصدر السابؽ, صٜٓدر السابؽ , صحكمت عبد اهلل البزاز ,المص



اال اف  ٖٜٙٔ -ٜٛ٘ٔالذي اخذ بالتطور خبلؿ سنوات العيد الجميوري االوؿ النشاط المدرسي 

 : (ٜٚٔ)السمة الغالبة ليذا النشاط تمثؿ بالنشاطات الفنية والنشاطات الثقافية

 النشاطات الفنية لطالب مدارس المواء:  - أ

ء والتي تمثمت النشاطات الفنية بالمسرحيات التي كانت تقيميا االدارة المحمية في الموا      

اقتصرت عمى مدارس محدودة بسبب قمة الكادر االشرافي واالكاديمي لمثؿ ىكذا نشاطات فضبل 

عف عدـ وجود قاعات مدرسية مخصصة لمنشاط المسرحي والتمثيمي فكانت اغمب العروض تقاـ 

ىي ) مسرحية  ٜٜ٘ٔعمى قاعة التربية واوؿ مسرحية عرضت في العيد الجميوري االوؿ سنة 

سف (  التي عرضيا تبلمذة مدرسة صفي الديف الحمي. وكانت أحداث ىذه المسرحية الفراش ح

حوؿ التغيرات والتطورات التي حدثت في العراؽ مف صراعات بيف الماضي والحاضر, ولنجاح 

ىذه المسرحية تبعتيا مسرحيات مدرسية عديدة عرضت  خبلؿ االحتفاالت السنوية التي كاف لواء 

تموز المجيدة, وبرزت إلى جانب الفف المسرحي ٗٔة االحتفالية السنوية بثورة الحمة يقيميا بمناسب

فنوف أخرى كالخطابة والشعر التي كانت تمقى خبلؿ االحتفاالت السنوية والميرجانات الشعرية, 

و كاف يحضرىا عدد مف المسؤوليف ووجياء المدينة, وخبلؿ مدة الستينات توجو العديد مف 

 .(ٓٛٔ)ف المرحمة اإلعدادية  لدخوؿ معيد الفنوف الجميمة في بغدادالطمبة بعد تخرجيـ م

تميزت العروض المسرحية خبلؿ تمؾ المدة ببعض الطابع السياسي اذ كانت تتناوؿ بعض       

العروض المسرحية المشاكؿ والقضايا السياسية التي كاف ليا حيز اجتماعي وثقافي بيف ابناء 

                                                           
دراسة توثيقية , دار الصادؽ لمطباعة والنشر ,  تاريخ المسرح في الحمة,عمي محمد ىادي الربيعي ,    -  (ٜٚٔ)

 . ٔٛص  ,  ٕٙٓٓ
؛ ٖٛ, ص  ٜ٘ٙٔ سنة, بغداد, الشعب مطبعة, العراؽ في المسرحية الحركةاحمد فياض ألمفرجي,  -  (ٓٛٔ)

 .ٙٙىديؿ عبد الجواد الجبوري, المصدر السابؽ, ص 



, ٜٔٙٔوالطريؽ عرضتيا مدرسة الوثبة االبتدائية في عاـ المجتمع دليؿ ذلؾ مسرحية الشيخ 

  .(ٔٛٔ)حيث دارت أحداث ىذه المسرحية حوؿ القضية الفمسطينية بإطار اجتماعي سياسي

لمسرحي اتسعت خطوات النشاط ا ٜٛٙٔ -ٖٜٙٔخبلؿ العيد الجميوري الثاني ما بيف و       

يتـ والتي  المدارس الجديدة والقديمة رة فيعدد مف القاعات الكبي ءفي المدارس خاصة بعد بنا

ت ثانوية لمبنات قدم ٜٗٙٔفييا عرض المسرحيات والنشاطات المدرسية األخرى وفي سنة 

)جسر العدو( لمكاتب سعدوف العبيدي أقامتيا عمى مسرح قاعة التربية وقاـ   مسرحية عنوانيا 

داثيا حوؿ الثورة الجزائرية حيث بإخراجيا األستاذ قاسـ الجباوي , وكانت ىذه المسرحية تدور أح

القت تأييدًا مف األوساط الحمية ,وقدمت أيضا مسرحية )الزعيـ األوحد( لمكاتب عمي احمد دارت 

في الببلد والصراع السياسي وقد اخرج ىذه المسرحية األستاذ عبد  ٖٜٙٔأحداثيا حوؿ انقبلب 

ب دار المعمميف االبتدائية في الزىرة رشيد ىجوؿ وقاسـ الجباوي وقد أدى ىذه المسرحية طبل

 ( ٕٛٔ) المواء

وىوبيف فرقة فنية لرعاية النشاطات الفنية, اخذت عمى عاتقيا رعاية الم ٖٜٙٔاسست  سنة      

 .(ٖٛٔ))المكائف (و اتيـ المسرحية ومنيا مسرحية )وفاء العرب ( جمف الطمبة واالىتماـ بنتا

وخصوصًا في المناسبات واالحتفاالت كما كانت لفرؽ الكشافة والمرشدات نشاطات واسعو 

 ٗٔكانوف الثاني  والذكرى السنوية لمثورة  ٙوالمناسبات  كالذكرى  السنوية لمتأسيس الجيش في 

 (  ٜٙٙٔ/  تموز/  ٗٔ الخميس) تموز 
                                                           

؛ ىديؿ عبد الجواد ٙٚ-٘ٚ, صٖٜٛٔعوني كرومي, المسرح المدرسي, دار الحرية, بغداد, سنة  -  (ٔٛٔ)
 .ٚٙالجبوري, المصدر السابؽ, ص 

, ىديؿ  ٚ, ص  ٜٜٜٔعمي ىادي الربيعي , الحركة المسرحية في الحمة  , مطبعة الشعوب , بغداد ,  - ((ٕٛٔ
   . ٙٙعبد جواد  الجبوري , المصدر سابؽ , ص

 .ٙٙ؛ ىديؿ الجبوري, المصدر السابؽ, صٛٗ, صالمصدر السابؽاحمد فياض المفرجي,  -  (ٖٛٔ)



 في االعبلـ حممة كوكبة تتقدميـ المواء مركز المدارس وكشافة المرشدات فرؽ استعراض – ٕ

  ٓٓٛ الساعة

 تيشيـ ليـ اليدايا وتقديـ والجميورية واالطفاؿ مرجاف مستشفى في الراقديف المرضى رةزيا – ٖ

  6ٔ٘ٓٔ الساعة في الجميورية رئيس السيد باسـ

 (  ٜٙٙٔ تموز ٗٔ الخميس)  المسائي المنياج – ب

  ٖٓٚٔ الساعة في لمبنات االبتدائية الغربية المدرسة اضافي جناح افتتاح – ٔ

 .  ٘ٗٚٔ الساعة في ( طبلب الصحة مستوصؼ قرب)  االبتدائي التعميـ مخزف بناية افتتاح -ٕ

  ٓٓٛٔ الساعة في(  البانزيف محطة قرب)  االبتدائية البتوؿ مدرسة افتتاح – ٖ

  ٘ٔٛٔ الساعة في الكريطعو في ابتدائية مدرسة بناية افتتاح – ٗ

 النشاطات الثقافية:7-ب 

شاطات الثقافية فشجعت ادارات المدارس عمى اقامت المباريات اىتمت مديرية التربية بالن        

الخطابية واقامت الميرجانات والمسابقات والتي تقاـ وفؽ المناسبات الوطنية والقومية كما وجيت 

المدارس إلصدار نشرات او مجبلت لفتح االفاؽ اماـ الطبلب لمتعبير عف افكارىـ وتنمية 

آب ٕ٘لطبلب لواء الحمة وىي )مجمة الساحرة( بتاريخ مواىبيـ فأصدرت أوؿ مجمة مدرسية 

وكاف رئيس تحريرىا السيد شاكر محمود سعيد وسكرتير التحرير كاف محمد حسيف  ٕٜٙٔ



الخميمي, وكانت عبارة عف مجمة ثقافية نصؼ شيرية تميزت بأسموبيا البسيط ومعموماتيا الوفيرة 

 . (ٗٛٔ) ٜٛٙٔ -  ٜٛ٘ٔ وؿ والثانيواستمرت ىذه المجمة حتى نياية الحكـ الجميوري األ

 ٜٛ٘ٔ استمرت الصحافة المدرسية بالتطور خبلؿ سنوات العيد الجميوري االوؿ والثانيو       

جازة  ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔحيث قامت مديرية التربية في المواء بتشكيؿ لجنة سنة   ٜٛٙٔ – لفحص وا 

السيد مدير تربية المواء  المجبلت والنشرات المدرسية في المواء وكانت ىذه المجنة مؤلفة مف

, والسيد رشيد محمد عمي مبلحظ في مديرية تربية المواء  والسيد قاسـ خميؿ مفتش التربية والتعميـ

(نشرة ومجمة مدرسية أصدرتيا إدارات ٓ٘ٔالنشاط الفني, وأقامت المجنة بإجازة أكثر مف )

مختمؼ المواضيع الوطنية  المدارس التابعة لممديرية حيث احتوت ىذه المجبلت والنشرات عمى

والعممية والفنية واألدبية وعمقت بعض النشرات األدبية والعممية عمى جدراف المدارس لكي يطمع 

 .  (٘ٛٔ)عمييا الطبلب

 ومف النشاطات الفنية التي قامت بيا مديرية التربية خبلؿ سنوات الحكـ الجميوري الثاني      

طنية والقومية في المدارس االبتدائية والثانوية مف المشاركة باالحتفاالت الو   ٜٛٙٔ – ٖٜٙٔ

  . (ٙٛٔ)خبلؿ تقديميا الفعاليات المناسبة والمعارض الفنية التي تعكس وجية نظر الثورة الوطنية

كما ساىـ األدباء مف أسرة التعميـ في ىذه الميرجانات ومف ىذه االحتفاالت الوطنية ىي        

ادس مف كانوف الثاني مف كؿ عاـ اذ تقيـ مديرية التربية ذكرى تأسيس الجيش العراقي في الس

                                                           
, ٕٚٓٓ(, بابؿ ,ٕٔفائؽ محمد حسيف, مف تجارب الصحافة المدرسية, أضواء )مجمة (, العدد ) -  (ٗٛٔ)

 .ٓٚالمصدر السابؽ, ص ؛ ىديؿ عبد الجواد الجبوري,ٕ٘-ٕٗص
, رسالة ماجستير غير ٖٜٙٔشباط ٛعبد الرحمف عمي حمد الفيداوي, الصحافة العراقية في ظؿ ثورة  -  (٘ٛٔ)

 .ٜٙ؛ ىديؿ عبد جواد الجبوري , المصدر السابؽ, صٖٛ, صٜٜ٘ٔجامعة بغداد(,  -منشورة , )كمية اآلداب
, احد المدرسيف المعاصريف في مدارس لواء ٖٕٔٓ/ٓٔ/ٖمقابمة مع المدرس )ميدي محمد كاظـ ( في  -  (ٙٛٔ)

 الحمة في تمؾ الفترة   



توجيت  معرضا فنيا الى جانب القاء الخطب والقصائد التي تمجد بطوالت الجيش العراقي. كما

الى تكريـ المتقاعديف مف  ٜٗٙٔمديرية التربية وبدعـ مف االدارة المحمية لمواء الحمة منذ عاـ 

ى الميرجانات الشعرية, إذ اىتمت مديرية التربية بإقامة ومف الميرجانات االخر   المعمميف.

الميرجانات السنوية لمشعر لمدارس المواء والذي كاف يساىـ فيو عدد مف الطمبة المتميزيف الى 

جانب اساتذتيـ مف المعمميف والمدرسيف اذ كانت تمقى في ىذه الميرجانات القصائد الوطنية 

الوحدة العربية. ومف المناسبات التي حرصت مديريو التربية والحماسية والقصائد التي تدعو الى 

عمى احيائيا ذكرى وعد بالفور المشؤوـ الذي بموجبو سمبت االرض الفمسطينية لصالح الييود 

النشا الجديد مف طمبة المدارس بالمطامع  ةفي توعي الصياينة حيث وجيت مديرية التربية

 الصييونية وخطرىا عمى الوحدة العربية. 

واالحتفاؿ بو  كؿ عاـ  ومف المناسبات التي كانت تساىـ بيا مديرية تربية المواء عيد نوروز     

الشاعة روح االلفة واالنسجاـ بيف ابناء الشعب العراقي الواحد مف العرب واالكراد  وبقية 

ما يخص المخيمات الكشفية داخؿ المواء في باقامة . كما اىتمت مديرية التربية القوميات االخرى 

النشاط الكشفي الخاص بالطمبة او اقامتيا في مناطؽ اخرى مف الببلد وخاصة في المناطؽ 

 .(ٚٛٔ)قامت مديرية التربية بتكريـ األدباء العرب عند زيارتيـ آلثار بابؿٜٚٙٔالشمالية. وفي عاـ 

 

                                                           
؛ وزارة الداخمية, متصرفية لواء الحمة, الحمة في ٕٗوزارة الداخمية, الحمة الجديدة ,التربية وتعميـ, ص -  (ٚٛٔ)

, ٜٙٚٔية, بغداد, سنة ؛ وزارة التربية والتعميـ, تطور التربية وافاقيا المستقبمٖٙظبلؿ تموز, مديرية التربية, ص
 .٘ٔص

لكؿ مركز لواء مفتش يشرؼ عمى  ٕٜٔٔوفي عاـ  ٖٜٔٔ*  لقد عرؼ جياز التفتيش في العراؽ ألوؿ مرة عاـ 
أصبح لموزارة إرساؿ المفتشيف مف الوزارة  ٕٖٜٔسير التدريسات وحسف تنفيذ التعميمات التربوية ,إال انو في عاـ 

المجيد ,اإلدارة الديمقراطية واإلشراؼ التربوي, بغداد, مطبعة إلى المناطؽ  المقصودة؛ حمودي عبد 
 .ٕٔ, صٜٙٚٔ, بغداد, ٕ؛ وزارة التربية والتعميـ ,الخطة الخمسية لؤلشراؼ التربوي, جٖٕ,ص ٕٜٙٔشفيؽ,



  والمعممون االباء مجالس - ج

 ٕٖٜٔ سنة إلى تعود العيد قديمة راؽالع في والمعمميف اآلباء مجالس تأسيس فكرة ترجع     

 اآلباء فيو يجتمع مجالس بتأسيس اقتراحاتيا وقدمت العراؽ إلى( منرو) لجنة قدمت عندما

 المحيط في لممشاكؿ المناسبة الحموؿ وإليجاد المدارس في العاـ الوضع لتدارس والمعمموف

  ذلؾ أعاقت عديدة لعوامؿ بيا يعمؿ ولـ ورؽ عمى حبرا ظمت االقتراحات ىذه ولكف,  المدرسي

 مف الرغـ عمى والمعمميف اآلباء مجالس مرة أوؿ تأسست حيث ٜٓٙٔ عاـ حتى,  المشروع

 في والمعمميف اآلباء مجالس تأليؼ بداية وكانت(, ٛٛٔ) والمربيف المسووليف بعض معارضة

 في المعارؼ ةوزار  في العامة المفتشية رغبة عمى بناء الثانوية المدارس مستوى عمى كاف العراؽ

 بعض رفعيا مذكرة مف نشأت والفكرة الثانوية المدارس في والمعمميف لآلباء جمعيات تأسيس

( ٕٔ٘) المرقـ بكتابيا العامة المفتشية بيا وطالبت, المعارؼ وزارة في األخصائييف المفتشيف

 ىمد لتعرؼ ٜٙ٘ٔ عاـ الثاني كانوف في كافة األلوية في المعارؼ مديريات إلى رفعتو

 الوسط في صادقة  استجابة ووجود اإلمكانيات بعض توفر تتطمب التي الفكرة لتقبؿ استعدادىـ

 فكرة أف البعض ذىب,  ٜٛ٘ٔ سنة حديثة في ابتدائية مدرسة عمى ىذا تطبيؽ وتـ,  االجتماعي

 أوضح الذي والنظاـ التعميمات خبلؿ مف ٜٔٙٔ  عاـ في( والمعمميف اآلباء مجالس) بدء تأريخ

 في( ٕٕٕٔٔ) المرقـ كتابيا في التربية وزارة أوضحت كما المجالس ىذه تأسيس يةكيف

, (ٜٛٔ) بيا لمعمؿ دستورا وصفيا وطمبت المجالس ىذه بتأسيس الخاصة التعميمات ٜٔٙٔ/ٖ/٘ٔ

 ٕٜٙٔ/ٜ/ٔ بتاريخ( ٕٕ٘ٔٗ) المرقـ كافة األلوية مديريات إلى أمر إصدار تـ ٕٜٙٔ سنة وفي

                                                           
احمد عبد الكاظـ العسمي  , مجالس اآلباء والمعمميف ,  نشأت وتطور مجالس اآلباء والمعمميف في  -((ٛٛٔ

 .  ٛ,  ص ٕٜٙٔ.مط , , حزيراف عاـ العراؽ , د
 .  ٜاحمد عبد الكاظـ العسمي , المصدر نفسو , ص -((ٜٛٔ



 منيج ضمف (ٜٓٔ) والمعمميف اآلباء بمجالس الخاصة التعميمات تدرس أف وىو القرار بيذا لمعمؿ

 تأريخ) منيج وضمف االبتدائية والمعممات المعمميف دور مف األولى الصفوؼ في التربية مبادئ

 أوؿ عقد تـ  المذكورة السنة وفي,  (ٜٔٔ) المعمميف إعداد معاىد مف األولى الصفوؼ في(  التربية

 اآلباء لمجالس العامة األىداؼ  وكانت,  االبتدائية لممدارس المواء في فوالمعممي لآلباء مجمس

  -: (ٕٜٔ) ىي والمعمميف

 . والمعمميف اآلباء بيف الصبلت توثيؽ -ٔ

 . واحتياجاتيـ التبلميذ مشكبلت دراسة -ٕ

 . المدرسي المجتمع شؤوف دراسة -ٖ

 . الخمقية القيـ وبث القومية المفاىيـ تأكيد عمى العمؿ -ٗ

 مشاكؿ في النظر وجيات ليتبادلوا,  معاً  تجمعيـ مؤسسة في واآلباء المعمميف جيود توحيد واف

 التوجيو بيف تجمع صحيحة دراسة تمميذ كؿ دراسة في  والمعمـ األب فيتجاوب,  التبلميذ أبنائيـ

 كؿ جمعوا دق وبذلؾ, والنفسية والعاطفية الفكرية الحياة واقع مف  مثمرة أسس عمى والبناء والتقويـ

 في المنشودة األىداؼ نحو توصؿ عمييا والسيطرة(  التمميذ) الكائف ىذا تحرؾ التي األشياء

 (ٖٜٔ). البمد في التعميمية العممية إنجاح

                                                           
( جدوؿ الدروس لممدارس الرسمية والمسائية ٕٕ/ٚٔد.و.ؾ( ممفات وزارة التربية والتعميـ , رقـ الممفة ) - ((ٜٓٔ
 . ٙ,ص  ٜٓٙٔلسنة 
( ,سنة ٙرسيف ,مجمة المعمـ الجديد , رقـ )عبد الصمد السامرائي , كيؼ تؤسس مجالس اآلباء والمد - (ٜٔٔ)

 .  ٓٔ-ٜ؛  عبد الكاظـ  , المصدر السابؽ  ,  ص ٖ, ص  ٜٔٙٔ
 . ٓٔ, ص ٜٓٙٔ( , المناىج والكتب ,سنة ٚٔ/ٕٕ)د.و.ؾ(ممفات وزارة التربية والتعميـ ,رقـ المفة ) -((ٕٜٔ
 .  ٓٔ-ٜعبد الكاظـ العسمي  , المصدر السابؽ   ,  ص -((ٖٜٔ



 افضؿ مستوى عمى الثاني الجميوري العيد السنوات في والمعمميف اآلباء مجالس أصبحت       

 المواضيع طرح مف النوعية الناحية مف واءس االوؿ الجميوري العيد في عميو كانت مما

 التربية وزارة  قامت  اذ  الكمية الناحية مف او المجالس ىذه في تناقش كانت التي والمشكبلت

 كؿ عمى الواجب مف وأصبح التربية مديريات كؿ عمى والمعمميف اآلباء مجالس بتعميـ والتعميـ

 مشتركة مجالس وانتخاب, الواحد الدراسي عاـال في األقؿ عمى اجتماعيف إقامة ابتدائية مدرسة

 بأف منيا إيمانا,  والمدرسة البيت بيف الجديدة العبلقة إزاء المجالس واجبات وتحديد مدرسة لكؿ

 وعبلقاتو التمميذ سموؾ في مرغوب تعديؿ أي إحداث يمكف وال والمدرسة البيت ابف ىو التمميذ

 فمف, (ٜٗٔ) والمدرسة البيت بيف التاـ بالتعاوف إال بمجتمعو عبلقاتو تدعيـ وفي االجتماعية

 مف باإلشراؼ أناط الذي ٜٗٙٔ/ٜ/ٗ بتاريخ  التربية مجمس قرار صدرت التي التعميمات

  -:(ٜ٘ٔ) فيو ودعت والمعمميف اآلباء مجالس عمى لمتربية العامة المفتشية

 السنة في مرتيف معمميفوال اآلباء مجالس انعقاد متابعة اتجاه مسؤوالً  التربية مفتش يكوف أف -ٔ

 مرتيف والمعمميف اآلباء مجالس عقد وجوب حوؿ المدرسة مدير مسؤولية عمى تأكيد,  األقؿ عمى

 . التربية ومديرية مفتشييا قبؿ مف المقصرة المدارس ومحاسبة السنة في

 فع المسؤوؿ  المدرسة مفتش إلى والمعمميف اآلباء بمجالس الخاصة قراراتيا المدارس تقدـ -ٕ

 .  القرارات تمؾ عمى ليطمع تفتيشيا

                                                           
 .  ٓ٘, ص ٜٚٙٔالتربية والتعميـ ,مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب لسنة  وزارة -  ((ٜٗٔ
,  ٕٜٙٔبغداد ,–عمي احمد الحديدي , مجالس اآلباء والمعمميف في لواء الحمة ,مديرية المعارؼ العامة  -((ٜ٘ٔ
رة التربية والتعميـ ,مطبعة وزا محافظة بابؿاآلباء والمعمميف في  ؛ احمد عبد الكاظـ العسمي , مجالس ٕٓص

 .  ٓٙ؛ حسف شحاتو ,المصدر السابؽ , ص ٓٔ,ص ٕٜٚٔ,حزيراف سنة 



 والمعمميف اآلباء مجالس بإحياء المواء في والتعميـ التربية مديرية بدأت التعميمات تمؾ اثر وعمى

 أصدرتيا التي التوصيات وفؽ عاممة السابقة األخطاء مف مستفيدة جديد عممي بإسموب واألميات

  -:  ىي ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔ خبلؿ والمعمميف اآلباء مجالس أعماؿ أىـ ومف والتعميـ التربية وزارة

 مدرسة(ٓٗ) ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ لسنة واألميات اآلباء مجالس عقدت التي المدارس عدد بمغ -ٔ

 أما% ,ٛٔ السنة تمؾ في والمعمميف اآلباء مجالس بعقد قامت التي الذكور مدارس نسبة وكانت,

 الثانوية المدارس نسبة وكانت,  تالبنا مدارس مف% ٓٔ نسبتيا فكانت لمبنات االبتدائية مدارس

 % . ٓٔ والبنات لمبنيف

-ٜٙٙٔ بتاريخ مدرسة(ٛٔ)ؿ والمعمميف اآلباء لمجالس اإلدارية لمييئات عاـ اجتماع عقد -ٕ 

( ٕٓ) ؿ والمعممات األميات لمجالس عاـ اجتماع أيضا عقد,  كماٜٙٙٔ/ٗ/ٓٔبتاريخٜٚٙٔ

 (ٜٙٔ). والتعميـ التربية قاعة وفي مدرسة

  -: (ٜٚٔ) ىي  عقدت التي العامة االجتماعات في دار ما ىـأ واف

 ٜ٘ٙٔ-ٜٗٙٔ لسنة المواء في والتعميـ التربية مديرية في التفتيشية الييأة أعضاء حضور -ٔ

 السابؽ في المجالس ىذه فشؿ إلى أدت التي األسباب وعرضوا التربوية المشاكؿ جميع وناقشوا

 بإعادة المجنة ىذه وأوصت المجالس ليذه التربوي وىمست رفع في تتبعيا كانت التي والوسائؿ

 زيادة مف القدماء والمعمموف اآلباء الحظو لما نظرا االبتدائي الخامس الصؼ منيج في النظر

 تناسبيما وعدـ والخامس الرابع الصؼ منيجي بيف توافؽ لعدـ نظرا الصؼ ىذا في الرسوب نسبة

 بسبب تظير التي المدارس في الشواغر سد عمى والعمؿ,  المرحمتيف في الطالب عمر مع
                                                           

 .  ٜٗالجميورية العراقية , وزارة التربية والتعميـ ,مجموعة التعميمات الخاصة بالمناىج والكتب , ص -((ٜٙٔ
( ٖٙاالبتدائية رقـ )؛الجميورية العراقية , نظاـ المدارس  ٘ٛٔمتصرفية لواء الحمة في ظبلؿ تموز , ص -((ٜٚٔ
 .  ٖٔ-ٕٔ؛ احمد كاظـ العسمي , المصدر السابؽ , ص ٘ٔ, ص  ٜٛٙٔ,بغداد , ٔ, ط ٜٛٙٔلسنة 



 في وتأخيراً  ارتباكا ليـ سبب مما المذكورة لممدة تدريس بدوف الطالبات تبقى حيث الوالدة إجازات

 . وأخرى آونة بيف لممدرسة زياراتيـ بضرورة اآلباء عمى التأكيد وكذلؾ,  المنيج مواضيع

 عمى طبية محاضرة إللقاء وطبيبة اآلباء مجالس عمى طبية محاضرة إللقاء طبيب دعوة تـ -ٕ 

 .  ٜٚٙٔ-ٜٙٙٔ لسنة األميات مجالس

 كيفية إلى واألميات اآلباء يرشد وىو(  المدرسة إلى الطريؽ) السينمائي الفمـ عرض تـ -ٖ

 نشر في ثالث كطرؼ الحمة لواء صحة رئاسة اشتركت و,  المدرسة إلى لمدخوؿ أبنائيـ إعداد

لقاء ريفية رسةمد لعشريف الصحي الوعي  مجالس عمى األطباء قبؿ مف صحية محاضرات وا 

 سنة وفي,  والبميارزيا ريا المبل مرض مف الوقاية عمى وحثيـ المدارس ىذه في الموجودة اآلباء

 تمؾ في مدرسة( ٓٗٔ) واألميات اآلباء مجالس عقدت التي المدارس عدد بمغ ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ

 .  (ٜٛٔ) السنة

 -:(ٜٜٔ)ىو ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔ لسنة والمعمميف اآلباء مجالس عمية أكدت ما أىـ واف,      

 . والرئيس لمييأة خاصة غرفة وتأثيث وتييئة لبلجتماعات قاعة توفير  -ٔ    

 . واالحتفاالت الفنية والمعارض كالميرجانات المدرسة نشاطات في المجالس أعضاء إشراؾ -ٕ

 وعيد المعمـ يـو غرار عمى المدرسة داخؿ فيو يحتفؿ واألميات لآلباء  خاص يـو يكوف أف -ٖ

 . الطالب

                                                           
,  ٜٗٚٔمصر  ,  –, القاىرة  ٕد. محمد منير مرسي , إدارة وتنظيـ التعميـ العاـ في الببلد العربية , ط -((ٜٛٔ
 .  ٕ٘-ٕٗ؛ احمد عبد الكاظـ العسمي , المصدر السابؽ , ص ٕٓص
حيدر المرجاني , تيذيب النفس ,محاضرات ألقيت في مجالس اآلباء والمعمميف ,مطبعة القضاء ,النجؼ  -((ٜٜٔ

؛ محمد عمي حافظ ,تطور  ٕٚٔ؛ متصرفية لواء,الحمة في ظبلؿ تموز ,  ص ٕٔ, ص ٜٙٙٔاألشرؼ , 
 .  ٘٘, ص  ٜٜٓٔمصر , –, القاىرة  ٔالسياسة التعميمية في المجتمع العربي , ط



 يعقد واف الطالب عيد االحتفاالت في سنة كؿ مف ٔٔ/ٖٕ يوـ في األوؿ االجتماع يبدأ أف -ٗ

 . السنة نصؼ المتحاف االمتحانية النتائج ظيور بعد الثاني االجتماع

 أمورىـ أولياء مع المجمس اجتماعات في الضعفاء وخاصة والطالبات الطمبة حضور -٘

لزاميـ  .  السنة نصؼ امتحاف نتائج توزيع عند خاصة الحضور عمى وا 

 . لبلجتماع األجواء وتييئة التمايز وعدـ المقابمة وحسف الفائؽ الترحيب -ٙ

 . قرارات مف إليو توصمت ما ومتابعة االجتماعات ليذه بالحضور التربوييف المشرفيف إلزاـ -ٚ

يجاد المجالس اجتماعات يحضروا لـ الذيف مياتواأل اآلباء عمى العقوبات فرض -ٛ  طريقة وا 

  .  بالحضور إللزاميـ

 الثاني الفصؿ في ومرة األوؿ الفصؿ في مرة السنة في مرتيف تعقد االجتماعات ىذه وكانت

 وخاصة( ,  الخاص)ب يسمى صؼ لكؿ أو مرحمة لكؿ مجموعات شكؿ عمى تعقد وكانت

 . (ٕٓٓ) الضعيؼ الدراسي المستوى في مشاكؿ مف هتبلميذ يعاني الذي أو الضعيؼ لمصؼ

 

 

 

                                                           
مقابمو اجراىا  ,  ٜٔٗٔالموسوي ,مشرؼ تربوي متقاعد , مف مواليد مدينة الحمة ,  شييد عبد المطيؼ - ((ٕٓٓ

؛ صبلح رديؼ سمماف , مدرس ومشرؼ تربوي متقاعد , مف مواليد مدينة الحمة ,  ٕٙٔٓ / ٗ/ ٖ,  الباحث 
 . ٕٙٔٓ/  ٚ/  ٗث ,  مقابمو اجراىا الباح ,  ٜٔٗٔ



 الفصل الثاني

 حمافظة يف التعليم مؤسسات على طرأت التي التطىرات
 8591 – 8591  بابل

 

 

 

 

 المبحث األول
 ميدان في المحمية اإلدارة ونشاط التعميم نظام عمى طرأت التي التطورات
  8524 – 8591 بابل محافظة في االطفال ورياض االبتدائي التعميم

 المبحث الثاني
 – 8591 بابل محافظة في االبتدائي والتعميم االطفال رياض واقع

8524  
 المبحث الثالث 

  8524 – 8591  بابل محافظة في الثانوي التعميم واقع

 المبحث الرابع 
  بابل محافظة في المعممين اعداد ومؤسسات الميني التعميم واقع

8591 – 8524   



  االول المبحث 

التطورات التي طرأت عمى نظام التعميم ونشاط االدارة المحمية  في ميدان التعميم االبتدائي 
 8524 – 8591ورياض االطفال 

 وأثره عمى واقع التعميم في العراق   8591تموز  41/ 82انقالب 

غ عمى جميع كانت لمتغيرات السياسية واالنقبلبات العسكرية  التي حدثت في العراؽ اثرىا  البال
مناحي الحياة االقتصادية واالجتماعية  وخاصًة ميداف التعميـ لقد ىيأت ظروؼ ومناخات عديد 

 الوحيدةمـ تكف القوى المؤيدة  لمغرب , القوى ,   ف ٜٛٙٔ/ تموز   ٖٓ/  ٚٔلقياـ انقبلب 
د الرحمف عب الجميورية  رئيسبأف  الكثيرشعر  في العراؽ , فقد  يالعارفالساخطة عمى النظاـ 

 شيوعيتافسار كانت ثمة حركتاف يالباالنحراؼ. ففي  عارؼ  رئيس يتسـ بالضعؼ وسمح لؤلمور
 المركزيةادة قيالواألخرى مجموعة منشقة تدعى   , واحدة تمثؿ المجنة المركزية  لمحزب الشيوعي

 الديمقراطيالحاج , وكاف الحزب الوطني  عزيزبزعامة  ٜٚٙٔ أيموؿانشقت عف الحزب في 
المعتدلوف الذيف تجمعوا في  القوميوفمنيـ  المجاميع. وفي اليميف كاف ىناؾ تنوع في أيضانشطًا 

عبد الرحمف عارؼ تمثؿ بمجموعة كبيرة  وتجمع آخر ضد ( ٕٔٓ) السابؽ حوؿ عبد الرحمف البزاز
د بع الذي كاف مرشحًا لمرئاسة العقيمي وضمت ىذه المجموعة عبد العزيز مف الساسة العسكرييف 

 وعمى الناصرييف الضباط مف ومجموعة , طالب وناجي , ٜٙٙٔعاـ  وفاة  عبد السبلـ عارؼ 
 (ٕٕٓ)  المجيد عبد رجب رأسيـ

                                                           
, درس القانوف وعرؼ بميولو القومية  ٖٜٔٔورجؿ دولة عراقي ولد في بغداد عاـ البزاز : سياسي  -((ٕٔٓ

عيف سفيًرا لمعراؽ في القاىرة ثـ في لندف , عيف نائبًا لرئيس الوزراء  ٖٜٙٔشباط  ٛالعربية , وبعد انقبلب ( 
مف قياـ عبد الرزاؽ , وبعد تسعة أياـ  ٜ٘ٙٔأيموؿ  ٙووزيًرا لمنفط والخارجية في حكومةعارؼ عبد الرزاؽ في 

. عبد  ٖٜٚٔ, توفي عاـ  ٜٙٙٔبمحاولة انقبلب فاشمة عيف البزاز رئيسًا , لموزراء, قدـ استقالتو في آب 
ي , ان؛ لممزيد مف التفاصيؿ : محمد كريـ ميدي المشيد ٕٗٛ, ص ٖالوىاب الكيالي , موسوعة السياسة, ج 

تموز  ٚٔودوره الفكري والسياسي  في العراؽ حتى  ٖٗص جواد ىاشـ, المصدر السابؽ ,  -عبد الرحمف البزاز 
  ٕٕٓٓ,مراجعة جعفر عباس حميدي, مكتبة اليقظة العربية, . بغداد,  ٜٛٙٔ

, ترجمة مصطفى نعماف أحمد ,  ٔفيبي مار, تاريخ العراؽ المعاصر العقد الجميوري األوؿ , ج  -(ٕٕٓ)
 .  ٛٓٔ, ص  ٜٕٓٓلمكتاب العراقي , بغداد ,  -مؤسسة مصر مرتضى ( 



,   (ٖٕٓ) النايؼ الرزاؽ عبد أسسيا التي العرب الثورييف الضباط الشباب حركة عف فضبلً 
ابراىيـ رؼ لـ يتحالؼ ىوالء , الذي كاف مف الضباط الحانقيف عمى عبد الرحمف العا (ٕٗٓ)الداود و 

 (ٕ٘ٓ)  معينة سياسية قوى عمى المحسوبة الشخصيات أو السياسية القوى مف أي الضباط مع
 ميدي وصالح التكريتي صالح  وحرداف ( ٕٙٓ)البكراحمد حسف  البعثيوف العسكريوف وأخيرا
 عدة لقاءات وبعد  (ٕٚٓ)بالنظاـ  لئلطاحة تدفعيـ  وشخصية  سياسية أسباب ليـ وكانت عماش

 وافؽ , غيداف وسعدوف التكريتي حرداف ليا ميد التي ؼالناي الرزاؽ وعبد البكر فبي واجتماعات
 الشروط بموجب الضباط مف ومجموعتو البكر مع التعاوف عمى داود ابراىيـالنايؼ و  الرزاؽ عبد
 : ومنيا البكر عمييا ووافؽ  النايؼ طرحيا التي

                                                           
,  ٜٔٙٔ, تخرج في الكمية العسكرية ودخؿ كمية األركاف عاـ  ٖٜٗٔالنايؼ : مف مواليد الفموجة عاـ  - ((ٖٕٓ

كانت تربطو ( عبلقة حميمة مع عبد الرحمف عارؼ وكاف يشغؿ منصب معاوف مدير االستخبارات العسكرية , 
, أسس حركة الثورة العربية مع مجموعة مف  ٜٛٙٔتموز  ٚٔاشترؾ مع احمد حسف البكر وجماعتو في انقبلب 

الضباط لعبت دوًرا كبيًرا في إسقاط عبد الرحمف عارؼ , أصبح رئيسًا لموزراء بعد االنقبلب إال اف البعثييف 
. حسف لطيؼ الزبيدي ,  ٜٛٚٔوتـ تسفيره إلى روما , قتؿ في لندف عاـ  ٜٛٙٔتموز  ٖٓأطاحوا بو في 

 , ٖٕٓٓدار الحكمة , لندف ,  العراؽ عمى حافة الياوية ,  , فر الحسيني ع؛ ج ٘٘٘المصدر السابؽ , ص 
 .  ٓ٘ – ٚٗص 
, اكمؿ دراستو االبتدائية والمتوسطة  ٜٕٜٔإبراىيـ الداود : ولد في مدينة ىيت في محافظة االنبار عاـ  -((ٕٗٓ

 ٚٔ, واشترؾ في انقبلب  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔ, أسيـ في ثورة  ٜٛٙٔفييا , دخؿ كمية (األركاف وتخرج منيا عاـ 
تموز مع  ٖٓحيث عيف وزيًرا لمدفاع ونائب القائد العاـ لمقوات المسمحة. أعفي مف منصبو في  ٜٛٙٔتموز 

. باقر أميف الورد , المصدر السابؽ  ٜٜٙٔرئيس الوزراء عبد الرزاؽ النايؼ , عيف سفيًرا لمعراؽ في مدريد عاـ 
 .  ٜٗ -  ٖٜؿ العراؽ الجميوري , المصدر السابؽ , ص ؛ عبلء جاسـ محمد الحربي ,.رجا ٖٗ, ص 

, مذكرات ناصر  ٜٛٙٔتموز   /   ٖٓ/  ٚٔعبد اإللو توفيؽ الفكيكي , الوىـ والحقيقة في انقبلب - ((ٕ٘ٓ
 ٖٓ, ص  ٜٕٓٓالحاني وأمالي  مكتبة  إبراىيـ الداود , دار المحجة البيضاء لمطباعة والنشر , بيروت , 

, تدرج في  ٖٜٛٔ, دخؿ الكمبة العسكرية عاـ  ٜٗٔٔأحمد حسف البكر في تكريت عاـ البكر : ولد  - ((ٕٙٓ
 ٖٜٙٔشباط  ٛ, تولى منصب رئيس الوزراء عمى إثر انقبلب  ٜٛ٘ٔالرتب (  حتى وصؿ إلى رتبة عقيد عاـ 

 رئيس أصبح األميف العاـ لمقيادة القطرية لحزب البعث وعضو القيادة القومية , تولى منصب ٜٛٙٔعاـ  وفي
 ٜٛٙٔتموز  ٖٓتموز و  ٚٔالجميورية ورئيس مجمس قيادة الثورة في آف واحد عقب عمميتي االنقبلب في 

 . فخري ٕٜٛٔ. توفي عاـ  ٜٜٚٔتموز  ٙٔوأصبح برتبة مييب ركف أثناء استقالتو مف جميع مناصبو في 
 ٚٙ, ص  ٕٙٓٓ, لندف ,  عامًا في حزب البعث , دار الحكمة ٖ٘قدوري , ىكذا عرفت البكر وصداـ رحمة 

 , دار أور لمنشر, ٖ, ط  ٔ؛ طالب الحسف , حكومة القرية فصوؿ مف سمطة النازحيف مف ريؼ تكريت , ج 
 .  ٕٜٔ -  ٜٔٔ, ص   ٕٗٓٓبيروت ,  -

  ٛٓٔفيبي مار , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٚٓ



 ٜٛ٘ٔ تموز ٗٔ ثورة ضباط مف أنيـ أساس عمى ـيت إنما وجماعتو البكر مع االتفاؽ إف -ٔ

 الحزبي انتمائيـ أساس عمى ال...  العراقي الشارع في ومكانتيـ العسكرية سمعتيـ وليـ

 .الحالي أو السابؽ

 يتعيد وأف , االنقبلب في المشاركة أو التأثير عف كاف ميما حزبي تنظيـ أي استبعاد -ٕ

ابقائيـ , األمر ىذا في مدنييفال مف أنصارىـ زج بعدـ وجماعتو البكر  .عنو بعيديف و 

 اسياً يس اتجاىاً  أو ناً يمع اًرايت  مثؿي ال انو في وصريحا واضحاً  االنقبلب بياف يكوف اف -ٖ

حصؿ االتفاؽ بيف الطرفيف   اف وبعد .  المستقؿ الوطني النيج عمى فيو كيزالتر  يتـ بؿ , معروفاً 
لثقة الكبيرة   لـ تكف موجدة بيف الطرفيف اال انيما اتفقا عمى وعمى الرغـ مف اف الرغبة الكاممة وا

 البكر حسف أحمد برئاسة  ٜٚٙٔ عاـ أواخر وقد تـ تأسيس مجمس قيادة  الثورة في  ( ٕٛٓ)ذلؾ  
 النايؼ  الرزاؽ عبد مف كؿ عضويتو في المجمس تكوف  (ًا عسكريـ قدميأو  سنًا  ىـ كبر النو أ )

 الذي الفخ في والداود النايؼ وقع وىكذا , عماش ميدي وصالح لتكريتيا وحرداف وداالد وابراىيـ 
 المناصب توزيع  عمى البكر مع النايؼ الرزاؽ عبد اتفاؽ مف الرغـ وعمى (ٜٕٓ) البكر ليما نصبو
 االنقبلب في ومجموعتو ؼالناي بمشاركة بايرغ لـ وحزبو راألخي اف إال بيف  المجموعتيف  ياالعم
 أميف السر لمقيادة القطرية وليس االميف العاـ  ؿيشغ البكر كاف الذي لبعثا وحزب البكر وأخذ

 عشية في والداود ؼالناي طمب أخرى جية ومف جية مف ىذا. (ٕٓٔ) عنو ؿبدي عف ببحث ويف
 وفي , الحكـ عف يحيى طاىر الوزراء رئيس تنحية , عارؼ الرحمف عبد الرئيس مف االنقبلب
 االتصاؿ تفعيؿ جرى لذلؾ ونتيجة. طمبيما رفض عارؼ اف إال , لو والئيما أعمنا نفسو الوقت
 حسف أحمد اف يكوف  : اآلتية الشروط حسب االنقبلب تنفيذ ساعة عمى واتفقا وجماعتو بالبكر
 وصالح , لمدفاع وزيًرا الداودابراىيـ و ,  لموزراء رئيساً  النايؼ الرزاؽ عبد, لمجميورية يساً رئ البكر
 مصممة كانت بيد انيـ  عمييا.)  البعث وقيادة البكر وافؽ وقد , مداخميةل وزيرًا  عماش ميدي

                                                           
, المصدر السابؽ , ص فيبي مار  -  ٖ٘ – ٖٗعبد اإللو توفيؽ الفكيكي , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٛٓ
ٔٓٛ  
 .  ٙٛ ص , نفسةلو توفيؽ الفكيكي , المصدر عبد اإل -((ٜٕٓ
  ٔٔفيبي مار , المصدر السابؽ , ص   -((ٕٓٔ



 تموز مف عشر السابع اليوـ صباح وفي ( ٕٔٔ)ممكنة ( فرصة بأقرب والداود النايؼ تنحية عمى
 احتؿ بينما , الدفاع وزارة ومجموعتو النايؼ الرزاؽ عبد احتؿ ثحي االنقبلب بدأ , ٜٛٙٔ
 القصر في الحاسـ العمؿ وجرى , اإلذاعة محطة الجميوري الحرس مف وأعضاء الداود إبراىيـ

 ومنيـ البعثييف أماـ القصر أبواب بفتح قاـ إذ رئيساً  دوًرا  غيداف سعدوف لعب فقد , الجميوري
 والسيطرة لمتحرؾ العاشر والمواء مميشياتو البعث ودعا وغيرىـ التكريتي وحرداف وعماش البكر
 عمى سيطر اف بعد الداود إبراىيـ اتصؿ ذلؾ عمى النايؼ اعتراض مف الرغـ عمى القصر عمى

 خارج إلى والسفر االستسبلـ منو طالباً  عارؼ محمد الرحمف عبد بالرئيس الجميوري القصر
 خارج إلى تسفيره وتـ , الحكـ عف التنازؿ عارؼ الرحمف عبد قرر قصيرة مواجية وبعد , الببلد
 الداود يـإبراى كتبو الذي لبلنقبلب األوؿ البياف إذاعة وتـ  (ٕٕٔ) استانبوؿ إلى ثـ لندف إلى الببلد
 اً رئيس البكر حسف أحمد أصبح فقد , عميو متفؽ ىو كما , الجديدة الوزارة تشكيؿ فواعم

 األولى الساعات ومنذ  (ٖٕٔ) لمدفاع وزيراً  والداود  لموزراء رئيسا ؼالناي الرزاؽ عبدو   لمجميورية
 حسـ اف وبعد.  السمطة عمى لبلستحواذ االنقبلبييف بيف الصراع بدا ٜٛٙٔ تموز ٚٔ النقبلب
 أىداؼ بتنفيذ بدء ٜٛٙٔتموز ,  ٖٓفي انقبلب  وحزبو البكر لصالح السمطة عمى الصراع
 المدارس مستوى عمى واسعة عربية  قومية تعميمية سياسة فوضع , البعث  الحزب وسياسة

تبار باف العراؽ يتكوف مف قوميات متعددة , واف ذلؾ دوف األخذ بنظر االع العراقية والجامعات
 تحقيؽ إلى لموصوؿ طريقاً  بالعنؼ تؤمف التي ايديولوجيتو عمى معتمداً  قد يثير حفيظتيا 

 سافني  ٙ – ٗانعقد بتاريخ  الذي التأسيسي ه المؤتمر  منذ الحزب قرارات أكدتو ما وىذا األىداؼ
 والخامسة الرابعة الموادفي  , انقبلبي اشتراكي وميق حزب بانو ىويتو البعث حدد إذ , ٜٚٗٔ

 في الرئيسية أىدافو بأف يؤمف انقبلبي حزب)) بأنو أكدت السادسة فالمادة , دستوره مف والسادسة
 واف , والنضاؿ االنقبلب طريؽ عف إال تتـ اف يمكف ال االشتراكية وبناء العربية  القومية بعث

 بالفشؿ األىداؼ)  ىذه ييدداف السطحي الجزئي كتفاءواال البطيء التطور عمى االعتماد
 لتربية  التربوية األىداؼ تستنبط كانت البعثية  والقوانيف األىداؼ ىذه منطمؽ ومف ( والضياع

                                                           
 .  ٚٔٔ- ٙٔٔ,  السابؽ فيبي مار  , المصدر  -((ٕٔٔ
 .  ٚ٘, عبدااللو توفيؽ الفكيكي , المصدر السابؽ , ص ٛٔٔ,  نفسة في مار , المصدر   -((ٕٕٔ
, وميض جماؿ عمر وأخروف , المصدر السابؽ  ٚ٘, ص  السابؽاللو توفيؽ الفكيكي , المصدر اعبد - ((ٖٕٔ
 .  ٖٓٚ, ص



 لمدور عميقاً  تفيماً  الحكومة انتيجتيا التي التربوية السياسة عكست فقد. العراؽ في األجياؿ
 واالستعداد قومي أساس عمى وتقويمو الجديد الجيؿ تنشئة في ميةالتعمي األجيزة تمعبو الذي الكبير
اما عمى صعيد التشريعات فقد شيد   (ٕٗٔ)  القومية القضايا أجؿ مف والتضحية لمبذؿ الدائـ

الميداف التربوي في العراؽ عدد مف التشريعات التي كانت منبثقة مف اىداؼ ومبادئ الحزب 
 بغية الجديدة التربوية والتشريعات القوانيف مف عدد رإصدا عمى الحكومة أقدمت كماالحاكـ 
 الثورة قيادة مجمس) اصدر لذا , الجديد التوجو دعائـ ترسي التي واألساليب اإلجراءات تكامؿ

 منو األولى المادة في جاء إذ , التربية بوزارة الخاص ٜٔٚٔ لسنة(   ٕٗٔرقـ القانوفالمنحؿ 
اعداد البشرية ثرواتو وتنمية المجتمع تقدـ عمى العمؿ)) ( التربية وزارة ميمة بأف  مواطنيف و 

    (ٕ٘ٔ)((ألمتيـ مخمصيف باهلل مؤمنيف

سعت الحكومة السابع عشر مف تموز  الى ربط اإلدارة التربوية وتطويرىا وفؽ السياسية       
ربط الكوادر  العامة لمدولة وفمسفتيا االجتماعية المتمثمة باأليديولوجية العربية القومية عممت عمى

التعميمية بالمنظور القومي إلحداث تغييرات جذرية في االدارة التربوية والمناىج والتخطيط العممي 
وفؽ ما تقضيو السي الجديدة إذ تمثؿ القوانيف والتشريعات انعكاسا طبيعيا لسياسة النظاـ وتعييرًا 

ـ الجديد إيجاد القوانيف لمصالحو الثقافية واالجتماعية والسياسية , لذا اوجب عمى النظا
والذي منح صبلحيات اقتراح   (ٕٚٔ)وفقا لمبادئ الدستور الجديد  (ٕٙٔ)والتشريعات الخاصة بو 

القوانيف الى جيات متعددة وىي رئيس الجميورية , ومجمس قيادة الثورة , والمجمس الوطني , 

                                                           
ىادي حسف عميوي , دور حزب البعث العربي االشتراكي في العراؽ في الحركة الوطنية منذ تأسيسو حتى   -((ٕٗٔ
 .  ٖٛ – ٖٗ, ص  ٜٗٛٔ, بغداد ,  ٕ, ط  ٜٛ٘ٔتموز  ٗٔثورة  -

 ٕٜٚٔ( لسنة  ٖٔونظاـ وزارة التربية رقـ )  ٜٔٚٔ( لسنة  ٕٗٔالتربية , قانوف وزارة التربية رقـ ) وزارة  -((ٕ٘ٔ
 .  ٖ, ص  ٕٜٚٔ, مطبعة دار . الحرية لمطباعة , بغداد , 

مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ في التنمية االقتصادية )مع اشارة خاصة لمعراؽ (, رسالة  - ((ٕٙٔ
 .  ٕٗ٘, ص ٜٜٚٔمنشورة , كمية االدارة واالقتصاد , جامعة بغداد ,  ماجستير غير

, ونصت المادة الخامة والثبلثوف منو عمى اف التعميـ حؽ  ٜٛٙٔايموؿ  ٕٔصدر الدستور المؤقت  -((ٕٚٔ
تور لمعراقييف جميعا تكفمو الدولة بأنشاء المدارس والمعاىد والجامعات , ونصت المادة السابعة والعشروف مف الدس

 , ونصت المادة الثامنة والعشروف عمى جعؿ التعميـ االبتدائي إلزاميا والتوسع التعميـ الميني ٜٓٚٔالمعدؿ لسنة 
ايموؿ  ٕٗ,  ٕ٘ٙٔعمى رفع المستوى الثقافي العاـ وخمؽ جيؿ قرمي , ينظر : صحيفة الوقائع العراقية , العدد 

 .  ٜٓٚٔتموز  ٜٔ,  ٜٓٓٔ, المصدر نفسو , العدد  ٜٛٙٔ



دة الثانية عمى ونصت الما (ٕٛٔ) ٜٓٚٔومجمس الوزراء الذي إستحدث بعد تعديؿ الدستور سنة 
وضع السياسات التربوية المستمدة مف الفمسفة االجتماعية , وتطبيؽ الخطط التربوية في ضوء 
نشاء المعاىد  دارة المدارس الحكومة عمى اختبلؼ أنواعيا وا  السياسة اإلدارية التربوية المقررة , وا 

وبموجب ذلؾ القانوف ألغي  والمراكز لتعميـ الكبار وتييئة المتطمبات الضرورية لبناء المدارس ,
تـ تشريع نظاـ جديد  ٕٜٚٔاذار  ٔٔ, وفي  (ٜٕٔ)ٜٛ٘ٔ( لسنة  ٜٖالقانوف السابؽ المرقـ )

( لسنة الذي رسـ الييكؿ االداري والوظيفي لموزارة , حدد المياـ والوجبات ٖٔلوزارة التربية رقـ )
والمسؤوؿ عف تنفيذ القوانيف األدارية ليا , عمى اف وزير التربية ىو الرئيس األعمى لموزارة 

واالنظمة والخطط التربوية , و العمؿ عمى تنفيذ السياسة التربوية لجميع مراحؿ التعميـ وترتبط بو 
 (ٕٕٓ)جميع المديريات العامة. 

 مية في ميدان التعميم االبتدائينشاطات االدارة المح -أ 

 البرنامج ضمف المجتمع في يزةمتم بمكانةلقد حظي التعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ       
 مكثفة وجيوداً  خصباً  تربوياً  نشاطاً  العراؽ وشيد , واالجتماعية االقتصادية  لمتنمية الشامؿ
 إعادة في الجيود ىذه وتركزت , ٜٛٙٔ تموز  ٖٓ/   ٚٔمنذ انقبلب   التربوية العممية لتطوير
 احتياجات يمبي شامبلً  تطويًرا لتطويره المختمفة بمراحمو التربوي  النظاـ جوانب في النظر

المنسجة مع فمسفة  واالجتماعية السياسية الفمسفة إلى استناداً  الشاممة التنمية ومطالب المتعمميف
 (ٕٕٔ) الحزب الحاكـ 

                                                           
 ٕٗٓٓ, القسـ االوؿ , مطبعة الحكومة  بابؿ ,  ٜٔٚٔوزارة العدؿ , مجموعة القوانيف واالنظمة , لسنة  -((ٕٛٔ

 .   ٜٔ, ص 
 ٜٓٚٔوزارة التربية , تقرير عف التشريعات التربوية لوزارة التربية في الجميورية العراقية في خمس سنوات -((ٜٕٔ
  ٜٓٚٔاب ,  ٕ٘,  ٖٕٚٓوقائع  العراقية , العدد ؛ صحيفة ال ٛ – ٚ, ص  ٜ٘ٚٔ, بغداد  ٜ٘ٚٔ –

,  ٕٜٚٔلممزيد مف التفصيؿ عف النظاـ ينظر  وزارة : وزارة العدؿ , مجموعة القوانيف واألنظمة لسنة  -((ٕٕٓ
أذار  ٔٔ,  ٕٙٓٔ؛ صحيفة الوقائع العراقية , العدد  ٜٛ, ص ٖٜٚٔالقسـ الثاني , مطبعة الحكومة , بغداد , 

ٜٕٔٚ  . 
,  ٜٜ٘ٔمت عبد اهلل البزاز وآخروف , مبلمح التربية والتعميـ في العراؽ في القرف الحادي والعشريف , حك -(ٕٕٔ)
 .  ٔٗص



  كبار قبؿ مف بغداد في عقدىا إلى والتعميـ التربية وزارة دعت التي الدراسية الحمقات إف 
  (ٕٕٕ)  العربية الببلد ومف العراؽ مف والتخطيط والتعميـ ربيةالت شؤوف في والمتخصصيف األساتذة
 , الوزارة وتنظيـ ووسائمو وميماتولموزارة   اإلداري النظاـ ىيكؿ في النظر إعادة عمى أكدت
 جديدة عامة مديريات استحداث ذلؾ تطمب وقد.  الجديدة التربوية األىداؼ تحقيؽ تضمف بصورة

 مجمس عف فضبلً  , وغيرىا االبتدائي لمتعميـ العامة والمديرية ربويالت لمتخطيط العامة كالمديرية
 الشعبية المنظمات مف جادة وبمشاركة , أخرى تخطيطية عميا ولجاف التربوي لمتخطيط أعمى

 القوانيف مف كبيرة مجموعة تشريع عمى الحكومة أقدمت, لذا   والمربيف الفكر ورجاؿ والمينية
 التربوية والتشريعات

 ( ٜٔٚٔ لسنة ٕٗٔ رقـ)  التربية وزارة انوفق  - ٔ

 ( ٜٔٚٔ لسنة ٔٔ رقـ)  انتاجية  تطبيقية زراعية مدارس إنشاء قانوف - ٕ

 ( ٜٔٚٔ لسنة ٔ٘ رقـ)   الفنية البريد مدرسة نظاـ  - ٖ

 ( ٜٔٚٔ لسنة ٕ٘ رقـ)   الجميمة الفنوف معيد نظاـ  - ٗ

 ( ٜٔٚٔ لسنة ٖ٘ رقـ)  األمية محو قانوف  - ٘

 المتحدة المممكة وحكومة العراقية الجميورية حكومة بيف التفاىـ مذكرة تصديؽ قانوف  - ٙ
(  ٚٓٔ)  رقـ العراؽ في اإلنكميزية المغة لتطوير معيد تأسيس حوؿ الشمالية وايرلندا  البريطانية

 .  ٜٔٚٔ لسنة

 ٜٔٚٔ لسنة(  ٚٓٔ)  رقـ العراؽ في االنكميزية المغة لتطوير معيد - ٚ

 ( ٕٜٚٔ لسنة ٔ رقـ)  الوافديف نظاـ  - ٛ

 ( ٕٜٚٔ لسنة ٖٔ رقـ)   التربية وزارة نظاـ - ٜ

 ( ٕٜٚٔ لسنة ٜٔ رقـ)  العامة االمتحانات نظاـ - ٓٔ

                                                           
؛ حكمت عبد اهلل البزاز , أحاديث في التربية  ٓٔإبراىيـ محمود المدرس , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٕٕ

  ٕٙٔص ( , المكتبة الوطنية , بغداد , ٕوالتعميـ , . السمسة التربوية ) 



 . (ٖٕٕ) (  ٖٜٚٔ لسنة ٖ رقـ)  األمية محو نظاـ  - ٔٔ

ائية اصبح بناء المدارس االبتد  ٜٔٚٔ( لسنة ٕٗٔوبموجب قانوف وزارة التربية رقـ )       
وتأثيثيا مف مسؤولية  االدارة المحمية في المحافظات مف ىذا المنطمؽ قامت االدارة المحمية  

 – ٜٛٙٔلمواء الحمة بممارسة مياميا وفؽ التخصيصات المالية اذ شرعت في العاـ الدراسي 
بوضح حجر االساس لبناء ثبلث مدارس ابتدائية في مناطؽ مختمفة مف لواء الحمة )  ٜٜٙٔ
الؼ دينار فضبًل عف ترميـ احدى عشر مدرسة  ٚ٘ظة بابؿ ( بكمفة اجمالية مقدارىا محاف

وقامت االدارة بالتنسيؽ مع مديرية تربية المواء في العاـ  (ٕٕٗ)دينار  ٖٜٓ٘ابتدائية بكمفة قدرىا 
 الدراسي ذاتو بأفتتاح عدد مف المدارس االبتدائية في لواء الحمة منيا : 

 ف  في مركز الحمةمدرسة العدؿ لمبني – ٔ

 مدرسة بدر الكبرى لمبنات في مركز الحمة  – ٕ

 مدرسة صفد لمبنيف  في مركز الحمة  – ٖ

 مدرسة االصمعي لمبنيف مركز الحمة  – ٗ

 مدرسة الحبوبي المختمطة في ناحية  الكفؿ  – ٘

 مدرسة المجاىد لمبنيف في ناحية  أبي غرؽ  – ٙ

 ي غرؽ مدرسة االبتياج لمبنات ناحية أب – ٚ

 مدرسة البيادر المختمطة في ناحية  الشوممي  – ٛ

 مدرسة ياؼ لمبنيف في مركز قضاء  المسيب  – ٜ

 مدرسة القنيطرة المختمطة في ناحية  جرؼ الصخر  – ٓٔ

                                                           
 ٔٗ, ص  ٜٛٚٔحكمت عبد اهلل البزاز وآخروف , التربية في ظؿ الثورة , مطبعة وزارة التربية , بغداد ,  -((ٖٕٕ
 . 

 .  ٕٚٔالتربية في ظبلؿ تموز , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٕٗ



 ( ٕٕ٘)مدرسة االقتدار لمبنات في ناحية  االسكندرية  – ٔٔ

 ابتدائية ( مدرسةٕٛٚ)تدائية األب كاف عدد المدارس ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔففي العاـ الدراسي        
 (ٕٕٙ) مدرسة ابتدائية لمبنات (ٗ٘و) مدرسة ابتدائية لمبنيف (ٕٕٔ(مختمطة ,و)ٕٔٔ,منيا )

   ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ  عاـ الدراسيوخصصت االدارة المحمية لواء الحمة  )محافظة بابؿ( لم         
مدارس ابتدائية   ٓٔ ( دينار لترميـٓٓٓٓٔمدارس و ) ٘( دينار لتأثيث  ٕٓٓٓمبمغ قدره ) 

( ٓٓٓٛٚمدارس جديدة بكمفة قدرىا ) ٘في مناطؽ الريؼ مع تسويرىا فضبل عف الشروع ببناء 
 ( ٕٕٚ)دينار

كما قامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ , بأفتتاح عدد مف مدارس      
 االبتدائية في المحافظة منيا 

 ة  الحمة مدرسة غزة لمبنيف في مركز مدين – ٔ

 مدرسة االجياؿ لمبنيف في ناحية  ابي غرؽ  – ٕ

 مدرسة االفبلذ لمبنيف في مركز قضاء المحاويؿ  – ٖ

 مدرسة الفتح لمبنيف في مركز قضاء المحاويؿ  – ٗ

 مدرسة ابي عبيدة المختمطة في ناحية االماـ قضاء المحاويؿ  – ٘

 النيؿ .  مدرسة المسمة المختمطة في قضاء المحاويؿ ناحية – ٙ

 مدرسة الدوحة لمبنيف في ناحية القاسـ  – ٚ

 مدرسة الخندؽ في ناحية  المدحتية  – ٛ
                                                           

تي يترواح وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس االبتدائية ال -((ٕٕ٘
 .  ٕ٘ٔٓ.  ط  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔتأسيسيا , ما بيف 

 ٖٕص,  , مطبعة الوزارة بغداد   ٜٜٙٔ  – ٜٛٙٔ وزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي -((ٕٕٙ
  , 
,  , رقـ الممفو ٜٜٙٔد . و . ؾ , ممفات وزارة الداخمية , جميوري ثاني , واقع االبنية المدرسية  ,لمعاـ  - ((ٕٕٚ
ٜ٘ٚ /ٔ٘ٗ  . 



  (ٕٕٛ)  مدرسة الناصرة في ناحية  اإلسكندرية – ٜ

           , منيا  ة ابتدائية س( مدر  ٜٕٛ)   ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔوبمغ عدد المدارس في العاـ الدراسي       
 (ٜٕٕ.) مدرسة ابتدائية لمبنات (  ٛٙو ) ابتدائية  بنوف  مدرسة(  ٜٕٔ( مختمطة و ) ٕٜ) 

(   ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔوقامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي ) 
 بأفتتاح عدد مف المدارس االبتدائية منيا 

 مدرسة الحديبية لمبنيف في مركز مدينة  الحمة  – ٔ

 ناحية  الكفؿ مدرسة الطميعة لمبنيف في  -  ٕ

 (ٖٕٓ)مدرسة المصابيح  لمبنيف في ناحية  النيؿ  – ٖ

 ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔكما قامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ لمعاـ الدراسي     
 بأفتتاح عدة مدارس ابتدائية  منيا :

 مدرسة الشيماء لمبنيف في ناحية الكفؿ . – ٔ

 ابي غرؽ .  مدرسة البياف لمبنيف في ناحية  – ٕ

 مدرسة االميف مختمطة في ناحية  المشروع . – ٖ

 مدرسة الببلغة مختمطة في ناحية  المشروع . – ٗ

 مدرسة المدينة المنورة مختمطة في ناحية المشروع . – ٘

 مدرسة الفبلح المختمطة في ناحية المشروع . – ٙ 

                                                           
,    ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ  ,  االحصاء التربوي لمعاـ الدراسي عامة لمتخطيط التربويوزارة التربية , مديرية ال - ((ٕٕٛ

 .  ٖٕ, ص ٜٜٙٔمطبعة الوزارة بغداد 
,    ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ اسي,  االحصاء التربوي لمعاـ الدر عامة لمتخطيط التربوي وزارة التربية , مديرية ال -((ٜٕٕ

 .  ٕٗص,  ٜٓٚٔ الوزارة بغداد  مطبعة
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس االبتدائية التي يترواح  -(ٖٕٓ)

 .  ٕ٘ٔٓ.  ط  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔتأسيسيا , 



 مدرسة الفرساف المختمطة في ناحية  المدحتية . – ٚ

 العوادؿ المختمطة في ناحية المدحتية . مدرسة – ٛ

 مدرسة  قتيبة المختمطة في ناحية  المدحتية . – ٜ

 مدرسة السعيد المختمطة في ناحية الشوممي .   - ٓٔ

 مدرسة التراب المختمطة في ناحية الشوممي . – ٔٔ

  (ٖٕٔ)مدرسة اسماء المختمطة في ناحية السدة  – ٕٔ

(  ٖٖ( مدرسة منيا )  ٕٜٕ)  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔالدراسي وبمغ عدد المدارس في العاـ      
 .(مدرسة ابتدائية لمبنات   ٓٙ( مدرسة ابتدائية لمبنيف و )  ٜٜٔة و ) مختمطمدرسة ابتدائية 

(ٕٖٕ)  

بعدد مف المشاريع واالنجازات  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔوقامت االدارة المحمية لمعاـ الدراسي      
جناح  مباني عف  ٕٔصريفة و ٓٛوثانوية مع بناء   مدرسة ابتدائية ٜٔالتربوية منيا انشاء 

ألؼ دينار  وانشاء روضتيف  ٓٔٔطريؽ العمؿ الشعبي في كافة انحاء المحافظة بكمفة قدرىا 
( األؼ ٜلبلطفاؿ احداىما في مركز قضاء اليندية واالخرى في قضاء المسيب كمفة كؿ منيا) 

اويؿ  وأخرى في ناحية سدة اليندية وبكمفة دينار لكؿ منيما وانشاء مكتبة عامة في قضاء المح
   (ٖٖٕ)دينار لكؿ واحدة  منيا .  ٓٓ٘ٗمقدارىا 

                                                           
ية التي يترواح وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس االبتدائ -((ٖٕٔ

  . ٕ٘ٔٓ.  ط  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔتأسيسيا , 
 – ٜٓٚٔوزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي لمعاـ الدراسي , مطبعة الوزارة بغداد  -((ٕٖٕ

 .  ٖٕ, ص ٜٔٚٔ
 ـ .  ٜٔٚٔايموؿ  ٖٓجريدة المجتمع , العدد   -((ٖٖٕ



(   ٕٖٔ) ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔوبمغ عدد المدارس االبتدائية في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي       
(مدارس ٙ( مدرسة ابتدائية لمبنات , و)ٖٙ( مدرسة ابتدائية لمبنيف و) ٖٕٗمدرسة ابتدائية منيا )

 (ٖٕٗ)بتدائية مختمطة . ا

كما قامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية العامة لمديرية تربية بابؿ لمعاـ الدراسي        
 بأفتتاح عدد مف المدارس االبتدائية  منيا  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ

 مدرسة الوائمي لمبنيف في مركز مدينة الحمة. -ٔ

 مدرسة ميدي البصير  لمبنيف في مركز مدينة الحمة .  -ٕ

 مدرسة الحزاـ االخضر لمبنيف في ناحية الكفؿ  -ٖ

 مدرسة الفرزدؽ المختمطة في ناحية  النيؿ  -ٗ

 مدرسة الحسف المثنى لمبنيف في مركز  قضاء الياشمية  -٘

 مدرسة الضياء لمبنيف في ناحية القاسـ  -ٙ

 مدرسة الثبات المختمطة في ناحية  القاسـ  -ٚ

 مدرسة ابف مسعود المختمطة في ناحية المدحتية  -ٛ

 رسة الغزالي المختمطة في ناحية المدحتية مد -ٜ

 (ٖٕ٘) مدرسة نبوخذ نصر لمبنيف في ناحية  االسكندرية -ٓٔ

                                                           
,  االحصاء التربوي لمعاـ الدراسي , مطبعة الوزارة بغداد ربوي عامة لمتخطيط التوزارة التربية , مديرية ال - (ٖٕٗ)

 .  ٕٗ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس االبتدائية التي يترواح  -((ٖٕ٘

, الكتاب السنوي  يط التربوي,  وزارة التربية , المديرية العامة لمتخط ٕ٘ٔٓ.  ط  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔتأسيسيا , 
محمد ىادي الحميدي , المدارس االبتدائية  ؛ ٜٛ, مطبعة الوزارة  بغداد ,  ص ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔلمعاـ الدراسي 

 .   ٖٕ٘مؤسسة دار الصادؽ الثقافية لمطباعة والنشر ,ص  ـ ,ٕٙٔٓ, ٔفي محافظة بابؿ , ط



,منيا ابتدائية ( مدرسة ٕٖٔ)ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔاالبتدائية لمعاـ الدراسي المدارس وبمغ عدد    
,  مدرسة ابتدائية لمبنيف  (ٖٕٗبنات, و)مدرسة ابتدائية لم (ٖٙ,و) مختمطةمدرسة ابتدائية  (ٙ)
(ٕٖٙ)  

استمرت االدارة المحمية بتشييد المدارس االبتدائية وذلؾ ألستيعاب النمو المتزايد ألعداد      
التبلميذ المقبوليف فقد تـ تشييد مدرسة ابتدائية ذات ست صفوؼ في ناحية جرؼ صخر بكمفو 

ار دين ٓٓ٘ٙدينار ومدرسو ابتدائية ذات ست صفوؼ اخرى ناحية السدة بكمفة  ٓٓ٘ٙقدرىا 
ومدرسة ابتدائية بػست صفوؼ في ناحية الكفؿ ومدرسة ابتدائية ذات ست صفوؼ  في ناحية 

الؼ دينار  ٕٔصؼ في قضاء اليندية بكمفو قدرىا  ٕٔابي غرؽ وانشاء  مدرسة ابتدائية ذات 
دينار وتشيد مدرسة  ٓٓ٘ٙوتشييد مدرسة ابتدائية ذات ست صفوؼ في ناحية القاسـ وبكمفة 

دينار وتشييد مدرسة ابتدائية ذات  ٓٓٓٚتسع صفوؼ في ناحية ابي غرؽ بكمفة  ابتدائية ذات
 (ٖٕٚ)دينار  ٓٓٓٚتسع صفوؼ في مركز الحمة بكمفو 

 قامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ بافتتاح عدد مف المدارس  منيا      

 مدرسة الموكب لمبنيف في مركز مدينة الحمة . – ٔ

 مصطفى جواد لمبنيف في مركز مدينة  الحمة .مدرسة  – ٕ

 مدرسة المعالي المختمطة في ناحية الكفؿ . – ٖ

 مدرسة الكوفة لمبنيف في ناحية الكفؿ . – ٗ

 مدرسة احد لمبنيف في ناحية الكفؿ  . – ٘

 مدرسة الرازي لمبنيف في ناحية  المشروع  . – ٙ

 مدرسة االيماف المختمطة في ناحية  المشروع . – ٚ

 مدرسة الرازي بنات في ناحية المشروع . – ٛ
                                                           

,  االحصاء التربوي لمعاـ الدراسي , مطبعة الوزارة بغداد  وزارة التربية , مديرية العامة التخطيط التربوي  -((ٖٕٙ
 .  ٕٗ, ص    ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  
تموز  ٚٔوزارة التربية , المديرية العامة لمعبلقات الثقافية , انجازات وزارة التربية  في العاـ الخامس لثورة  -((ٖٕٚ

 .  ٜٓٔ, ص  ٖٜٚٔ, مطبعة الوزارة , بغداد , 



 مدرسة الخمود مختمطة في ناحية  القاسـ . – ٜ

 مدرسة دار البيضاء  في  ناحية  المدحتية  قضاء الياشمية  . – ٓٔ

 مدرسة االمة المختمطة في ناحية  الشوممي . – ٔٔ

 مدرسة الخميج العربي في  ناحية الشوممي . – ٕٔ

 لمبنيف في ناحية  السدة  . مدرسة المواىب – ٖٔ

  (ٖٕٛ)مدرسة العزة لمبنيف في  ناحية االسكندرية .  – ٗٔ

( مدرسة ,منيا ٕٖٚ) ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔالعاـ الدراسي  االبتدائية  وبمغ عدد المدارس
 (ٜٖٕ) (بنوف ٜٙٔ( بنات, و)ٕٙ,و) (مختمطةٜٙ)

 (ٕٓٗ) بابؿ محافظة في االبتدائي التعميـ سالمدر  المدرسية االبنية عدد يبيف( ٔٔ) رقـ جدوؿ

 السنة
 

 ممكية البنايو عائدية البنايو عدد المدارس في البنايو
 اصميو ضيؼ حكومية متبرع بيا مستأجره واحده اثنتاف ثبلثو

ٜٔٙٛ – ٜٜٔٙ  ٕ ٗٛ ٜٔٓ ٔ ٕٓ ٕٜٔ - - 
ٜٜٔٙ – ٜٔٚٓ ٖ ٘ٔ ٜٔٗ ٖ ٕٖ ٕٕٕ - - 
ٜٔٚٓ – ٜٔٚٔ ٔ ٘٘ ٜٕٔ ٕ ٔ٘ ٕٖٔ ٗٗ ٕٗٛ 
ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ  ٕ ٖ٘ ٕٓٚ ٕ ٖٖ ٕٕٚ ٘ٓ ٕٕٙ 
ٜٕٔٚ – ٜٖٔٚ - ٘٘ ٕٔٛ ٗ ٜٔ ٕ٘ٓ ٘ٗ ٕٖٚ 
ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ ٗ ٘ٙ ٕٕٚ ٗ ٕ٘ ٕ٘ٛ ٕٙ ٕٛٚ 

 

 يتضح مف الجدوؿ اعبله ما يمي : 

                                                           
 .   ٖٕٙ, ص  المصدر سابؽ  مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء ,وزارة التربية ,  -((ٖٕٛ
وزارة التربية , مديرية العامة التخطيط  التربوي,  االحصاء التربوي لمعاـ الدراسي , مطبعة الوزارة بغداد ,  -((ٜٖٕ

 .   ٕ٘, ص ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ
,  ٖٚ, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔوي . ) الجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء الترب - ( (ٕٓٗ

,  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,  ٖٙ, ص ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٖٛ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٖٚ,  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ
 .  ٜٖ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٖٛص



اوال : برغـ مف الجيود المبذولة مف قبؿ االدارة المحمية لمحافظة بابؿ في تشييد االبنية المدرسية 
 . ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔوالمزدوج ظؿ قائمًا طيمة السنوات  اال اف مشكمة الدواـ الثبلثي

ثانيًا : اف عائدية البنايات المدرسية في محافظة بابؿ كاف اغمبيا حكومي مع وجود مدارس 
مستأجرة واخرى متبرع بيا والسبب يعود الى عدـ كفاية البنايات الحكومية لسد الحاجة المتنامية 

بأستئجار  عدد مف البنايات االىمية , كما  يبلحظ مف بعدد المدارس مما دفع االدارة المحمية 
الجدوؿ اف اعداد البنايات المدرسية المتبرع بيا تفوؽ بأعدادىا البنايات المستأجرة وىذا يؤكد مدى 
الوعي الكبير عند الطبقات الميسوره مف ابناء المجتمع البابمي وحرصيـ عمى سير وتطور التعمـ 

 في محافظتيـ 

البيانات المذكورة في الجدوؿ اف المدارس الضيؼ اخذت بأزدياد مضطرد مقارنة  ثالثًا : تدلؿ
% وبمغت نسبتيا في  6ٔٚٓ  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔبالمدارس األصمية اذ كانت نسبتيا في العاـ 

 % . 6ٕٔٓ ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔالعاـ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 وعدد البناء ومادة ياالبتدائ التعميـ لمدارس المدرسية لؤلبنية العمرانية الحالة يبيف( ٕٔ) جدوؿ
 (ٕٔٗ) بابؿ محافظة في والكراسي الرحبلت وعدد مدارس المصممة االبنية

كرسي  السنة
 دراسي
 

عدد  مادة البناء عدد الرحبلت
االبنية 
المصممة 
 مدارس

 الحالة العمرانية

مجموع
صالحة 

غير 
بحاجة الى ترميـ 

 

صالحو
 

ذات 
المقعديف

ذات المقعد 
 

اخرى
صريفو 
 

طيف
 

حج
طابوؽ ر

 
  

ٜٔٙٛ – 
ٜٜٔٙ 

ٚٙٗٚ ٔٛٓٙ ٖٔٛٛٔ - ٕٔ ٗٗ - ٕٓٙ 
  

- ٕٗٓ ٕٓ ٛٓ ٔٗٓ 

ٜٜٔٙ – 
ٜٔٚٓ 

ٖٙ٘٘ ٔٛ٘ٙٛ ٕٔٙٗ - ٔٚ ٕٓ - ٕٓٛ 
  

- ٕٗٛ ٙٛ ٛٓ ٔٓٓ 

ٜٔٚٓ – 
ٜٔٚٔ 

ٕٚٚٓ ٜٖٕٖٔ ٜٕٔٔ ٕ ٖٔ ٕٓ ٙ ٕٖٔ 
  

ٕٗٓ ٕٗٛ ٕٖ ٖٙ ٕٔٙ 

ٜٔٚٔ – 
ٜٕٔٚ 

ٕٚٛٓ ٜٔٚٚٔ ٔٛٚٙ - ٕٗ ٕٗ ٕ ٕٔٗ 
  

ٕٕٚ ٕٕٙ ٖٓ ٕٛ ٔ٘ٓ 

ٜٕٔٚ – 
ٜٖٔٚ 

ٕٜٚٛ ٕٜٔٓٚ ٕٔ٘٘ - ٔٛ ٖٗ - ٕٕٔ 
  

ٕٖٓ ٕٖٚ ٖٚ ٜٖ ٖٔٗ 

ٜٖٔٚ – 
ٜٔٚٗ 

ٖٕٙٗ ٕٖٛٓٙ ٜٔٙٓ - ٖٔ ٖٖ - ٕٕٖ 
  

ٕٜٚ ٕٛٚ ٗٙ ٜٗ ٔٗٚ 

 يتبيف مف الجدوؿ اعبله مايمي 

 اوال : اف اثاث المدارس االبتدائية كانت في حالة تطور مستمر 

د غير قميؿ مف المدارس المبنية مف ) الحجر والصريفة ثانيًا : يتبف مف الجدوؿ اف وجود عد
والطيف ( يؤكد رغبة الحكومة في نشر التعميـ مع قمة التخصيصات المالية لبناء المدارس وفؽ 

الطريقة والمعاير الحديثة المبلئمة لذا يبلحظ وجود بنايات غير صالحة لمتعميـ واخرى بحاجة الى 
ادىا بيف سنة واخرى تبعًا لما يخصص ليا مف امواؿ وما تقوـ ترميـ وىذه المدارس متفاوتو بأعد
 بو االدارة المحمية  نشاط عمراني 
                                                           

,  ٖٛ, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي . )  - ((ٕٔٗ
,  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,  ٖٚ, ص ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٓٗ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٜٖ,  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ
 .  ٜٖ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٖٛص



   رياض األطفال   ميدان في المحمية االدارة نشاطات -ب

تولت وزارة التربية وضع الخطط واألشراؼ عمى التعميـ  في رياض االطفاؿ  في حيف       
 .(ٕٕٗ)يؿ واألنفاؽ عمية تولت وزارة الداخمية  مسؤولية التمو 

وقد شيدت مؤسسة رياض األطفاؿ زيادة عددية إال أف ىذه الزيادة كانت طفيفة بالنسبة لعدد      
(. فقد بقَي عدد ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ()ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالرياض والمعممات واألطفاؿ طوؿ المدة مف:)
( ٜٔٚٔ-6ٜٜٔٚٓٓٚٔ-6ٜٜٜٜٔٙٙٔ-ٜٛٙٔالرياض في محافظة بابؿ طوؿ السنوات:)

إذ لـ تُبَف خبلؿ ىذه السنوات أي روضة وبقيت مقتصرة عمى البنايات التي انشأتيا اإلدارة (,ٕ)
, إذ لـ يوجو االىتماـ والعناية البلزمة ليذه  ٜٜ٘ٔالمحمية في العيد الجميوري األوؿ سنة 

المؤسسة طواؿ ما يزيد عمى  العقد مف الزماف وعمى الرغـ مف إف السياسة الجديدة لمببلد وجيت 
( ٖٕٗ(  )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ/ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔاىتماميا وعنايتيا لرياض األطفاؿ خبلؿ المدة )

تسعى ت عمى انشاء بنايات اال اف ىذا التوجو لـ يكف كافيًا لتحقيؽ الطموح الذي كانت عوشج
( وظؿ الحاؿ ٗ( ,بمغ عدد الرياض )ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔذاؾ . وفي سنة )الحكومة العراقية تحقيقو ان

 .(ٕٗٗ)(,إذ لـ تنشأ خبلؿ ىذه المدة اي روضة جديدة ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔعميو حتى سنة)

كانت المبالغ المخصصة لتعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ تتفاوت مف سنة الى اخرى وقد 
خصصت ىذه المبالغ ألنشاء البنيات المدرسية كما ذكرنا في ىذا المبحث وخصصو جزء اخر 

بالذكر اف كوادر التعميـ االبتدائي مف ىذه المبالغ كرواتب ومخصصات واجور , ومف الجدير 
ورياض االطفاؿ كانت رواتبيـ ومخصصاتيـ تحسب مف مخصصات وزارة الداخمية االدارة 

   (ٕ٘ٗ)المحمية المخصصة لتعميـ ومف ميزانية وزارة التربية 

                                                           
 .   ٛٔٔ, ص المصدر سابؽرحيـ محمد حسف الشامي ,  -((ٕٕٗ
 .  ٔٔعبد عاصـ , التربية وافاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ , ص -((ٖٕٗ
االحصاء السنوي التربوي لمعاـ  وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , تقرير -((ٕٗٗ

 .  ٕٕ( االحصاء التربوي  , مطبعة الوزارة بغداد , ص ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ
(  وزارة الداخمية ,  ٜٛٚٔ – ٜٜٙٔوزارة التربية ,  الميزانيات المعتمدة لمتعميـ في العراؽ لمسنوات )   -((ٕ٘ٗ

 .  ٗ, ص  المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , المصدر السابؽ



( يبيف المبالغ المالية  المخصصة مف قبؿ وزارة الداخمية  , لمؤسسات رياض ٖٔجدوؿ رقـ )
 (ٕٙٗ)لمدارس االبتدائية لمحافظة بابؿ  االطفاؿ وا

 المجموع النفقات االدارية الرواتب ومخصصات وأجور السنة 
ٜٜٔٙ ٖٕ٘ٓٓٓٓ ٔ٘ٚ٘ٓٓ ٖٗٓٚ٘ٓٓ 
ٜٔٚٓ ٖٔٙٚٔٓٓ ٔٛٓٓٓٓ ٖٖٗٚٔٓٓ 
ٜٔٚٔ ٕٜٜٕٓٓٓ ٔٚٛ٘ٓٓ ٖٜٔٚ٘ٓٓ 
ٜٕٔٚ ٖٜٚ٘ٓٓٓ ٔ٘ٓٓٓٓ ٕٗٔ٘ٓٓ 
ٜٖٔٚ ٖٜٖٚ٘ٛٛ6ٕ ٕٜٙٓٓٓ ٜٖٗٓٔٛٛ6ٕ 
اعبله الزيادة طفيفة  بالمبالغ المالية المخصصو لكوادر رياض االطفاؿ يبلحظ مف الجدوؿ  

%  اما بالنسبة لمنفقات االدارية فكانت زيادة مستمرة وتفاوت واضح 6ٙٔوتعميـ االبتدائي بمغت 

% , اف ىذه النسب  المالية المخصصة  لـ تكف كافية لسد ٔ٘في النفقات االدارية بمغت نسبتيا 

نفقات االدارية وغيرىا والسبب يعود اف الحكومة اتبعت في ىذه السنوات النقص الحاصؿ بال

 سياسة الضغط بالنفقات 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
 – ٜٜٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى الميزانيات المعتمدة لمتعميـ في العراؽ لمسنوات )  - ((ٕٙٗ

 . ٗ(  وزارة الداخمية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , المصدر السابؽ , ص  ٜٛٚٔ



 الثانيالمبحث 
  8524 – 8591 بابل محافظة في  االطفال رياضو  االبتدائي التعميمواقع 

 (8524-8591) في محافظة بابل  رياض االطفال  تطور مؤسسات -أ  
لمواطنيف عمى المستوييف :التربوي, والثقافي, وأدركوا اىمية أرساؿ األبناء تنامى وعي ا         

تطمب االمر في زيادة االطفاؿ واعداد المعممات والطمبة في العراؽ  أذالى )رياض االطفاؿ( , 
في  زيادة عددية واضحة بالنسبة ألعداد المدارس )رياض االطفاؿ( واعداد المعممات والطمبة

في االقباؿ عمى تمؾ المؤسسة لـ يجعؿ لمحكومة مف بد أخر سوى  ا التزايد, وىذ (ٕٚٗالببلد )
العمؿ عمى أيجاد خطط تطويرية وتنموية لمعمؿ عمى تحسيف االداء في)مدارس رياض االطفاؿ( 
لصناعة جيؿ اكثر وعي وتطمع, أدراكًا منيا ألىمية مرحمة الطفولة وخطورتيا وتأثيراتيا عمى 

وتطور حياتو بصورة عامة , وذلؾ الف في مرحمة الطفولة المبكرة شخصية الطفؿ مستقببًل, 
   (ٕٛٗ)تظير أسس ومقومات شخصية الفرد 

فعممت الحكومة عمى تحديد سف األطفاؿ المسموح ليـ القبوؿ في  رياض االطفاؿ        
موغيـ سف الرابعة مف العمر , كما عممت عمى تحديد عدد الشعب في الروضة الواحدة وتحديد بب

 فبل( طٖٓواقتصرت عدد الطمبة عمى )(شعب , ٙاألطفاؿ في كؿ شعبة فجعمت عدد الشعب )
وواصمت الحكومة اىتماميا فعممت عمى وضع مناىج وفعاليات ىادفة كما  (ٜٕٗ)في كؿ شعبة ,

وفرت الوسائؿ التعميمية ولعب األطفاؿ , كما حرصت عمى نقؿ األطفاؿ مف بيوتيـ الى المدارس 
طوير امكانية المعممات ومياراتيف وخبراتيف فقامت بفتح دورات تدريبية وعممت عمى ت (ٕٓ٘)

 .(ٕٔ٘)ألعداد المعممات والمشرفات التربويات

-ٜٛٙٔفقد بمغ عددىـ في سنة )المسجميف في رياض االطفاؿ أما عف عدد األطفاؿ      
سنة ( شعب, وقد أشار اإلحصاء التربوي لمٓٔ( طفبًل, وبمغ مجموع الشعب )ٕٛ٘( ,)ٜٜٙٔ

                                                           
 .   ٜٔٔصعدناف عبد الحسيف محمد الحسيني , المصدر السابؽ ,  -((ٕٚٗ
 . ٕٓٙمصدؽ جميؿ الحبيب ,دور التربية والتعميـ ,المصدر السابؽ ,ص -((ٕٛٗ
نزىت رؤوؼ الشالجي  , التطور التاريخي لرياض االطفاؿ في العراؽ , المديرية العامة لمتخطيط  - ((ٜٕٗ

 .  ٚ,صٜٙٚٔ,مطبعة وزارة التربية ,بغداد , ٜٙالتربوي ,التوثيؽ والدراسات ,العدد 
,نجـ  ٕٛ,ص ٜٛٚٔعبداهلل البزاز وأخروف ,التربية في ظؿ الثورة , مطبعة وزارة التربية ,بغداد ,حكمت  -((ٕٓ٘

 .  ٘ٛٔالديف عمي مرداف ,المصدر السابؽ ,ص
 .  ٕٙٓ,نجـ عمي مرداف ,المصدر السابؽ ,صٛٛ, المصدر نفسو , ص حكمت عبداهلل البزاز وأخروف -((ٕٔ٘



( ٗ(طفبًل , وعدد الشعب ليذه المرحمة )ٕٕٔالمذكورة أف عدد األطفاؿ في المرحمة التمييدية )
(شعب , أما ٙ( طفبًل , وعدد الشعب كانت )ٖٙٔية بمَغ )لاتعب . أما عدد األطفاؿ لمسنة الش

(. وفي العاـ الدراسي ٕٕ٘( معممة)٘ٔعف عدد الكادر لمعاـ المذكور فقد بمغ عدد المعممات )
( بنيف . وبمغ ٚٚٔ( بنات, و)ٚٗٔ( طفبًل, منيـ )ٕٖٗ( بمغ عدد األطفاؿ )ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)

( طفؿ , ولـ يشيد ٙٙ( شعبة . وبمغت الزيادة العددية لؤلطفاؿ )ٔٔعدد الشعب في تمؾ السنة )
( ٖٕ٘( )ٙٔعدد المعممات في ىذا العاـ سوى زيادة طفيفة عف العاـ السابؽ أذ بمغ عددىف )

(بنات أما عدد البنيف ٖٗٔ( ,منيـ )ٜٕٚ( بمغ عدد األطفاؿ )ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ.وفي عاـ )
(, أما بالنسبة لعدد المعممات والشعب فمـ يطرأ عميو اي تغيير فبقَي كما ىو عميو في العاـ ٘ٗٔ)

 .  (ٕٗ٘)السابؽ 

( أي بواقع زيادة عددية قدرىا ٕ٘٘( )ٖٓٚ( بمغ عدد األطفاؿ )ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔوفي سنة)     
( معممة, أي ٕٔ( شعب, وعدد المعممات أرتفع الى )ٚالشعب في العاـ ذاتو )(, وبمغ عدد ٜٔ)

( فقد ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( معممات عف السنتيف السابقتيف , أما في العاـ الدراسي )٘ازداد العدد )
( ٜٛٔ( ,منيـ )ٔ٘ٗ( طفؿ عف العاـ السابؽ فأصبح عددىـ )ٔٛ) الى ارتفع عدد األطفاؿ ,

(, وعددىـ في المرحمة ٜٛٔذ كاف عدد أطفاؿ المرحمة التمييدية )( , إٕٕٙ)  و البنيفبنات , 
( ٕٕ( شعبة , وعدد المعممات )ٕٔ(. وبمغ عدد الشعب في السنو المذكورة )ٖٕ٘الثانية)
( انخفض عدد األطفاؿ المسجميف في الرياض ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( وفي سنة )ٕٙ٘معممة)
الشعب في ذلؾ العاـ الى  (بنيف , كما انخفض عددٕٕٔ(بنات , و)ٜٚٔ(, منيـ )ٓٓٗالى)

                                                           
-ٜٛٙٔلمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , التقدير السنوي لمعاـ الدراسي)وزارة التربية , المديرية العامة  -((ٕٕ٘

 .  ٕٕ( ,  مطبعة الوزارة بغداد , صٜٜٙٔ
وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , التقدير السنوي  لمعاـ  -((ٖٕ٘

 . ٕٕص( , االحصاء التربوي , مطبعة الوزارة بغداد , ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔالدراسي)
-ٜٓٚٔالتقدير السنوي لمعاـ الدراسي), قسـ االحصاء ,   التربوي لمتخطيط العامة مديريةوزارة التربية ,  -((ٕٗ٘

  ٖٕ(: مطبعة الوزارة بغداد , صٜٔٚٔ
(. ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالتقرير السنوي), قسـ االحصاء ,  التربوي لمتخطيط العامة مديريةوزارة التربية ,  -((ٕ٘٘

  ٕٕ, صمطبعة الوزارة بغداد 
(. ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالتقرير السنوي), قسـ االحصاء  ,  التربوي لمتخطيط العامة مديريةوزارة التربية ,  -((ٕٙ٘

 ٕٓمطبعة الوزارة بغداد , ص



( ٕٙ( معممة في العاـ السابؽ الى )ٕٕ,في حيف ازداد عدد المعممات مف )     ( شعبة ٛٔ)
 (  .ٕٚ٘معممة في العاـ المذكور )

( ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔ) لبلعواـ الدراسية عدد الرياض والمعممات واألطفاؿ ( يوضح ٗٔالجدوؿ رقـ )
(ٕ٘ٛ ) 

عدد  السػػػػػنة
 الرياض

عدد 
 المعممات

مجموع  الروضػػػػػػػة التمػػييػػػػدي 
 الشعب

مجموع 
 بنوف بنات شعب بنوف بنات شعب الطمبة

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) ٕ ٔ٘ ٗ ٘ٓ ٕٚ ٙ  ٕٙ ٚٗ  ٔٓ ٕ٘ٛ 
(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٕ ٔٙ _ _ _ _ _ _ ٔٔ ٖٕٗ 
(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) ٕ ٔٙ _ _ _ _ _ _ ٔٔ ٕٜٚ 
(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) ٗ ٕٔ _ _ _ _ _ _ ٔٚ ٖٚٓ 
(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٗ ٕٕ ٔٓ ٚٛ ٕٔٓ ٔٔ ٔٔٔ ٕٔٗ ٕٔ ٗ٘ٔ 
(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٗ ٕٙ ٛ ٚٙ ٔٓٓ ٔٓ ٖٔٓ ٕٔٔ ٔٛ ٗٓٓ 

الرياض مع زيادة بعدد المعممات يرافقيا زيادة عير  االطفاؿ الجدوؿ يبيف زيادة ممحوظ بعدد
% في  6ٜٛ٘٘منسجمة  بأعداد االطفاؿ البنيف والبنات اذ بمغ معدؿ الزيادة لبلطفاؿ البنيف  

% وىذا يوكد اف واقع التعميـ في رياض االطفاؿ 6ٕٛٓٗمعدؿ الزيادة لبلطفاؿ البنات   حيف كاف
لـ يكف بمستوى الطموع واف الرياض كانت مقتصر عمى مراكز المدف فقط حيف كانت مناطؽ 
القرى واالرياؼ محرومة مف ىذا النوع مف التعميـ ولعؿ التبايف في اعداد  االطفاؿ بيف سنة 

رساؿ اوانخفاض عدد البنات بشكؿ خاص يرجع الى عدـ رغبة االىالي ب واخرى بشكؿ عاـ
لمعممات العامبلت في ىذه لدى ا ةانخفاض مستوى الكفاءابناىـ الى الرياض فضبل عف 

 .الرياض

 

                                                           
(. ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالتقرير السنوي), قسـ االحصاء  ,  التربوي لمتخطيط العامة مديريةوزارة التربية ,  -((ٕٚ٘

 ٜٔمطبعة الوزارة بغداد , ص
,  ٔٔ, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد تقارير االحصاء التربوي , لمسنوات ) ال -((ٕٛ٘

,  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,  ٕٔ, ص ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٔٔ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٕٔ, ص ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ
 . (  ٗٔ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٖٔص



   (8524-8591) التعميم االبتدائي في محافظة بابل مؤسسات–ب 

 حؿاالمر   مف األجياؿ بناء عممية عمبيا ـتقو  التي العريضة القاعدة االبتدائي التعميـ يعد      

 تزويد إلى وييدؼ , تعميمي ىيكؿ أي بنية في األساس الحجر تمثؿ آلنيا األخرى التعميمية
 مواطنيف لجعميـ والثقافة بالتربية العمر مف السادسة إكماليـ مف ابتداءً   ؽاالعر  أطفاؿ جميع

 , واإلنسانية القومية رسالتيـ ويدركوف هللبا يؤمنوف , مؽوالخ والعقؿ الجسـ سميمي صالحيف
 بجوانبيا شخصياتيـ وتطوير ومواىبيـ, استعداداتيـ اكتشاؼ إلى ييدؼ كما , طنيـلو  ويخمصوف
  (ٜٕ٘).  لروحيةوالفكرية وا الجسمية

وفي الوقت الذي كانت مؤسسات التعميـ االبتدائي في محافظ بابؿ وفي   والخمؽ والفكرية     
كاف  ٜٜٙٔتعاني مف وجود فائض في اعداد المعمميف والمعممات ففي العاـ  المحافظات االخرى

,اصدر وزير الداخمية صالح  (ٕٓٙ)( معممة  ٗٔٗ( معمـ و )  ٚٙٛعدد الفائض لممعمميف )
 عمى معممات بوظيفة المعممات معاىد خريجات بتعييفٜٜٙٔ  شباطٕٚ  في أمرميدي عماش  

 اً أمر  الوزير أصدر كما. المحمية اإلدارة مبلؾ عمى ويةاألل عمى وتوزيعيف االبتدائي المبلؾ
 ألوية عمى وتوزيعيـ االبتدائي المبلؾ عمى المعمميف معاىد خريجي مف معمماً (  ٗٗٓٔ) بتعييف
 (ٕٔٙ) المحمية اإلدارة مبلؾ عمى الببلد

 (ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔ) لمفترة ما بيف شيد التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ تطورًا ممحوظًا     

سة ,منيا ( مدر ٕٛٚ) ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔففي العاـ الدراسي  كاف عدد المدارس        
(معمـ ٕٚٚٙبنات , أما عدد المعمميف فقد كاف )لم(ٗ٘و) لمبنيف (ٕٔٔ(مختمطة ,و)ٕٔٔ)

اما عدد التبلميذ المقبوليف في ,  معممة (ٜٔٚ, و) معمـ ( ٜٛ٘ٔ) موزعيف عمى األقضية منيـ
بذلؾ و ( تمميذ,  ٖٙٚ٘( تمميذة و)ٜٗٓٔ( منيـ ) ٓٗٙٚكاف عددىـ ) الصؼ االوؿ االبتدائي ف

                                                           
ر  : جماؿ االلوسي , اىداؼ , لمتفاصيؿ ينظ ٜٗلمصدر سابؽ , ص احكمت عبداهلل الزاز واخروف ,  - ((ٜٕ٘

, مطبعة ٖٖ, المجمد  ٔاىات الحديثة , المعمـ الجديد) المجمة ( , ج جاالبتدائي في العراؽ في ضوء االتالتعميـ 
 .  ٛٔ – ٚ, ص ٜٓٚٔوزارة التربية , بغداد , تشريف الثاني 

ية , قسـ التخطيط , مؤسسات اعداد طالب ابراىيـ العقابي , وزارة التخطيط , الدائرة التربوية واالجتماع – ((ٕٓٙ
 ( .  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ,  ٜٔٙٔ – ٜٓٙٔالمعمميف والمعممات في العراؽ وتطورىا لمفترة ) 

 .  ٜٜٙٔشباط  ٕٚفي  ٕ, السنة ٖٚٚالجميورية  ) جريدة ( , بغداد , العدد  -( (ٕٔٙ



,  بنيف  (ٚٔٔٚ٘يـ )من تمميذ الؼ(ٕٛٓٚٚفي ىذه السنة كاف ) االجمالي  عدد التبلميذاصبح 
 .  (ٕٕٙ)بنات ( ٜٜٔٔٔو)

( ٕٜمنيا ) ( مدراس ,  ٜٕٛ)   ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔوبمغ عدد المدارس في العاـ الدراسي       
(  ٖٚٛٓمدرسة لمبنات اما عدد المعمميف فقد كاف) (  ٛٙ) ( مدرسة لمبنيف و ٜٕٔمختمطة و ) 
اما عدد التبلميذ المقبوليف , ( معممة  ٖٕ٘ٓ( معمـ و) ٕٛٚف عمى االقضية منيـ ) معمـ موزعي

في  ميذ االجمالي عدد التبلوبذلؾ اصبح  ( تمميذ وتمميذة ٜٓٚٚفي الصؼ االوؿ االبتدائي ) 
 .  (ٖٕٙ) ( تمميذةٗٔٙ٘ٔ( تمميذ  و )  ٖٓٓٚٗ( تمميذ ومنيـ )  ٕٗٗٙٙ) ىذه السنة كاف 

( مدرسة ,منيا ٕٔٗ)   ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔفي العاـ الدراسي عدد المدارس وبمغ        
منيـ  (ٕٖٕٓفقد كاف ) , أما عدد المعمميف  بنيف  (ٙٙٔ( بنات, و)ٛٗ(مختمطة ,و)ٕٚ)
فقد بمغ عدد  ازداد زيادة كبيرة دتبلميذ فقأما عدد ال , معممة ( ٔٙ٘, و )معمـ  ( ٔٗٚٔ)

تمميذ  ٕٕٛٓٔالتبلميذ المقبوليف في الصؼ االوؿ االبتدائي مف عمر سبع سنوات فأكثر 
تمميذة ونسبتيف مف السكاف مف اناث       ٕٛٚٗ% , و  ٘ٗونسبتيـ مف السكاف في نفس العمر 

مقسميف الى ,  يذ ( تممٕٗٗٙٙحيث اصبح عدد التبلميذ ) %   ٗٗفي نفس العمر  
 (ٕٗٙ) تمميذ  (ٖٓٓٚٗ, و) تمميذة( ٗٔٙ٘ٔ)

 مختمطة (ٙ( مدرسة ,منيا )ٕٖٔ)  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔوبمغ عدد المدارس في العاـ الدراسي      
, معمـ  (ٕٖ٘ٔ) (بنوف , أما الييئة التعميمية فقد كاف عدد المعمميف ٖٕٗ( بنات, و)ٖٙ,و)

د ازداد عدد التبلميذ زيادة واضحة حيث اصبح وق , معمـ( ٖٖٕٗ, و )معممة  ( ٜٓٛمنيـ )
(  ٕٖ٘ٓٔالمقبوليف في الصؼ االوؿ االبتدائي في عمر  ست سنوات فأكثر  )  التبلميذ  عدد

( تمميذه ونسبتيف مف السكاف في  ٜٖٚٚ% و ) ٕٗتمميذ و نسبتيـ في السكاف مف نفس العمر 

                                                           
 ,   ٖٕطبعة الوزارة بغداد ص, م ٜٜٙٔ - ٜٛٙٔوزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي  -  (ٕٕٙ)
 ٕٗ, ص, مطبعة الوزارة بغداد   ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔوزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي  - ((ٖٕٙ
 . 

؛   ٕٗ, صبغداد  , مطبعة الوزارةٜٔٚٔ - ٜٓٚٔ وزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي -((ٕٗٙ
, تقرير مف اعداد وحدة التخطيط  في مديرية تربية بابؿ مقدـ الى مؤتمر مديري تطور التربية وآفاقيا المستقبمية 

 ٖٔ, ص  ٜ٘ٚٔاب  ٕٔ – ٙٔالتربية المنعقد في بغداد في دورتو الرابعة مف 



منيا  (ٜٙٓٔٙ)دائية في المحافظة   % وبذلؾ اصبح عدد التبلميذ المرحمة االبتٖٗنفس العمر 
 (ٕ٘ٙ) , بنيف ( ٙ٘ٙٔ٘(بنات, و)ٓ٘ٗٚٔ)

منيا  ( مدرسة ,ٕٛٚعدد المدارس )( فقد بمغ  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔاما العاـ الدراسي )       
 فقد كاف عدد عميمية أما الييئة الت ,  البنيف  (ٕٔٔ) بنات , ولم( ٗ٘(مختمطة ,و)ٕٔٔ)

, , وقد ازداد عدد التبلميذ زيادة  معمـ( ٜٕٕ٘و ) , ممة مع( ٜٔٔ( منيا )ٖٓٗٗالمعمميف )
بمغ تدد التبلميذ المقبوليف في الصؼ االوؿ االبتدائي مف عمر ست سنوات فأكثر  واضحة
( تمميذة ونسبتيف مف ٘٘ٛ٘% و )٘ٗتمميذ ونسبتيـ مف السكاف في نفس العمر  ٜٖٓٔٔ

( ٜٜٔٔٔمنيـ )تمميذ  ( ٕٛٓٚٚ) تبلميذحيث اصبح عدد ال %   ٕٗالسكاف مف نفس العمر  
   .(ٕٙٙ)تمميذ  (ٜٚٔٔٚ٘, و) تمميذة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  ٕ٘, ص, مطبعة الوزارة بغداد  ٖٜٚٔ - ٕٜٚٔوزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي  - ((ٕ٘ٙ

 . ٖٔاقيا المستقبمية , المصدر نفسو , ص. تطور التربية وآف
.  ٕٙ, ص, مطبعة الوزارة بغداد   ٜٗٚٔ -ٖٜٚٔوزارة التربية , مديرية التخطيط ,  االحصاء التربوي  -((ٕٙٙ

 . ٖٔتطور التربية وآفاقيا المستقبمية , المصدر سابؽ , ص



( يبيف عدد المدارس االبتدائية والمعمميف والتبلمذة  بحسب االقضية والجنس في  ٘ٔجدوؿ ) 
 ( ٕٚٙ) ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔمحافظة بابؿ لسنة 

  

 
 األقضية

 عدد التبلميذ عدد المعمميف سعدد المدار 
 تمميذ تمميذة مجموع معممة معمـ  مجموع بنيف بنات مختمطو مجموع

ٜٔٙٛ
 – 

ٜٜٔٙ
  

 ٜ٘ٗٙٔ ٖٔٙٚ ٕٛ٘٘ٗ ٗٙٛ ٜٗٗ ٖٖٔٔ ٛٗ ٕٖ ٓٗ ٕٓٔ الحمة مركز
 ٜ٘ٓٚ ٜٕٙ٘ ٕٜٛٙ ٕٖ٘ ٜٗٔ ٗٚٚ ٕٗ ٜ ٚٔ    ٓ٘ المسيب
 ٜٕٛٙ ٖٗٔٔ ٔٗٗٚ ٖٓٙ ٘ٗ ٘ٓٗ ٚٔ ٘ ٖٓ ٕ٘ الياشمية
 ٕٜٓٚ ٙٛٗٔ ٖٜٛٛ ٜٓٗ ٙٚ ٘ٛٗ ٕٖ ٛ ٕ٘ ٙ٘ اليندية
 ٕٖٗٓٛ ٕٔٔٛٔ ٘ٔٓٔ٘ ٜٛ٘ٔ ٜٔٚ ٜٕٚٚ ٕٔٔ ٗ٘ ٕٔٔ ٕٛٚ المجموع

 ٘ٔٚ٘ٔ ٜٖٛٛ ٕٗٓٔٗ ٜٓٚ ٙ٘ٗ ٕٙٗٔ ٜٙ ٖٖ ٗ ٙٓٔ المركز 

ٜٜٔٙ
 – 

ٜٔٚٓ
  

 ٖ٘ٗٙ ٜٚٚ ٖٖٔٚ ٕٕٖ ٕٙ ٖٛٗ ٓٗ ٕ ٕ ٗٗ المحاويؿ
 ٙٙٓٛ ٔٙ٘ٔ ٕٜٚٙ ٕٓٗ ٗٙ ٗٛٗ ٗ٘ ٙ ٕ ٓٙ الياشمية
 ٜٕ٘ٛ ٛٗٚٔ ٚٓٓٓٔ ٛٓٗ ٖٛ ٜٔٗ ٔٗ ٛ ٕ ٜٗ اليندية

 ٖٙٙٛ ٖٖٚٔ ٖٚٚٔٔ ٖ٘ٙ ٖ٘ٔ ٛٔ٘ ٜٖ ٗٔ ٕ ٖ٘ المسيب 
 ٖٓٓٚٗ ٗٔٙ٘ٔ ٕٗٗٙٙ ٖٕ٘ٓ ٕٛٚ ٖٚٛٓ ٜٙٔ ٖٓ ٛ ٕٖٔ المجموع 

 

 ٖٕٓ٘ٔ ٜٓٛٚ ٖٜٕٕٔ ٖٗٚ ٗٔٗ ٚ٘ٔٔ ٓٙ ٖٖ ٔٔ ٗٓٔ المركز
 ٗٓ٘٘ ٖٓٚ ٖٕٗٙ ٕٙٚ ٖٕ ٜٜٕ ٖٔ ٕ ٙ ٜٖ المحاويؿ

ٜٔٚٓ
 – 

ٜٔٚٔ
 ٘ٛٓٚ ٖٛٓٔ ٖٜٖٛ ٖٗٛ ٓ٘ ٖٗٗ ٖٗ ٙ ٙ ٘٘ الياشمية  
 ٖٖٔٚ ٗٓٗٔ ٖ٘ٚٛ ٖٖٛ ٗٚ ٕٔٗ ٕٖ ٚ ٗ ٖٗ اليندية

 ٖٜٖٗٗ ٕٖٖٔٔ ٕ٘ٚٙٗ ٔٗٚٔ ٔٙ٘ ٕٖٕٓ ٙٙٔ ٛٗ ٕٚ ٕٔٗ المجموع 
           

 ٖٗٚٚٔ ٜٔٗٓ ٕ٘ٔٗٙ ٓٔٛ ٙ٘ٗ ٕٙٙٔ ٚ٘ ٖٖ ٕٓ ٓٔٔ الحمةمركز  

ٜٔٚٔ
 – 

ٜٕٔٚ
  

 ٖٓٓٚ ٖٔٔٔ ٙٙٔٛ ٕٖٖ ٖ٘ ٖٚٙ ٖٓ ٖ ٗٔ   ٚٗ المحاويؿ
 ٕٜ٘ٛ ٕٗٛٔ ٜٗٚٓٔ ٕٕٗ ٕٙ ٗٛٗ ٖٛ ٙ ٕٓ ٙ٘ الياشمية
 ٓٚٛٛ ٖٜٛٔ ٖ٘ٛٓٔ ٕٙٓ ٛٛ ٜٗٗ ٕٖ ٛ ٓٔ ٓ٘ اليندية

                                                           
 ٖٕ, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔسنوات ) الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي لم -((ٕٚٙ
  ٖٜٚٔ –  ٕٜٚٔ,  ٕٗ, ص ٕٜٚٔ –ٜٔٚٔ,  ٖٕ, صٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٕٗ, ص ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ, 

 . (   ٕٙ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٕ٘, ص 



 ٕٜ٘ٗ ٖٔٚٗ ٖٕٜٕٔ ٖٖٚ ٛٙٔ ٔٗ٘ ٜٖ ٕٔ ٗ ٘٘ المسيب

 ٙ٘ٙٔ٘ ٓ٘ٗٚٔ ٜٙٓٔٙ ٖٖٕٗ ٛٙٔ ٕٖ٘ٔ ٜٙٔ ٕٙ ٜٙ ٖٛٔ المجموع 

ٜٕٔٚ
 -

 
ٜٖٔٚ

 

 ٘ٔٚ٘ٔ ٜٖٛٛ ٕٗٓٔٗ ٜٓٚ ٙ٘ٗ ٕٙٗٔ ٜٙ ٖٖ ٗ ٙٓٔ المركز
 ٖٗ٘ٙ ٜٚٚ ٖٖٔٚ ٕٕٖ ٕٙ ٖٛٗ ٓٗ ٕ ٕ    ٗٗ حاويؿالم

 ٙٙٓٛ ٔٚ٘ٔ ٕٜٚٙ ٕٓٗ ٗٙ ٗٛٗ ٗ٘ ٙ ػػػػ ٓٙ الياشمية
 ٜٕ٘ٛ ٛٗٚٔ ٚٓٓٓٔ ٛٓٗ ٖٛ ٜٔٗ ٓٔٗ ٛ ػػػػ ٜٗ اليندية
 ٖٙٙٛ ٖٖٚٔ ٖٚٚٔٔ ٖ٘ٙ ٖ٘ٔ ٛٔ٘ ٜٖ ٗٔ ػػػػ ٖ٘ المسيب

 ٖٓٓٚٗ ٗٔٙ٘ٔ ٕٗٗٙٙ ٖٕ٘ٓ ٕٛٚ ٖٚٛٓ ٖٕٗ ٖٙ ٙ ٕٖٔ المجموع 

ٜٖٔٚ
 -

 
ٜٔٚٗ

 ٜٛٛٛٔ ٖٜٙٛ ٕٕ٘ٚٛ ٕٜٔ ٔٔ٘ ٜٕٗٔ ٕٚ ٖٙ ٛ ٙٔٔ الحمة 
 ٙٔٓٛ ٙٗ٘ٔ ٕٜٙ٘ ٖٖٙ ٓ٘ ٖٙٛ ٗٗ ٘ ٕ ٔ٘ المحاويؿ
 ٜٕٛٙ ٖٗٔٔ ٔٗٗٚ ٜٖ٘ ٙٚٔ ٔٚ٘ ٖٛ ٚٔ ٔ ٙ٘ المسيب
 ٜٔٛٛ ٕٜٖٕ ٖٕٕٚٔ ٓٙٗ ٜٛ ٜٗ٘ ٙٗ ٜ ٔ ٙ٘ اليندية

 ٕٛٔٓٔ ٜٕٙٗ ٜٕٚ٘ٔ ٕٙٗ ٜٚ ٘ٓ٘ ٔٙ ٜ ػػػػ ٓٚ الياشمية
 ٚٔٔٚ٘ ٜٜٔٔٔ ٕٛٓٚٚ ٜٕٕ٘ ٜٔٔ ٖٓٗٗ ٕٔٙ ٙٚ ٕٔ ٜٖٗ وعالمجم 

  

في يتضح مف الجدوؿ اعبله اف عدد المدارس االبتدائية بأزدياد مستمر مع مبلحظة       
 المختمطة والسبب يعود الى افتتاح عدد كبير مف المدارس  بعدد المدارس االنخفاض الواضح 

طط التربية والتعميـ , مع مبلحظة زيادة االبتدائية عمى حساب فتح رياض االطفاؿ في خ
المدارس االبتدائية لمبنيف بسبب العادات االجتماعية السيئة في نظراتيا الى المرأة والتي ترى عدـ 

 يذ% اما معدؿ الزيادة لمتبلم6ٜٚٚٙ بنيفبمغ الزيادة السنوية لمتبلمذة الوقد  الضرورة في تعميميا 
والسبب يعود الى  بنيفال يذدة كانت دائما لصالح التبلملزيا% . وىذا يدلؿ اف ا 6ٜٛ٘ٔ البنات 

 العوامؿ االجتماعية والعادات السئية التي تحـر البنات مف اكماؿ الدراسة في المرحمة االبتدائية .



اما بالنسبة المخصصات المالية فاف وزارتا التربية والداخمية تقوماف كؿ منيما عمى انفاؽ      
ائي ومؤسسات رياض االطفاؿ والتربية االساسية عمى شكؿ رواتب عمى التعميـ االبتد

 (ٕٛٙ)ومخصصات واجور ونفقات ادارية ونفقات اخرى .

 والمدارس االطفاؿ رياض لمؤسسات المخصصة  المالية المخصصات يبيف( ٙٔ) رقـ جدوؿ

 ( ٜٕٙ)التربية   لوزارة االبتدائية

 المجموع لنفقات االخرىا النفقات االدارية الرواتب ومخصصات وأجور السنة 
ٜٜٔٙ ٕٕٛٓ ٖٕٗ ٕٔٙٓٓ ٕٗٚٗٗ 
ٜٔٚٓ ٕٕٚٙ6ٔ ٖٕٚ6ٚ ٕٕٗٔٓ ٕٖٚٔٚ6ٚ 
ٜٔٚٔ ٔٙٓٓ6ٙ٘ ٖٕٙ6ٗ ٖٚٛٓ ٘ٚٓٚ6ٓ٘ 
ٜٕٔٚ ٕٕٕٙ6ٜ ٖٕٚ6ٙ ٜٜٚٙ ٕٖٔٗٔ6٘ 
ٜٖٔٚ ٕٜٕٔ6ٗ ٕٗٛ6ٕ٘ ٔٓٛٔٚ ٖٜٔٚٚ6ٙ٘ 
  

در رياض االطفاؿ يبلحظ مف الجدوؿ اعبله الزيادة طفيفة  بالمبالغ المالية المخصصو لكوا     

%  اما بالنسبة لمنفقات االدارية فكانت انخفاض وتفاوت واضح في ٖٗوتعميـ االبتدائي بمغت 

النفقات االدارية, اف ىذه النسب  المالية المخصصة  لـ تكف كافية لسد النقص الحاصؿ بالنفقات 

 ضغط بالنفقات االدارية وغيرىا والسبب يعود اف الحكومة اتبعت في ىذه السنوات سياسة ال

 

 

 

                                                           
وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , الميزانيات المعتمدة لمتعميـ في العراؽ  -  ٕٛٙ

 .  ٕ, ص  ٜٜٚٔ, اذار  ٗٗ(  , العدد  ٜٛٚٔ – ٜٜٙٔلمسنوات )
 .  ٖالجدوؿ مف االعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر نفسو , ص  - ((ٜٕٙ



والنتائج االمتحانات  

نظاـ لباشرت المدارس االبتدائية باالمتحانات وفؽ االنظمة والتعميمات النافذة ,        
 بأف تكوف االمتحانات لممراحؿ الثبلث االولى في المدارس  ( ٜٛٙٔ-ٜٚٙٔاالمتحانات لسنة )

ى بشكؿ تحريري وتشمؿ ىذه االبتدائية بشكؿ شفيي في حيف تكوف المراحؿ الثبلث االخر 
االمتحانات امتحانات نصؼ السنة والتي تسبؽ العطمة الربيعية واالمتحانات النيائية والتي تكوف 

بتدائية في المدة وقد تفاوتت نسبة النجاح العاـ لممدارس اال  (ٕٓٚ)في نياية العاـ الدراسي . 
ففي  ف الجنسيف .اح والرسوب بي( كما تفاوتت نسب النجٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ) (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

%( ٖٛ( بمغت نسبة النجاح العاـ في المدارس االبتدائية لمبنيف )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالعاـ الدراسي )
%( اي اف نسبة الرسوب كانت ٕٜ%( ونسبة نجاح البنات )ٚٔأي اف نسبة الرسوب كانت )

%( , ونسبة نجاح ٖٛ( كانت نسبة نجاح البنيف )ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔوفي عاـ )    ( ٕٔٚ)%(ٛ)
%( عمى ٖٔ%( و)ٚٔ%( أما نسب الرسوب لمبنيف والبنات في ذلؾ العاـ فكانت )ٚٛ)البنات 
( فكانت نسبة نجاح البنيف ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔوانخفضت نسب النجاح في عاـ )   (ٕٕٚ) التوالي

%( وبذا تكوف قد ارتفعت نسبة الرسوب في العاـ ذاتو ٓٛ%( , ونسبة نجاح البنات )ٗٚ)
     ( ٖٕٚ )  %(.ٕٓنسبة رسوب البنات )%( و ٕٙ) فأصبحت نسبة رسوب البنيف

-ٕٜٚٔكما سّجمت نسب النجاح ارتفاعًا في عاـ ) ( ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔاما في عاـ )      
%( أما نسب الرسوب فكانت ٚ.ٜ٘%( , والبنات )ٖ.ٜٓ( فبمغت نسبة نجاح البنيف )ٖٜٚٔ
نجاح  ( فكانت نسبةٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ%( . وفي العاـ الدراسي )ٖ.ٗ%( ,ولمبنات )ٚ.ٜلمبنيف )

                                                           
 . ٜٛمجموعة االنظمة والقوانيف والتشريعات التربوية , المصدر السابؽ , ص -((ٕٓٚ
, مطبعة الوزارة ٜٜٙٔ - ٜٛٙٔ,  االحصاء التربوي  التربوي التخطيط العامة وزارة التربية , مديرية -((ٕٔٚ

 .  ٜٗ, صبغداد 
طبعة الوزارة , م  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ,  االحصاء التربوي  التربوي التخطيط العامة  وزارة التربية , مديرية -((ٕٕٚ

 . ٓ٘, ص بغداد 
, مطبعة الوزارة  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  االحصاء التربوي التربوي  التخطيط العامة  وزارة التربية , مديرية  -((ٖٕٚ
, عبد عاصـ واخروف , تطور التربية وافاقيا المستقبمية في محافظة بابؿ . تقرير قدتو مديرية  ٜٗ, ص بغداد

 .  ٕٔ, ص ٜ٘ٚٔتربية بابؿ لممؤتمر القطري الثامف , 



%( , ونسب الرسوب فكانت نسبة رسوب البنيف ٕٙ.ٕٜ%( , والبنات )ٙٔ.ٖٛالبنيف )
%(.ٖٛ.ٚ%( , ونسبة رسوب البنات )ٗٛ.ٙٔ)  

ما بالنسبة لموضع المعاشي لممعمميف فقد كاف جيدًا اذ كاف الراتب االسمي لممعمـ عند       
عد اف يقضي سنتيف مف الخدمة في احد عشر دينار وب  ٔٔ في العاـ دراسي ذلؾ الراتب  تعينو 

مناطؽ الريؼ والقرى   وفؽ لقانوف الخدمة المدنية ينتقؿ الى المدينة او يخير بالمناطؽ الريفية 
الزيادة بشكؿ تصاعدي في سنوات الخدمة  عشر دينار ومف ثـ تتأيبعد ذلؾ يرتفع راتبو ثبلثة 

بشكؿ كبير ونظرًا لمتسييبلت التي  البلحقة والراتب الذي كاف يتقاضاه مف الدولة كاف مجزياً 
السكنية  اضيكانت تقدمة الحكومة العراقية والمنظمات الشعبية والمينية مف توزيع لمقطع لبلر 

والقروض الميسرة لشراء االثاث والسمع كؿ لؾ جعؿ  مف المصرؼ العقاري لبناء القطع والسمؼ
 (ٕٗٚ)عو النفسي  واالجتماعي مما انعكس بشكؿ عاـ عمى وض ميسور الحاؿ المعمـ اف يكوف 

 

 
 
 

                                                           
, مكتبة الحكيـ , جامع ابف ادريس ( اجراىا الباحث مع صبلح محمد  ٕٙٔٓ/  ٙ/  ٕٚمقابمة عممية )  -((ٕٗٚ

 ,  ٕٜٗٔالعربية ومشرؼ تربوي , مواليد الحمة محسف , مدرس المغة 



 ٜٛٙٔ)بابؿ في االبتدائي التعميـ لممدارس التعميمية لمييئة والشيادة الزوجية الحالة يبيف( ٚٔ)  لجدوؿا
– ٜٖٔٚ )(ٕٚ٘) 

 

 الجدوؿ في المذكورة السنوات خبلؿ باالرتفاع اخذت لممتزوجيف التعميمة الييئة اعبله الجدوؿ مف يتبف 
 الجامعية الشيادة حممة بخصوص  اما  لممعمميف واالجتماعية المعاشية الحالة استقرار يوكد وىذا اعبله
 وكانت%  ٗ نسبتيـ الى انخفضت ٖٜٚٔ الدراسي العاـ مف% ٛٔ نسبتيـ بمغ فقد التعميمية لمييئة
 في المذكورة لسنوات المعمميف لدور المخرجات الى يعود والسبب المعمميف دور خريجي لصالح الزيادة
  اعبله الجدوؿ

                                                           
,  ٖٚ, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي . )  -((ٕ٘ٚ

,  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,  ٖ٘, ص ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٖٙ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٖٙ,  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ
 .  ٖٛ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٖٚص

 السنــــــة

 

 الشيػػػػػػػػػػادة                      الحالػػػػػػة الزوجية

 المجمػػػوع دور المعمميف   المعمميفإعداد      مينية    تربوية ودينية جامعية أخرى أعزب متزوج

 معمـ  معممة معمـ  معممة معمـ  معممة معمـ  معممة ـمعم  معممة معمـ  معممة معمـ  معممة معمـ  معممة معمـ  معممة
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 النشاط المدرسي

ميزت المدراس االبتدائية في بابؿ, بتنوع نشاطاتيا المدرسية والتي تطورت بشكؿ ممحوظ ت     
, أذ جاءت الفمسفة التربوية الجديدة  ٜٛٙٔتموز  ٚٔبعد تغير النظاـ السياسي في الببلد في 

في تمؾ المدة مؤيدة ومشجعة لتطوير  في ضرورة عسكرة المجتمع التي رسميا الحزب الحاكـ
اط المدرسي فوضعت وزارة التربية المناىج والخطط البلزمة لتطوير النشاط المدرسي وتوسيع النش

وأعدت السبؿ الكفيمة إلنجاحو وعقدت الندوات والمحاضرات التثقيفية والتوجييية لمنيوض بواقعو 
لتحقيؽ الغاية السامية في ميداف التعميـ ولكؿ المراحؿ السيما المرحمة االبتدائية , وىذه الغاية 

 يذو العقمي والبدني السميـ لمتبلمتتمثؿ بجعؿ المدرسة مؤسسة عممية واجتماعية ىادفة تحقؽ النم
ا مف ىنا جاءت اىمية النشاطات المدرسية التي أكد عمييا التربويوف المعاصروف وعمى شموليتي

 ( ٕٙٚ). وكؿ الفئات يذلجميع المراحؿ العمرية لمتبلم

التنسيؽ مع اإلدارة المحمية اىتمامًا بالغًا بالنشاط المدرسي بابؿ وب تربية ولقد أولت مديرية    
أذ ىيئة الكوادر البلزمة مف  عمييا  شراؼالتنظيمية واالخطط الالمبلئمة مف وأعدت لُو المناخات 

المشرفيف وكذلؾ المعمميف وقد رعت في ذلؾ مبدئ التخصص, تنوعت النشاطات المدرسية 
( ما بيف فرؽ كشافة وتمثيؿ وجمعيات ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔخبلؿ السنوات )

بعضيا تعاونية وبعضيا لمنشرات المدرسية واخرى لمسفرات كما كاف ضمف النشاطات المدرسية 
 (ٕٚٚ)مجالس االباء والمعمميف فضبًل عف وجود نشاطات أخرى:

 ومف ابرز المشاركات التي قامت مديرية تربية بابؿ باالشتراؾ بيا بشكؿ فاعؿ وممفت لمنظر
 مشاركتيا  

 االولى الجائزة عمى وحصمت ٕٜٚٔ/  بغداد في المقاـ الجميمة الفنوف ميرجاففي  شاركت - ٔ
 .  االبتدائية لممدارس الفنوف لميرجاف

                                                           
, مطبعة  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔمديرية العامة لمتربية الرياضة والكشفية , التقرير السنوي لمعاـ لاوزارة التربية ,  -((ٕٙٚ

 .   ٔٔ – ٚالوزارة , بغداد , ص
تموز  , ٚٔوزارة التربية , المديرية العامة لمعبلقات الثقافية , انجازات وزارة التربية لمعاـ الخامس لثورة   -((ٕٚٚ

 .  ٜٜٔالمصدر السابؽ , ص 



  موسيقية فرؽ خمس تأسيس تـ – ٕ

 ٚ و وتموز الجيش بأعياد الخاصة والميرجانات االحتفاالت احياء في المديرية ساىمت – ٖ
 . نيساف

 بمناسبة ٕٜٚٔ/  ٔ/  ٙ يـو افتتح الذي االوؿ والثورة الفف معرض التربية مديرية قامتا – ٗ
  الجيش عيد

 اعياد بمناسبة االبتدائية لممدارس بغداد في المقاـ الموحد القطري المعرض في ساىمت – ٘
 (ٕٛٚ). الجيش

 النشاطات الكشفية : :  اوالً 

لمميزة التي اقامتيا المدارس االبتدائية بشكؿ ا الكشفية مف النشاطات تعد النشاطات         
منفرد او عف طريؽ التعاوف مع مدارس اخرى ألقامتيا خاصة خبلؿ العطمة الربيعية كما تنوعت 

ة , بمغ والبصر والسميمانية واربيؿ وبغداد  نينوىاماكف اقامة ىذه المراكز فمنيا ما اقيـ في محافظة 
بمغ  (ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔعاـ )لموفي  (ٓٓٔ( )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)عاـ الدراسيمعدد النشاطات الكشفية ل

    (ٜٕٚ)(  ٚٓٔعددىا )

( بمغ ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔوفي عاـ) (ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ( في عاـ )ٓٔٔواصبحت )       
وارتفع العدد الى  (ٕٔٔ( بمغ عددىا )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ) العاـ الدراسيوفي   (ٕٓٛ) ( ٛٓٔعددىا)

 ( ٕٔٛ)( ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ(في العاـ الدراسي )ٕٙٔ)

                                                           
 ٚٔة التربية , المديرية العامة لمعبلقات الثقافية , انجازات ونشاطات وزارة التربية لمعاـ السادس لثورة وزار  -((ٕٛٚ

؛ وزارة التربية , المديرية العاـ لمتخطيط التربوي ,  الكتاب السنوي لمعاـ  ٜٕٔتموز , المصدر السابؽ , ص 
 .  ٖٜ, المصدر السابؽ ,  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔالدراسي 

السنوي لعاـ  التقرير االحصاء التربوي , , قسـ االحصاء المديرية العامة لمتخطيط التربويالتربية , وزارة  -((ٜٕٚ
 .  ٘ٙ, ص ( ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔتقرير السنوي لعاـ ), ال ٔٙ( ص ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

,  ٜٙ( ص ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ, التقرير السنوي لعاـ )المديرية العامة لمتخطيط التربوي وزارة التربية ,    -((ٕٓٛ
 .  ٓٚ, ص ( ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔير االحصاء التربوي  السنوي لعاـ )التقر 

  ٗٚ( ص ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ.) ٚٚ( , ص ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالتقرير  االحصاء التربوي  السنوي لعاـ)-(ٕٔٛ)



قة اف ىذه الزيادة في المعسكرات الكشفية جاء ضمف فمسفة الحكومة العراقية وحزبيا والحقي     
الحاكـ بضرورة احتواء الشباب وعسكرة المجتمع عمى امؿ السيطرة عمى جميع مفاصؿ الحياة في 

 الببلد. 

 النشاط التمثيمي والمسرحي ثانيًا : 

 تطورًا ممموسًا إذ نب التمثيمي المسرحيبالجا االبتدائية ي لممدارسسر المد شيد  النشاط       
عمدت مديرية النشاط الرياضي والمدرسي الى وضع البرامج الكفيمة لتطوير النشاطات بمختمؼ 

النشاط المدرسي في مديرية تربية  وحدة تانواعيا والسيما النشاط التمثيمي والمسرحي ,وقد بذل
عداد وتطوير اساليب القائميف  الفرؽ التمثيمية بابؿ جيودًا طيبة لتنظيـ النشاطات المسرحية وا 

كاف عمؿ النشاط التمثيمي والمسرحي يتـ مف خبلؿ تشكيؿ فرقة مكونة مف عدد مف و   عمييا .
طبلب المدرسة الذيف تعينيـ إدارة المدرسة والمعمـ المختص في ميداف التمثيؿ والمسرح, حيث 

يوكؿ الييـ مف أدوار وعروض ,حيث تيدؼ  داء ماأ ة عمىلطمبة الموىبة والقدر تتوفر في ىؤالء ا
قؿ مواىبيـ في صو مف ذلؾ اللقاء وأداء الحركات المختمفة ىذه النشاطات الى تطوير ميارات ا

ما يحقؽ الغاية المنشودة . وكانت اغمب ىذه النشاطات ذات طابع ثقافي وتوجييي فكاف بعضيا 
لسياسي . وكاف بعض يدة لمنظاـ ايدحض فكرة معينة سائدة ال تتفؽ مع طبيعة الفمسفة الجد

عمى فكرة القومية ويسعى الى ترسيخيا في نفوس الناشئة حيث كانت تتناوؿ  ركزالمسرحيات ي
الرأس مالية والسخرية مف االفكار اليسارية و مواضيع كالقضية الفمسطينية واالستعمار واالمبريالية 

لكريـ قاسـ , إليياـ المشاىد بانو وبعض ىذه المسرحيات يسخر مف حكـ الزعيـ عبد ا الشيوعية
وقد شيد مسرح التربية في بابؿ اقامة عدد كبير مف المسرحيات وقد  كاف دكتاتوريا وشعوبًا 

نجحت المدارس االبتدائية في محافظة بابؿ في الحصوؿ عمى جوائز تقديرية ومراكز متقدمة بيف 
لتمثيمية . فبمغ عدد النشاطات ا ىالعراقية االخر  نظيراتيا مف المدارس األخرى في المحافظات

وقد تـ اخرج اوؿ مسرحية بالمغة االنكميزية في العاـ  (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ) عاـ الدراسيالمسرحية لم
 (ٕٕٛ) . تموز االبتدائية لمبنيف  ٗٔفي مدرسة  ٖٜٚٔ -  ٕٜٚٔالدراسي  

 

                                                           
مدير االشراؼ  ىبلؿ مبارؾ (  اجراىا الباحث مع  االستاذ فيصؿ  ٕٙٔٓ/  ٛ/  ٖٕمقابمة عممية )  -  ٕٕٛ

 .  ٜٔٗٔ( . مف مواليد الحمة ,  ٜٜٚٔ – ٜٔٚٔالمدرسي في محافظة بابؿ ) 



 النشرات المدرسية

لمجبلت , والتي كانت اسبوعية تميزت المدارس االبتدائية بإصدار عدد مف النشرات او ا      
او شيرية او فصمية . وبالرغـ مف اف ىذا الحاؿ  ال ينطبؽ عمى كؿ المدارس االبتدائية إذ 
اقتصر األمر عمى أغمب مدارس الحضر وبعض مدارس الريؼ . اال أف ىذه المدة شيدت تنوعًا 

 األسموبت بدقة ا تميزت ىذه النشرامف حيث المواضيع التي كاف يسمط الضوء عمييا . كم
قياسًا  النشرات المدرسية  التي صدرت منيا شموليتو ,وقد ازدادت اعدادوسبلمة التعبير و 

-ٜٜٙٔ( وفي عاـ )ٖٖٔ( )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔبالسنوات التي سبقتيا أذ بمغ عددىا في عاـ)
( ,وفي العاـ ٓٙٔ( )ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ( وبمغ عددىا في عاـ )ٖ٘ٔ( أرتفع العدد الى )ٜٓٚٔ

( كاف العدد ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( , وفي العاـ الدراسي )ٙٛٔ( كاف العدد)ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالدراسي )
 7   (714)(ٜٚٔ( بمغ العدد)ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( , وفي عاـ )ٗٛٔ)

  (ٕٗٛ)  7 بابل محافظة في االبتدائية المدارس في المدرسي النشاط يبين (81جدول رقم )

ةجمعية تعاوني جمعية النشرات المدرسية مجمس االباء والمعمميف أخرى  السنة فرقة كشافة ومرشدات فرقة تمثيؿ جمعية السفرات 

ٕٗ ٔ٘ٚ ٖٖٔ ٔٔٓ ٖٔٔ ٔ٘ٓ ٔٓٓ (ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ)  

ٙ٘ ٕٕٔ ٖٔ٘ ٕٔٔ ٔ٘ٙ ٔٔٚ ٔٓٚ (ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ)  

ٙ٘ ٕٕٕ ٔٙٓ ٔٔٗ ٔٙٓ ٔٔٚ ٔٔٓ (ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ)  

ٚٚ ٕٜٗ ٔٛٙ ٔٓٙ ٔٚٓ ٕٔٛ ٔٓٛ (ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ)  

ٛٚ ٖٓٓ ٔٛٗ ٕٔٓ ٕٔٚ ٜٔ٘ ٕٔٔ (ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ)  

ٛٚ ٖٕٗ ٜٔٚ ٔٓٛ ٕٕٕ ٕٓ٘ ٕٔٙ (ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ)  

                                                           
, بحث مقدـ الى مديرية النشاط الرياضي  لممدارس االبتدائية احمد صباح اسعد . الواقع الثقافي  -  ٖٕٛ

 .  ٚٔ., ص  ٜٚٚٔوالكشفي , وزارة التربية 
,) ٔٙص(ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالتقرير السنوي  لمعاـ الدر اسي ) الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى   - ٕٗٛ

-ٖٜٚٔ,)ٚٚ,ص(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ),, ٙٚص(ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ,) ٜٙص( ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ:, )(ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ
 .ٗٚص(ٜٗٚٔ

 



يتضح مف الجدوؿ اف النشاط المدرسي اخذ باالزدياد  طيمة سنوات البحث  والسبب يعود      

 الى االىتماـ الذي اولتو وزارة التربية واجيزتيا المعنية في النشاط المدرسي لمسنوات البلحقة .

  النشاط الرياضي 

والخمقية والروحية الجسمية التربية في ورسالتيا ىميتياا  في  ىدفت الحديثة التربية اف       

 مواىبة ترقية عمى تساعده شاممة عامة بتربية وذلؾ صالحا اعداد المواطف اعداد الحاضر الوقت

 الطبيعية النواحي ىذه التربية عممية شممت اذا اال ذلؾ تحقيؽ اليمكف و والروحية والعقمية البدنية

 اليمكف وحدة والمعب والتعميـ العمؿ كاف ذلؾ وعمى.  والروح والعقؿ لجسـا وىي االفراد لدى

 تؤدي ال لكونيا ناقصة ةيترب روحية او جسمية او عقمية واحد شطر ذات تربية كؿ واف تجزئتيا

 وتعتني لتعالج الرياضية ةيالترب اىمية تظير ىذا ومف الحياة تتطمبو الذي والتكامؿ االنسجاـ الى

 العادات اكسابو عمى وتعمؿ نموه مراحؿ مف مرحمة كؿ في الفرد لدى والنفسية سميةالج بالناحية

. والطاعة النظاـ وحب والتعاوف الشريفة المنافسة روح فيو وتغرس وصحيحة خمقية مف ويبالط  

قامة         أىتمت وزارة التربية بالنشاطات الرياضية مف خبلؿ وضع الخطط والبرامج السنوية وا 

المحمي , األقضية والنواحي المحافظات او الصعيد  صعيدالرياضية سواء كانت عمى  نافساتالم

والتي  (ٕ٘ٛ)شاط الرياضي عف ىذه النشاطات ىي المديرية العامة لمنوكانت الجية المسؤولة 

االبتدائية س ف المدار تنسؽ جيودىا مع مديريات التربية في المحافظات وقد حققت عدد م كانت

المحافظة او المنافسات ي البطوالت التي كانت تقاـ داخؿ بؿ مراكز متقدمة فمحافظة با    في 

المدارس ممف اشتركوا في ىذه ه المنطقة الوسطى كما ناؿ طمبة ىذالتي كانت تنظـ في 

                                                           
ىي احدى تشكيبلت وزارة التربية يتولى إدارتيا مدير عاـ يحمؿ شيادة وخبر عالية يكوف مسؤوال عف  -  ((ٕ٘ٛ

ة المدرسية لمبنيف , قسـ التربية التخطيط والتنظيـ بشؤوف التربية الرياضة ويرتبط بيا اقساـ عدة ىي قسـ الرياض
 الكشفية , قسـ الرياضة المدرسية والمرشدات لمبنات . 



وتنوعت النشاطات الرياضية المدرسية ما بيف  نافسات اوسمة وجوائز مختمفة . و تعددتالم

فبمغ  سمة وكرة قدـ , فضبًل عف وجود العاب اخرى .كرة و رة طائة كر العاب اولمبية وكرة منضدة و 

 (ٖ٘( )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔاالولمبية في المدارس االبتدائية سنة )عدد المشاركات في االلعاب 

( في سنة ٘ٓٔ), وكاف العدد  مشاركة (ٕٓٔ( بمغ العدد)ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔوفي عاـ) مشاركة 

( , وفي العاـ الدراسي ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ( في عاـ )ٙٔٔالعدد الى ) ( وارتفعٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ)

( ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( أما عاـ)ٔٓٔانخفض العدد عف السنة السابقة الى ) (ٕٙٛ)(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)

( / ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ. فكاف مجموع المشاركات االولمبية لممدة ) مشاركة  (ٕٔٔ)اصبح العدد 

 دراسيلمعاـ اللعبة كرة المنضدة فبمغ عددىا  المشاركات في, اما  ( ٔٚ٘( )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

يتغير عدد مرات  ( لـٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ) العاـ الدراسي(مشاركة , وفي ٘ٔٔ) (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

-ٜٓٚٔ) لمعاـ الدراسي( مشاركة ٕٓٔـ ارتفع العدد الى )( . ث٘ٔٔ) المشاركة اي بقي

( . وسجؿ عدد ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ( مشاركة في العاـ الدراسي )ٕٛٔالعدد ) (مشاركة , وبمغٜٔٚٔ

المشاركات  ( اذ بمغتٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( / )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔفي عامي ) المشاركة ارتفاعاً مرات  

 سجمت بابؿ ذا تكوف المدارس االبتدائية في محافظةل. و  اـ دراسي(مشاركة في كؿ عٖ٘ٔ)

 . (ٕٚٛ) (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( / )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ) الزمنية لممدة مشاركة( ٛٗٚ)

 

                                                           
التقرير السنوي لمديرية العامة لمنشاط الرياضي والكشفي , وزارة التربية  وزارة التربية , المصدر السابؽ ,  -  ٕٙٛ
  ٖٔ, ص   ٖٜٚٔ, 

  ٖٔ, ص   ٖٜٚٔ, , التقرير السنوي  ي والكشفيلمديرية العامة لمنشاط الرياضوزارة التربية , ا -  ٕٚٛ



    (711) 8524-8591( يبّين عدد االنشطة الرياضية وعدد المشاركات فييا 85الجدول رقم)

العاب  كرة منضدة كرة طائرة كرة سمة كرة قدم العاب أخرى

 اولمبية

 السنة

 

42 841 881 829 885 45 (ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ)  

811 871 883 859 885 817 (ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ)  

881 841 871 711 871 815 (ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ)  

887 839 875 787 871 889 (ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ)  

881 837 872 785 845 818 (ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ)  

885 838 875 785 845 887 (ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ)  

 المجمــــوع 528 231 8781 278 115 511

 

والسبب   ٖٜٚٔ - ٜٛٙٔيتضح مف الجدوؿ اف النشاط الرياضي  اخذ باالزدياد  طيمة سنوات 

يعود الى االىتماـ الذي اولتو وزارة التربية واجيزتيا المعنية في النشاط المدرسي فضبًل عف 

لجيود الكبيرة التي بذلتيا مديرية تربية بابؿ ومف خبلؿ المجاف المحمية التي شكمتيا مع ادارات ا

المدارس لمتطوير النشاط لرياضي بمختمؼ انواعو وتوسيعو مف مدارس المركز يشمؿ جميع 

 مدارس المحافظة . 

 

  
                                                           

( ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ) ٜٙص (ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ,) ٔٙ,ص (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔاسي )التقرير السنوي  لمعاـ الدر  - ٕٛٛ
 .ٗٚ, ص (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,)ٚٚ, ص(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ), ٘ٚص ,(ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ,)ٜٙص



 المدرسية المكتبات

توجيت الحكومة العراقية الى تعزيز دور  ٜٛٙٔتموز  ٚٔبعد تغيير النظاـ في الببلد في       

 ا وقد قامت وزارة التربية بإصدارالمؤسسات الثقافية وبضمنيا المكتبات بمختمؼ صنوفي

 وانيف النافذة في تمؾالتعميمات والقرارات البلزمة لمنيوض بواقع المكتبات المدرسية ,ووفؽ الق

بحسب نظاـ التعميـ االبتدائي لسنة  المكتبات المدرسية باإلدارة المحمية ارتبطت المدة . ف

مديرية المناىج والوسائؿ التعميمية . ويكوف ب( ومف الناحية الفنية فيي ترتبط ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

المسؤوؿ عف المكتبة أما موظؼ متخصص بشؤوف المكتبات ,وفي حالة عدـ وجود ىكذا شخص 

تفرغ. وبالرغـ مف أف توكؿ الميمة الى معمـ متفرغ او كاتب او مدير او معاوف او معمـ م

الجيات التربوية شددت عمى اف يكوف في كؿ مدرسة مكتبة تحتوي عمى مختمؼ المؤلفات 

 مف حيث  ما بينيامكتبات ظمت متفاوتة فيإال أف ىذه ال ,والكتب في مختمؼ مياديف المعرفة 

التعميمية  والمؤلفات التي تحتوييا او االثاث المناسب ليا لمنيوض بمسؤوليتيا الكتب واألثاث

وقمما نجد مكتبة تتوفر فييا المستمزمات الكافية التي تمّكف الطمبة مف  والمعرفية والثقافية 

 (ٜٕٛ)الوصوؿ الى ما يطمحوف اليو .

( مكتبة مف اصؿ ٘ٙٔ)  (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔبمغ عدد المكتبات المدرسية في العاـ الدراسي )       

يا مكتبات. وبمغ مجموع الكتب في تمؾ ( مدرسة لـ تتوفر فئٖٔ( مدرسة , أي إف ) ٕٛٚ)

( كاف عدد المدارس ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔوفي عاـ ),  كتاباً  (6٘ٓٓٚٗالمكتبات لمسنة المذكورة )

( مدرسة فقط ال تحتوي عمى ٔ٘( مكتبة , اي اف )ٖٕٛ( مدرسة , وعدد المكتبات)ٜٕٛ)

( ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔدراسي )( كتابًا , وفي العاـ ال6ٕٗ٘ٚٗمكتبات ,أما عدد الكتب فبمَغ ذلؾ العاـ )
                                                           

, قانوف المكتبات المدرسية  ٜ٘ص ,   , وزارة التربية , المديرية لمعبلقات الثقافية , المصدر السابؽ ,  -((ٜٕٛ
 .  ٗ, مطبعة الوزارة بغداد  , ص ٜٜٙٔسنة لالمعدؿ  ٖٕرقـ 



( ٖٙ( مدرسة ,وبذا تكوف )ٕٜٕ(مكتبة , وعدد المدارس ذلؾ العاـ كاف)ٕٙ٘بمغ عدد المكتبات )

مدرسة فقط ال تحتوي عمى مكتبات, وبالنسبة ألعداد كتب تمؾ المكتبات في العاـ ذاتِو فقد بمغ 

حتى اصبحت  والمكتبات والكتب ارسواستمرت الزيادة في أعداد المد( كتابًا , 6ٛٚٙ٘٘)

(مكتبة , وعدد الكتب ٕٛٙ( مدرسة , والمكتبات )ٕٖٔ( )ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالمدراس في عاـ )

(كتابًا , اي أف عدد المدراس التي ال تحتوي عمى مكتبات ذلؾ العاـ بمغ عددىا 6٘ٗٚٛ٘بمَغ)

( مدرسة ,وعدد المكتبات ٕٖٚس )دار ( كاف عدد المٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( مدرسة , وفي سنة  )ٗٗ)

( مدرسة , وعدد ٖ٘مكتبة , وعميو يكوف عدد المدارس التي تخمو مف المكتبات ) (ٕٜٕكاف )

(  ٜٕٓ)( كتابًا ٕٙٓٓٚالكتب تمؾ المدرسة كاف )
     

( مدرسة , وعدد المكتبات ٜٖٗ(  فقد بمغ عدد المدارس )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔوفي عاـ )        

خالية مف المكتبات ( كتابًا ,فكاف عدد المدارس الٕٕٕٚٚ( مكتبة , وعدد الكتب )ٖٓٓ)

 (ٜٕٔ)  (مدرسة فقطٜٗ)

أستمرت مديرية تربية بابؿ بالتنسيؽ مع االدارة المحمية في بذؿ الجيود لتطوير ىذه      

المكتبات وشراء االثاث البلـز ليا مف كراسي ومناضد وخزانات وكذلؾ رفدىا بالكتب الجديدة مف 

( ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔجنبية لمعاـ الدراسي )مصادر عربية واجنبية أذ بمغ عدد الكتب والمجبلت اال

( كتابًا ٖٖٕٙ( بمغ عددىا )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( كتابًا ومجمة , وفي العاـ الدراسي البلحؽ )ٕٔٓٗ)

-ٕٜٚٔجمة ,أما عف الكتب والمجبلت التي كتبت بالمغة العربية فقد بمغت في العاـ الدراسي )م

(كتابًا ومجمة ٜٜٗ٘ٙ) ا( بمغ عددىٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( كتابًا ومجمة ,وفي عاـ )٘ٓٛٚٙ( )ٖٜٚٔ

                                                           
-ٕٜٚٔالتقرير السنوي لعاـ) قسـ االحصاء , ,  تربويالتخطيط ال العامة وزارة التربية , , مديرية -((ٜٕٓ

 . ٜٛ, ص(ٖٜٚٔ
 .٘ٚ, ص المصدر نفسو ,تربوي التخطيط ال العامة وزارة التربية , مديرية - (ٜٕٔ)



 ذي( إقبااًل واسعًا مف قبؿ التبلمٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( /)ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ) العاماف الدراسياف  كما شيد

حاجتيـ الماسة الى تنمية قابمياتيـ التعميمية والمعرفية والمعمميف عمى المكتبات المدرسية بسبب 

( منيا 6ٖٜٖٛٔ( )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔأذ بمغ عدد االستعارات عاـ ) الثقافي ليـ مستوى الوعي لرفع 

( ارتفع عدد االستعارات ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( داخمية , وفي عاـ )6ٖٕٙٔٙ( خارجية , و)6ٕٕٖٛ)

ومف الجدير بالذكر اف ( , ٔية )( داخم6ٕٕٕ٘٘( خارجية ,و)٘ٛٗٓٔ( منيا )ٖٓٔٚ٘الى )

    (ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ(/)ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالتقارير اإلحصائية لمسنوات )

ـ تذكر عدد االستعارات ولـ تذكر كـ كاف عدد الكتب العربية واالجنبية ( لٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ)

وبالنظر الى البيانات التي جاءت في كتب اإلحصاء التربوي فأف المكتبات في المدارس التعميـ 

االبتدائي في محافظة بابؿ لـ يتولى مسؤوليتيا شخٌص مختص )أميف مكتبة( او موظؼ بدرجة 

يوضح عدد  (ٕٓالجدوؿ رقـ ) ر كاف سائدًا في المحافظات االخرىكاتب في حيف أف ىذا االم

التي تحتوي عمييا  مشتمبلتالالمكتبات والشخص المسؤوؿ عف المكتبة وعدد االستعارات و 

 المكتبة .

 

 

 

 

 



( يبين عدد المكتبات المدرسية لمدارس التعميم االبتدائي وعدد االستعارات 71جدول رقم )

 (757)المكتبة ومشتمالت المكتبة 7واالشخاص المسؤولين عن 

 عدد االستعارات الشخص المسؤوؿ عف المكتبة مشتمبلت المكتبة عدد الكتب
عدد 

المكتبا

 ت

 السنػػػػػػػػة

بالمغة 

 العربية

بمغات 

 اخرى

عدد  المجموع

 الخِزانات

عدد 

 الكراسي

عدد 

 المناضد

معمـ غير 

 متفرغ

معمـ 

 متفرغ

 داخمية خارجية مدير معاوف

_ _ ٗٚ٘ٓٓ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٔٙ٘ (ٜٔٙٛ-

ٜٜٔٙ)  

_ _ ٕٗٚٗ٘ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٕٖٛ (ٜٜٔٙ-

ٜٔٚٓ)  

_ _ ٘٘ٛٚٙ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٕ٘ٙ (ٜٔٚٓ-

ٜٔٚٔ)  

_ _ ٘ٛ٘ٗٚ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٕٙٛ (ٜٔٚٔ-

ٜٕٔٚ)  

ٙٚٛٓ٘ ٕٗٓٔ ٕٚٓٓٙ ٕٕٙ ٔٛٓ _ ٕٖٔ ٔ ٕٔ ٘ٚ ٕٕٖٛ ٕٖٙٔٙ ٕٜٕ (ٜٕٔٚ-

ٜٖٔٚ)  

ٜٜٙ٘ٗ ٕٖٖٙ ٕٕٕٚٚ ٔٙٙ ٔٚٙ ٖ٘ ٕٕٖ ٕ ٔٚ ٘ٛ ٔٓٗٛ٘ ٕٕٕ٘٘ ٖٓٓ (ٜٖٔٚ-

ٜٔٚٗ)  

يتضح مف الجدوؿ اف عدد المكتبات المدرسية في حالة زيادة مستمرة  ومعدؿ ىذا االزدياد البالغ       
% طيمة االعواـ الدراسية الستة يعود الى االىتماـ المتواصؿ لوزارة التربية بالمكتبات المدرسية ٛٗ

تذكر لسنوات االربعة بشكؿ عاـ واالبتدائية بشكؿ خاص , وبالرغـ مف اف االحصائيات التربوية لـ 
االولى في الجدوؿ  لـ تذكر عدد االستعارات ومشتمبلت المكتبة والمسؤوؿ عنيا عكس ما موجود في 

ة                                              العاميف االخريف الذي وصمت اليو المكتبات المدرسي   

                                                           
,   ٘ٚ, ص   – ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير االحصاء السنوي لمعواـ )  -  ٕٜٕ

,  ٗٚ, ص   ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,     ٘ٚ, ص  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,    ٙٚ, ص  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ,  ٜٜٙٔ
 (   ٛٚ, ص   ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,   ٚٚ, ص  ٖٜٚٔ -  ٕٜٚٔ



االشراف التربوي    

  قسميف الى(  األشراؼ)  التربوي التفتيش ينقسـ

  االطفاؿ ورياض االبتدائية المدارس تفتيش –ٔ

 .  المينية والمدارس المعمميف اعداد ومعاىد واالعدادية والثانوية المتوسطة المدارس تفتيش –ٕ

 ورياض االطفاؿ   االبتدائية المدارس الخاص  تفتيش

 مف عدد عمى يالتربو  االشراؼ ميمة منيـ كؿ يتولى -  ومفتشوف مفتشات ويتواله      

 وىناؾ المواد وكافة والمالية االدارية الناحية تفتيش اي النواحي كافة ومف االبتدائية المدارس

 مفتشيف فكرة التربية وزارة اعتمدت وقد , الفنية لمتربية واخروف الرياضية لمتربة خاصوف مفتشوف

  (ٖٜٕ).  ةاالنكميزي المغة لتفتيش العالية الشيادات حممة مف

 وتاختط الذي اسموبو في اعتمدت الجديدة فمسفة مف نابعا جديداً  مفيـو لمتفتيش اصبح قدل      

 يتعامؿ بمف عبلقتو يمكف وانما الجياز بذات يتعمؽ ال الجديد المفيوـ واف,  اىدافو لتحقيؽ

 التربية ومديرية – اختصاصيا حسب كؿ بمديرياتيا التربية كوزارة مباشرة غير او مباشرة بصورة

 واعداده الجيؿ بتربية صمة مالو كؿ,  والتدريسية التعميمية وىياتيا المدارس وادارات حافظاتالم

 فيمكف لذاتو بالنسبة التفتيش مفيوـ اما  ياةالح نواحي مختمؼ في وفاعبلً  ناجحاً   جيبلً  ليكوف

  (ٜٕٗ).  خبرات وتبادؿ وارشاد توجيو واحتراـ نفسو جياز في مؤتمره شعار في تمخيصو

                                                           
ص   ,  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ, الكتاب السنوي بابؿ , مديرية التخطيط السنوي  وزارة التربية , مديرية تربية -  ٖٜٕ

ٖٖٖ 
  ٜٖٔ, ص  , الكتاب السنوي وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , مديرية التخطيط السنوي  -  ٜٕٗ



لتربوية بصفتو المقـو مف العممية ا ميما واساسي اً لتربوي وما يزاؿ جزءمثؿ االشراؼ ا      

خبلؿ السنوات التي اعقب انقبلب االشراؼ التربوي عممية التربوية والتعميمية فقد شيد لموالمتابع 

مديرية العامة  لبلشراؼ التربوي في البعدد المشرفيف وعمدت  ةزيادة ممحوظ ٜٛٙٔتموز   ٚٔ

قامة الى اصدار التعميمات الى وحدات التدريب في مديريات المحافظات ال,  (ٜٕ٘)وزارة التربية 

صؼ ممادة المغة االنكميزية لبؾ الدورات دورة لتدريب المعمميف ومف تم يةوالدوارات التدريبالندوات 

لمعمميف صؼ السادس االبتدائي  وبمغ عدد امل دائي ودوره لمادة المغة العربية الخامس االبت

    (759)معمـ .  ٕٛٔالمشتركيف فييا 

راؼ المختمفة ومف ضمنيا اقامت مديرية االشراؼ عدد مف الدورات في مناطؽ االشو        

شراؼ ) الفرات االوسط ( كرببلء , بابؿ , النجؼ , القادسية  , ومدة ىذه الدورات منطقة ا

 طمة الصيفية . ومف ىذه الدورات تباينت مف اسبوع الى شير واحد وكاف اغمبيا يقاـ في الع

 ٓٚوعدد المشاركيف فييا  ٕٜٚٔاالشراؼ التربوي الثانية والتي اقيمت في بغداد  ةدور  – ٔ 
 كافة المحافظات .  يااشتركت في

 محافظات المف كافة  ٕ٘عدد المشاركيف فييا  ٕٜٚٔة بغداد االشراؼ التربوي الثالث ةدور  -ٕ 

                                                           
 ٜٔٚٔالمديرية العامة لبلشراؼ التربوي وىي احد تشكبلت وزارة التربية وفؽ قانوف وزارة التربية لسنة  -  ٜٕ٘

يترأسيا موظؼ بدرجة مدير عاـ حاصؿ عمى شيادة عميا ولو خبرة في العمؿ التربوي وميداف االشراؼ وقد حدد 
بأنيا المسؤولو عف تخطيط وتطوير نشاطات  ٕٜٚٔلسنة  ٖٔمف نظاـ وزارة التربية المرقـ  ٙٔالمادة رقـ 

ة وتتكوف المديرية العامة لبلشراؼ التربوي مف ) االشراؼ التربوي لممرحمتيف الدراستيف االبتدائية والثانوية التربوي
قسـ االشراؼ التربوي االختصاص , قسـ االشراؼ التربوي , قسـ تدريب وتطوير المعمميف , قسـ تدريب وتطوير 

, قانوف وزارة التربية  لسنة  ٕٙٔالمدرسيف والقادة التربوييف ( , فخري عزيز العقابي المصدر السابؽ , ص
 . ٕٔزارة بغداد , صمطبعة الو  ٜٔٚٔ

,  ٜٗٚٔ – ٜٓٚٔمديرية تربية بابؿ , قسـ التخطيط التربوي , واقع التعميـ االبتدائي محافظة بابؿ ,  -  ٜٕٙ
 .  ٖٔص



محافظات مف  ٓ٘لمشاركيف فييا عدد ا ٖٜٚٔى والثانية لسنة دورة عموـ الحياة االول – ٖ 
 القادسية . و كرببلء و ديالى و بابؿ و بغداد 

محافظات بابؿ كرببلء النجؼ مف  ٓٗداد عدد المشاركيف فييا  دورة الرياضيات  مقرىا بغ  - ٗ
 القادسية . 

لمناقشة ابرز  ثيةالبح ة وبعقد الندوات الدراسيرية العامة لبلشراؼ التربوي المدي وقامت       
ليا والبحث  المشاكؿ التربوية عمى صعيد المناىج او الييئات التعميمية لوضع الحموؿ المناسبة

 ( ٜٕٚ)التعميـ االبتدائي  في سبؿ االرتقاء  بمستوى

 مف مشرؼ ٕٔ الدورات في المشاركيف ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ العاـ في المشرفيف عدد بمغ      
وبمغ عدد المشرفيف في  ٘ اصؿ مف ٗ الدورات في المشتركات فاتالمشر  اما مشرؼ ٙٔ اصؿ
مشرؼ اما المشرفات  ٘ٔمف اصؿ  ٗٔالمشاركيف في الدورات   ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔالعاـ 

 ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔوبمغ عدد المشرفيف في العاـ  ٘مف اصؿ  ٗالمشاركات في الدورات 
   ٘مف اصؿ  ٗالدورات والمشرفات المشاركات في  ٕٓمف اصؿ  ٙٔالمشاركيف في الدورات 

و المشرفات  ٕٕمف اصؿ  ٚٔاما المجموع الكمي لممشرفيف التربوييف المشاركيف في الدورات 
 (ٜٕٛ).  ٜمف اصؿ  ٚالمشاركات في الدورات 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٕٚ, ص  ٜٗٚٔسنة   بابؿ محافظة االبتدائي التعميـ واقع,  التربوي التخطيط قسـ,  بابؿ تربية مديرية -((ٜٕٚ
 . 

 .   ٘ٚمية , المصدر السابؽ , ص التربية وافاقيا المستقب  - ((ٜٕٛ



 (ٜٜٕ)(  يوضح عدد المشرفيف ومعدؿ عدد المعمميف لممشرؼ الواحد ٕٔجدوؿ )

 د المعمميف لممشرؼ الواحدمعدؿ عد عدد المعمميف عدد المشرفيف التربوييف 

 مشرفات مشرفيف مجموع مشرفات مشرفيف مجموع مشرفات مشرفيف السنة

ٜٔٚٔ/ٜٕٔٚ ٜٔ ٘ ٕٔ ٕٖٓ٘ ٕٚٛ ٖٓٛٚ ٕٔٔ ٔ٘ٙ 

ٜٕٔٚ/ٜٖٔٚ ٔ٘ ٘ ٕٓ ٕٖٖٗ ٖٛٔ ٖٓٛٚ ٔ٘ٙ ٔٙٙ 

ٜٖٔٚ/ٜٔٚٗ ٕٓ ٘ ٕ٘ ٕ٘ٚٔ ٜٕٗ ٖٖ٘ٔ ٕٔٛ ٔٛٛ 

 الفرؽ بيف
ٜٔٚٔ/ٜٕٔٚ 
ٜٕٔٚ/ٜٖٔٚ 

ٖ ٗ ٔٓ ٔٚٔ ٕٗٛ ٜٗٔ -ٛ -ٕٗ 

 الفرؽ بيف
ٜٖٔٚ/ٜٔٚٗ 

ٕ ٗ ٙ -ٜ٘ ٛٛ -ٚ -ٔ٘ -ٚٗ 

 ٜٗٚٔ - ٜٔٚٔوتوصؿ  الباحث جممة استنتاجات تتعمؽ باالشراؼ التربوي لبلعواـ الدراسية 

مف خبلؿ الجدوؿ اعبله يتبيف لنا انخفاض معدؿ  المعمميف لممشرؼ الواحد خبلؿ عامي  -ٔ

( معمـ  ٕٛٔوىو )  ٜٗٚٔ/ٖٜٚٔؿ عاـ فقد بمغ اقؿ معد ٜٗٚٔ/ٖٜٚٔ ,  ٖٜٚٔ /ٕٜٚٔ

لممشرؼ الواحد وىذا المعدؿ يفسح المجاؿ اماـ المشرؼ التربوي لتحقيؽ تطور نوعي في العممية 

 التربوية ومف اسباب ذلؾ : 

 . قمة اعداد المعمميف قياسا لمعاـ السابؽ , زيادة عدد المشرفيف التربوييف  - أ

ذا اخذنا بنظر االعتبار اف معدؿ عدد يزداد معدؿ عدد المعمميف لممشرؼ الواحد ا-ٔ

ذلؾ عمى معدؿ عدد المعمميف لممشرفيف  نطبؽالمعمميف لممشرؼ االوؿ قميمة نسبيًا وي

 لفنية لتربية ااالختصاص في االنكميزية والرياضيات وا

                                                           
, المصدر سابؽ  ,  تطور التربية في بابؿ  وافاقيا المستقبمية  عمى  االعتمادبالجدوؿ مف اعداد الباحث  -  ٜٜٕ
 ,   ٕٙص



انخفاض معدؿ عدد المعممات لممشرفة الواحدة قياسًا لؤلعواـ السابقة ومف اسباب ذلؾ زيادة  -ٕ

 فات .عدد المشر 

ينات الجديدة يرتفع معدؿ المعممات لممشرفة الواحدة اذا ما اخذنا بنظر االعتبار التع -ٖ

 .داد المعممات في الجدوؿ المذكور(  معممة لـ تحتسب عمى اع ٜٙٗ)  لممعممات والبالغة 

ر ي( معدؿ عدد المشرفيف المشاركيف في دورات استكماؿ التأىيؿ الى المشرفيف غٕٕجدوؿ رقـ )

 (ٖٓٓ)  ٜٗٚٔ – ٜٔٚٔ ميفالمؤى

عدد المشرفيف المشاركيف في دورات  

 استكماؿ التأىيؿ 

معدليـ الى المجموع الكمي لغير  عدد المشرفيف غير المؤىميف 

 المؤىميف 

 عمجمو  اناث رذكو  مجموع أناث ذكور مجموع اناث ذكور السنة 

ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ ٕٔ ٗ ٔٙ ٗ ٔ ٘ ٖ ٗ ٖ 

ٜٕٔٚ – ٜٖٔٚ ٔٗ ٗ ٔٛ ٔ ٔ ٕ ٔٗ ٗ ٜ 

ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ ٔٙ ٗ ٕٓ ٗ ٔ ٘ ٗ ٗ ٗ 

  الزيادة

ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ 

 ٕ ٖ ٔ صفر صفر صفر ٛ ٖ ٘

 الزيادة

ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ 

 ٔ ٖ صفر  صفر  صفر  صفر  ٗ ٖ ٔ

مف دراسة الجدوؿ أعبله يتضح أف معدؿ عدد المشرفيف المشاركيف في دورات استكماؿ         

بمغت  ٜٗٚٔ - ٖٜٚٔمشرفيف غير المؤىميف ففي عاـ التأىيؿ كبيرة نسبيا قياسًا الى عدد ال

( وىذه ٔ( الى ) ٚ)  المشاركات( ٔ( الى ) ٗنسبة المشاركيف في دورات استكماؿ التأىيؿ )

                                                           
, ص  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔتقرير االحصاء التربوي لمسنوات  , عمى دالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتما -  ٖٓٓ

 .  ٖٔٗ, ص  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ,  ٕٖٙ, ص  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٕٖ٘, ص  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ. ,  ٕٖٔ



النسبة كبيرة نسبيًا وقد اعتدنا مفيومًا لمتأىيؿ كؿ مشرؼ حصؿ عمى شيادة جامعية او دخؿ دورة 

  كما يبلحظ تأىيمية . 

( يتبيف لنا اف ىناؾ نمو في معدؿ عدد المتدربيف خبلؿ  ٛٔـ ) مف مبلحظة الجدوؿ رق -ٔ
قياسيًا لبلعواـ السابقة فقد بمغت نسبة المتدربيف في العاـ المذكور  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔعاـ 
ٔٔ. % 

 % . ٘ٔقياسا لؤلعواـ السابقة فقد بمغت  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔنمو نسبة المتدربات عاـ  -ٕ
ة جدا قياسا الى مجموع المعممات ومف اسباب ما زالت نسبة المتدربات والمتدربيف قميم -ٖ

  -ذلؾ : 
االحصاءات غير الدقيقة ىذا المجاؿ إلعادة تدريب المعمـ اكثر مف مرة في بعض  - أ

 االحياف .
 – ٖٜٚٔاضيؼ قسما مف المعمميف المتدربيف مف الذيف تـ تعينيـ خبلؿ عاـ  - ب

ما ادى الى ارتفاع عمى المتدربيف بينما لـ يحتسبوا عمى مجموع المعمميف م  ٜٗٚٔ
 نسبة المتدربيف نسبيًا . 

   الحدائق المدرسية

تمثؿ الحديقة المدرسية وفؽ المفيوـ الحديث لممدرسة بأنيا المتنفس الذي يمكف مف         

ومة خبللو تربية التبلميذ وتعميميـ عمى المبادئ االساسية لمزراعة مف ىذا المنطمؽ اولت الحك

ات المعنية مجيلمحديقة المدرسية وفي توصياتيا لخاصة  ةمكان لتربويةالخطط ا عالعراقية في وض

 لة عف تشيد االبنية المدرسية اكدت عمى ضرورة وجود مساحات مناسبة تستغؿ كحدائؽو المسؤ 

لمحدائؽ في السنوات  ضمنةوقد ازدادت عدد المدارس المت في كؿ بناية مدرسة يراد تشيدىا

 (ٖٔٓ)السابقة مقارنتًا في سنوات  ٜٗٚٔ – ٜٔٚٔ

                                                           
 ,  ٖٖوافاقيا المستقبمية المصدر السابؽ , ص  تطور التربية في بابؿ عبد عاصـ , -  ٖٔٓ



 التغذية المدرسية 

ثار ايجابية لما ليا مف ا والتعميمية  التربوية العمميةية جانبًا ميما في تمثؿ التغذية المدرس        
ف طبيعة المسؤولية التربوية التي منيًا كما انيا تعبر عف جانب ميـ وذىانيًا في نمو الطفؿ جسم

ير لتنشأ جيؿ صالح وسميـ يأخذ عمى عاتقو اعباء يجب اف تأخذىا الدولة بعيف االىتماـ الكب
,  شيد برنامج التغذية المدرسية نمو  تفرز انتماء التبلميذ الى وطنيـ حمؿ المبادى والقيـ التي 

تموز  ٚٔنسبي خبلؿ السنوات التي اعقبت تغير النظاـ السياسي في العراؽ عمى اثر انقبلب 
ٜٔٙٛ (417) 

 التحصيؿ في قابمياتيـ وزيادة الطمبة اجساـ نمو في االىمية مف الصحية لمتغذية بالنظر        
 الطمبة تغذية بمشروع طيبا اىتماما الوزارة اعادت فقد التربوية العممية تكامؿ ولغرض العممي

 كبيرة العداد توفر اف مف الدولي الطعاـ برنامج لمشروع العالمية المنظمة بمساعدة واستطاعت
 برنامج مشروع مديرية باسـ مديرية الغرض ليذا استحداث كما حيةص غذائية وحدت الطمبة مف

 نطاؽ عمى طالب( ٓٓٓٓٓٔ) لتغذية االبتدائية المدرسية التغذية مشروع تقديـ,  الدولي الطعاـ
 المقيـ الممثؿ مكتب في عقد اجتماع في التباحث تـ حيث اثمرت قد العالمي الطعاـ برنامج مع

 برونؾ.  ؽ.  أ واليد المشروع مدير السيد بيف بغداد المتحدة االمـ ئةليي التابع التنمية لبرنامج
  افريقيا وشماؿ االوسط الشرؽ قسـ مدير

                                                                                                                                                                                                                                                                                      وفي بابؿ   

  ٕٓٓٓ الطبلب عدد

  ٖٖٙ  بالدينار الشيرية والكمفة  فمسا ٗٔ البيضة سعر

  ٓٗٓٔ بالدينار الشيرية الكمفة فمساً  ٕٓ المطعـ الحميب

  ٕٓٙ  بالدينار الشيرية الكمفة فمسا ٕٓ التمر سعر

  ٕٓٙ بالدينار الشيرية الكمفة فموس ٘ صمونة نصؼ

                                                           
 .  ٖٗعبد عاصـ واخروف , المصدر سابؽ , ص  -  ٕٖٓ



  ٙٔٗ بالدينار الشيرية الكمفة فمساً  ٙٔ البرتقالة سعر

  ٕٛٓ الشيرية الكمفة غـالمم ٓٔ السكر

  ٕٖٕٔ بابؿ لمحافظة الشيرية الكمفة مجموع

  ٖٜٙٙ=     ٕٜٚٔ/   ٖ/  ٖٓ لغاية يراش ثبلث لكؿ الشيرية الكمفة مجموعة

  ٓٓ٘ٔ الضرورية واالواني االدوات شراء وتتضمف االدارية النفقات

  ٕٓٓ  السحر لفرؽ احتياطية مبالغ

 (ٖٖٓ) ٖٙٙٛ  المصرفة مديرية كؿ يخوؿ الذي المبالغ مجموع

 وعدد التبلميذ الحدائؽ المدرسيةالمدارس المشمولة ب( جدوؿ يوضح عدد ٖٕجدوؿ رقـ )
 (ٖٗٓ) ٜٗٚٔ - ٜٔٚٔ المشمولة  بالتغذية المدرسية

 

 السنة 

 المشموليف التبلميذ عدد عدد الحدائؽ في المدارس 

    المدرسية بالتغذية 

 تمميذات تبلميذ  مدارس البنات  مدارس البنيف 

ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ  
ٜٕٔٚ - ٜٖٔٚ 
ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ  

ٖٙ 
ٖٓ 
ٕٙ 

ٖ 
٘ 
ٕ 

ٖٙ 
ٖٓ 
ٕٙ 
  

ٖ 
٘ 
ٕ 

لجدوؿ اعبله اف المدارس المشمولة بالحديقة المدرسية اخذت باالنخفاض وسبب يتبيف مف ا      
, و  ا عدـ وجود خطة واضحة لمعمؿ عمى زيادة عدد الحدائؽ المدرسية وتطويرىيعود الى 

مدارس االمكانات المالية المخصصة لمحديقة المدرسية قميمة تحوؿ دوف شموؿ اكبر عدد مف ال
الكبير  ضيؽ مساحة االبنية المدرسية مما يحوؿ دوف شموؿ القسـو بمشروع الحديقة المدرسية 
االزدواج الحاصؿ في اغمب مدراس المحافظة مما يحوؿ , فضبًل عف منيا بالحديقة المدرسية 

                                                           
 .  ٕٙٓ, ص  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔوزارة التربية  , الكتاب السنوي لسنة   - ٖٖٓ
 داد الباحث باالعتماد عمى المصدر نفسو . الجدوؿ مف اع -  ٖٗٓ



, واف مدارس البنوف المشمولة بالحديقة المدرسة اكثر مف المدارس البنات , دوف نجاح المشروع 
س البنات بإدارة  لحديقة المدرسية  , اما ما يتعمؽ بالتغذية والسبب يعود  لعجز مبلؾ مدار 

المدرسية فاف الباحث يرى انيا لـ تكف بالمستوى المطموب مقارنتًا بالسنوات الحكـ الجميوري 
االوؿ ويبلحظ مف الجدوؿ عدـ وجود موازنة بيف البنوف والبنات المشموليف بالتغذية وىذا يعبر 

 عف سوء تخطيط وادارة .  

  8524 – 8591في محافظة بابل محو االمية  واقع  – ج

اىتمامًا كبيرًا بالجانب االداري والتربوي لرفع  ٜٛٙٔحكومة السابع عشر مف تموز  ولتأ      
شكمت  ٜٜٙٔمستوى التعميـ مف جية والقضاء عمى خطر االمية مف جية اخرى , ففي سنة

ؿ التربية والتخطيط التربوي , فقد اكدت الحمقة حمقة دراسية مف الخبراء المختصيف في مجا وزارةال
عمى وضع خطة شاممة تقوـ عمى محو األمية خبلؿ خمس عشرة مف خبلؿ إلزاـ المعمميف 

وبذلت الوزارة  (ٖ٘ٓ)والمتعمميف بتعميمات الخطة, وتييئة جميع المستمزمات واإلدارية والمالية 
و االمية , فقد تضمنت مرحمتيف مدة جيودًا تمثمت بوضع الخطط الدراسية في جميع مراكز مح

( أشير يتمقى في األولى القراءة والكتابة والحساب اطمؽ عمييا مرحمة االساس , وفي ٗكؿ منيا )
الثانية بعض المعمومات الصحية واالجتماعية واطمؽ عميا مرحمة التكميؿ , ومدة الدراسة فييا 

نحو المدارس المسائية لمحصوؿ شيادة  سنتاف , وبعد تخرج الدراسيف في تمؾ المدارس يتوجيوف
, تولى تعميـ الدارسيف في تمؾ المدارس معممو المدارس االبتدائية ورجاؿ الديف    (ٖٙٓ)االبتدائية 

وبعض خريجي  المدارس االبتدائية والمتوسطة الذيف تـ تعيينيـ في المناطؽ التي تخمو مف 
دتيا شير واحد لرجاؿ الديف واربعة أشير المعمميف والمدرسيف , بعد إخضاعيـ لدورة تدريبية م

لخريجي المدارس االبتدائية المتوسطة , يتمقوف فييا دروسًا في الحساب والقراءة والكتابة والتربية 
وقد اكد الدستور العراقي المؤقت لسنة   (ٖٚٓ)االساسية واالرشاد الصحي واالرشاد الزراعي 

بعة والعشروف منو عمى التزاـ الحكومة عمى مكافحة االمية , إذ نصت المادة السا ٜٓٚٔ

                                                           
 ـ .  ٜٜٙٔحزيراف  ٕٔ,  ٙٚٗصحيفة الجميورية , العدد  -((ٖ٘ٓ

 .  ٖٛ – ٕٛمحمود رشدي خاطر , المصدر السابؽ , ص  -  (ٖٙٓ )
 .  ٘ٛ, المصدر نفسة , ص خاطر محمود رشدي  – ((ٖٚٓ



, نصت  ٜٔٚٔ( لسنة ٕٗٔوبعد تشريع قانوف وزارة التربية رقـ ) (ٖٛٓ)بالقضاء عمى االمية 
المادة األولى منو عمى إقامة فرص المعرفة والتعميـ لمكبار واإلسياـ بتدريبيـ لتوسيع ثقافتيـ رفع 

األثر البارز  ٜٔٚٔ( لسنة ٕٗٔبية رقـ )وكاف لصدور قانوف وزارة التر  (ٜٖٓ)مستوى إنتاجيـ . 
في زيادة الوعي الثقافي والتربوي بيف أبناء المجتمع , فقد سعت الى وضع مشروع القضاء عمى 

, وانطبلقًا مف البرنامج التجريبي العالمي لمحو األمية الذي اقره المؤتمر  ٜٔٚٔاألمية سنة 
ثـ صدر المرسوـ ( ٖٓٔ)ى فتح مراكز عدة , فقد سعت الوزارة ال ٜٗٙٔالعاـ لميونسكو في سنة 

والذي نص عمى تشكيؿ ىيئة عميا لمحو االمية يرأسيا  ٕٜٚٔ( لسنة  ٖٕٓالجميوري رقـ ) 
وزير التربية بمشاركة العديد مف الوزارات والمؤسسات الثقافية والعمالية وبادرت الييئة بتشكيؿ 

 محمية وانيطت بيا مياـ عدة منيا . 

 سنوية لمحو االمية اقرار الخطة ال – ٔ

 مراقبة عمؿ المحافظات في تنفيذ مشروع محو االمية  – ٕ

 .  ٜٔٚٔ( لسنة  ٖ٘ٔتنفيذ بنود نظاـ محو االمية رقـ )  – ٖ

 المصادقو عمى الميزانية الخاصة  بتنفيذ المشروع .  – ٗ

 اصدار القرارات لتحديد المناطؽ التي ستنطمؽ فييا حمبلت محو االمية  – ٘

 اد مبلؾ الموظفيف والمستخدميف لمحممة اعد – ٙ

    (ٖٔٔ)التنسيؽ بيف الجيات المسؤولة لتنفيذه  – ٚ

بدأت وزارة التربية تستخدـ انواع عديدة مف التعميـ لرفع مستوى االمييف والنيوض بواقع        
عمى اف تكوف المؤسسات  (ٕٖٔ)التعميـ الوظيفي لمكبار كاف مف ابرزىا ) التعميـ بالمراسمة (

                                                           
 .  ٚٛ – ٙٛمحمود رشدي خاطر , المصدر نفسة , ص   -((ٖٛٓ
 .  ٔٙٛ, المصدر سابؽ , ص  ٜٔٚٔ( لسنة  ٕٗٔة التربية , قانوف رقـ )وزار  -((ٜٖٓ
؛ عبد  ٜٙٛ -  ٔٙٛ, المصدر السابؽ , ص ٜٔٚٔوزارة العدؿ , مجموعة القوانيف واالنظمة  , لسنة  -((ٖٓٔ

 .  ٓٙٔ – ٖ٘ٔالستار الجواري , انجازات وزارة التربية , المصدر  السابؽ , 
 .  ٖٙٓالتربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص حكمت عبد اهلل البزاز ,  -((ٖٔٔ



والدوائر الحكومية مسؤولة عف توفير مايحتاجو المتعمـ , الثاني يتميز بالسموب الشامؿ , اذ 
 , (ٖٖٔ)يعطي شرحًا تفصيميًا عف المادة مع مراعاة مستوى المتعمـ

التربية اىتماـ كبير في محو االمية  (ٖٗٔ)ومف أنواع التعميـ األخرى ) التعميـ المبرمج(     
 ٔٚلسنة  ٚٔٔيمة لذلؾ وبعد صدور قانوف محو االمية رقـ ووضعت البرامج والخطط الكف

ازدادت  عدد المراكز المخصصة لمحو االمية لمحافظة بابؿ  كما وضعت الوزارة برنامج محو 
  (ٖ٘ٔ), كبار ماالمية الوظيفي ل

وقد قامت مديرية تربية بابؿ بأختيار قضاء اليندية بتطبيؽ قانوف محو االمية المشار لو     
ي ما بعد  بتعميـ تطبيؽ قانوف محو االمية االلزامي في كافة اقضي ونواحي المحافظة . وقياـ ف
,  الريفييف امية محو عمى خاصا اىتماما ركزت االمية لمحو العميا والمجنة التربية مديرية  قامت
 ئيةاالبتدا المدارس الى االبتدائي التعميـ سف في الصغار االمييف نقؿ عمى التربية مديرية عممت
 عدد خمخمة الى أدى مما االبتدائي التعميـ مبلؾ عمى المحاضرات تعييف,  مراحميـ وحسب

 (ٖٙٔ). الدارسات تسرب وبالتالي االمية محو مراكز في المحاضرات

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
ىو احد االساليب المستخدمة في التعميـ الوظيفي لمكبار , ويقـو عمى الحوار المتبادؿ بيف المعمـ والمتعمـ  -((ٕٖٔ

 , ويسيـ في زيادة قدرة المتعمميف عمى اكتساب الميارات وبمستويات عممية طويمة االمد . 
 .  ٛٗد السابؽ , صخمؼ نصار , المص -((ٖٖٔ
يسمى التعميـ المبرمج بالتعميـ الذاتي النو يعتمد عمى قدرة المتعمـ بتعميـ بذاتو مف خبلؿ المادة العممية   -((ٖٗٔ

 المقدمة لو.  
 .  ٔٛفخري عزيز العقابي ,  المصدر السابؽ , ص  - ((ٖ٘ٔ
 . ٓٓٔعاصـ عبد واخروف ,  التربية وافاقيا المستقبمية , ص  -((ٖٙٔ



( ونسبتيـ الى السكاف  ٗٗ-٘ٔيبيف االمييف مف السكاف في )  ( محو االميةٕٗجدوؿ رقـ ) 
 (ٖٚٔ)في نفس العمر

-٘ٔاالمييف مف السكاف في عمر )       السنة 
ٗٗ) 

الى  ٗٗ-٘ٔنسبة االمييف في عمر  ( ٗٗ-٘ٔالسكاف في عمر )
 السكاف في نفس العمر 

 المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور  المجموع  اناث  ذكور 
ٚٔ/ٕٚ 
ٕٚ/ٖٚ 
ٖٚ/ٚٗ 

 

ٗٚٚٙ٘ 
ٜٜٗ٘ٚ 
ٜٗٗٙٗ 

ٜٕٖٚٔ 
ٜٛ٘ٓٛ 
ٛٓٙٚٔ 

ٖٔٗٓٔٙ 
ٖٜٔٓٛٚ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
ٕٖٕٔ٘ٓ 

ٜٜ٘ٔٔ 
ٜٕٙٔٔ 
ٜٚٓٙٔ 

ٖٜٔٓٚٓ 
ٕٔٓٗٚٓ 
ٔٓ٘ٚٗٔ 

ٜٜٜٔٛٛ 
ٕٓٛٓٗٔ 
ٕٕٕٓٛٓ 

٘ٓ% 
ٗٛ% 
ٗٙ% 

ٜٛ% 
ٛٔ% 
ٚٙ% 

ٚٓ% 
ٕٙ% 
ٕٙ% 

 الفرؽ بيف 
ٚٔ/ٕٚ 
ٖٚ/ٚٗ 

 
-ٖٙٓٛ  

 
ٕٔٗٚٙ 

 
-ٕٖٓٔٗ  

 
ٗٙٗٚ 

 
ٖ٘ٚ٘ 

 
ٖٔٓٓٓ 

 
- ٛ% 

 
ٔٚ% 

 
-ٖٔ% 

 الفرؽ بيف 
ٖٚ/ٚٗ 

 

 
-ٕٜٕٕ 

 
-ٕ٘ٚ٘ 

 
-ٜ٘ٗٛ 

 
ٕٚٚٚ 

 
ٖٖٖٗ 

 
ٕٙٔٚ 

 
-ٗ% 

 
-ٗ% 

 
-٘% 

 مف مبلحظة الجدوؿ اعبله يتضح ما يمي : 

( فما زالت ىذه النسبة  ٗٗ -٘ٔعمى الرغـ مف اليبوط الحاصؿ في نسبة االمييف الكبار في عمر )  -ٔ
 كبيرة قياسا الى الحاجة الفعمية لمتعميـ .

واضح في نسبة امية البنات وعمى الرغـ مف ذلؾ فما زالت ىذه النسب كبيرة جدا مقارنة  انخفاض -ٕ
مف الدوؿ النامية وىو بحاجة  عراؽبالبنيف وما يجب اف يكوف عميو حجـ التعميـ في المجتمع لكوف ال

ع المزدىر ماسة الى االيدي العاممة القادرة عمى التعجيؿ بحركة التنمية وتطويرىا مف اجؿ بناء المجتم
 المتطور . 

عدـ وجود خطة عممية في السنوات , يعزى الى تضخـ االمية في قطاع النساء والرجاؿ  سبب اف   
كثير  ة فيلمحو االمي مراكز عدـ توفر, و السابقة خاصة الستيعاب االمييف في مراكز محو االمية 

دى الى تيرب قسـ كبير مف ضعؼ اىمية مديري المراكز والمحاضريف مما ا, و مف القرى واالرياؼ 
ما زالت الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبو الرسمية غير قادرة عمى , الدراسيف وقمة التحاؽ االمييف 

ما زالت لجاف المتابعة غير قادرة ,و الزاـ منتسبييا في االلتحاؽ بمراكز محو االمية واالستمرار فييا 
 . ا تحديد االىداؼ التربوية التي شكمت مف اجميعمى 

                                                           
 . ٔٛالتربية وافاقيا المستقبمية , ص عاصـ عبد واخروف ,عمى الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد  -  ٖٚٔ



 المبحث الثالث

 ( 8524 – 8591 ) بابل التعميم الثانوي في محافظة واقع 

العراؽ عمى  هوالتغير السياسي الذي شيد ٜٛٙٔبعد انقبلب  السابع عشر مف تموز          
التي تتبلئـ مع  ةعيييد بوضع االسس التربوية والتشر اثر ذلؾ االنقبلب فقد شرع النظاـ الجد

ونظاـ وزارة  ٜٔٚٔقومية واالشتراكية فتـ تشريع قانوف وزارة التربية لسنة فمسفتو ومنيجية ال
تعميـ العاـ ) مديرية التعميـ مصبح التعميـ الثانوي تابعًا الى المديرية العامة لفأ ٕٜٚٔالتربية لسنة 

 ( ٖٛٔ) (الثانوي والتي تمثميا وحدات التعميـ الثانوي في مديريات المحافظات

 بتطوير التعميـ الثانوي ومف ىذه الخطط خطة ةالتربية الخطط الكفيموضعت وزارة        
فتتاح عدد كبير مف المدارس فضبل عف اقاضية بالو  ٜ٘ٚٔ – ٜٓٚٔالتعميـ الثانوي  الخمسية 

تنفيذ خطة توسيع التعميـ الثانوي الخمسية والتي تـ االتفاؽ عمييا مع منظمة اليونسكو في سنوات 
لمدة خمس سنوات ويتـ بموجبيا بناء خمسيف  ةوتستمر ىذه الخط ٜ٘ٙٔ سنةالحكـ العارفي في 

   (ٜٖٔ)مدرسو ثانوية في مختمؼ مناطؽ العراؽ 

عممت وزارة التربية عف طريؽ مديرية التعميـ الثانوي عمى اكماؿ مشروع الصفوؼ االولى و      
 – ٜٛٙٔالدراسي ففي العاـ  المتوسطة الممحقة بالمدارس االبتدائية في كافة مناطؽ الببلد

فتتحت مديرية تربية بابؿ بعد استحصاؿ الموافقة مف مديرية التعميـ الثانوي ثبلثة صفوؼ  ٜٜٙٔ
بالمدارس االبتدائية في  مرحمة نفسياموصؼ واحد مختمط ل مبناتلؤلوؿ متوسط وصفيف ل بنيفلم

, كما انجزت  ية كافة المحافظة وخاصة التي يتـ تخريج طبلبيا الى المرحمة المتوسطة والثانو 
االدارة المحمية في محافظة بابؿ عدد مف المشاريع التربوية والتي تـ المباشرة بيا في السنوات 
السابقة كما باشرت في بناء ثبلث مدارس اثناف متوسطة وواحدة ثانوية في بداية العاـ الدارسي 

   (ٕٖٓ)نار دي  6٘ٓٓٙٙنجاز ىذه المدارس وبمغت المخصصات المالية إل ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ

                                                           
, فخري غزيز  العقابي  , انجازات ونشاطات  ٕٔٔ, المصدر السابؽ , ص  حكمت عبد اهلل البزاز  -  ((ٖٛٔ

 .  ٖٔالعبلقات ص  تموز , مطبعة الوزارة بغداد , دائرة ٚٔوزارة التربية , لمعاـ السادس لمثورة 
 .  ٕٖ,  المصدر السابؽ , ص  ٕٔٔالمصدر نفسو , ص  -((ٜٖٔ
 .ٔٔ - ٙ( ص  ٜٕٕٔ\ٚٛي , رقـ الممفو ) د . ؾ , و  , ممفات وزارة التربية , خطة التعميـ الثانو  -((ٕٖٓ



 ىي:و  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ ( مدارس ثانوية في المحافظة لمعاـ الدراسي ٙوتـ افتتاح )

 ثانوية الكرار المختمطة في مركز قضاء الحمة. -ٔ

 اعدادية الطميعة لمبنات في مركز قضاء الحمة. -ٕ

 ثانوية فمسطيف لمبنات في مركز قضاء الحمة. -ٖ

 المحاويؿ. قضاء عدادية المحاويؿ لمبنات في مركزإ -ٗ

 عدادية المشروع لمبنيف في قضاء المحاويؿ ناحية المشروع.إ -٘
  (ٕٖٔ)عدادية االماـ لمبنيف في قضاء المحاويؿ ناحية االماـ. إ -ٙ

( ثانوية و     ٔٔ( اعدادية و ) ٖ( مدرسة منيا )  ٔٗوبذلؾ بمغ عدد المدارس االجمالي  )     
( مدرسة بمغ عدد الطبلب ) ٚٚٔ( مدرس  و )  ٖٕٕ( متوسطة  , بمغ عدد المدرسيف )  ٕٚ) 

استمرت مديرية تربية بابؿ وبالتنسيؽ مع الجيات  (ٕٕٖ)( طالبو  ٖٜٕ٘( طالب و )  ٕٙ٘ٓٔ
بؿ والمنظمات المينية بالتنفيذ العميا في وزارة التربية العراقية والجيات الساندة في محافظة با

 ضمنةورفع التقارير المت ةدالجديخطط والبرامج في ميداف التعميـ الثانوي وتأثيث  المدارس لم
وواقعيا التعميمي الى الجيات المعنية لموقوؼ عمى واقح التعميـ  , واحتياجاتيا,عداد المدارس أ

ارير عمى نوعيف الثانوي ومعرفة المشاكؿ التي تعترض تقدمو لوضع الحموؿ المناسبة وىذه التق
عف وضعيا  ةولؤ ؿ ىي المسة بابوحدة التخطيط واالحصاء في مديرية تربيو  فصمية وسنوية 

(ٖٕٖ ) 

 :وىما  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔالدراسي  وتـ إفتتاح اعداديتيف في العاـ  

 عدادية االماـ عمي)ع( لمبنيف في مركز قضاء الحمة.إ -ٔ

(ٕٖٗ)عدادية السجاد لمبنيف في قضاء المسيب . إ -ٕ
 

                                                           
ي تـ افتتاحيا وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوي الت -((ٕٖٔ

 ( .   ٔ, ص  ٕ٘ٔٓ, ) ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ
 .  ٖٙتطور التربية وآفاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٕٖ
 .  ٚٔص  المصدر سابؽ ,  واقع التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ , -(ٖٕٖ)
لثانوي التي تـ افتتاحيا وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس ا -((ٕٖٗ

 ( .    ٔ, ص  ٕ٘ٔٓ, ) ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ



عدادية الزىراء لمبنات        في ناحية القاسـ  وافتتاح ثانوية الزىراء لمبنات في قضاء الياشمية وا 
( ٕ( مدرسة منيا )  ٕٗوبذلؾ بمغ عدد المدارس االجمالي  ) ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔلمعاـ الدراسي 
( مدرس  و )  ٙٚٗ( متوسطة  ,  فقد بمغ عدد المدرسيف )  ٜٕ( ثانوية و ) ٔٔاعدادية و ) 

  (ٕٖ٘)( طالبو   ٖٔٔٛ( طالب و )  ٕٕٓٔٔ( مدرسة فقد بمغ عدد الطبلب ) ٚٚٔ

بعدد مف المشاريع واالنجازات  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔت االدارة المحمية لمعاـ الدراسي قامو      
جناح  مباني عف طريؽ العمؿ الشعبي في  ٕٔصريفة و ٓٛالتربوية منيا انشاء ثانوية مع  
الؼ ٕ٘وانشاء متوسطة في الكفؿ بكمفة  , االلؼ دينار   ٓٔٔكافة انحاء المحافظة بكمفة قدرىا 

  (ٕٖٙ),  دينار

( ثانوية و ) ٛٔ( اعدادية و ) ٘( مدرسة منيا )  ٕ٘وبذلؾ بمغ عدد المدارس االجمالي  )      
( مدرسة بمغ عدد الطبلب ) ٜٜٔ( مدرس  و )  ٖٓ٘( متوسطة  , بمغ عدد المدرسيف )  ٜٕ

 اصبح حيث واضحة زيادة الطبلب  عدد ازداد وقد( طالبو     ٕٜٔٗ( طالب و )  ٖٕٚٓٔ
 طالب(  ٖٓ٘)   فأكثر سنة ٕٔ  عمر في متوسط  االوؿ الصؼ في ليفالمقبو  الطبلب   عدد
 في السكاف مف ونسبتيف طالبة (  ٖ٘ٔ)  و% 6ٙٗٙ العمر نفس مف السكاف في نسبتيـ و

 (ٕٖٚ)% 6ٜٔٔالعمر نفس

 ووضع حجر االساس لممدارس الثانوية التالية         

 ىي: ٜٔٚٔومف المدارس التي تـ تاسيسيا في سنة 

 ذي قار لمبنيف في مركز قضاء الحمة.ثانوية  -ٔ

 ثانوية النيؿ لمبنيف في قضاء المحاويؿ ناحية النيؿ. -ٕ

 ثانوية المرتضى المختمطة في قضاء الياشمية ناحية الشوممي. -ٖ

                                                           
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوي التي تـ افتتاحيا  -((ٕٖ٘

 ( .     ٔ, ص  ٕ٘ٔٓ, ) ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ
 ـ .  ٜٔٚٔايموؿ  ٖٓجريدة المجتمع , العدد   -((ٕٖٙ
 .  ٖٙربية وآفاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ , ص تطور الت -((ٕٖٚ



 (ٕٖٛ)ثانوية االسكندرية لمبنات في قضاء المسيب ناحية االسكندرية. -ٗ

فع درجة مدرسة ثانوية بر  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔقامت مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي         
الفيحاء لمبنيف الى اعدادية ورفع درجة مدرسة متوسطة الرجيبو لمبنيف الى ثانوية , وفي العاـ 
الدراسي المذكور قامت االدارة المحمية وبالتنسيؽ مع الجيات التربوية في المحافظة وتطبيقًا 

لتعميـ الثانوي فقد تـ تشيد مدرسة ثانوية لخطط وزارة التربية في تشيد االبنية المدرسية الخاصة با
 ٕٔدينار , وتشيد مدرسة متوسطة ذات  ٕٓٓٓ٘صؼ في قضاء الياشمية  بكمفة  ٕٔذات 

 ٕٔدينار ومدرسة ثانوية في مركز قضاء الحمة ذات  ٕٓٓٓ٘صؼ في قضاء المسيب بكمفة 
 ( ٜٕٖ)دينار  ٕٓٓٓ٘صؼ بكمفة 

 ىي: ٕٜٚٔسنة   لياوضح حجر االساس  ومف المدارس التي تـ     

 متوسطة النصر لمبنات في مركز قضاء الحمة. -ٔ

 اعدادية صناعة الحمة لمبنيف في مركز قضاء الحمة. -ٕ

(ٖٖٓ) متوسطة الثورة لمبنيف الواقعة مركز قضاء الحمة . -ٖ
 

( ثانوية و ٛٔ( اعدادية و ) ٙ( مدرسة منيا ) ٜٗوبذلؾ بمغ عدد المدارس االجمالي  )        
( مدرسة فقد بمغ عدد ٖٕٔ( مدرس  و )  ٖٙ٘,  فقد بمغ عدد المدرسيف )  ( متوسطة  ٕ٘) 

 حيث واضحة زيادة الطبلب  عدد ازداد وقد( طالبو   ٜٜٖٗ( طالب و )  ٜٜٗ٘ٔالطبلب ) 
(  ٜٓٚ)   فأكثر سنة ٕٔ  عمر في متوسط  االوؿ الصؼ في المقبوليف الطبلب   عدد اصبح
 في السكاف مف ونسبتيف طالبة (  ٖ٘ٔ)  % ٓٗ عمرال نفس مف السكاف في نسبتيـ و طالب
 . % ٜٕالعمر نفس

  ىي:تـ وضع حجر االساس لممدارس التالية  ٜٗٚٔ -  ٖٜٚٔ في سنة و         

 بي غرؽ.أثانوية االماـ الحسيف)ع( لمبنيف في قضاء الحمة ناحية  -ٔ

                                                           
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوي التي تـ افتتاحيا  -((ٕٖٛ

 ( .     ٕ, ص  ٕ٘ٔٓ, ) ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ
 .  ٜٜٔتموز ,  ٚٔانجازات وزارة التربية في العاـ الخامس لثورة  -((ٜٕٖ
 .  المصدر نفسة  -((ٖٖٓ



 اعدادية بمقيس لمبنات في مركز قضاء الياشمية. -ٕ

(الؼ ٕٓٓٓ٘تـ االنتياء مف تشيد ثانوية المدحتية  بمبمغ قدره ) وفي العاـ المذكور     
 (ٖٖٔ)صؼ وجناح اداري يتكوف مف ثبلث غرؼ  ٘ٔدينار وكانت تتكوف مف 

 ثانوية( ٕٔ)  و اعدادية( ٕ)  منيا مدرسة( ٕ٘)   االجمالي المدارس عدد بمغ وبذلؾ     
 بمغو  مدرسة( ٕٚٗ)  و  مدرس(   ٕٗٓٔ) المدرسيف عدد بمغو ,    متوسطة(  ٕٛ)  و

 واضحة زيادة  الطبلب عدد ازداد وقد  طالبو(  ٘ٚٙٗ) و طالب(  ٖٕٔ٘ٔ) الطبلب عدد
  فأكثر سنة ٕٔ  عمر في  متوسط االوؿ الصؼ في المقبوليف  الطبلب  عدد اصبح حيث

 ونسبتيف  طالبة( ٕٖٛٔ)  و% ٖٚ العمر نفس مف السكاف في نسبتيـ و طالب( ٙٚٔٗ)
  (ٕٖٖ).  %ٖٗ العمر نفس في السكاف مف

 

 

 

 

 

 

                                                           
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوي التي تـ افتتاحيا  -((ٖٖٔ

( , ابراىيـ محمود الغباف واخروف , نشاطات وانجازات وزارة التربية في  ٕ, ص  ٕ٘ٔٓ, ) ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ
 .     ٜٕٔلتربية , المديرية العامة لمعبلقات الثقافية , ص تموز  ,  وزارة ا ٚٔالعاـ الثالث لثورة 

 .  ٖٙتطور التربية وآفاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٖٖ



( يبيف عدد المدارس  التعميـ الثانوي والمدرسيف والطمبة بحسب الجنس  ٕ٘الجدوؿ )     
 (ٖٖٖ)( ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔواالقضية ) 

السنة
 

 عدد المدارس عدد الطمبة  عدد المدرسيف  درجة المدرسة  القضاء 

المجموع 
اعدادية  
 

ثانوية 
متوسطة  

 

المجموع
 

اثاث 
 

ذك
ور 

مجموع  
 

اثاث
ذكور 
مجموع 
مختمفة  
 

اناث
ذكور  
 

ٜٔٙٛ
 – 

ٜٜٔٙ
  

 ٛ ٚ ٙ ٕٔ ٕٙٔ٘ ٜٓٗٔ ٙ٘ٔٚ ٜٛٔ ٜٛ ٜٕٙ ٙٔ ٕ ٖ ٕٔ الحمة 

 ٖ ٖ ٔ ٖ ٕٜٚٔ ٕٙ٘ ٖٕٛٔ ٛ٘ ٕٗ ٕٛ ٖ ٗ - ٚ المسيب 
 ٕ ٔ ٕ ٘ ٗ٘ٗٔ ٜٕٗ ٛٗٚٔ ٖ٘ ٔٔ ٗٙ ٖ ٕ - ٘ اليندية 

 ٖ ٔ ٗ ٛ ٜ٘ٚٔ ٖٜٔ ٜٛٛٔ ٛٙ ٗ ٕٚ ٘ ٖ - ٛ الياشمية 

 ٙٔ ٕٔ ٖٔ ٔٗ ٕٙ٘ٓٔ ٖٜٕ٘ ٕٖٓٔٔ ٖٚٚ ٖٚٔ ٗٔ٘ ٕٚ ٔٔ ٖ ٔٗ المجموع 

ٜٜٔٙ
 – 

ٜٔٚٓ
  

 ٓٔ ٔ ٚ ٛٔ ٖٖ٘٘ ٜٕٚٗ ٖٓٓٛ ٖٖٕ ٚٔٔ ٖٓ٘ ٖٔ ٖ ٕ  ٛٔ المركز 
 ٖ ٔ ٖ ٚ ٜٗٗٔ ٖ٘ٙ ٜٕٚ٘ ٜٖ ٚ ٙٗ ٘ ٔ ٔ ٚ محاويؿ 
 ٗ ٖ ٔ ٛ ٜٙٙٔ ٕٙٗ ٜ٘ٔٔ ٓٛ ٜ ٜٛ ٘ ٖ - ٛ ىاشمية 
 ٖ ٔ ٔ ٘ ٜٜٕٔ ٖٖٗ ٖٖٙٔ ٓ٘ ٘ٔ ٘ٙ ٕ ٖ - ٘ ىندية 
 ٗ - ٔ ٘ ٘ٚٚ ٕٛ ٚ٘ٛ ٗٚ ٜٕ ٖٓٔ ٗ ٔ - ٘ مسيب 

 ٕٛ ٙ ٖٔ ٖٗ ٕٕٓٔٔ ٕٖٔٛ ٕٖٓ٘ٔ ٙٚٗ ٚٚٔ ٖ٘ٙ ٜٕ ٔٔ ٕ ٕٗ المجموع 

ٜٔٚٓ
 – 

ٜٔٚٔ
 

 ٔٔ ٕ ٚ ٕٓ ٜٖٛٗ ٖٕٕٛ ٕٙٙٚ ٕٕ٘ ٖٗٔ ٖٙٛ ٗٔ ٘ ٖ ٕٕ المركز 
 ٗ - ٔ ٘ ٖٖٛ ٛٛ ٕٜٔ ٜٗ ٓٔ ٜ٘ ٗ ٕ - ٕ محاويؿ 

 ٘ ٔ ٔ ٚ ٕٖٗٔ ٕٚٗ ٜٚٙٔ ٓٛ ٔٔ ٜٔ ٙ ٘ - ٘ ىاشمية 
 ٖ ٔ ٔ ٘ ٖٗٔٔ ٜٖٓ ٖٕ٘ٔ ٜ٘ ٜ ٛٙ ٗ ٕ - ٕ ىندية 

 ٗ ٔ ٖ ٛ ٜٜٓٔ ٘٘ٙ ٕ٘ٗٙ ٜٓ ٖ٘ ٕ٘ٔ ٘ ٗ ٔ ٗ مسيب 

 ٕٚ ٘ ٖٔ ٘ٗ  ٖٕٚٓٔ ٖٜٔٗ ٖٓٗٗٔ  ٖٓ٘ ٜٜٔ ٜٕٚ ٜٕ ٛٔ ٘  المجموع 

ٜٕٔٚ
 – ٜٖٔٚ
 ٗٔ  ٛ ٕٕ ٕٗٛٗ ٖٕٔٙ ٖٚٗٚ ٕٕ٘ ٖٗٔ ٖٙٛ ٗٔ ٗ ٗ ٕٕ المركز  

 ٗ  ٔ ٘ ٜٜٔ ٜ٘ ٗٔٓٔ ٜٗ ٓٔ ٜ٘ ٔ - ٗ ٘ محاويؿ 

                                                           
 ٜٜٙٔ,  ٘٘, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث ببلعتماد التقارير االحصاء التربوي )   -((ٖٖٖ
,  ٘٘, ص ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,  ٗ٘,  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٘٘ٗ,  ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ,  ٙ٘, ص ٜٓٚٔ –

 .  ٙ٘, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ



 ٙ   ٕٛ ٜٖٓٔ ٖٕٗ ٖٖٙٔ ٓٛ ٔٔ ٜٔ ٖ - ٘ ٛ ىاشمية 

 ٗ  ٔ ٘ ٜٚٔٔ ٓٔٗ ٚٓٙٔ ٜ٘ ٜ ٛٙ ٖ - ٕ ٘ ىندية 

 ٘  ٗ ٜ ٕٜٚٔ ٙٔٙ ٖٕٗ٘ ٜٓ ٖ٘ ٕ٘ٔ ٗ ٕ ٖ ٜ مسيب 

 ٖٖ  ٙٔ ٜٗ ٕ٘ٚٓٔ ٜٜٖ٘ ٕٓٚٗٔ ٖٓ٘ ٜٜٔ ٜٕٚ ٕ٘ ٙ ٛٔ ٜٗ المجموع 

ٜٕٔٚ
 – 

ٜٖٔٚ
  

 ٘ٔ  ٜ ٕٗ ٕٗٗ٘ ٕٙٓٛ ٓ٘ٓٛ ٕ٘ٙ ٗٗٔ ٜٓٗ ٘ٔ ٘ ٗ ٕٗ المركز 
 ٗ  ٔ ٘ ٕٜٛ ٘ٔٔ ٜٚٓٔ ٔ٘ ٓٔ ٓٙ ٔ - ٗ ٘ محاويؿ 

 ٙ  ٕ ٛ ٖٓ٘ٔ ٕٚ٘ ٓٙٚٔ ٓٛ ٖٔ ٖٜ ٖ - ٘ ٛ ىاشمية 
 ٗ  ٔ ٘ ٕ٘ٚٔ ٜٖٗ ٗٔٚٔ ٛ٘ ٛٔ ٙٚ ٕ - ٖ ٘ ىندية 
 ٘  ٗ ٜ ٜٕٙٓ ٕٛٚ ٕٛٚٛ ٕٜ ٙٗ ٖٚٔ ٗ ٔ ٗ ٜ مسيب 

 ٖٗ  ٚٔ ٔ٘ ٓٓٔٔٔ ٜٜٖٗ ٜٜٗ٘ٔ ٙٗ٘ ٖٕٔ ٚٚٚ ٕ٘ ٙ ٕٓ ٔ٘ لمجموعا 

ٜٖٔٚ
 – 

ٜٔٚٗ
 

 ٘ٔ - ٜ ٕٗ ٜٕٚ٘ ٜٕٓٛ ٜٓٚٛ ٕٗٚ ٕ٘ٔ ٕٙٗ ٘ٔ ٖ ٙ ٕٗ المركز 

 ٘ - ٗ ٜ ٖ٘ٗ٘ ٜ٘ٛ ٕٖٗٓ ٔٔ٘ ٔٔ ٕٙ ٗ ٗ ٔ ٜ محاويؿ 

 ٗ - ٔ ٘ ٕ٘ٔٔ ٕٛٔ ٖٖ٘ٔ ٓٛ ٙٔ ٜٙ ٔ ٗ - ٘ ىاشمية 

 ٘ - ٔ ٙ ٜٙٗٔ ٕ٘ٗ ٜٛٗٔ ٓٙ ٕٓ ٓٛ ٖ ٖ - ٙ ىندية 

 ٙ - ٕ ٛ ٙ٘ٙٔ ٕٙ٘ ٕٜٔٔ ٜٜ ٛٗ ٚٗٔ ٖ ٘ - ٛ مسيب 

 ٖ٘ - ٚٔ ٕ٘ ٖٕٔ٘ٔ ٘ٚٙٗ ٕٙٓٚٔ ٕٗٓٔ ٕٚٗ ٔٔٛ ٕٛ ٕٔ ٕ ٕ٘ المجموع 
في عدد المدارس  اً واضح اً باينناؾ تىب العددي الوارد في الجدوؿ انو يتبيف مف الترتي        
قضاء الحمة بأعتبار مركز المحافظة كما يبلحظ  اغمبيا كاف يقع في فا  قضية و عمى األ ةالموزع

 مف  طمبةمواف معدؿ الزيادة ل لمبنيف والبنات مطة بسبب فتح مدارس انخفاض المدارس المخت
قياس بالبنات كبيرة جدًا  زيادة البنيف  % وىذا يدلؿ اف نسبة  6ٙٗ والبنات%  6ٜٖٕٔ البنيف 
, وتعزى ىذه الزيادة % ٜٛاذ بمغ  لمبنيف  التدريسي ىذه الزيادة العددية زيادة بعدد الكادر رافؽ

الحاصمة في  عدد الطبلب الى زيادة عدد الطبلب المقبوليف في الصؼ االوؿ المتوسط طيمة 
( وخاصة بعد تطبيؽ الوزارة الخطة الخمسية لمتعميـ الثانوي  ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔاالعواـ الدراسية )

 سط . واعتماد مبدًا في التوسع في التعميـ المتو 



اما ما يتعمؽ بالمخصصات المالية لمتعميـ الثانوي فأف وزارة التربية ىي المسؤولة عف ادارتو      
 (ٖٖٗ)واالنفاؽ عميو بشكؿ مباشر مع بعض النفقات االخرى مقدمة مف وزارة الداخمية .

( يبيف المخصصات المالية لتعميـ الثانوي في محافظة بابؿ المخصصة مف قبؿ ٕٙجدوؿ رقـ )
  ( ٖٖ٘)زارة التربيةو 

نفقات اخرى  المجموع النفقات  االدارية  رواتب واالجور  السنة 
 الداخمية 

ٜٜٔٙ – 
ٜٔٚٓ 

ٕٜٗٛٗٗ6ٓٛ ٙٛٚٙٓ ٛٚٔٔٛ6ٕ ٖٖٕٙٛٚ6ٕٛ ٖ٘ٓٓ 

ٜٔٚٓ – 
ٜٕٔٚ 

ٜٜٙٔٗٛ6ٔٛ ٕٚٓٚ6٘ ٛٗٗٓ٘ ٚٚٗٙٓ٘6ٙٛ ٖٙٓٓ 

ٜٔٚٔ – 
ٜٕٔٚ  

ٕٙٛ٘ٓٗ6ٗ٘ ٕٕٛٔٙ6٘ ٖٕٙٓٙ6ٚٙ ٕٕٜٛٓ٘6ٚٔ ٙٓٓٓ 

ٜٕٔٚ – 
ٜٖٔٚ  

ٕٙ٘ٔٚٔ6ٕ ٜٜٛ٘٘ ٕٛ٘ٚ٘ ٖٚٚٓٗٔ6ٕ ٙٓٓٓ 

ٜٖٔٚ – 
ٜٔٚٗ  

ٕٙٚ٘٘ٓ6ٕ ٖٖٚٛٔ ٖٙٛٛ٘ ٕٛٔٚ٘ٓ6ٕ ٙٓٓٓ 

يبلحظ مف الجدوؿ اعبله زيادة ممحوظة بالرواتب واالجور لكوادر التعميـ الثانوي اذ بمغت         
سات % وتعزى ىذه الزيادة لزيادة عدد المدرسيف والمدر ٓٗ ٖٜٚٔ – ٜٜٙٔالزيادة لسنوات 

 فضبًل عف المخصصات المينية التي خصصت ليـ مف قبؿ وزارة التعميـ . 

%  ٖٔاما بالنسبة لمنفقات االدارية فيي االخرى شيدت ارتفاعًا اذ بمغ معدؿ الزيادة        
% ٔٚ, والنفقات االخرى المقدمة مف قبؿ وزارة الداخمية فكاف نسبتيا  ٜٗٚٔ – ٜٜٙٔلسنوات 

  . 

                                                           
وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , الميزانيات المعتمدة لمتعميـ في العراؽ  -((ٖٖٗ

 .  ٙ, ص  ٜٜٚٔ, اذار  ٗٗ(  , العدد  ٜٛٚٔ – ٜٜٙٔلمسنوات )
  مى المصدر نفسة .الجدوؿ مف االعداد الباحث , باالعتماد ع -( (ٖٖ٘



ات االدارية والنفقات االخرى لـ تكوف كافية لسد الحاجات المتزايدة لمؤسسات اف النفق       
التعميـ الثانوي مف ترميـ المدارس وتأثيث البنايات المدرسية فضبل عف تشيد بنايات مدرسية 

 اخرى . 

 وخاصة الرياضية التربية اختصاص في نقص مف يعاني الثانوي التعميـ مدارس كادر كاف      
 في فقط مدرسات( ٚ) ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ في عددىف بمغ اذ لمدرساتا عدد في
 العاـ في  المدرسيف عدد وكاف مدرسة( ٕٔ) العاـ ذلؾ في البنات مدارس عدد كاف حيف

 المختمطة المدارس  وعدد مدرسة( ٙٔ)  البنيف مدارس عدد كاف بينما مدرس( ٖٕ) المذكور
  التربية بمادة المختصيف المدرسيف بعدد   وكبير اضحو  نقص وجود يعني وىذا مدرسة( ٖٔ)

 المناىج مف التربويوف يعد الذي الميـ والمنيج ليذا التعميـ سير عمى  سمبا اثر مما ةيالرياض
 مديرية بيا قامت التي المعالجات وبرغـ وبدنياً  ذىنياً  الطالب لتنمية الميمة والتربوية الترفييية

 الدراسي العاـ في ونبلحظ,  البلحقة السنوات طواؿ قائما بقي مؿالخ ىذا اف اال بابؿ تربية
 البنات مدارس عدد اف حيف في مدرسة( ٖٔ) الى ارتفع المدرسات عدد اف ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ
 مدارس عدد وكاف مدرس( ٙٗ) المذكور العاـ في فبمغ المدرسيف عدد اما مدرسة( ٚٔ)  كاف
 مف انيا اال المدارس بعض في نسبة كافية حققت قد الزيادة ىذا اف وبرغـ,  مدرسة( ٖ٘) البنيف
 مادة بخصوص اما (ٖٖٙ) . اخرى مدارس في اضافة حصصاً  المدارس تحمؿ كانت اخرى جية

 المختصيف والمدرسات المدارسيف اعداد في شديد نقص مف تعاني فكانت والفف الموسيقى
 مدرس فكاف,  خرىاال بالحصص قياساً  الموسيقى حصة انخفاض الى ادى مما  بتدريسيا
وماف  كبير عبء يحمموىذا  الدروس لبللقاء اخرى الى مدرسة اسبوعياً  ينتقؿ والفف الموسيقى

 اعدادىـ تفاوت وقد نفسو االختصاص في بالمدارس مقارنة قميؿ كاف والفف عدد مدرسي الفنية 
,  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ في عددىـ فبمغ ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔ الدراسية السنوات طواؿ

         اذ ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ الدراسي العاـ في ليـ نسبة اعمى وبمغت,  فقط مدرستيف و مدرس( ٜٔ)
 المختصيف المدرسيف اما (ٖٖٚ). مدرسة( ٛ)  والمدرسات مدرس(  ٕ٘)  المدرسيف عدد كاف

                                                           
 – ٜٛٙٔلمعاـ الدراسي )  لتخطيط واالحصاء , االحصاء التربوي السنوي , ةوزارة  التربية مديرية العام -((ٖٖٙ

 ( ٔٗٔ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ, ,  ٜ٘, ص  ٜٜٙٔ
وزارة  التربية مديرية العاـ لتخطيط ؛ ( ٕٙٔٓ/ ايموؿ /  ٕٚ, مقابمة مع الباحث , ) ىبلؿ مبارؾفيصؿ  -((ٖٖٚ
  .  ٖٗ, ص الحصاء  المصدر السابؽ وا



 اتختصاصبأ تستعيف المدارس جعؿ مما,  ضئيؿ عددىـ فكاف الفنية والتربية المنزلي باالقتصاد
 عمى التخصص ىذا اقتصر ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ اف احتياجاتيا السد ىاخر 

 العاـ في مدرسة( ٙٔ) بمغ حتى عددىف وازداد مدرسة( ٔٔ)  العاـ ذلؾ عددىف وكاف المدرسات
 مدرس( ٖٖ) الفنية بمادة المختصيف المدرسيف عدد كاف حيف في ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي
 في المدرسيف مف اخر عدد الي التربوية االحصاءات تشر ولـ ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ الدراسي لمعاـ

 مقارنة جداً  قميؿ كاف االقتصاد بمادة والمدرسات المدرسيف عدد اف . االخرى السنوات
  لعدد مساويا المدرسيف عدد كاف انو اال اخرى الى سنة مف تفاوتو وبرغـ االخرى بالتخصصات

 مف الثانية بالمرتبة كبير عدد كاف االجتماعيات بمادة المختصيف المدرسيف اما (ٖٖٛ)  المدرسات
 عدد  فكاف ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ مستمر عددياً  تزايداً  االختصاص ىذا اصحاب وشيد الكادر ناحية

 حتى العدد يرتفع واخذ مدرس( ٙٚ)  المدرسيف عدد وكاف مدرسة(ٜٕ)اعبله العاـ في المدرسات
( ٔٔٔ) اصبح المدرسيف عددو  مدرسة( ٜٖ) ٖٜٚٔ – ٜٔٚٔ عاـ في المدرسات عدد بمغ

 في مدرس ٛٔ المدرسيف عدد ارتفاع حالة في فكانت الفيزياء بمادة المدرسيف اعداد اما  مدرس
 عدد واف,  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ  الدراسي العاـ( ٖٔ) الى ٜٜٙٔ– ٜٛٙٔ الدراسي العاـ

 الى ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ وفي ٗ ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ في المدرسات
 الدراسي العاـ في عددىـ فكاف الرياضيات بمادة المختصيف المدرسيف عددو  . مدرسة( ٗٔ)

 مدرس(  ٔٗ) عددىـ بمغ ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ ففي اخرى الى سنة مف تتفاوت
 كاف حيف في مدرس( ٜ٘) عددىـ بمغ اذ ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ الدراسي العاـ ليـ نسبة اعمى وكانت
 مدرسة( ٛٔ) ٜٜٙٔ- ٜٛٙٔ الدراسي العاـ في عددىف فكاف,  مرمست بأزدياد المدرسات عدد
 المغة  مادة االساتذة اما ( ٜٖٖ) . ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ في( ٕٖ) العدد بمغ ثـ

 مدرس( ٙ٘) المدرسيف عدد كاف ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي عاـال في عددىـ كاف      االنكميزية
 بمغ ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ في اصبح حيف في  مدرسة( ٕٕ) كاف فقد المدرسات وعدد
 والديف العربية المغة  مادة المدرسيف عدد  وبمغ  مدرسة( ٖ٘)  و مدرس( ٖٜ)  المدرسيف عدد

                                                           
 – ٜٛٙٔاالحصاء التربوي السنوي ,  لمعاـ , )  وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي ,   -((ٖٖٛ

 المصدر السابؽ ,  (  ٔٗٔ, صٜٗٚٔ,   - ٖٜٚٔ,  ٜ٘,  ٗص,  ٜٜٙٔ
 – ٖٜٚٔالسنوي التربوي لمعاـ  , االحصاء  ٜ٘, صوزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي  -((ٜٖٖ

 .  ٔٗٔ, ص ٜٗٚٔ



 مدرسة( ٜٕ) المذكور لمعاـ بمغ المدرسات وعدد مدرس( ٛٛ) ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ الدراسي لمعاـ
 اما مدرسة(  ٗ٘)  و مدرس(  ٜٖٔ)  بمغ ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ في واصبح

 – ٜٛٙٔ الدراسي العاـ في عددىف فكاف الطبيعيات بمادة المختصيف المدرسيف بخصوص
 ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ وفي مدرسة( ٕٔ)( مدرسًا و ٕٗكاف عدد المدرسيف )   ٜٜٙٔ

 ( ٖٓٗ) مدرسة( ٕٛ)( مدرس و  ٕٙبمغ عدد المدرسيف ) 

التدريسية لمدارس التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ ة أعضاء الييأ(  يبيف عدد ٕٚجدوؿ )    
 (ٖٔٗ)  ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔلممدة ما بيف  وبحسب االختصاص والجنس

 – ٜٛٙٔ الجنس السنة
ٜٜٔٙ 

ٜٜٔٙ – 
ٜٔٚٓ 

ٜٔٚٓ – 
ٜٔٚٔ 

ٜٔٚٔ – 
ٜٕٔٚ 

ٜٕٔٚ – 
ٜٖٔٚ 

ٜٖٔٚ - ٜٔٚٗ 

 ٗٙ٘ ٙٗ٘ ٖٓ٘ ٛٔٗ ٚٔٗ ٖٚٚ مدرس المجموع 
 ٕٚٗ ٖٕٔ ٜٜٔ ٚٚٔ ٛ٘ٔ ٖٚٔ مدرسة  

 ٖٕ ٘ٔ ٜٔ ٔٔ ٙ٘ ٖٔ مدرس اخرى
 ٔٔ ٔٔ ٛ ٛ ٖٕ ٖ مدرسة  

 ٙٗ ٖٛ ٖٗ ٖٖ  ٖٕ مدرس تربية رياضة 
 ٖٔ ٓٔ ٔٔ ٕٔ  ٚ مدرسة  

 ٗٔ ٕ٘ ٛٔ ٕٓ  ٜٔ  مدرس موسيقى وفف 
 ٘ ٛ ٘ ٖ  ٕ  مدرسة  

اقتصاد منزلي 
 وتربية فنية 

    ٖٖ   مدرس
 ٙٔ ٘ٔ ٖٔ ٖٔ  ٔٔ مدرسة  

    ٗ ٔ ٔ مدرس اقتصاد 
  ٘  ٔ   مدرسات  

 ٔٔٔ ٗٔٔ ٚٓٔ ٜٗ ٖٛ ٙٚ مدرس اجتماعيات
 ٜٖ ٖٛ ٕٖ ٕٖ ٕٖ ٜٕ مدرسة  

 ٖٔ ٖٗ ٖٗ ٕٛ  ٛٔ مدرس فيزياء
 ٗٔ ٔٔ ٜ ٘  ٗ مدرسة  

                                                           
,  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔاالحصاء التربوي السنوي , لمعاـ ) وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي  ,  -((ٖٓٗ
 ( المصدر السابؽ .  ٔٗٔ, ص  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,  ٜ٘ص 
 ٜٜٙٔ,  ٜ٘, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔدراسي ) التقرير السنوي لمعاـ الوزارة التربية , مديرية تربية بابؿ ,   -((ٖٔٗ
,   ٚٗٔ, ص ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,   ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٕٚٔ, ص ٜٔٚٔ – ٜٓٚٔ, ص   ,  ٜٓٚٔ –

 .  ٔٗٔ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ



 ٘ٗ ٚ٘ ٜ٘ ٚٗ ٓ٘ ٔٗ مدرس رياضيات 
 ٕٖ ٖٔ ٕٛ ٕٗ ٕٕ ٛٔ مدرسة  

 ٖٜ ٛٚ ٔٛ ٔٚ ٖٙ ٙ٘ مدرس لغة انجميزية 
 ٖ٘ ٖ٘ ٕٛ ٕ٘ ٕٛ ٕٕ مدرسة  

 ٜٖٔ ٕٙٔ ٛٔٔ ٜٔٔ ٜٚ ٛٛ مدرس لغة عربية وديف
 ٗ٘ ٕٗ ٖٗ ٖٗ ٖٙ ٜٕ مدرسة  

 ٕٙ ٜ٘ ٓٙ ٜٗ ٚٙ ٕٗ مدرس الطبيعيات 
 ٕٛ ٕ٘ ٕٕ ٕٓ ٚٔ ٕٔ مدرسة  

يتبيف مف الجدوؿ اعبله اف الييئة التدريسية كانت متباينة بأعداد مدرسييا ووفؽ             
الجدوؿ اف المدرسيف والمدرسات لكؿ مف مادة التربية الرياضية  , االختصاصات الواردة في 

االقتصاد المنزلي و التربية الفنية و الموسيقى والفف قد مثمت نقص شديد خبلؿ السنوات االولى 
ويعزى النقص الحاصؿ الى عدـ االىتماـ الوزارة بيذه االختصاصات كما ينبغي فضبل عف 

التخصص في التربية الرياضية مما جعؿ االتجاة لصالح المواد  عوامؿ اجتماعية ال تحبب لممرأة
االجتماعية مما جعؿ ىذه المواد الدراسية غير مفعمة في المنياج الدراسي في اغمب المدارس اال 
انو ىذه المشكمة اخذت باالنحسار في السنوات المحقة نظرًا لتوجو مديرية التربية بتعيف وتنسيب 

 يف والمدرسات في ىذه المواد . عدد غير قميؿ مف المدرس

ويبلحظ مف الجدوؿ نفسو اف المختصيف بمادة االجتماعيات كاف اغمبيـ مف  المدرسيف       
%  ,  وفي العاـ ٕٛ% في حيف كاف نسبة المدرسات ٕٚ  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔلمعاـ الدراسي 

وىكذا  %  ,ٕٙ%  ونسبة المدرسات  ٗٚ( بمغت نسبة المدرسيف  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔالدراسي ) 
يؤكد الزيادة الحاصمة في اعداد المدرسيف مقارنة بالزيادة الحاصمة بعداد المدرسات , ولـ تفتقر 
ىذه الزيادة عمى مادة االجتماعيات انما شممت مدرسي المغة العربية اذ بمغت نسبتيـ في العاـ 

سة وقد % لمعاـ نفٕ٘% , مقارنة بنسبة المدرسات البالغة ٘ٚ(  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالدراسي ) 
% مقارنة ٜٔاذ بمغت  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔأزدادت نسبة مدرسي المغة العربية في العاـ الدراسي 

% في ٖٚ% لمعاـ نفسة  اما مدرسي المغة االنكميزية فقد بمغت نسبتيـ ٜبنسبة المدرسات البالغة 
% لمعاـ نفسو , بعد اف ٕٚمقارنة بنسبة المدرسات البالغة  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔالعاـ الدراسي 

%  ٕٛ( مقارنة بنسبة المدرسات البالغة  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ% لمعاـ الدراسي )ٕٚانت نسبتيـ ك
 لمعاـ نفسة 



اما النسبة لممواد العممية كمادة الطميعات , ومادة الرياضيات عمى حساب مادة الفيزياء فاف  – ٖ
مت االعواـ الـ الفيزياء  فاف معدؿ الزيادة كاف يميؿ لصالح لممدرسات عمى حساب المدرسيف طي

( فقد بمغت نسبة المدرسات لمادة الطبيعيات    ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ( )  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالدراسية ) 
% لنفس العاـ , بعد ٜٙ% في حيف كانت نسبة المدرسيف ٖٔ( ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔفي الدراسي ) 

( مقارنة بنسبة المدرسيف ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ% في العاـ الدراسي ) ٕٕاف كانت نسبة المدرسات 
 – ٖٜٚٔ% في العاـ الدراسي ) ٕٗما المدرسات مادة الرياضيات فقد بمغت نسبتيف %  اٛٚ

% في العاـ ٖٔ% لمعاـ نفسو بعد اف كانت نسيتيف ٛ٘( مقارنة بنسبة المدرسيف البالغة  ٜٗٚٔ
% لمعاـ نفسو , اما بالنسبة ٜٙ(  مقارنة بنسبة المدرسيف البالغة  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالدراسي ) 

مقارنة  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ% وفي العاـ الدراسي ٖٔفيزياء فقد بمغت نسبتيف لمدرسات مادة ال
% في العاـ ٛٔ% لمعاـ نفسو , بعد اف كانت نسبتيف ٜٙبأعداد المدرسيف البالغة نسبتيـ 

 % . ٕٛ( مقارنة بنسبة المدرسيف البالغة  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالدراسي ) 

مبلؾ التعميـ الثانوي فقد تنوعت مابيف اما بخصوص التحصيؿ الدراسي لمييأة التدريسية لم      
حاصميف عمى شيادة البكالوريوس بنوعييا البكالوريوس التعميمي ,والبكالوريوس العاـ ويقصد 
بالبكالوريوس التعميمي المدرسيف الذيف  تخرجوا مف اقساـ كمية التربية بمختمؼ اختصاصاتيا اما 

اص عاـ غير محدد كما تضمف كادر البكالوريوس العاـ فيـ خريجي كمية التربية باختص
المدارس الثانوية عدد غير قميؿ مف حممة شيادة الدبمـو العاـ وىـ خريجي المعاىد ودور 
المعمميف  ولـ يكونوا مختصيف بالمواد الدراسية االتية: )مادة االنكميزي, و الرياضيات, والكيمياء 

وا بتدريس مادة بعينيا مثؿ مادة ,والفيزياء ( وكذلؾ حممة الدبموـ التعميمي والذيف اختص
 (ٕٖٗ)الرياضيات ,  والمغة االنكميزية ,  والكيمياء , والفيزياء

 

                                                           
 .  ٕٚٔٓ/ٕ/٘ٔ, مقابمة اجرىا الباحث , ت     ٜٙٗٔ/ٙ/ٕٔسميـ احمد ىاشـ ,  الموسوي  ـ / في  -((ٕٖٗ



عضاء الييأة التدريسية لمدارس التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ أ( يبيف عدد  ٕٛجدوؿ )       
 (ٖٖٗ) ٖٜٚٔ - ٜٛٙٔ بحسب الشيادة والجنس

بكالوريوس  ماجستير  اخرى  المجموع  السنة 
 عاـ  

بكالوريوس 
 تعميمي 

 دبمـو تعميمي  دبمـو عاـ 

 مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  مدرسة  مدرس  
ٜٔٙٛ – 
ٜٜٔٙ  

              

ٜٜٔٙ –
ٜٔٚٓ 

ٗٔٚ ٔ٘ٛ ٕ٘  ٕ  ٖ٘ ٔٚ ٕ٘ٛ ٕٜٔ ٚ ٔ ٗ٘ ٔٔ 

ٜٔٚٓ – 
ٜٔٚٔ 

ٗٚٙ ٔٚٚ ٔ٘  ٔ  ٚٙ ٕٔ ٖٖٙ ٔ٘٘ ٘ ٔ ٖٗ ٜ 

ٜٔٚٔ – 
ٜٕٔٚ  

ٖ٘ٓ ٜٜٔ ٔٗ    ٖٔٓ ٕٕ ٖٚٙ ٜٔٙ ٕ ٕ ٖ٘ ٙ 

ٜٕٔٚ – 
ٜٖٔٚ  

٘ٗٙ ٕٖٔ ٙ   ٕ ٔ  ٔٓٔ ٕٙ ٖٛٗ ٔٙٓ ٚ ٕ ٗٚ ٘ 

ٜٖٔٚ – 
ٜٔٚٗ 

٘ٙٗ ٕٗٚ ٔٓ  ٕ   ٔ٘ٗ ٕٙ ٖٙٓ ٜٔٙ ٘  ٖ٘ ٔٗ 

 عدد الياجم مف%ٚٙ قدرىا نسبة يمثموف كانوا التعميمي البكالوريوس شيادة حممة مف تبيف      
 الجدوؿ مف يتضح كما%(  ٖٖ)  المدرسات ونسبة ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ الدراسي لمعاـ الكادر
 ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ في نسبتيـ وبمغت المدرسات مف اعمى المدرسيف عدد اف اعبله
 مف عمى المدرسيف عدد وبقي%   , ٖٖ المدرسات وعدد  لمكادر االجمالي العدد مف% ٙٚ

 اقؿ عدده فكاف العاـ البكالوريوس شيادة حممة اما  ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔ لسنيفا طواؿ المدرسات
 سنة مف التدريسيف اجمالى مف% ٖٔ نسبييـ بمغت التعميمي البكالوريوس شيادة حممة مف

 العاـ في نسبتيـ وبمغت المدرسات اعداد عمى المدرسيف عدد تفوؽ مف ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔ
 التعميمي الدبمـو الشيادة حممة اما االجمالي العدد مف% ٛٙ قرابة ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي
 اخذت وقد%  ٕٓ والمدرسات  ٜٓٚٔ  – ٜٜٙٔ الدراسي لمعاـ% ٓٛ قدره نسبة يمثموف
 المدرس ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ الدراسي العاـ في نسبتيـ بمغت اف الى تدريجياً  تنخفض اعداىـ

                                                           
 – ٜٓٚٔ, ص   ,  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ,  ٜ٘, ص ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي )  -((ٖٖٗ

 .  ٔٗٔ, ص ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ,   ٚٗٔ, ص ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ,   ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔ,  ٕٚٔ, ص ٜٔٚٔ



 نسبتيـ فكانت العاـ ـالدبمو  لحممة بنسبة اما الكادر اجمالي مف%  ٜٕ المدرسات و% ( ٔٚ)
 اكثر المدرسيف عدد وكاف الكادر اجمالي مف% ( 6ٚٔ)  ٜٓٚٔ – ٜٜٙٔ الدراسي العاـ في
 الدراسي العاـ في( ٜ) المدرسيف عدد فكاف البلحقة السنوات في تذبذبة وقد المدرسات مف

 مدرس .(  ٚ) و مدرسة(  ٕ)  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ

انوي في الريؼ والحضر وعدد الطمبة والكادر لمسنوات  ( يبيف عدد مدارس التعميـ الثٜٕالجدوؿ )
(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ(/)ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ ) (ٖٗٗ) 

 السنة

 

المنطقة
 عدد الطمبة عدد المدرسيف عدد المدارس 

 بنوف بنات مجموع مدرس مدرسة  مجموع بنوف بنات مجموع

ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ 

الريؼ
 

ٕ ٔ ٔ ٔٙ ٜ ٚ ٔٗٗ ٖٙ ٛٔ 

ٜٕٔٚ – ٜٖٔٚ ٙ -  ٙ ٕ٘ -  ٕ٘ ٔٓٔٗ ٕ٘ ٜٕٙ 

ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ ٗ -  ٗ ٗ٘ -  ٗ٘ ٖٛٔ ٘٘ ٚٚٙ 

ٜٔٚٔ – ٜٕٔٚ 

لا
ضر

ح
 

ٗٚ ٔ٘ ٖٕ ٖٚٔ ٜٔٓ ٕٖ٘ ٕٔٗٔٙ ٖٜٖٕ ٜٔٓٔٗ 

ٜٕٔٚ – ٜٖٔٚ ٗ٘ ٔٚ ٕٛ ٕٚ٘ ٕٖٔ ٜٗٗ ٔٗٗٛ٘ ٖٗٗٚ ٖٔٓٔٛ 

ٜٖٔٚ – ٜٔٚٗ ٗٛ ٔٚ ٖٔ ٚٙٙ ٕٗٚ ٜ٘ٔ ٜٔٙٔ٘ ٕٗٙٓ ٔٔ٘ٚ٘ 

اكثر مف عدد المدارس في الريؼ في  عبله أف عدد المدارس في الحضر كانتأنبلحظ مف الجدوؿ 

ي ف البنيف والبنات أف الفارؽ كاف واضحًا بيف عدد مدارس و ( ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالعاـ الدراسي )

أما في الريؼ فقد كانت مدارس الذكور  بنات ضعؼ مدارس ال بنيفالحضر إذ كانت عدد مدارس ال

لى لوجود عف المدارس إ ( ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔر التقرير االحصائي في سنة )يتساوي مدارس البنات يش

                                                           
 الجدوؿ مف اعداد الباحث بأالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  -((ٖٗٗ



( مدارس ,وكاف جميعيا ٙ(مدرسة في الريؼ وفي العاـ البلحؽ بمغ عدد المدارس في الريؼ )ٕ)

 (ٖ٘ٗ)مدارس لمبنيف 

( فقط وكانت ايضًا لمبنيف فقط ٗ( انخفض عدد ىذه المدارس الى )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔوفي عاـ )     

(ٖٗٙ  ) 

-ٖٜٚٔارتفع عددىا فأصبحت في العاـ الدراسي ) دأما مدراس التعميـ الثانوي في الحضر فق       

( مدرسة بينما انخفضت مدارس ٚٔ( مدرسة , إذ ارتفَع عدد مدارس البنات فأصبح )ٛٗ) (ٜٗٚٔ

وبالنسبة لعدد أعضاء الكادر التدريسي لمدارس التعميـ  (ٖٚٗ)( مدرسة فقط ٖٔالبنيف فأصبحت )

 مع وجود فارؽ كبير بيف المدرسيف والمدرسات .الثانوي في الريؼ والحضر فقد شيد زيادة مستمرة  

أما في الريؼ فقد كاف عدد الكادر قميؿ جدًا مقارنًة بأعداد الكادر في مدارس الحضر عممًا إف عدد 

 ( كاف اكثر مف عدد المدرسيف  .ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔالمدرسات في الريؼ لمسنة )

فقط  لمدرسيف في الريؼ عمى ا  التدريسي أما في السنتيف البلحقتيف فقد اقتصر الكادر       

النعداـ مدارس البنات في تمؾ المناطؽ ,وقد انخفض الكادر في مدارس الريؼ في العاـ الدراسي 

( , ٕ٘(مدرسًا بعدما كاف )٘ٗ( عف العاـ السابؽ لو إذ اصبح عدد المدرسيف )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

( في عاـ ٗ) ( الىٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)( في عاـ ٙخفاض عدد المدارس مف )والسبب يعود الن

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ ). 

الطمبة في الريؼ والحضر فقد شيد طمبة الحضر زيادة عددية مستمرة مع  وفيما يخص أعداد      

وجود فارؽ كبير بيف البنيف والبنات أما في الريؼ فقد كاف عدد الطمبة قميؿ جدًا مقارنًة بطمبة مدارس 
                                                           

 .  ٜٗص ( :ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ) عاـ لمالتقرير السنوي  وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي ,  -((ٖ٘ٗ
 ٜٙ( :ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔالتقرير السنوي لعاـ )وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ   , قسـ االحصاء ,   -((ٖٙٗ
 .ٜٙ, قسـ االحصاء , التقرير السنوي, ص  وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي -((ٖٚٗ



( إذ بمغ عددىـ ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالدراسي ) الحضر وكانت اعمى نسبة لطمبة مدارس الريؼ في العاـ

( طالب وطالبة وانخفض عددىـ في العاـ الدراسي البلحؽ بسبب انخفاض عدد المدارس كما ٗٔٓٔ)

( / ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔاو مدارس مختمطة لمعاميف الدراسييف ) البنيفبقًا وبرغـ عدـ وجود مدارس ذكرنا سا

ود طالبات في الريؼ بمغ عددىف في عاـ ( اال إف التقارير االحصائية تشير الى وجٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

 ( طالبة , ٘٘( بمغ عددىف )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( طالبة وفي عاـ )ٕ٘( )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)

نستدؿ مما تقدـ اف خدمات التعميـ الثانوي في الريؼ كانت ال ترتقي لممستوى المطموب كما         

( وبقَي ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ( /)ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔانيا كانت معدومة خبلؿ السنوات )

( ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( /)ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔمستوى الخدمات في الريؼ خجواًل في السنوات البلحقة )

( ولـ تكف الجيود التي بذلتيا الجيات المختصة ذات تأثير ممحوظ عمى واقع الريؼ ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ/)

                                                    أماـ ابناء الريؼ وتقميؿ الفارؽ بينيـ وبيف ابناء الحضر .       مف اجؿ تذليؿ الصعوبات 

  8524 – 8591مابين  مدةلمحافظة بابل لم واقع البنايات المدرسية لمدارس التعميم الثانوي

لجيات مع االتربية  وزارة بنية التابعة لألاو  ,ارس الثانويةبنية المدأبنية بمتابعة قاـ قسـ األ           
ما حاولت ك ٜٗٚٔ – ٜٔٚٔمنياج االستثماري لمسنوات الريع كذلؾ متابعة ليذه المشا ةالمنفذ

المدارس االبتدائية والثانوية مف خبلؿ تشيد ابنيية مدرسية جديدة وتحديد  بيف المديرية فؾ االزدواج 
 دينار ( 6ٜٓٓٓ٘ٛٗتنسيؽ مف الجيات المختصة وبمغت التقديريات المالية ) الالكمفة المالية ليا ب

االبنية لمدارس المتوسطة واالعدادية , وقدرة المخصصات لمحافظة بابؿ                         ألنشاء
 ( ٖٛٗ) لمفترة الزمنية اعبله  دينار ( 6ٖٜٖٙٗٗ) 

تطور كبير عمى واقع البنايات المدرسية لمتعميـ الثانوي خبلؿ مدة البحث لذا بقيت   لـ يطرأولكنة         
والثانوية تعاني مف مشاكؿ في البنى التحتية خصوصًا المدارس التي  ,عداديةواال, المدارس المتوسطة 

بُنِيت منذ فترة طويمة . يضاؼ الى ذلؾ انعداـ التخطيط السميـ الذي يبلئـ متطمبات وغايات ىذه المرحمة 
                                                           

 .  ٖٗفخري عزيز العقابي , المصدر سابؽ , ص -((ٖٛٗ



اطات ,حيث اف اغمب البنايات المدرسية كانت ال تتوفر فييا المساحات الكافية لممارسة االلعاب والنش
الرياضية ,فضبًل عف وجود مدارس اخرى تنعدـ فييا الحدائؽ المدرسية باإلضافة الى إف الخدمات 
االخرى كانت بالمستوى المتدني وبالرغـ مف جيود مديرية تربية بابؿ المبذولة والجيات الساندة ليا اال 

 ( ٜٖٗ)ي حقبة الستينيات .إف واقع البنايات المدرسية لمتعميـ الثانوي بقي مماثبًل لما كاف عميو ف

عماؿ التي قامت بيا مديرية التربية بالتنسيؽ مع جيات تربوية ألويمكف رصد بعض الجيود وا         
ننا نبلحظ إف عدد البنايات أ خرى االّ أعادة بناء مدارس ا  اخرى مف اعماؿ ترميـ ,وتأسيس مدارس و 

-ٖٜٚٔ( /)ٜٜٚٔ-ٜٛٙٔلسنوات الدراسية مف)المدرسية لـ يكف مطابقًا لعدد المدارس وزيادتيا خبلؿ ا
( إذ بقيت مشكمة الدواـ المزدوج قائمة طيمة ىذه الفترة في حيف لـ تسجؿ التقارير االحصائية سواء ٜٗٚٔ

( ,إذ كاف ىناؾ بنايتيف تشغؿ كؿ واحدة منيا ثبلث ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔحالة واحدة لمدواـ الثبلثي ,في عاـ )
  (ٖٓ٘)مدارس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .  ٕٙعبد عاصـ واخروف , المصدر السابؽ  , ص  -((ٜٖٗ
 .  ٕٚ, ص  نفسة المصدر عبد عاصـ واخروف  ,  -((ٖٓ٘



 

 



( في حيف ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔإف الدواـ الثبلثي كاف مقتصرًا عمى العاـ الدراسي ) الجدوؿ  مف تبيف 
ظؿ الدواـ المزدوج طيمة السنوات المذكورة في الجدوؿ اعبله , وقد تفاوت مف سنة الى اخرى  اال 

( إذ بمغ عدد ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔإنيا استمرت بالزيادة الطفيفة وبمغت اعمى نسبة لو في العاـ الدراسي )
 اتضح                        البنايات المدرسية  عائديوف ( مدرسة ,اما عٖٔنايات المدرسية ذات الدواـ المزدوج )الب

مف الجدوؿ اعبله إف اغمبيا كانت بنايات حكومية , في حيف اقتصر عدد البنايات المتبرع بيا عمى 
فقد تفاوت عددىا طيمة  ,( بالنسبة لمبنايات المستأجرةٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالسنتيف)

( إذ ال توجد فييا بنايات مستأجرة والسبب يعود الى الجيود المبذولة مف ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔىذه المدة )
قبؿ الجيات المعنية السيما مديرية التربية في محافظة بابؿ في بناء بنايات جديدة والتخمص مف 

ف بمثابة بناية متكاممة لمؤسسة البنايات المستأجرة التي ال يمكف في اي حاؿ مف االحواؿ اف تكو 
تربوية تؤىؿ النشئ الجديد وتنمي الموارد البشرية بما ينسجـ مع السياسة التربوية التي تبنتيا وزارة 

ات التربوية لـ تزود الباحث بأي يالتربية وفيما يتعمؽ بممكية البنايات المدرسية فالمصادر واالحصائ
اما السنوات البلحقة  ( , ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( / )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔيف )معمومة عف العاميف الدراسي

فيبلحظ مف الجدوؿ اعبله إف عدد المدارس االصمية أخذت بالتزايد حيث بمغ عددىا في عاـ 
( ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( مدرسة اصمية , في حيف بمغ عددىا في العاـ الدراسي )ٛٔ()ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ)
إذ اخذ عددىا يتناقص فبعد  ( مدرسة, اما المدارس الضيؼ فعمى العكس مف المدارس االصميةٕٖ)

عدد يفوؽ عدد المدارس االصمية ( مدرسة , وىذا الٕٚ( )ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔإف كاف عددىا في عاـ )
وىذا يؤكد عمى الجيود المبذولة مف قبؿ  , ( مدرسة ٕٓ( )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔفي عاـ ) عددىاأصبح 

ربوي فيما يخص البنى ي والتة المحمية في تطوير المستوى التعميمرية التربية في المحافظة واإلدار مدي
 وعف الحالة العمرانية ليذه المدارس فأف اغمب مدارس التعميـ الثانوي كانت صالحة لسيرالتحتية . 
فييا مقارنًة بالمدارس التي لـ تكف صالحة والتي اخذ عددىا ينخفض  ية التربوية التعميم العممية 

( مدارس فقط , وفي العاميف ٖددىا )( كاف عٜٜٙٔ-ٜٛٙٔتدريجيًا سنة بعد سنة , ففي سنة )
( مدرسة , في كؿ ٔ( انخفض عدد تمؾ المدارس الى )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ(/)ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالدراسييف )

المذكوريف فضبًل عف وجود مدارس اخرى كانت بيا حاجة الى الترميـ , الدراسيف مف العاميف 
 لتخصيصات المالية المرصودةنبلحظ مف الجدوؿ إف ىذه المدارس أخذ عددىا بالتزايد نظرًا لقمة ا

(فقط لمعاـ ٕالثانوية التي بحاجة الى ترميـ ) المدارس كاف عددقد ف لترميـ مدارس التعميـ الثانوي ,
, (  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔ( مدارس في العاـ الدراسي ) ٛ( أصبحت ) ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔالدراسي )



حدة كانت مبنية مف الحجر وكانت اغمب مدارس التعميـ الثانوي مبنية مف الطابوؽ سوى مدرسة وا
وفيما يخص تصميـ تمؾ االبنية كاف عدد البنايات المصممة  ( ,ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔفي العاـ الدراسي )
( ٕٖ()ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( مدرسة فأصبح عددىا في عاـ )٘ٔ()ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔمدارس في عاـ )

 .  مدارسكمدرسة , اي جميع البنايات اصبحت مصممة 

 لثانويالنشاط المدرسي لمدارس التعميم ا

تميز النشاط المدرسي لمدارس التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ بالتنوع ما بيف نشاطات تمثيمية           

ومسرحية ونشاطات كشافة وسفرات اضافًة الى النشرات المدرسية التي كانت تصدرىا المدارس والتي كانت 

بًا لتنمية مواىب نيا تمثؿ ميدانًا خصأتيـ وتوجيا آرائيـتعد مظير تربوي ايجابي يسمح لمطمبة لمتعبير عف 

-ٜٛٙٔبداعاتيـ كما كاف لمجمعية التعاونية نشاطات متعددة طواؿ السنوات الدراسية )إالطمبة وتنمية 

ٜٖٔٚ )(ٖ٘ٔ )   

 بتحمؿ جديريف صالحيف مواطنيف ليكونوا متكامبل ا اعداد الفتياف اعداد الى الكشفية الحركة تىدف      

 التضحية روح وبث اجساميـ وتقوية نفوسيـ وتيذيب عقوليـ بتربية  وذلؾ.  المستقبؿ في ةالمسؤولي اعباء

ثر تربوي كبير مجالس االباء والمدرسيف أومف النشاطات المدرسية الميمة التي ليا ,  والوالء لموطف والفداء

ع اقامة ارس لـ تستطبعض المدأف  كما مف رغـعمى الوالتي شيدت تطورًا ممموسًا خبلؿ المدة المذكورة و 

 بإقامةاعدادىا اخذت باالزدياد حتى الزمت مديرية التربية في محافظة بابؿ كؿ مدرسة  ولكفىذه المجالس 

رشديف مقؿ في العاـ الدراسي ووجية المشرفيف و الوالمدرسيف ولو لمرة واحدة عمى األ لئلباءمجمس 

                                                           
-ٜٜٙٔ, )ٓٓٔ(:ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي )وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ ,   – ((ٖٔ٘

ٜٔٚٓ( :)ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ :)ٖٖٔ( ,ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ(, :)ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ:)ٔ٘٘(,ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ:)ٔ٘ٓ . 



كؿ التي تعاني منيا الطمبة والبحث عف حموؿ ليا التربوييف لتبادؿ الخبرات وتسميط الضوء عمى اىـ المشا

 .  ولـ تقتصر النشاطات المدرسية عمى النشاطات المذكورة أنفًا انما كاف ىنالؾ نشاطات اخرى( ٕٖ٘)

  -ومف اىـ المشاركات التي ساىمت بيا مديرية تربية بابؿ عبر مدارسيا الثانوية وىي : 

 .ٕٜٚٔفي بغداد سنة  الثانوية لممدارس التشكيمية الفنوف ضمعر  االولى الجائزة عمى المديرية حصمت – ٔ

 .  الفنية والفعاليات االناشيد تدريب يتولى مدرس قطاع لكؿ ونسبت قطاعات تسع في المحافظة مدارس وزعت – ٕ

 .  ٕٜٚٔ/  ٖ/  ٕ في وافتتح والثانوية المتوسطة لممدارس التشكيمي لمفف معرضا اقامت – ٖ

 (ٖٖ٘)  ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔ النشاط المدرسي في المدارس الثانوية في محافظة بابؿ ( يبيفٖٔجدوؿ رقـ )

 كشافة   فرؽ  السنة 

 ومرشدات 

 مجمس االباء المدرسية جمعية النشرات اونية تع جمعية  جمعية سفرات فرؽ تمثيؿ 

 والمدرسيف 

 نشاطات اخرى

ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ ٕٔ ٖٙ ٖٚ ٛ ٕٜ ٔٛ ٛ 

ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ ٕ٘ ٖٔ ٖٕ ٔٚ ٗٗ ٕٜ ٜ 

ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ ٕ٘ ٖٔ ٖٕ ٔٚ ٗٗ ٕٜ ٜ 

ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ ٕ٘ ٕٗ ٗٚ ٔٙ ٗٙ ٖٓ ٔٗ 

ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ ٖ٘ ٕٗ ٗٙ ٜ ٗٛ ٖٗ ٕٔ 

ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ ٗٙ ٗ٘ ٕ٘ ٔٓ ٜٗ ٜٗ ٔ٘ 

 نستنتج مف الجدوؿ اعبله ما يمي :
                                                           

-ٜٛٙٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي )وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي ,  -  ((ٕٖ٘
 ٘٘ٔص(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ(,)ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ),ٖٖٔ,ص(ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ()ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ),ٓٓٔص(ٜٜٙٔ

 . ٓ٘ٔص (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,)
-ٜٜٙٔ, )ٓٓٔ(:ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔت )الجدوؿ  مف اعداد الباجث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي لمسنوا -((ٖٖ٘

ٜٔٚٓ( :)ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ :)ٖٖٔ( ,ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ(, :)ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ:)ٔ٘٘(,ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ:)ٔ٘ٓ . 

 



لى االىتماـ إويعزى ذلؾ  ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔنشاطات فرؽ الكشافة كانت بتزايد مستمر طيمة السنوات  فّ إ - ٔ
لتو مديرية التربية في بابؿ السيما قسـ النشاط المدرسي الذي ساىـ في تنفيذ البرامج والخطط الذي بذ

شراؾ اكبر عدد ممكف مف المدارس والطمبة إلى إالسنوية لفرؽ الكشافة والمرشدات واالشراؼ عمييا والسعي 
 في ىذه النشاطات .

د مستمر مف حيث عدد النشاطات السنوية زديافي اخرى أللتمثيؿ المدرسية كانت ىي انشاطات فرؽ ا - ٕ
 حيث استمرت باالرتفاع وقد نالت اىتمامًا كبيرًا مف قبؿ الجيات التربوية والمعنييف بيذا النشاط .

لطمبة عمى االشتراؾ بيا وتشجيع ا ,كاف لجمعية السفرات المدرسية حضورًا الفتًا في تنظيـ السفراتو  - ٖ
 طواؿ السنوات المذكورة . عدد السفرات المدرسية فعولذا ارت

ولى اف السنوات األ عمى الرغـ مفما جمعية النشرات المدرسية فقد شيدت تطور كمي ونوعي أ  - ٗ
اقتصرت عمى مدارس المركز وبعض المدارس االخرى في االقضية ثـ ازداد عددىا فأصبحت اغمب 

رات المدرسية ذاتيا وكذلؾ المدارس تصدر عنيا نشرات مدرسية وكانت تخضع لتقييـ ومتابعة االدا
 المشرفيف المختصيف بالنشاط المدرسي.

ىمية أازداد عدد مجالس االباء والمدرسيف بعد التأكيدات التي صدرت مف مديرية التربية في بابؿ عمى  - ٘
-ٜٛٙٔىذه المجالس ودورىا التربوي الفعاؿ لذا شيدت اعدادىا نموًا متزايدًا طيمة السنوات الدراسية )

ٜٖٔٚ) 

 (  8524 – 8591النشاط الرياضي لممدارس التعميم الثانوي ) 

 مديرية  لما كاف لمنشاط الرياضي دورًا كبيرًا في تنمية العقمية والجسمية فقد وضعت  فقد وضعت        

 مناىجالبرامج الكفيمة بتطوير لنشاط الرياضي لممدارس كافة مراحميا واحتطت ال العامة الرياضية التربية

 اوقات واستثمار المجتمع بناء في لممساىمة واعدادىـ المدرسي الشباب رعاية في ياضوئ عمى تسير شاممة

 والفكر التنظيـ وحدة مف اطار في العمؿ حب فييـ ويحفز مواىبيـ ويصقؿ كيـ مدار يمني بما فراغيـ

 حيويا دورا وتمعب مبةالط فراغ اوقات مف الكثير تشتغؿ المختمفة بنشاطاتيا  الرياضية فالتربية,  اليادؼ

 وتحمؿ المبادرة روح فيو مسمية الحرة الطالب الشخصي الكامؿ والتطور لمنمو عامبل الوقت ىذا يجعؿ



 منو ومكونة واالخوة والنزاىة والنيؿ التضامف شعور فيو موقظة جماعتو مع الطيب والسموؾ المسؤولية

,  ناحية مف ىذا واالجتماعية المدرسية النظمةوا بالقوانيف تاـ باخبلص ممتزما المجتمع في حيويا عنصر

 طريؽ عف بالمسؤولية واالحساس القيادة عمى ةالقدر  فيو تنمي لمرياضة فممارستو االخرى الناحية ومف

 وتنشيط الحركة في والرشاقة العضمي التناسؽ الجسـ تكسب انيا كا المختمفة الرياضية االلعاب في مشاركتو

 الدراسات في والتقدـ التطور الى تؤدي التي الذىنية القابمية فتزداد الدماغ بتنشط حيث الدموية الدورة

 والعاىات التشوىات مف الجسـ يخمص منتظـ منياج ضمف المختمفة التماريف ممارسة اف كما,   النظرية

 التربية اىمية تتضح ىذا ومف الدرس غرؼ داخؿ الصحيحة غير الجمسة جراء التبلميذ تصيب قد التي

  . البدني االعداد في واىدافيا اضيةالري

 (ٖٗ٘) ٜٗٚٔ – ٜٛٙٔ ( يبيف النشاط الرياضي في المدارس الثانوية في محافظة بابؿٕٖجدوؿ)

 اخرى العاب اولمبية كرة القدـ كرة السمة كرة الطائرة كرة المنضدة السنػػػػػػػة     

ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ ٖٕ ٖٕ ٕٛ ٕٗ ٕٖ ٕٓ 

ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ ٖٕ ٗٓ ٖٛ ٕٜ ٕٕ ٔ٘ 

ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ ٕٔ ٕٜ ٔ٘ ٕٜ ٙ ٕ 

ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ ٗٗ ٗٚ ٖٛ ٖٕ ٖٖ ٕٔ 

ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ ٗٗ ٗٚ ٗٓ ٖٔ ٖ٘ ٕٖ 

ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ ٗ٘ ٘ٔ ٖٗ ٖ٘ ٖٚ ٕٗ 

         

 

 

                                                           
, (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي لمسنوات )   -((ٖٗ٘
 ٖ٘ٔصٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ, )ٖٖٔ ص(ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ) ٕٖٔ, ص (ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ, )ٓٓٔص



 يتضح مف الجدوؿ اعبله ما يمي: 

ف جميع النشاطات الراضية لمدارس التعميـ الثانوي في محفظة بابؿ شيدت زيادة كمية مستمرة تفوؽ إ - ٔ
السنوات التي سبقت مدة البحث وىذا يؤكد مدى االىتماـ الذي حضت بو الرياضة المدرسية بسبب  بزيادتيا

 التشجيع والمتابعة المستمرة مف قبؿ دائرة النشاط الرياضي في مديرية تربية بابؿ واالدارات المدرسية .

ا في ذلؾ المنضدة ثـ ولى مف حيث عدد المشاركات تمييالطائرة قد حازت عمى المرتبة األ ف العابإ - ٕ
السمة ويعود السبب في ذلؾ الى اف ىذه االلعاب كانت تمارس مف قبؿ الجنسيف بشكؿ اوسع مما عميو في 

في تمؾ المدة وتأتي المشاركات االولمبية بعد كرة القدـ  بنيف كانت ىذه المعبة تقتصر عمى الكرة القدـ أذ 
  ى . مف حيث عدد المشاركات تمييا نشاطات رياضية اخر 

  8524 – 8591المكتبات المدارس التعميم الثانوي 

وجاءت ىذه  ٜٛٙٔتموز  ٚٔبعد انقبلب  وضعت سياسة جديدة لمنظاـ التربوي في العراؽ      
ال السمطة وتوجياتيا فقد تـ مصادرت  الكتب مف المكتبات المدرسية التي  لؤلىداؼ فقة السياسة موا

ض المؤلفات التي كتبات المدرسية تعاني مف نقص ممحوظ في بعصبحت المأتتفؽ مع فمسفة الدولة و 
والوسائؿ التعميمية وفؽ ,وبعد استحداث مديرية الكتب والمناىج  ,مالي والشيوعيتخص الفكر الرأس
لة عف المكتبات المدرسة مف خبلؿ و صبحت المديرية ىي المسؤ أ ٕٜٚٔلسنة  ٖٔنظاـ الوزارة المرقـ 

في  تعميمات الى مديريات التربيةالتعميمات و ال مف در ىذا القسـ عددفييا وقد اصقسـ المكتبات 
المحافظات كاف الغرض منيا رفع مستوى الخدمات في المكتبات المدرسة وتطوير العامميف فييا كما 

لمثؿ االزمة سبوع المكتبة المدرسية في كافة مدارس العراؽ ووضعت الخطط أقامت أوجو المكتبات 
سبوع المكتبة  ( رية تربية بابؿ احتفااًل سمي )اىذه التوجييات فقد اقامت مدي كذا احتفاالت وفؽى

وقامت بتشكيؿ لجاف مختصة مف كوادر المديرية ووزعتيـ عمى الوحدات االدارية في المحافظة كما 
 وجيت بتشكيؿ لجاف مدرسية وتـ تحديد  مياـ  ىذه المجاف بما يمي : 

عتيا مف قبؿ الطالب وماىي المواضيع التي يرغب الطالب احصاء عدد الكتب التي تـ مطال – ٔ
 .بقرائتيا 

وقت لوقت المناسب لممطالعة بالنسبة لبياف الفوائد التي يحصؿ عمييا الطالب مف المطالعة وا – ٕ
 الطالب . 

 .وضع جوائز لمفائزيف مف المشاركيف في المسابقة  – ٖ



المدارس التي ادخمت فعاليات مكتبات مع ذكر ال ةلى مديريإسبوع ر مفصؿ عف ىذا األ_رفع تقريٗ
مجاؿ تطوير الكوادر عقدت وفي ,  ونموذج لممدارس االخرى ةتكوف قدو في ىذا السباؽ ل ةجديد
كذلؾ تنظيـ دوره   ةالميني لرفع كفائتيـ  ةلممشرفيف عمى المكتبات المدرسي ةيبيتدر  تدورا  ةالمديري

مف ضمنيا  ةف المعمميف مف المحافظات المجاور د مبغداد اشترؾ فييا عد ةلممعمميف في محافظ
ليف عنيا و والمسؤ قدت دورات اخرى في المحافظات  لممشرفيف عمى المكتبات عمحافظو بابؿ كما ال

ات رييسة الكتب وتصنيفيا وطمبت مف مدمف شرح طريقة دوي لفير ضكراسا يت يرية كما قدمة المد
  (ٖ٘٘)مدارسفي المحافظات تعميميا عمى كافة ال  ةالتربي

(يبيف عدد مكتبات المدارس الثانوية وعدد االستعارات واالشخاص المسؤوليف عف المكتبة ٖٖجدوؿ رقـ)

 (ٖٙ٘)ومشتمبلت المكتبة وعدد الكتب والمجبلتئسؤ 

 

 السنػػػػػػػػة

 

 

 عدد

 المكتبات

 عدد الكتب والمجبلت مشتمبلت المكتبة الشخص المسؤوؿ عدد االستعارات

  مجموع

 خارجية

 

 داخمية

 

مدرس 

 متفرغ

مدرس 

 غير

 متفرغ

 

عدد 

 المناضد

 

 عدد الكرسي

 

عدد 

 الخِزانات

 

 عدد

 المراوح

 

 المجموع

 

 لغات

 اخرى

 

 بالمغة

 العربية

ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ ٖٖ          ٜٖٔٙٛ   

ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ ٖ٘          ٕٔٛٔٙ   

ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ ٗٓ          ٕٜٙٙٔ   

ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ ٖٖ          ٕ٘٘ٛٛ   

ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ ٜٗ ٖٖٗٓ٘ ٔٗٚٚٙ ٕ٘ٚ٘ٚ   ٖ٘ ٖٕٛ ٔٛٛ ٖٔ ٖٜٓٔٓ ٗٓٗٚ ٖٜٖٗٙ 

ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ ٗٔ ٕٕٜٚٙ ٕٕٖٓٗ ٕٖ٘ٓ٘ ٔٔ ٖٓ ٗٔ ٗٚٓ ٔٗٚ ٖ٘ ٖٕٜٛٛ ٛٙٔ ٖٕٖٓٚ 

                                                           
 .  ٚٗزيز العقابي , المصدر السابؽ , ص فخري ع -((ٖ٘٘
, ٔٓٔص(ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ: الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى  التقرير السنوي لعاـ الدراسي _)   -((ٖٙ٘
-ٖٜٚٔ,)٘٘ٔص(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ,) ص(ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ, )ٖٖٔ ص(ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ(: )ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)

 (. ٔ٘ٔص(ٜٗٚٔ



 نبلحظ مف الجدوؿ اعبله ما يمي:

بعد اخرى مع وجود تفاوت نسبي بيف ىذه السنوات إذ  ةعدد المكتبات لمتعميـ الثانوي اخذ يرتفع سن إفّ  -ٔ

اخرى تبعًا لظروؼ التطور التي شيدىا واقع المكتبات وتبايف  سنة وينخفض في ةاد العدد في سنيزد

 االىتماـ االداري مف قبؿ الجيات التربوية والمختصة بتطويرىا وزيادة عددىا .

( ففي ىذا العاـ ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔعدد المكتبات لمدارس التعميـ الثانوي بمغ اقصى حد لو في سنة ) فّ إ -ٕ

لكؿ مدرسة ثانوية مكتبة مدرسية ما خمى مدرستيف وىذا الفارؽ قميؿ قياسًا بالسنوات الدراسية صبحت أ

( اعمى نسبة لو فكاف عدد المدارس ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ( اذ بمغ الفارؽ في العاـ الدراسي )ٖٜٚٔ-ٜٛٙٔ)

 ( مدرسة .ٜٗ( مدرسة مف اصؿ )ٙٔالثانوية التي ليس فييا مكتبة )

تب التي احتوتيا المكتبات في بابؿ فيبلحظ انيا اخذت باالزدياد في سنوات معينة بالنسبة لعدد الك أماّ  -ٖ

, وذلؾ تبعًا لعدد المكتبات وقد انخفض عدد الكتب في العاـ الدراسي  ىنخفاض في سنوات اخر الوا

( مكتبات مدرسية وبمغت ٚ( كتاب عف العاـ السابؽ وذلؾ بسبب الغاء )ٕٛ٘٘(  الى )ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ)

عمى نسبة قياسًا بالسنوات االخرى أ( وىي ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( كتاب في العاـ الدراسي)ٜٖٔٓب )الكت عدد

( مكتبات ٛ( بسبب الغاء )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔالرتفاع عدد المكتبات في حيف انخفض عدد الكتب في سنة )

 مدرسية .

التربوية لـ  شيدت المكتبات اقبااًل جيدًا مف قبؿ الطمبة والكادر المدرسي وبرغـ مف اف االحصائيات -ٗ

-ٕٜٚٔ( اال إف العاميف الدراسييف )ٜٔٚٔ-ٜٛٙٔتشر الى عدد االستعارات في السنوات الدراسية )

مستمر وكاف المسؤوليف عف  بازدياد ( يشيرا الى اقباؿ الطمبة عمى المكتبات ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( / )ٖٜٚٔ

تباعًا تفرغ ومدرس غير متفرغ .المكتبات المدرسية في االعواـ الدراسية المذكورة ينحصروف ما بيف مدرس م

 لتوفر الكادر التدريسي في تمؾ المدارس . 

 



 ممدارس الثانوية التفتيش أالختصاصي ل

 جياز ليس  تموز ٚٔ في النظاـ تغيير  بعد التفتيش جياز  يكوف اف الى التربية وزارة سعت       
 جيازا اصبح انو,  التجسس شبو وبما قبةالمرا ساليببأ يؤمف ال انو كما وانتقاص تجريح جياز وال استعبلء
 في المساىمة عف يتقاضى وال بالتوجيو يخؿ ال الخبرات ويتبادؿ الفكرة ويناقش االخر الرأي يحتـر مفتوحاً 

  (ٖٚ٘) جوانبيا كؿ مف التربوية العممية  تحسيف تيدؼ التي ولنشاطات الفعاليات كؿ

 مع المقاءات وتنظيـ المدرسية والكتب الدراسية المناىج بتطوير(   التربوي االشراؼ)  التفتيش ساىـ      
 المسؤولة الجية الى دراستيا بعد لتقديميـ المقترحاتيـ وجمع رائيـأ لمناقشة اختصاصو حسب كؿ المدرسيف

 حينو في التربية وزارة مسؤولي كافة مف واسنادا دعما المقاءات تمؾ القت وقد,   وتنفيذىا اقرارىا اجؿ مف
 بأىمية  ٜٛٙٔ تموز ٚٔ انقبلب بعد العراقية الحكومة وضعتيا التي الجديد واالسس بالمبادئ  وايماناً 

 الثقة اساس  عمى  مبنياً   وارشادياً   توجيياً  جياز باعتباره  والتعميمية التربوية العممية في التربوي االشراؼ
 لعظـ مدركو امنيا بأىداؼ ومنمؤ  عناصر تزويده الى سعت فقد والميارات الخبرات وتبادؿ واالحتراـ

 قابميات مف واظيرت التعميـ ميمة بنجاح مارست ومف عريضة وتجارب طويمو خبره ذات,  مسؤولياتيا
وبمغ عدد  التربوي البناء في االساس حجر بحؽ تعتبر التي المسؤولية ىذه مثؿ تحمؿ تؤىؿ والكفاءات

 ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔتصاص في عاـ الدراسي مشرؼ اخ ٗٗالمشرفيف لممنطقة التي منظميا محافظة بابؿ 
 (ٖٛ٘) مشرؼ ومشرفو  ٔٚ  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔموزعوف عمى مختمؼ االختصاصات واصبح ىذا العدد 

  -:  ىي اقساـ عدة الى دوره التفتيش االختصاصي  وينقسـ 

 .  االداري التفتيش – أ

 .  الرياضية والتربية فنية -  عممية – ادبية – بانواعيا لممواد تفتيش – ب

  المدرسية المكتبات تفتيش – ج

 الداخمية  االقساـ تفتيش – د
 

                                                           
355

  321, المصدر سابق , ص  تربوي وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط ال -((

351
 322, المصدر نفسه , ص وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي   - ((



 المبحث الرابع 

 (8691-8691فً  محافظة بابل) مؤسسات اعداد المعلمٌن  واقع التعلٌم المهنً

  مينيالتعميم ال -أ 

 التعميم الزراعي  – 8  

دودة , إذ اف مح وزارة التربية في تحسيف مناىج المدارس الزراعية بقيت محاوالت        

المقررات الدراسية في تمؾ المدارس ظمت تعاني مف العمومية وانحصر االىتماـ في التأكيد عمى 

%( مف مجموع ساعات الدروس ٜٚنيا تشكؿ تقريبًا) إدروس االختصاص الزراعية والفنية إذ 

%( مف ٜ٘صبحت تشكؿ ساعاتيا حوالي )أالمقررة , كما اكدت عمى الدروس العممية التي 

لى وضع وحدات قياسية في االقساـ الزراعية إمجموع الساعات الدراسية االسبوعية مضافًا 

وتطوير الكفاءات البشرية وأعداد الكوادر التدريسية والتدريبية, مف اقساـ المدرسيف الزراعييف في 

كمية الزراعة جامعة بغداد , وكمية الزراعة في جامعة الموصؿ , وكميات اخرى قريبة مف 

 . (ٜٖ٘)( دورة تدريبية  ٔٔختصاص , كما قامت بأشراؾ منتسبي التعميـ الزراعي في )اال

لبلختصاصات في تمؾ المدارس فبقيت زراعية عامة في مجاالت االنتاج  أما بالنسبة        
, لكف سرعاف ما اتجيت الوزارة الى تحويؿ تمؾ المدارس الزراعية (ٖٓٙ)الحيواني والنباتي والبيطرة 

( ٔٔوأصدرت وزارة التربية قانوف رقـ ) ٜٔٚٔ/ٙ/ٚانتاجية نظرًا لحاجة الببلد ففي  الى مصادر
الخاص بالمدارس الزراعية االنتاجية ووفقُو تـ تحويؿ المدارس وعمى اثرِه تـ تغيير المنياج 

( الخاص بالمدارس الزراعية الى مدارس زراعية انتاجية ٔٔواصدرت وزارة التربية القانوف رقـ )
المتضمف تغييرًا  لممنياج الدراسية بما يكفؿ لمطالب التعرؼ عمى مشكبلت  ٜٔٚٔ/ٙ/ٚفي 

                                                           
 . ٜٕٓ, ٜٕٛ- ٕٚٛحكمت عبد اهلل البزاز واخروف ,التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص -((ٜٖ٘
ميـ والتدريب الميني لئلناث واثرىما عمى , التعٖ٘ٓٔوزارة التخطيط  , خطة بحوث الوزارة دراسة رقـ  -(  (ٖٓٙ

 .ٖٚ,صٖٜٜٔانتاجية المرأة ,بغداد ,ايموؿ ,



القطاع الزراعي وانعكاساتيا عمى اقتصاد البمد كما ييتـ بتحفيز الطالب عمى احتراؼ الزراعة 
عف طريؽ عرض أكثر مف فرصة عمؿ مربحة في القطاع الزراعي كما انو كاف مرنًا في اختيار 

طار العاـ لممنياج ونتيجة تطبيؽ المنياج الجديد ازداد عدد الحصص إلى المواضيع ضمف اإل
( حصة , ولضماف زيادة االنتاج بعد تحويؿ المدارس الزراعية الى انتاجية عممت الوزارة ٓٗ)

عمى زيادة األراضي الزراعية فضبًل عف زيادة المخصصات المالية وتوفير المكائف واآلالت 
 .( ٖٔٙ)الحديثة 

مت مديرية تربية بابؿ بتطبيؽ البرامج التعميمية الخاصة لمدارس التعميـ الزراعي قا       

واالىتماـ بالكادر مف خبلؿ اقامة الدورات التطويرية والتأىيمية السيما عمى االجيزة والمكائف 

ومف ناحية التطور الكمي  فقد شيد  الجديدة التي قامت الوزارة بتوريدىا الى المدارس الزراعية,

معاـ ل التدريسي لكادر شيد ا( ٕٖٙ)تعميـ الزراعي زيادة عددية متنامية لعدد الكادر والطبلب ال

واستمر عددىـ بالزيادة في السنوات  اً مدرس(ٗٔ)زيادة واضحة فقد بمغ  (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالدراسي )

إذ كاف عدد الكادر ,(ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ)اعمى ارتفاع لو في العاـ الدراسيالدراسية البلحقة وبمغ 

( / ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)تدريجيًا في العاميف الدراسييف  خذ باليبوطأفي حيف  مدرسًا  (ٖ٘ريسي)التد

-ٖٜٚٔوفي العاـ الدراسي) اً مدرس(ٖٔ( )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔذ بمغ عددىـ في )إ( ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

ومنسب عمى المبلؾ  دائـ بيفماالتدريسي  وع افراد الكادر( مدرس وقد تنٜٕ( بمغ عددىـ )ٜٗٚٔ
(ٖٖٙ ). 

                                                           
نزىت رؤوؼ الشالجي , التعميـ الصناعي والزراعي في العراؽ وبعض االقطار العربية دراسة مقارنة  - ((ٖٔٙ
 .ٗٚ-ٖٚ,بغداد,صٜٚٚٔ,

 .ٕٔٔوافاقُو المستقبمية في بابؿ ,مصدر سابؽ , ص ربية الت – ((ٕٖٙ
-ٜٛٙٔالتقرير الحصاء التربوي لسنة ) ,ٖٕٔ,ص المصدر نفسو ,  , وافاقُو المستقبمية في بابؿ ربيةالت– ((ٖٖٙ

 .ٕٜٚٔ(,مصدر سابؽ ,صٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ(, مصدر سابؽ ,االحصاء التربوي لسنة ,)ٜٜٙٔ



عضاء الييئة التدريسية لمدرسة التعميـ الزراعي في محافظة أ(يبيف عدد ٖٗ)الجدوؿ رقـ 

 . (ٖٗٙ)بابؿ وبحسب العنواف والحالة الزوجية والجنسية 

 المجموع الجنسيػػػػة الحالة الزوجية العنواف السنة

 عربي عراقي متزوج اعزب مدير معاون مدرس دائم منسب

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) ٔ ٖٔ _ _ _ ٚ ٚ _ _ ٔٗ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٔ ٔٙ _ _ _ ٜ ٛ _ _ ٔٚ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ ٖٗ _ _ _ ٜٔ ٔ٘ ٖٗ _ ٖٗ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) _ ٖ٘ _ _ _ ٔٗ ٕٔ ٖ٘ _ ٖ٘ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ ٖٔ ٕٚ ٖ ٔ ٖٔ ٔٛ ٖٓ ٔ ٖٔ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) _ ٕٜ ٕ٘ ٖ ٔ ٖٔ ٔٙ ٕٛ  ٔ ٕٜ 

 يتضح مف الجدوؿ اعبله ما يمي:         

ممف ىـ عمى المبلؾ  ريسية كاف في حالة ازدياد مستمرعضاء الييئة التدأف عدد إ -ٔ  

عداد مع فض فييا العدد , ولمقارنة ىذه األبرغـ مف وجود بعض السنوات التي انخ الدائـ 

ننا نبلحظ وجود تطور واضح وزيادة مستمرة تدؿ عمى إ( فٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالعاـ الدراسي )

لمختصة لمدارس التعميـ الزراعي مستوى االىتماـ والتطور الذي اولتو الجيات التربوية ا

 خاصة في محافظة بابؿ.

                                                           
, ٖٔٔ,صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  لمسنوات )  -((ٖٗٙ

 ٜٔٔ,صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ ٛ٘ٔص ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ, ٜ٘ٔص ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ, ٖٔٔصٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ
 .ٗٛٔصٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,



انخفاض عدد المدرسيف المنسبيف الذيف كانوا ضمف الكادر التدريسي مقارنًة بأعضاء  - ٕ

لى وجود منسب واحد في العاـ إحصائيات شارت اإلأإذ ,الييئة التدريسية طيمة ىذه المدة 

ى وجود استقرار نسبي في ( وىذا يدؿ عمٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالدراسي )

 المبلؾ التدريسي مف حيث كفاية العدد واالختصاص .

عضاء الييئة التدريسية في ما يخص الحالة الزوجية , فمف خبلؿ الجدوؿ أتبايف عدد  - ٖ

( ومف ثـ اخذ ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔيبلحظ اف عدد المتزوجيف والعزاب كاف متساويًا في سنة )

لبلحقة واصبح عدد المتزوجيف يفوؽ عدد العزاب في بالتفاوت خبلؿ السنوات الدراسية ا

( وىذا يدؿ عمى  ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( / )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ( / )ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔاالعواـ الدراسية )

استقرار الحالة االجتماعية والمعيشية ألعضاء الييئة التدريسية , كما كاف بيف اعضاء الييئة 

 ( .ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( / )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالتدريسية مدرس فمسطيني , في العاميف الدراسييف )

 

 

 

 

 



 لتعميـ الزراعي وبحسب العمر ومدةعضاء الييئة التدريسية لمدارس اأ( يبيف ٖ٘جدوؿ رقـ )
 (ٖ٘ٙ)الخدمة 

  

 السنة

  مدة الخدمة االعمار

 ٓ٘ المجموع

سنة 

 فأكثر

ٗٓ-ٜٗ 

 سنة

ٖٓ-

ٖٜ 

 سنة

ٕ٘-ٕٜ 

 سنة

ٕٓ- 

 سنة ٕٗ

ٔ٘-ٜٔ 

 سنة

ٔٓ-ٔٗ  

 سنة

٘-ٜ  

 سنة

اقؿ مف 

 سنوات ٘

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ _ ٗ ٔٚ ٖٔ  ٗ ٛ ٕٕ ٖٗ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) _ _ ٔ٘ ٜٔ ٔ  ٙ ٖٔ ٔٙ ٖ٘ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ _ ٔٔ ٜٔ ٔ  ٗ ٔٔ ٔٙ ٖٔ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٛ ٔٓ ٜ ٔ ٔ ٕ ٘ ٔٓ ٕٔ ٕٜ 

 عبله ما يمي :أنستنتج مف الجدوؿ 

 لكادرمف ا(سنة , كانت تكوف االغمبية ٓٗ-ٕٓالفئة العمرية المحصورة بيف سف ) إفّ  - ٔ
( / ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ( / )ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالتدريسي لممدرسة الزراعية , ففي السنوات الدراسية )

( كاف كؿ الكادر مف المنتميف لمفئة العمرية المذكورة , وفي العاـ الدراسي ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)
( سنة ٓٗ( حدث تغير , إذ اصبح التدريسيوف مف اصحاب الفئة العمرية مف )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

% مف اجمالي الكادر ٓٙثر مف نصؼ اعضاء الكادر إذ بمغت نسبتيـ تقريبًا فأكثر يمثموف اك
 وىذا يدؿ عمى اف الجيات التربوية المسؤولة عف التعميـ الزراعي قد قامت بإعادة ىيكمة الكوادر
التدريسية وتنسيب ونقؿ عدد منيـ الى المدارس الزراعية الجديدة التي تـ افتتاحيا والتي تعاني 

 رىا .نقص في كواد

اكثر فئة مف حيث العدد قياسًا  سنوات (٘مثؿ التدريسيوف ممف لـ تتجاوز خدمتيـ )  - ٕ
سنوات(  ٜبزمبلئيـ مف الييئة التدريسية يمييـ في ذلؾ التدريسيوف الذيف لـ تتجاوز خدمتيـ )

                                                           
ص ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  لمسنوات )  -((ٖ٘ٙ

 (.٘ٛٔصٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ/ٕٜٜٔ, ٜٔٔ,صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ/ ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ, ٓٙٔ

 



ثمار يؤكد مدى اىتماـ الجيات التربوية المسؤولة عف مدارس التعميـ الميني الزراعي في است وىذا
دخاؿ عناصر كفؤة تتمتع بالحماس والطموح مف أجؿ تطوير التعميـ الزراعي.  الخبرات الجديدة وا 

عضاء الييئة التدريسية لمدارس التعميـ الزراعي وبحسب أ( يبيف عدد ٖٙجدوؿ رقـ )

 (ٖٙٙ)الشيادة

دبموـ  دبموـ عاـ اخرى السنة

 تعميمي

بكموريوس 

 عاـ

بكموريوس 

 تعميمي

 المجموع

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) ٛ ٕ _ ٛ _ ٔٙ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٜ _ _ ٙ _ ٔٚ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) ٔٔ ٖ ٔ ٔٚ ٕ ٖٖ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) ٕٔ ٔ ٔ ٕٓ ٔ ٖ٘ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٙ _ _ ٕٗ ٔ ٖٔ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٘ _ _ ٔ ٕٖ ٕٜ 

 عبله :أنستنتج مف الجدوؿ 

الكادر  إف حممة شيادة البكموريوس العاـ كانوا يمثموف االغمبية قياسًا بزمبلئيـ مف     

التدريسي مف حممة شيادة الدبموـ بفرعيو التعميمي والعاـ او ذوي الشيادات االخرى او حتى 

حممة شيادة البكموريوس التعميمي والسبب يعود اف السياسة التي كانت متبعة في تمؾ المدة 

تعتمد عمى المدرسيف الذيف يتخرجوف مف كميات التربية او حممة البكموريوس مف الكميات 

                                                           
-ٜٓٚٔ) (ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)ٖٔٔ, ص( ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ) ,التقرير السنوي لمعاـ الدراسي  -((ٖٙٙ

 .ٚٚٔص(ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ) ٜٗٔص( ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)  (ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ)   ٔٙٔ ص(ٜٔٚٔ

 



الخرى كالزراعة اضافة الى حممة شيادة الدبموـ مف المعاىد التربوية او ذات االختصاص ا

المماثؿ لكمية الزراعة مما يساعد في تطبيؽ المناىج العممية والتربوية المختصة في التعميـ 

الزراعي في مجاؿ تربية وتنمية الثروة الحيوانية وتربية االسماؾ وكذلؾ المناىج الخاصة 

 و المحاصيؿ الحقمية .أوالتطبيقي لزراعة الفواكو , المستوى النظري  سواء عمى

عضاء الييئة التدريسية لمدارس التعميـ الزراعي وبحسب أ(يبيف عدد ٖٚجدوؿ رقـ )

 (ٖٚٙ)الراتب

دينار ٓٓٔ السنة

 فأكثر

ٚٓ-ٜٓ 

 دينار

٘ٓ-ٙ٘ 

 دينار

ٖٙ-ٗ٘ 

 دينار

ٖٛ-ٖٗ 

 دينار

اقؿ مف 

 دينار ٕٛ

 المجموع

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ _ ٔ ٔٛ ٚ ٛ ٖٗ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ ٔ ٖ ٔ٘ ٙ ٙ ٖٔ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) _ ٕ ٙ ٕٔ ٚ ٕ ٕٜ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

(,  ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد التقرير االحصاء التربوي  السنوي لمعاـ الدراسي  ) -((ٖٚٙ
 . ٙٛٔ( صٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,)ٕٜٔ(صٜٚٔ-ٕٜٚٔ, ) ٓٙٔص ,



 طالب المدرسة الزراعية

لمطمبة الزراعيف مف خريجي بابؿ اقببًل جيدًا  محافظة  شيدت المدرسة الزراعية في         

ض ليا ر ( وبرغـ العوائؽ التي تعٖٜٚٔ-ٜٛٙٔخبلؿ المدة الزمنية )المدارس المتوسطة 

باف عقد الستينات إال اف السياسة التربوية جاءت مشجعة لمطمبة التعميـ الزراعي في بابؿ ا

المتخرجيف مف الصؼ الثالث متوسط ممف يرغبوف بااللتحاؽ بمدارس التعميـ الزراعي وقد 

( ٙٚٔ( بمغ عددىـ )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالعاـ الدراسي )ي شيد عدد الطبلب ازدياد مستمر فف

عمى الصفيف االوؿ والثاني , وبمغ مجموع عدد الشعب في الصفيف طالب موزعيف 

 ,( ٖٛٙ)(لمصؼ الثاني ٖ( شعب اثناف منيا لمصؼ االوؿ و)٘المذكوريف )

واستمرت الزيادة في السنوات الدراسية البلحقة مع وجود تفاوت ممحوظ بعدد طبلب       

 غ طبلب المدرسة الزراعية( بمٜٗٚٔ-ٖٜٚٔالصفيف الثاني والثالث , وفي العاـ الدراسي )

ربع شعب لمصؼ االوؿ أوالثالث بواقع  , وؿ والثاني(طالب موزعيف عمى الصفوؼ األٕٕٓ)

 (.ٜٖٙ) ومثميما لمصؼ الثالث , وشعبتيف لمصؼ الثاني

 

 

 

 

                                                           
 .ٜٖ ( ,مصدر سابؽ , صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔروبوي لمعاـ الدراسي )االحصاء الت -((ٖٛٙ
 . ٔٗ( , مصدر سابؽ , صٜٗٚٔ-ٖٜٚٔاالحصاء التربوي لمعاـ الدراسي ) -((ٜٖٙ
 



(يبيف عدد طبلب المدرسة الزراعية موزعيف عمى حسب الصفوؼ والشعب ٖٛجدوؿ رقـ )

(ٖٚٓ) 

 

 السنة

 بعدد الطبل عدد الشعب

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ 

 االوؿ 

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) ٕ ٖ _ ٕٚ ٔٓٗ _ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٖ ٕ ٖ ٜٛ ٕٙ ٜ٘ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) ٗ ٗ ٖ ٛٗ ٛٗ ٕٙ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ)       

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٕ ٕ ٖ ٙ٘ ٘ٓ ٚٗ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٗ ٕ ٕ ٔٓٗ ٗٙ ٕ٘ 

   

الجدوؿ اعبله وجود تفاوت بإعداد الطمبة بشكؿ عاـ وبرغـ مف اف العاـ  نستنتج مف        

خذت بالتراجع في أف ىذه الزيادة أال أ( شيد اعمى نسبة لمطبلب ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔالدراسي )

كما نبلحظ إف اعمى معدؿ لعدد الطبلب في الشعبة الواحدة كاف يتراوح  بلحقوالسنوات ال

( عممًا ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ( /)ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔف الدراسييف)(طالب في الشعبة في العاميٖٙ-ٖٓمف)

                                                           
-ٜٛٙٔالتقرير االحصاء السنوي لمعاـ الدراسي)الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى  -((ٖٓٚ

(ص ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ,)( صٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ,)ٚ٘ٔ(صٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ( ص )ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ,)ٖٓٔ(صٜٜٙٔ
 .  ٔٛٔ( صٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ) ٜٛٔ



(  اقتصر عمى مرحمتيف وفي السنوات الدراسية البلحقة ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔأف العاـ الدراسي )

 .( طالب في الشعبة الواحدة ٕٙ-ٕٓ)انخفض عدد الطبلب في الشعبة الواحدة فكاف يتراوح مف 

الراسبيف والمعيديف والتاركيف  (يبيف عدد الطمبة في  مدرسة التعميـ الزراعيٜٖجدوؿ رقـ )

 (ٖٔٚ)وبحسب الصفوؼ

 

 السنة

  التاركيف المعيديف الراسبيف

 المتخرجيف

 

 المجموع
الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ _ _ ٕ ٗ _ ٚ ٔ _ ٘ٗ ٕٖٓ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ _ _   ٗ ٔ ٔ ٔ ٚ٘ ٛٓ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٔ٘ ٚ _ _ _ ٗ ٔ _ _ ٗٛ ٕٕٓ 

  

 

 

 

 

 

                                                           
السنوي لمعاـ  االحصائي  التقريروزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي  , قسـ االحصاء  , , -((ٖٔٚ

 .  ٖٚٔ( , صٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,) ٜٓٔ( , صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ,) ٛ٘ٔ( , صٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالدراسي )



 التعميم الصناعي - 7

التعميـ الصناعي احد اىـ فروع التعميـ الميني في العراؽ وتتجمى اىمية الواضحة في      

زارة في مجاؿ تخصصيا وىذا ما دفع بو  توفير االيادي العاممة الصناعية ذات الخبرة العالية 

التربية والتعميـ إلبداء المزيد مف العناية واالىتماـ بمدارس التعميـ الصناعي فعممت عمى 

توسعة االختصاصات في معظـ المدارس الصناعية بعد إف كانت تقدـ عمومًا صناعية 

الميكانيؾ والسيارات والكيرباء فقط وكانت ىذه مقتصرة عمى اختصاصات محددة 

بعيدة عف مفيـو التأىيؿ البالعمومية  صؼ ( تنٜٜٙٔ-ٜٛٙٔختصاصات في سنة )اال

 .( ٕٖٚ)التخصصي 

فقط , ولكف خطط التنموية ومحاوالت النيوض  بنيف يقتصر التعميـ فييا عمى ال و       

بالببلد جعؿ الدولة تدرؾ اىمية التعميـ المختمط وتحديدًا في المجاؿ الصناعي  آلجؿ توفير 

صادي في الببلد وفقًا لخطط التنمية فضبًل عما يولدُه الكوادر المطموبة لمنيوض االقت

قباؿ نحو التعميـ الصناعي وتنافس عممي بيف طمبتو مما يؤدي الى رفع  االختبلط مف ميؿ وا 

المستوى العممي وانخفاض نسبة الرسوب ذلؾ ألف نسب الرسوب كانت مستوياتيا مرتفعة قبؿ 

( تـ قبوؿ الفتيات في مدارس ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔفي سنة ), و  (ٖٖٚ) تطبيؽ نظاـ التعميـ المختمط 

 . (ٖٗٚ)التعميـ الصناعي ألوؿ مرة في العراؽ 

                                                           
 .ٕٕٛؿ الثورة , المصدر السابؽ, صحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظ -((ٕٖٚ
جواد كاظـ فيد المالكي, تقويـ التعميـ المختمط في االعداديات الصناعية في العراؽ ,رسالة ماجستير  -((ٖٖٚ

 .ٛٛ, ٜٔ, صٕٜٛٔ,جامعة بغداد, كمية التربية ,
 .ٖٖٔتطور التعميـ في العراؽ :.) اطروحة (المصدر السابؽ ,صرحيـ الشامي ,  -((ٖٗٚ



وجاءت اىتمامات الدولة بالقطاع الصناعي كجزء ميـ مف بناء صناعة متقدمة ليس     

بالجانب المدني فييا فقط بؿ ايضًا بالجانب العسكري الذي تطور الى ىيئة التصنيع 

 العسكري الحقًا    

بابؿ ىو افتتاح المدرسة  محافظة  في الصناعي  نجازات التي شيدىا ميداف التعميـاإل ومف     

إذ ال  ( وتعد سابقة لـ تحَض بيا المحافظة مف قبؿ ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالصناعية في العاـ الدراسي )

التاريخ المذكور حيث كاف التعميـ الميني في بابؿ يقتصر عمى  قبؿتوجد اي مدرسة صناعية 

في  التدريسي  وبمغ عدد الكادر لمبنات )مدارس التعميـ النسوي( .راعي والتربية البيتية التعميـ الز 

( ٙ( )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالمدرسة الصناعية في بابؿ في السنة االولى الفتتاحيا في العاـ الدراسي )

 . (ٖ٘ٚ), وكانوا جميعيـ عمى المبلؾ الدائـ  صناعييف  مدرسيف

ًا (مدرسٗٔ( ازداد عدد الكادر فأصبح )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔوفي العاـ الدراسي البلحؽ )      

نسبيف , وكاف جميع مدرس صناعي م( ٘و) فدائمي مدرسيف صناعي (ٜ, منيـ ) صناعي 

 كوريف مف ذوي الجنسية العراقية ,لمعاميف الدراسييف المذ التدريسي اعضاء الكادر

 

 

 

 

                                                           
 ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔرة التربية , مديرية تربية شعبة االحصاء الكراس االحصائي التي يراوح تأسيسيا .  ) وزا -((ٖ٘ٚ
) 



لتعميم الصناعي في ( يبين عدد اعضاء الييئة التدريسية من مدارس ا31والجدول رقم) 

  7 (429) محافظة بابل بحسب العنوان الوظيفي والحالة الزوجية والجنسية

 

 السنػػػػػػػة

 المجموع الحالة الزوجية العنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواف

  متزوج اعزب مدير معاوف مدرس دائـ منسب

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ ٙ ٗ ٔ ٔ _ ٙ ٙ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٘ ٜ ٕٔ ٔ ٔ ٘ ٜ ٔٗ 

نستخمص مف الجدوؿ اعبله اف ىناؾ تطور كمي واضح بالييئة التدريسية لمتعميـ         

وىذه الزيادة جاء موفقة لمزيادة الكمية الحاصمة بأعداد الطمبة المقبميف الى التعميـ  الصناعي

  الصناعي 

عمر ومدة عضاء الييئة التدريسية لممدارس الصناعية وبحسب الأ( يبين عدد 38جدول رقم )

 الخدمة
(422) 

 

 السنػػػػة

  العمر مدة الخدمة

 ٕ٘ ٜٖ-ٖٓ ٜٗ-ٓٗ ٘اقؿ مف  ٜ-٘ ٗٔ-ٓٔ ٜٔ-٘ٔ المجمػػوع

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٔ _ ٖ ٕ _ ٖ ٖ ٙ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٔ ٔ ٘ ٚ ٔ ٙ ٚ ٔٗ 

, والنسب ف الكادر التدريسي كاف مف ذوي الخبرة في ميداف التعميـ الصناعيأيوضح الجدوؿ  

عضاء الييئة التدريسية كاف في مرحمة الشباب داللة ذلؾ أف أكد عمى الجدوؿ تؤ المعطاة في 

 .  لمتعميـ الصناعي ولتو الوزارة أاالىتماـ الذي 

                                                           
 . ٜٗٔ, ص(ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,) ٜٜٔ, ص( ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي ) -((ٖٙٚ
 .ٜٙٔ- ٜ٘ٔ, ص  (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,) ٕٓٓ, ٜٜٔ( :ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي ) -((ٖٚٚ



(يبين عدد اعضاء الييئة التدريسية لممدارس الصناعية وبحسب الشيادة 37جدول رقم )

 421)) والراتب

 

 السنػػػػة

  الراتب الشيادات

 ٖٓاقؿ مف  ٜٗ-ٖٓ ٜٚ-ٓ٘ ٜٜ-ٓٛ وريوسالبك ستيرماج اخرى المجمػػوع

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٕ ٔ ٖ ٔ _ ٗ ٔ ٙ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٚ _ ٚ ٔ _ ٚ ٙ ٔٗ 

عضاء الكادر التدريسي كانوا مف حممة شيادة أغمب أف أ السابؽ  يتضح مف الجدوؿ   

الى عدـ  والسبب يعود البكالوريوس مع وجود اعضاء اخريف مف حممة شيادة الدبموـ والماجستير

 المطموبة في التعميـ الصناعي مف حممة شيادة البكالوريوس   باالختصاصاتوجود كفاية 

أما عف عدد الطمبة المقبوليف في المدرسة الصناعية  في محافظة بابؿ فقد بمغ عددىـ        

(طالب  ٖٚ( وىو العاـ الذي تـ فيو افتتاح ىذه المدرسة )ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔفي العاـ الدراسي )

-ٖٜٚٔالبلحؽ ) الدراسي ,وفي العاـ (ٜٖٚ)( ٕنوا جميعيـ مف البنيف , وبمغ عدد الشعب )وكا

بنات  ال مف(٘٘مف البنيف , و) طالب  (ٕٛٓ( بمغ عدد المقبوليف في المدرسة الصناعية )ٜٗٚٔ

, وقد مثؿ ىذا العدد قفزة نوعية لمنتسبي ىذه المدرسة مف الطمبة وجاء اقباؿ االناث في العاـ 

ستجابة الدراس ي المذكور نتيجة ايجابية لحممة التثقيؼ والتوعية التي بذلتيا الجيات التربوية وا 

                                                           
( : ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔلجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد التقرير االحصاء التربوي  السنوي لمعاـ الدراسي )ا -((ٖٛٚ
ٕٓٓ  ,ٕٕٓ(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ :)ٔٚٚ ,ٜٔٙ . 
 ٚٚٔ( , ص ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ) ٕٕٓ  - ٕٓٓ( صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔالتقرير االحصاء التربوي السنوي  ) -((ٜٖٚ
-ٜٔٙ . 



بنيف ُو ليشمؿ اللمتوجييات الصادرة مف قبؿ وزارة التربية بخصوص التعميـ الصناعي وتوسيع

 والبنات 

(ٖٓٛ)  8523 - 8527 (يبين عدد طمبة المدراس الصناعية والشعب34والجدول رقم )      
 

 

 سنـــــةال

 عـــــــــــــــدد الطـــــــــــــــالب عـــــــدد الشعــــب

 المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول المجموع الصف الثالث الصف الثاني الصف االول

 بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف بنات بنوف 

(ٜٕٔٚ-

ٜٖٔٚ) 

ٕ _ _ _ _ _ ٕ _ ٖٚ _ _ _ _ _ ٖٚ _ 

(ٜٖٔٚ-

ٜٔٚٗ) 

ٚ ٕ ٕ _ _ _ ٜ ٕ ٕٓ

ٛ 

٘٘ ٚٗ _ _ _ ٕٕٛ ٘٘ 

برغـ حالة التشجيع والتحفيز التي اولتيا وزارة التربية لمتعميـ الميني عمومًا والصناعي        

وعممت عمييا جاىدة مع , بشكؿ خاص والتعميمات التي اصدرتيا مديرية التعميـ الصناعي 

 تعميـ الميني بابؿ كحاؿ باقي ال في محافظة ميني المحافظات نجد اف التعميـ اللمديريات في ا

شيد بعض المشاكؿ والمعوقات مف خبلؿ قياـ بعض الطمبة بترؾ الدراسة ورسوب بعضيـ االخر 

ال يتبلئـ مع قابمياتيا العقمية مما أدى ببعض الطمبة الى ترؾ ج التعميمي الذي وكذلؾ المنيا

 . دراسة ورسوب البعض االخر ال

 

                                                           
-ٕٜٚٔالسنوي لمعاـ الدراسي ) االحصائي  التقرير ـ االحصاء  , وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , قس -((ٖٓٛ

 . ٜٔٔ( , ص , ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ.) ٜٚٔ( , ص,  ٖٜٚٔ



 التعميم النسوي)الفنون البيتية( - 4

اجتماعية سيئة لعدـ  تمتعيا بحقوقيا العامة , االمر  وضاعأ عاشت المرأة العراقية في        

مدارس الفنوف البيتية لتكوف ربة بيت مثقفة  الذي أدى الى االتجاه الى المدارس الخاصة بالتعميـ النسوي

 معممات فومدارس التعميـ االبتدائي بوصفي تعييف بعضيف في رياض االطفاؿ فضبًل عف
(ٖٛٔ) .   

كاديمي والميني تحاؽ بأنواع كثيرة مف التعميـ األأتيحت فرص لممرأة لبلل ٜٛٙٔوبعد عاـ 

عداد الممتحقات بمدارس الفنوف البيتية وىذا ما ادى ألى تناقص إدى أ)زراعي , تجاري , صناعي ( مما 

 . (ٕٖٛ)قميؿ عدد المدارس ومف ثـ الغائياالى ت

عضاء الكادر التدريسي لمدارس التعميـ النسوي)مدرسة الفنوف البيتية( في العاـ أبمغ عدد 

 (ٖٖٛ)خذ العدد يتناقص في السنوات الدراسية البلحقة أ( مدرسة  ثـ ٜٔ( )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالدراسي)

 

 

 

 

                                                           
 .ٜٕٔحكمت عبد اهلل البزاز واخروف ,التربية في ظؿ الثورة , مصدر سابؽ ,ص -((ٖٔٛ
تربية بابؿ ,  ؛ عمي عبد الحسيف حميد  , الياـ ابراىيـ عبد االمير , مديرية ٜٕٛالمصدر نفسو , ص -((ٕٖٛ

 .  ٔٔ, ص ٜٙٚٔ – ٜٔٚٔتطور التعميـ النسوي في محافظة بابؿ , 
 , التقرير السنوي االحصاء التربوي ,االحصاء قسـ  وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي  , -((ٖٖٛ

عبد االمير عمي عبد الحسيف حميد  , الياـ ابراىيـ  ؛ٖ٘ٔ( , مصدر سابؽ , صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔلمعاـ الدراسي )
 .   ٚٔ, المصدر السابؽ ,  , ص



نسوي وبحسب العنواف والحالة الزوجية ( يبيف عدد مدرسات مدارسة التعميـ الٗٗالجدوؿ رقـ )

 . (ٖٗٛ)  ٖٜٚٔ – ٜٛٙٔ واالعمار

 االعمار الحالة الزوجية العنواف السنػػػػػة   

 فأقؿ ٕٗ ٜٕ-ٕ٘ ٜٖ-ٖٓ فأكثرٓٗ متزوجة عزباء دائمة منسبة

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) ٔ ٔٛ ٕٔ ٚ     

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٔ ٖٔ ٛ ٙ     

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ ٛ ٗ ٘ _ ٖ ٙ _ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) _ ٔٔ ٚ ٗ _ ٙ ٗ ٔ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ)  ٔٓ ٙ ٗ _ ٖ ٚ _ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ)  ٔٔ ٘ ٙ ٖ ٗ ٗ _ 

      

لى إنو يشير أال إيبيف الجدوؿ تفاوت ممحوظ بأعداد الييئة التدريسية مف ناحية الزوجية      

 – ٜٜٙٔوجود استقرار نسبي مف ناحية المبلؾ لعدـ وجود منسبيف في السنوات الخمس مف 

 النسوي قباؿ عمى ىذا النوع مف التعميـ الفتيات لئل لدى لى انحسار التوجوإلسبب يعود وا ٖٜٚٔ

 . 

 

                                                           
-ٜٛٙٔالتقرير السنوي لمعاـ الدراسي )مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية ,  -((ٖٗٛ

ٜٜٔٙ : )ٖٔ٘(.  ,ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ ( : )ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ : )ٔٚٗ (ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ( )ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ:)ٕٔ٘ 
سيف حميد  , الياـ ابراىيـ عبد االمير , مديرية تربية بابؿ , ؛  عمي عبد الح ٕ٘ٔ,  ٕٗٔ( :ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

 .  ٔٛ, ص ٜٙٚٔ – ٜٔٚٔتطور التعميـ النسوي في محافظة بابؿ , 



 (ٖ٘ٛ)( يبيف مدرسات مدارس التعميـ النسوي وبحسب مدة الخدمة والشيادة ٘ٗ جدوؿ)

 المجموع مػػػػػػػػػػػػػدة الخدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة              الشيادات السنػػػػػػػػػػة

 بكموريوس

 عاـ

بكموريوس  دبمـو

 تعميمي

ٕٓ-

ٕٗ 

ٔ٘-

ٜٔ 

ٔٓ-

ٔٗ 

اقؿ مف  ٜ-٘

٘ 

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) _ ٜٔ _ _ _ _   ٜٔ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) _ _ ٔٗ _ _ _   ٔٗ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ ٔ ٛ _ _ _ ٚ ٕ ٜ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) _ _ ٔٔ _ _ _ ٛ ٖ ٔٔ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) ٜ ٔ _ _ _ _ ٛ ٕ ٔٓ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) _ ٔ ٔٓ ٔ _ ٕ ٘ ٖ ٔٔ 

 يتبيف مف الجدوؿ اعبله :     

كموريوس شيادة بمنيف يحممف  ف تفاوت كادر التعميـ النسوي مف حيث  التحصيؿ الدراسي   -

لى جانب إغمبية فضبًل عف وجود مدرسات حاصبلت عمى شيادة الدبموـ تعميمي وكفَّ يمثمفَّ األ

 شيادة البكموريوس العاـ  تحممف  مدرسات

                                                           
التقرير السنوي لمعاـ الدراسي  ,  مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية ,  -((ٖ٘ٛ
, ٙٚٔ( , ص , ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ, ) ٘ٚٔ  ( , ص , ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ,  .)ٖ٘ٔ( صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)
؛   ٙٚٔ(, ص , ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ,  ) ٕٛٔ(,  ص , ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ,  )  ٕٙٔ( , ص  , ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ)

عمي عبد الحسيف حميد  , الياـ ابراىيـ عبد االمير , مديرية تربية بابؿ , تطور التعميـ النسوي في محافظة بابؿ 
 .  ٔٛ, ص ٜٙٚٔ – ٜٔٚٔ, 
 



  االغمبية منيف ممف خدمت مابيف  دارس التعميـ النسوي وقد مثمتالخدمة لمدرسات م تبايف   -ٕ

 كما يبلحظ وجود استقرار نسبي مثؿ لمدارس التعميـ النسوي  غمبية الكادروىي أ(سنة , ٜ-٘)

والتربوي لمدارس التعميـ النسوي , حالة مف الركود وذلؾ بسبب انخفاض مستوى االىتماـ االداري 

 . وخاصة في السنوات االخيرة

 اعبله  نستنتج مف الجدوؿ     

ف كادر التعميـ النسوي كاف يتميز بتنوع االختصاصات وذلؾ بسبب المنياج الدراسي الذي إ -ٔ

( مادة دراسية إذ لـ يطرأ تغير جذري عمى المنياج ٕٔوضع ليذه المدارس والذي يقرب مف )

 ( .ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( الى )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔالدراسي ليذه المدارس خبلؿ المدة المذكورة )

خرى كالفيزياء أينعدـ فييا اختصاصات  دوجود نقص واضح في بعض االختصاصات بؿ كا -ٕ

 . خر لتدريس ىذه المواد أُ واالجتماعيات والطبيعيات إذ كاف يعيد الى مدرسات , 

 

 

 

 

 



 (ٖٙٛ)( يبيف عدد مدرسات مدارس التعميـ النسوي في محافظة بابؿ بحسب الراتبٙٗجدوؿ)

 – ٕٛ  ٕٛف اقؿ م السنة

ٖ٘ 

ٖٙ – 

ٜٗ 

٘ٓ-ٜٙ  ٚٓ-ٜٜ  ٔٓٓ 

  فأكثر

 المجموع

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ) _ _ _ _ _ _ _ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) _ _ _ _ _ _ _ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ ٕ ٚ _ _ _ ٜ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ) _ ٖ ٚ ٔ _ _ ٔٔ 

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ ٕ ٛ - _ _ ٔٓ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) _ ٕ ٙ ٕ ٔ _ ٔٔ 

لى المدرسات في التعميـ النسوي إالمرتبات المعطاة ف أ أعبله  يتضح مف الجدوؿ          

 ٖٙكانت رواتب مجزية وممبية لمحتياجات المعاشية واف انحسار اغمب المدرسات في الفئة مف 

 . دينار يعود الى التقارب والتشابية في سنوات الخدمة والشيادة  ٜٗ –

 

 

 

 

                                                           
لمعاـ  , السنوياالحصاء التربوي مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية , -((ٖٙٛ

,  (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ, ) ٕٙٔ,ص(ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ) ,( ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ) ٘ٚٔ ص(ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالدراسي )
 .ٕٙٔص



 طالبات مدارس الفنون البيتية

( الى ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔقبااًل متفاوتًا في السنوات الدراسية )إلنسوي شيدت مدرسة التعميـ ا       

( طالبة , وبمغ ٕ٘ٔ( )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ( اذ بمغ عددىفَّ في العاـ الدراسي )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

 , (ٖٚٛ) ( طالبة٘ٛ( )ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔعددىفَّ في العاـ الدراسي )

 ( ٖٛٛ) ٖٜٚٔ - ٜٛٙٔ (يبيف عدد الطالبات في مدارس الفنوف البيتية والشعبٚٗجدوؿ رقـ )

  عدد الطالبات عدد الشعب السنة

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 ثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ  المجموع

 االوؿ

الصؼ 

 ثاني

الصؼ 

 الثالث

  المجموع

 ٛٔ-ٕٚمف  ٕ٘ٔ ٖٔٔ ٘ٙ ٖٚ ٓٔ ٙ ٖ ٔ (ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

 ٕٔ-ٚٔمف  ٜٕٔ ٔٙ ٖٗ ٖٗ ٚ ٖ ٕ ٕ (ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)

 ٙٔ-ٔٔمف  ٓٚ ٕٖ ٕٚ ٔٔ ٘ ٕ ٕ ٔ (ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ)

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ)          

 ٘ٔ-ٛمف ٖٙ ٛ ٕ٘ ٖٓ ٘ ٔ ٕ ٕ (ٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ)

 ٛٔ-ٕٔمف ٘ٛ ٕٗ ٕٙ ٖ٘ ٙ ٕ ٕ ٕ (ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)

تبايف مف سنة إلى نستخمص مف النسب المعطاة في الجدوؿ اعبله اف عداد الطالبات ي       

السبب يعود الى نخفاض التدريجي بسبب قمة المتقدمات الى التعميـ النسوي و أخرى وقد اخذ باال

تشجيع الحكومة لمفتيات باالقباؿ عمى المدارس الصناعية والزراعية فضبًل عف النظرة االجتماعية 

                                                           
( ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔاالحصاء التربوي ) ؛ٖٗٔ( ,مصدر سابؽ , صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔاالحصاء التربوي ) -((ٖٚٛ

 .ٛٔلتربية وافاقيا المستقبمية , مصدر سابؽ ,ص,. إٔٔ,مصدر سابؽ ,ص
التقرير السنوي لمعاـ الدراسي  مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية ,  -((ٖٛٛ
(ص ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ, ) ٖٚٔ( صٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ) ٖ٘ٔ( ص ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ)  ٖٗٔ( ص ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

 .ٕٔٔ( ص:ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ)   ٖٕٔ(صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ, )ٖٗٔ



كماؿ إو أ ,سسات اعداد المعمميفالدراسة المتوسطة بالقباؿ عمى مؤ  التي اخذت تشجع خريجات

 الدراسة االعدادية لموصوؿ الى الدراسة الجامعية .  

لقد اخذ في مدارس التعميـ النسوي كاف يتبايف طيمة السنوات الدراسية ف عدد الطالبات إ -ٔ

     وؿ انخفض مف الناحية العددية ف طالبات الصؼ األأخرى كما يتبيف باالنخفاض في السنوات األ

بسبب قمة االقباؿ مف قبؿ البنات لمدراسة في ىذه المؤسسة آلنعداـ التحفيز والتشجيع مما أثر 

 تطور الكمي لطالبات ىذه المؤسسة .بشكؿ عاـ عمى ال

 طالبة (ٖٚ-ٛٔ) ةعدد الشعب بشكؿ تدريجي وتراوح عدد طالبات الشعبة الواحد نخفاض ا -ٕ

( فقد بمغ ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ( اما في العاـ الدراسي )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔفي الشعبة في العاـ الدراسي )

ى حد لو في ذلؾ العاـ قصأ(طالبة وكاف ٕٔقؿ تقدير )أعدد الطالبات في الشعبة الواحدة عمى 

 (طالبة في الشعبة الواحدة .ٛٔ)

منيا انخفاض المستوى العممي   مشاكؿ كثيرةالوبقيت مدارس التعميـ النسوي تعاني مف         

لمطالبات األمر الذي أدى الى ارتفاع نسبة الرسوب فييا  فضبل عف ترؾ اعداد كبيرة منيف 

منيف األمر الذي دعى وزارة التربية الى توجيو الدوائر الدراسة لعدـ توفر فرص العمؿ لمخريجات 

البحثية الخاصة بيا لوضع الدراسات والبحوث  والقياـ بعقد الندوات الخاصة بالتعميـ النسوي مف 

  (ٜٖٛ)اجؿ تقيمو وتقويمو وتحديد مستقبمة في الببلد .  

 

                                                           
 .ٕ٘فخري عزيز العقابي , المصدر السابؽ, ص -((ٜٖٛ



(يبيف عدد الطالبات الراسبات والمعيدات والتاركات في مدارس التعميـ             ٛٗجدوؿ رقـ )

 ٖٜٚٔ - ٜٛٙٔ النسوي
 (ٖٜٓ). 

 المتخرجات التاركات المعيدات الراسبات السنػػػػػػػػػة

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 الثالث

الصؼ 

 االوؿ

الصؼ 

 الثاني

الصؼ 

 ثالثال

 

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ)          ٜٔ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) _ _ _ _ _ _ _ _ _ ٕ٘ 

(ٜٔٚٓ-ٜٔٚٔ) _ _ _ ٖ ٔ ٖٕ ٔ ٔ _ ٖٓ 

(ٜٔٚٔ-ٜٕٔٚ)           

(ٜٕٔٚ-ٜٖٔٚ) _ _ _ _ _ ٔ ٕ _ _ ٔٓ 

(ٜٖٔٚ-ٜٔٚٗ) ٗ ٔ _ _ _ _ ٔ _ _ ٕٗ 

وي في بابؿ اذا ماقورنت يبيف الجدوؿ أْف نسب النجاح كانت عالية في مدرسة التعميـ النس     

مع المحافظات االخرى وىذا يؤكد كفاءة الكادر التدريسي لمحافظة بابؿ, وأّف النسب لمراسبيف 

 والتاركيف كانت قميمة  جدًا مقارنة بأعداد الطالبات المسجبلت في مدارس التعميـ النسوي .

 

 

 

                                                           
التقرير السنوي لمعاـ الدراسي  مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية ,  -((ٜٖٓ
( ص ٜٗٚٔ-ٖٜٚٔ, ) ٕٗٔ( صٖٜٚٔ-ٕٜٚٔ) ٕٗٔ( ص ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ) ٖٚٔ( ص ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔ)

ٕٖٔ . 



 المعممين والمعمماتاعداد  مؤسسات –ب 

مشبع بالقيـ الوطنية يعتز ويفتخر  بناء الوطفي مدرؾ قادر عمى عداد جيؿ واعإل         

وال والتعميمي ثانيًا , فعممية أداء الدور التربوي أباعتزازه بوطنِو البد مف اعداد معمـ متمكف مف 

   (ٜٖٔ)وية باالولى النطبلؽ  العممية التر االرتكاز نقطة ف المعمـ بوصفو االعداد تبدأ م

في مختمؼ المجتمع بقادة  مزر و  قبؿمستالعمـ قادرًا عمى قيادة جيؿ يكوف الم ولكي        

, االجتماع , واإلدارييف االكفاء , واالطباء والميندسيف,  االختصاصات والمعارؼ ,والعمـو

وغيرىا, وكاف أعداد المعمميف فكريًا وثقافيًا ومينيًا بما يتناسب مع فمسفة النظاـ  الحاكـ ومبادئو 

   (ٕٜٖ).جية لممستقبؿونظرية االستراتي

ولذلؾ كانت المناىج والمفردات الدراسية التي وضعت لتدريس الطمبة في الدور والمعاىد         

الخاضعة لسمطتِو وتدور ضمف افاقو السياسية غير مسموح ليا  الحاكـ  ممتزمة بفكر الحزب

  (,ٖٜٖ)بتجاوز اطرُه وابعادُه 

تأبو ابدًا بالواقع العممي لطمبة الدور والمعاىد لذا قامت اال إف ىذا ال يعني اف الوزارة ال        

بنشاطات تدريبية مختمفة قامت بتنظيميا وحدات التدريب في المحافظات التي شكمتيا مديرية 

وما مف ىدؼ , ( ٜٚٙٔ( لسنة )ٚٔالتدريب المستحدثة مف قبؿ وزارة التربية وفؽ نظاميا المرقـ)

لمعمميف العممي وتحصينيـ الثقافي والسعي المحتوـ بتمكينيـ مف وراء ىذا اال النيوض بواقع فئة ا

وانسجامًا  العممي ,  خطط عمى المستوى الفردي وعمى المستوى الجماعي لمواكبة التطورالوضع 

مع المتطمبات التربوية الحديثة ولذا قامت الوزارة بإقامة العديد مف الدورات التدريبية 
                                                           

 .ٖٚ( ,صٜٚٚٔ-ٜٙٚٔزات وطموح )وزارة التربية المسيرة التربوية انجا - (ٜٖٔ)
 .ٜٕٔحكمة عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , ص -((ٕٜٖ
 .ٖٚ( ,صٜٚٚٔ-ٜٙٚٔوزارة التربية المسيرة التربوية انجازات وطموح ) -((ٖٜٖ



-ٕٜٚٔف تحفيزىـ ففي عاـ)ادر وزيادة الخبرات فضبًل عوباختصاصات مختمفة لتطوير الكو 

( دورة ضمت ٕٙٔ( لتطوير الجياز الفني واالداري فأقيمت )ٓٓٓ٘ٚٔمبمغ قدرة ) صد( ر ٖٜٚٔ

(معممًا ومعممة , وبالنسبة ألسماء الدورات وعددىا فقد كانت بالمغة العربية والديف وعددىا ٕٛٛٙ)

دورة , واما مادة الرياضيات الحديثة فبمغ  (ٖٕعددىا )وفي المغة االنجميزية كاف دورات  ( ٛ)

, دورة  (ٕٕقيمت دورات في العموـ وكاف عددىا )أدورة وىي االكثر , و  (ٖٓعدد دوراتيا )

 (ٔٔ, والمغة الكردية وعددىا )دورة  (ٕٗدارة المدرسية ),واإلدورات  (ٓٔواالجتماعيات وعددىا )

, واقيمت دورات  (ٚمعمـ الصؼ وعددىا )ودورة  دورات (٘),والمغة التركمانية وكاف عددىا دورة 

ما الوسائؿ التعميمية والخط العممي والفنية أدورة واحدة لمتربية الرياضية ومثميا لقادة التدريب , 

(دورات , ولرياض االطفاؿ ٙ(دورات كما اقيمت لؤلشغاؿ اليدوية )ٗفأقيمت لكؿ واحدة منيا )

لمعمميف والمعممات بعضيـ مف خريجي معاىد المعمميف , وكاف ىؤالء ا(ٜٖٗ) دورة  (ٕ)

عدادية وتستمر مدة الدراسة في المعيد كماؿ دراستيـ اإلإوالمعممات والذي يستقبؿ الطمبة بعد 

سنتيف , وبعضيـ االخر كانوا خريجيف دور المعممات والمعمميف وتستمر مدة الدراسة في الدور 

 , ( ٜٖ٘)عممات الطمبة الذيف يكمموف الدراسة المتوسطةثبلث سنوات وتستقبؿ دور المعمميف والم

كانت ىناؾ دورات تربوية تقاـ عند الحاجة تستمر الدراسة فييا ما ال يقؿ عف سنة  و        

عدادية وبعد اكماؿ الدورة تمنح شيادة لتحاؽ بيا اال لخريجي الدراسة اإلدراسية كاممة وال يحؽ اال

نيا تأىيمية فقط يقبؿ فييا المعمموف إُ  الّ إما كانت ىناؾ دورات معادلة لشيادة الدور والمعاىد ك

والمعممات غير المؤىميف ومدتيا ال تقؿ عف ستة اشير , وكاف لمعيد الفنوف الجميمة دور في 

                                                           
, محمد ٔٗٔ-ٜٖٔحكمة عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص -((ٜٖٗ

,مطبعة وزارة  ٜٜٙٔ,شباط  ٖالتدريب في اثناء الخدمة ,المعمـ الجديد )مجمة( ,الجزء االوؿ , مجمد مصطفى, 
 .ٚ-ٙالتربية والتعميـ ,بغداد ,ص

 .٘ٗٔ( ,مصدر سابؽ ,صٜٜٙٔ-ٜٛٙٔاالحصاء التربوي لسنة ) -((ٜٖ٘



بسبب زيادة الخريجيف مف دور ومعاىد المعمميف ,و  (ٜٖٙ)اعداد المعمميف المختصيف بالتربية الفنية 

ة عمى اغبلؽ باب التقديـ عمى الدراسة في المعاىد والدور وذلؾ في والمعممات, عممت الوزار 

 , (ٜٖٚ)( ٜٔٚٔ-ٜٓٚٔالعاـ الدراسي )

وقد انخفض الكادر لمعيد المعمميف ودار اعداد المعمميف في لواء الحمة في العاـ الدراسي      

اف  ,عمماً  معممة ( ٜٔ, و)معمـ  (ٖٕ, منيـ )  معمـ (ٕٗ( حيث كاف عددىـ )ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)

ىؤالء كانوا عمى مبلؾ دار المعمميف ويقوموف بالتدريس ايضًا في معيد اعداد المعمميف وفي 

( ٔٛٔ, منيـ ) معمـ  (ٕٕ٘العاـ الدراسي نفسُو بمغ عدد الطمبة في معيد اعداد المعمميف )

,اما طمبة دار المعمميف في لواء الحمة في العاـ المذكور فكاف عددىـ معمـ ( ٖٔٗو) معممة

وكاف عدد اعضاء الكادر التدريسي لدار  معمـ (ٕٕٖو) معممة (ٖٔٔ, منيـ )معمـ  (ٖٖٙ)

 معممة (ٔٔمف بينيـ )معمـ ( ٖٕ( )ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔالمعمميف في لواء الحمة لمعاـ الدراسي)

,  معممة  (ٕٕٙمنيـ ) معمـ   (ٕٚٗ, اما عدد الطمبة لمعاـ نفسو فقد كاف ) معمـ ( ٖٔو)

 .(ٜٖٛ) ,  معمـ ( ٕٙٗوز)

 

                                                           
 .ٜٖٔت, مصدر سابؽ,صرحيـ عبد الحسيف الشامي   -((ٜٖٙ
  ٓٗٔصالمصدر نفسة ,   -((ٜٖٚ
وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء التربوي , تقرير السنوي االحصاء السنوي  -((ٜٖٛ
؛ طالب ابراىيـ العقابي , وزارة التخطيط , الدائرة  ٚٗٔ,  ٙٗٔ, ص  ٜٓٚٔ -  ٜٜٙٔ,  ٜٜٙٔ – ٜٛٙٔ) 

 – ٜٓٙٔممات في العراؽ وتطويرىا لمفترة التربوية واالجتماعية , قسـ التخطيط , مؤسسات اعداد المعمميف والمع
ٜٔٙٔ  ,ٜٜٔٙ – ٜٔٚٓ  . 



 (ٜٜٖ)  ٜٓٚٔ – ٜٛٙٔ المعمميف ( يبيف عدد المدرسيف والطمبة لممعاىد ودورٜٗجدوؿ رقـ )

 طمبة دور المعمميف طمبة المعيد  المدرسوف السنة

 الصؼ الثالث الصؼ الثاني الصؼ الثاني

 معمـ معممة معمـ معممة معمـ معممة معمـ معممة

(ٜٔٙٛ-ٜٜٔٙ ) ٜٔ ٕٖ ٔٛٔ ٖٗٔ ٕٕٙ ٕٗٙ ٛ٘ ٚٙ 

(ٜٜٔٙ-ٜٔٚٓ) ٔٔ ٖٔ       

( ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔ)بمغ عدد الطمبة الناجحيف في معيد اعداد المعمميف لمعاـ الدراسي         

, اما عدد الطمبة الناجحيف في دور المعمميف  معمـ ( ٖٖٛو) معممة (ٔٛٔمنيـ )معمـ  ( ٜٔ٘)

 معمـ .  (ٙٚ, و) معممة ( ٘ٛمنيـ ) معمـ , (ٔٙٔالثالث كاف ) والمعممات في الصؼ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
( ص , ٜٜٙٔ-ٜٛٙٔلمعاـ الدراسي ) لبلحصاء التربوي ,  السنوي  الجدوؿ مف اعداد الباحث ,  التقرير-((ٜٜٖ
 .  ٚٗٔ( ص  ٜٓٚٔ-ٜٜٙٔ) ٙٗٔ



 

 الفصل الثالث

 حمافظة يف التعليمية ادلؤسسات شهدتها التي التطىرات
  8595 – 8591 بابل

  

 

 

 المبحث األول
 المحمية اإلدارة ونشاط العراق في التعميم نظام عمى طرأت التي التغيرات
  8525 – 8523 األطفال ورياض االبتدائي التعميم ميدان في

 المبحث الثاني
 االبتدائي والتعميم االطفال رياض مؤسسات شيدتيا التي التطورات      

  8525 – 8523 بابل محافظة في
 المبحث الثالث 

 – 8523 بابل محافظة في الثانوي التعميم  مؤسسات عمى طرأت التي التطورات

8525  

 المبحث الرابع 
 لباب محافظة في المعممين اعداد مؤسسات الميني التعميم تطور

8523 – 8525   



 ولالمبحث األ 
التغيرات التي طرأت عمى نظام التعميم في العراق و نشاط االدارة المحمية في 

 ( 8525 – 8523ميدان التعميم االبتدائي ورياض االطفال ) 
 (  8525 – 8523التغيرات التي طرأت  عمى نظام التعميم في العراق )  –أ 

( وكانت   ضمف ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔمى وزارة التربية لممدة ما بيف  )طرأت تغيرات ىيكمية ووظيفية ع

 مساريف محدوديف ىما  :

األوؿ : إعادة النظر بصورة جذرية في وظائؼ وميمات وأساليب عمؿ الوزارة في ضوء       

الييكؿ المقترح مف قبؿ المجنة المشكمة في مكتب )نائب رئيس مجمس قيادة الثورة المنحؿ (. 

, وضمف ىذا  ة النظر بصورة جزئية في بعض وظائؼ األجيزة التربوية وتشكيبلتياوالثاني : إعاد

ع )مجمس قيادة الثورة المنحؿ ( ضمف )نظاـ التعديؿ الثاني لنظاـ وزارة التربية( المسار فقد شر 

 ةالجديدنصوصيا إلغناء الييكؿ التنظيمي  وتطويره مما يتفؽ مع الميمات ٜٛٚٔلسنة  ٖرقـ 

بموجب ىذا التعديؿ المديرية العامة لئلعداد والتدريب تضـ أقساـ لتدريب  تاستحدث لموزارة , فقد

المعمميف المدرسيف  والعامميف في اإلشراؼ التربوي واإلدارة التربوية , وقسمًا لبرامج التدريب , 

 العامة لمتعميـ ديرية الملمدارس الشاممة ضمف او  رية واإلدا  واستحدث أقسامًا لمشؤوف الفنية

 .(ٓٓٗ)(العامة لمعبلقات الثقافية يريةالمدالثانوي , وقسميف لموافديف والترجمة ) ضمف 

استحدثت الوزارة عددًا مف المديريات العامة واالقساـ وقامت بنقؿ بعض االقساـ مف و       

محة التربوية وبما ينسجـ مع المص ةمديريات وربطيا بمديريات اخرى وذلؾ تبعًا لما تقتضي

لمتطور الحاصؿ في مؤسسات الوزارة استحدثت الوزارة في يـو  استجابةً و اـ الوزارة. ومي أىداؼ

مؤسسة التعميـ الميني والغت مديرية التعميـ الميني  وتـ نقؿ جميع تشكيبلت  ٜٙٚٔ/ٔ/ٛٔ

                                                           
 . ٚٗ -٘ٗص   حكمت عبد اهلل البزاز وآخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , -  ((ٓٓٗ



الممغاة إداريًا  وماليًا إلى المؤسسة المستحدثة ووفؽ التغيرات الييكمية الجديدة اصبحت  المديرية

( مؤسسات مرتبطة بيا )مؤسسة التعميـ الميني, ٖ(مديرية عامة و)ٕٔالتربية تتكوف مف ) وزارة

 (ٔٓٗ)المجمع العممي العراقي , اكاديمية الفنوف الجميمة( 

والتحقيؽ االنسجاـ الذي يتبلئـ بيف سياسة وفمسفة الدولة التربوية والتغيرات الييكمية التي        

زارة التربية و )مجمس قيادة الثورة المنحؿ ( عدد القرارات حصمت في وزارة التربية اصدرت و 

  نظاـ المكتبات المدرسيةوالقوانيف واالنظمة فقد اصدرت وزارة التربية مجموعة مف االنظمة ىي:  

 ٖٓنظاـ إيفاد البعثات التعميمية إلى منطقة الخميج العربي والجزيرة رقـ ,  ٜٗٚٔلسنة  ٗ٘رقـ 

لسنة  ٖٚنظاـ إعداد المعمميف رقـ ,  ٜٚٚٔلسنة  ٕميـ الثانوي رقـ نظاـ التع,   ٜ٘ٚٔلسنة 

 ٖنظاـ رقـ , ٜٜٚٔلسنة  ٔٔنظاـ إنشاء معيد تطوير وتدريس المغة العربية رقـ  ,  ٜٚٚٔ

نظاـ  , ٜٛٚٔلسنة  ٖٓنظاـ المدارس االبتدائية رقـ , ٜٛٚٔلتعديؿ نظاـ وزرة التربية لسنة 

ياض نظاـ ر ,  ٜٛٚٔلسنة  ٚنظاـ الوافديف رقـ ,  ٜٛٚٔلسنة  ٕٗالمدارس المينية رقـ 

زمي رقـ األمية اإللنظاـ الحممة الوطنية الشاممة لمحو ,   ( ٕٓٗ)  ٜٛٚٔلسنة  ٔٔاألطفاؿ رقـ 

 ( ٖٓٗ) ٜٜٚٔلسنة  ٕ

قرار اصدر ) مجمس قيادة الثورة المنحؿ (  جممة مف القرارات التربوية والتعميمية منيا :        

 قرار )مجمس قيادة الثورة,  ٜٗٚٔ لسنة ٕٓٔالتعميـ رقـ ورة( القاضي بمجانية )مجمس قيادة الث

لسنة  ٕٚٔٔالداخمية رقـ  ( بنقؿ منتسبي المدارس األىمية إلى مبلؾ وزارة التربية ووزارةالمنحؿ 

                                                           
 مجمد , ٔ ج ,)مجمة( الجديد المعمـ , التربية وزارة ونشاطات أخبار لممزيد عف تشكيبلت الوزارة ينظر  - ((ٔٓٗ
 .ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ, رحيـ محمد حسف الشامي , المصدر السابؽ ,ص ٗٓٔ ص , ٜٙٚٔ حزيراف , ٖٛ
    ٗٗٔ, ص  ٜٔٛٔبغداد , خاشع المعاضيدي وآخروف , الفكر التربوي االشتراكي , مطبعة جامعة  -((ٕٓٗ
؛ ندى إبراىيـ ظاىر البدري  ٕٙ٘مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , ص  -((ٖٓٗ

 .  ٖٙ,المصدر السابؽ , ص  .



لسنة  ٕٗٛ( القاضي باستمبلؾ المدارس األىمية رقـ المنحؿ  قرار )مجمس قيادة الثورة  ٜٗٚٔ

( بنقؿ األمواؿ والموجودات في المدارس األىمية إلى المنحؿ  ر )مجمس قيادة الثورةقرا,  ٜ٘ٚٔ

( المنحؿ  ةقرار )مجمس قيادة الثور ,  ٜ٘ٚٔلسنة  ٜٔ٘كؿ مف. وزارتي التربية والداخمية رقـ 

الخاص بمنح  ٗقرار رقـ ,  لسنة ٚٚٔرسة االبتدائية رقـ بإلغاء االمتحانات العامة لمدا

المدارس  ية ومدير  ٜٛٚٔ/ ٔ  نية التعميمية المقطوعة لممعمميف والمدرسيفالمخصصات المي

( المنحؿ  قرار )مجمس قيادة الثورة,  ٖومعاونييـ والمشرفيف واالختصاصييف التربوييف في 

/ األمية اإللزامي رقـ ٘/ٜٛٚٔ القاضي بقيادة رئيس الجميورية لمحممة الوطنية الشاممة لمحو

في  ٖٚٓٔقرار رقـ , / ٛ/  ضي بمنح المخصصات المينية التعميميةالقا ٜٛٚٔ,  ٖفي  ٜ٘٘

 قرار )مجمس قيادة الثورة  المقطوعة لبعض العامميف في بعض مديريات وأقساـ وزارة التربية ٗٔ

التعميـ االبتدائي اإللزامي  ( الذي يقضي بشموؿ الفمسطينييف المقيميف في العراؽ بقانوفالمنحؿ 

قرار )مجمس قيادة  ٜٜٚٔ/  ٗ/  ٘ٔ (ٕٗفي ) ٜٖٚممة لمحو األمية رقـ والحممة الوطنية الشا

كما  ( ٗٓٗ) ٜٜٚٔ/  ٗ/ ٜٔفي  ٜٙٗ( القاضي بإنشاء مدارس شعبية رقـ المنحؿ  الثورة

اصدرت  الحكومة العراقية عدد مف القوانيف التي كاف مف شأنيا تنظيـ مفاصؿ الجياز التربوي  

لسنة  ٕٗٔقانوف نقابة المعمميف رقـ  -مف ىذه القوانيف  في الببلد وتطوير العمؿ التربوي و 

قانوف ,  ٜٛٚٔلسنة  ٕٜقانوف الحممة الوطنية الشاممة لمحو األمية اإللزامي رقـ ,  ٜٛٚٔ

لسنة  ٜٛٔقانوف مؤسسة التعميـ الميني رقـ ,  ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙٔالفتوة وكتائب الشباب رقـ 

قانوف الحفاظ عمى سبلمة , ٜٙٚٔلسنة  ٛٔٔرقـ قانوف التعميـ االبتدائي اإللزامي ,  ٜ٘ٚٔ

لمعدؿ بالقانوف رقـ ا ٜٙٚٔلسنة  ٕٗٔقانوف الخدمة رقـ ,  ٜٚٚٔلسنة  ٖٔ٘المغة العربية رقـ 

                                                           
؛ ندى إبراىيـ ظاىر البدري  ٕٙ٘مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , ص  -((ٗٓٗ

 .  ٖٙ, ص  .,المصدر السابؽ 



وسارعت المديرية العامة لمتخطيط التربوي إلى إعداد ورقة عمؿ في   ( ٘ٓٗ)ٜٚٚٔلسنة  ٕ٘ٔ

 الورقة ىذه تضمنت حيث ٜٗٚٔ لسنة ٕٗٔ رقـ قانوف لتنفيذ التربيةسبيؿ تنظيـ جيود وزارة 

 , التربية وزارة في العمؿ لتنظيـ سياسية واعتبارات عامة اتجاىات عمى تشتمؿ تقارير مجموعة

صدو   لتشخيص وتقری ودراسة بحث بيف مطبوعاً (  ٕٔٛ)  التربوي لمتخطيط العامة المديرية رتا 

  (ٙٓٗ)( التعميمية المراحؿ طوخط والمقترحات والحموؿ التعميـ مراحؿ في التربوي الواقع

 نشاطات االدارة المحمية في ميدان التعميم االبتدائي ورياض االطفال  -ب 

مارست االدارة المحمية لمحافظة بابؿ نشاطاتيا في ميداف التعميـ االبتدائي ورياض         

, اذ شرعت  ٜٜٚٔ– ٜٛٚٔالى  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔاالطفاؿ بشكؿ مميز طيمة العواـ الدراسية 

االدارة المحمية وبالتنسيؽ مع وزارة التربية بوضع التصاميـ الخاصة في االبنية المدرسية لرياض 

االطفاؿ والتعميـ االبتدائي وذلؾ تطبيقًا لمخطط والبرامج التربوية التي وضعت لممدة المذكورة وقد 

االمواؿ شيدت االدارة المحمية عدد كبير مف االبنية المدرسية وقامت في تأسيسيا وصرفت 

, وقانوف  ٜٗٚٔ التعميـ لسنةالقاضي بمجانية   ٕٓٔرقـ   البلزمة لنجازىا وذلؾ لنجاح قرار

  (ٚٓٗ)( الخاص بألزامية التعميـ االبتدائي ٛٔٔالمرقـ )

بمغت المخصصات المالية لئلدارة المحمية المخصصة لتعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ         

 ٖٜٚٔ( دينار بعد اف كاف في العاـ الدراسي ٓٓٓ٘ٓٙٚ) ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔفي العاـ الدراسي 

                                                           
؛ ندى إبراىيـ ظاىر البدري  ٕٙ٘مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , ص  -((٘ٓٗ

 .  ٖٙ,المصدر السابؽ , ص  .
    ٓٗ, المجمد  ٔفوزي أحمد نصيؼ , وزارة التربية تحقؽ منجزات ضخمة , المعمـ الجديد )مجمة( , ج  -((ٙٓٗ

 .  ٗٛ, ص  ٜٛٚٔ
؛ ندى إبراىيـ ظاىر البدري  ٕٙ٘ؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , ص مصد - ( (ٚٓٗ

 .  ٖٙ,المصدر السابؽ , ص  .



( دينار , وقد وزعت ىذه المبالغ مابيف رواتب ومخصصات واجور  6ٕٖٜٛٛٔٓٗ) ٜٗٚٔ –

لكوادر التعميمي ورياض االطفاؿ وما بيف نفقات ادارية ونفقات اخرى لتشيد وترميـ وتأثيث 

 (ٛٓٗ)المباني المدرسية 

ت المالية  المخصصة لمؤسسات رياض االطفاؿ والمدارس ( يبيف المخصصا ٓ٘جدوؿ رقـ )

  (ٜٓٗ)االبتدائية لوزارة الداخمية 

 المجموع النفقات االدارية الرواتب ومخصصات وأجور السنة 
ٜٔٚٗ -  ٚٔٗٓٓٓٓ ٗٙ٘ٓٓٓ ٚٙٓ٘ٓٓٓ 
ٜٔٚ٘ ٙٓ٘ٙ٘ٓٛ ٙٙٙ٘ٓٓ ٕٖٙٚٓٓٛ 
ٜٔٚٙ ٜٕٚٓٓٓٓ ٜ٘ٙٙٛٓ ٛ٘ٔٙٙٛٓ 
ٜٔٚٚ ٕٖٛ٘ٔٔٓ6ٙ ٛٛٓٔٛٓ ٖٖٖٔٚٔٛ6ٙ 
ٜٔٚٛ ٜ٘ٚٓٓٓٓ ٕٔ٘ٓٓٓٓ ٕٔٓٛٓٓٓٓ 
يبنيف مف الجدوؿ اعبله  اف ىناؾ زيادة ممحوظة في التخصيصات المالية طيمة السنوات المذكورة       

% وتعزى ىذه الزيادة الى توسع الحكومة باإلنفاؽ عمى قطاع التعميـ وخاصة ٕٗفي الجدوؿ اذ بمغت 

 ة النفطية بسبب تأميـ النفط العراقي وصعود اسعار النفط .  التعميـ االبتدائي بعد زيادة واردات الدول

بابؿ في  محافظةفي مناطؽ مختمفة مف قامت االدارة المحمية بأفتتاح عدد مف مدارس االبتدائية 

 وىذه المدارس ىي :   ٜ٘ٚٔ - ٜٗٚٔالعاـ الدراسي 

 .الحمة  قضاء مدرسة العامؿ االبتدائية لمبنيف الواقعة في مركز -ٔ
 .الحمة  قضاء قرطبة لمبنيف الواقعة في مركزمدرسة  -ٕ
 .الحمة  قضاء مدرسة البلذقية لمبنيف الواقعة في مركز -ٖ
 .الحمة قضاء مدرسة ذات النطاقيف لمبنيف الواقعة في مركز  -ٗ

                                                           
 ٜٜٙٔ)  لمسنوات العراؽ في لمتعميـ المعتمدة الميزانياتالمديرية العامة لمتخطيط التربوي , ’ وزارة التربية  -((ٛٓٗ
  . ٗ ص,  السابؽ المصدر(  ,  ٜٛٚٔ –

 .  ٗالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى المصدر نفسة , ص  -((ٜٓٗ



 .الحمة قضاء مدرسة االكرميف لمبنيف الواقعة مركز  -٘
 .ابي غرؽ  ناحية  مدرسة النضاؿ لمبنيف الواقعة في -ٙ
 .المحاويؿ قضاء ة المختمطة الواقعة في مركز مدرسة السعاد -ٚ
 .المحاويؿ قضاء مدرسة العدالة لمبنيف الواقعة مركز  -ٛ
 .المحاويؿ  قضاء مدرسة المشروع لمبنيف الواقعة مركز -ٜ
  .المشروع  ناحية  مدرسة جرير المختمطة الواقعة في -ٓٔ
 .المشروع  ناحية  مدرسة النيرواف المختمطة الواقعة في -ٔٔ
 .المختمطة الواقعة في ناحية االماـ  مدرسة فمسطيف -ٕٔ
 .مدرسة الكندي المختمطة الواقعة في ناحية االماـ  -ٖٔ
  .مدرسة المشراؽ المختمطة الواقعة في ناحية االماـ  -ٗٔ
 .مدرسة العطاء لمبنيف الواقعة في ناحية االماـ  -٘ٔ
 .  النيؿ ناحية مدرسة عشتار المختمطة الواقعة في -ٙٔ
  . الطميعة ناحية في مدرسة الوفاء المختمطة الواقعة -ٚٔ
  . مدرسة اليدى المختمطة الواقعة في ناحية الطميعة  -ٛٔ
 . الطميعة ناحية مدرسة االحرار لمبنيف لواقعو في  -ٜٔ
 .الطميعة  ناحية  مدرسة زمـز المختمطة الواقعة في -ٕٓ
 .  القاسـ  ناحية مدرسة الميند المختمطة الوقعة في -ٕٔ
 .قاسـ مدرسة البتوؿ لمبنات الواقعة في ناحية ال  -ٕٕ
 .القاسـ  ناحية  مدرسة القدس المختمطة الواقعة في -ٖٕ
 .مدرسة وىراف المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٕٗ
 .مدرسة العبلؽ لمبنات الواقعة في ناحية المدحتية  -ٕ٘
 .المدحتية  ناحية  مدرسة الحدباء المختمطة الواقعة في -ٕٙ
 .المدحتية  ناحية  مدرسة الشريفات المختمطة الواقعة في -ٕٚ
 .مدرسة المشاعؿ المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٕٛ
 .مدرسة االنصار المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية   -ٜٕ
 .الشوممي  ناحية  مدرسة الفراقد لمبنيف الواقعة في -ٖٓ



 . مدرسة الصافي المختمطة الواقعة في ناحية الشوممي -ٖٔ
 .مدرسة بمقيس المختمطة الواقعة في ناحية جرؼ الصخر  -ٕٖ
 .ة االنوار المختمطة الواقعة في ناحية جرؼ الصخر مدرس -ٖٖ
 .مدرسة التضحية لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٖٗ
 مدرسة الجوالف المختمطة الواقعة في ناحية السدة  -ٖ٘
 .مدرسة الصمود لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٖٙ
 .مدرسة الفراىيدي المختمطة الواقعة في ناحية السدة  -ٖٚ
 .مبنيف الواقعة في ناحية السدة مدرسة الفجر الجديد ل -ٖٛ
 .مدرسة ميسموف لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٜٖ
 .مدرسة الرميمة لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٓٗ
 .مدرسة المجد لمبنيف الواقعة في ناحية االسكندرية  -ٔٗ
 .مدرسة القناديؿ المختمط الواقعة في ناحية االسكندرية  -ٕٗ
 .ي ناحية االسكندرية مدرسة الخالصة المختمطة الواقعة ف -ٖٗ
 .(ٔ)مدرسة األمجاد المختمطة الواقعة في ناحية االسكندرية -ٗٗ

بابؿ في العاـ الدراسي  محافظة  افتتحت االدارة المحمية وبالتنسيؽ مع مديرية تربيةكما 

 ( عدد مف المدارس االبتدائية وىي: ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔ)

 .الحمة  قضاء مدرسة ذي قار لمبنيف الواقعة في مركز -ٔ
 .الحمة  قضاء ة ثغر العراؽ لمبنيف الواقعة في مركزمدرس -ٕ
 .مدرسة النور لمبنيف الواقعة في ناحية الكفؿ  -ٖ
 .مدرسة الشيابية لمبنيف الواقعة في ناحية الكفؿ  -ٗ
 مدرسة النعماف لمبنيف الواقعة في ناحية الكفؿ  -٘
 .المحاويؿ   قضاء مدرسة المعف بف زائدة المختمطة الواقعة في مركز -ٙ

                                                           
التي بابؿ  في محافظة حصاء , الكراس االحصائي لممدارس وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة اال -  (ٔ)

؛ اميرة محمد عمي االسدي , المصدر السابؽ , ص .ٖ, ص  ٕٙٔٓ( , طٜٜٚٔ-ٜٛٙٔ)يتراوح تأسيسيا 
 . ٔٗٔالمصدر السابؽ , ص  محمد ىادي الحميدي ,,  ٖٚٔ



 .رفض المختمطة الواقعة في ناحية المشروع مدرسة ال -ٚ
 .مدرسة الخورنؽ المختمة الواقعة في ناحية النيؿ  -ٛ

  .مدرسة عز االسبلـ المختمطة الواقعة في ناحية النيؿ -ٜ
 .مدرسة سيناء المختمطة الواقعة في ناحية النيؿ  -ٓٔ
 .مدرسة المسمة المختمة الواقعة في ناحية النيؿ -ٔٔ
 .اقعة في ناحية المدحتية مدرسة االنطبلؽ المختمطة الو  -ٕٔ
 .مدرسة المازني المختمطة الواقعة في ناحية النيؿ  -ٖٔ
 .مدرسة الشعمة المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٗٔ
 مدرسة النابغة المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -٘ٔ
 .مدرسة الثوار لمبنيف الواقعة في ناحية الشوممي  -ٙٔ
  . ة جرؼ الصخرمدرسة التحرير لمبنيف الواقعة في ناحي -ٚٔ
 .مدرسة سامراء المختمطة الواقعة في ناحية السدة  -ٛٔ
 . (ٓٔٗ)مدرسة عماف لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٜٔ

 ( ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔوبذلؾ بمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )      
 (ٔٔٗ)بنات ( ٖ٘, و) بنيف ( ٙٙ( مختمطة , و)ٖٗٓ, منيا) ( مدرسة ٖٕٗ) 

دارا سكنية في  ٕٛبنجاز عدت مشاريع منيا انشاء  نفسو  العاـ دارة المحمية في قامت اإل    

ونواحي المسيب والمحاويؿ واالسكندرية والمشروع وابي غرؽ بكمفة  المحاويؿ  الحمة واقضية

الؼ دينار كما  ٖٙالمعمميف في ناحية المشروع بكمفة  إلسكافدور ٙالؼ دينار و ٜٛقدرىا 

دار  ٘ٔصفوؼ و  ٜ – ٙمدرسة ابتدائية ذات  ٕٔت االدارة المحمية خطة عمؿ لبناء وضع

                                                           
 

التي  في محافظة بابؿ حصاء , الكراس االحصائي لممدارس وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة اال -((ٓٔٗ
 .  ٗ, ص  ٕٙٔٓ( , طٜٜٚٔ-ٜٛٙٔ, لمسنوات ) يتراوح تأسيسيا 

التقرير االحصاء التربوي , لمعاـ  , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي  -((ٔٔٗ
  . ٕٚ( . , مطبعة الوزارة بغداد , صٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔالدراسي )



دور لممعمميف في قرية  ٖالسكاف المعمميف في انحاء متفرقة مف المحافظة  . وقد تـ انجاز 

  (ٕٔٗ)الطبلئع  . 

بابؿ في العاـ الدراسي  محافظة دارة المحمية وبالتنسيؽ مع مديرية تربيةافتتحت اإلو 

 ( عدد مف المدارس االبتدائية وىي: ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔ)

 .مدرسة المربد المختمطة الواقعة في ناحية الكفؿ  -ٔ
 . مدرسة السيوؿ المختمطة الواقعة في ناحية الكفؿ -ٕ
 .مدرسة السبلـ لمبنيف الواقعة في ناحية ابي غرؽ -ٖ
 .المحاويؿ  قضاء  مدرسة العقيدة لمبنات الواقعة في مركز -ٗ
 .المحاويؿ  قضاء لواقعة في مركزمدرسة العقيدة لمبنيف ا -٘
 .مدرسة الوطف العربي المختمطة الواقعة في ناحية المشروع  -ٙ
 .مدرسة االرض المختمطة الواقعة في ناحية المشروع  -ٚ
 .مدرسة الحيدري المختمطة الواقعة في ناحية المشروع  -ٛ
 .مدرسة المناديؿ المختمطة الواقعة في ناحية المشروع  -ٜ

 .الواقعة في ناحية المشروع  مدرسة اليبلؿ المختمطة -ٓٔ
 .مدرسة الحسينية المختمطة الواقعة في ناحية الطميعة  -ٔٔ
  . مدرسة االخبلص المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية -ٕٔ
 .مدرسة شعبلف ابو الجوف المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٖٔ
 .مدرسة الراشدية المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٗٔ
 .المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية مدرسة الزوراء  -٘ٔ
 .مدرسة السويس المختمطة الواقعة في ناحية ناحية المدحتية  -ٙٔ
 .مدرسة اـ المؤمنيف لمبنات الواقعة في ناحية الشوممي  -ٚٔ
 .مدرسة االخوة المختمطة الواقعة في ناحية الشوممي    -ٛٔ
 .مدرسة االسماعيمية الواقعة في ناحية الشوممي  -ٜٔ

                                                           
 .  ٜٚٚٔايار  ٖٕفي  ٜٕ٘ٙجريدة الجميورية , العدد  ,  -((ٕٔٗ



 .المختمطة الواقعة في ناحية الشوممي مدرسة االرادة   -ٕٓ
 .مدرسة الواثؽ لمبنيف الواقعة في ناحية جرؼ الصخر  -ٕٔ
 .مدرسة الفاضمية المختمطة الواقعة في ناحية جرؼ الصخر  -ٕٕ
 .مدرسة الياشميات لمبنيف الواقعة في ناحية السدة  -ٖٕ
 .مدرسة اإلخاء المختمطة الواقعة في ناحية السدة   -ٕٗ
  .ة الواقعة في ناحية السدة مدرسة القيرواف المختمط -ٕ٘
 .مدرسة طائؼ المختمطة الواقعة في ناحية االسكندرية  -ٕٙ
 . (ٔ)مدرسة النبراس المختمطة الواقعة في ناحية االسكندرية -ٕٚ

(  ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔوبذلؾ بمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ  لمعاـ الدراسي )

قامت االدارة المحمية ,  (ٕ)بنات  (ٔٗ, و) ر ذكو ( ٛ٘(مختمطة , و)ٖ٘ٚ(مدرسة منيا : )ٗٚٗ)

نجاز عدد مف المشاريع الصحية وبمدية و تربوية وزراعية في محافظة بابؿ كما تـ وضح إب

وتبميط عدد مف  ,الحجر االساس لعدد كبير مف المشاريع المختمفة مثؿ بناء الدور لؤلطباء

بتدائية في قضاء المحاويؿ  نواحي مداس ا( ٛ)الشوارع  فضبًل عف وضع الحجر االساس لبناء 

دور لممعمميف في ناحيتي الطميعة والشوممي  (ٜ)االسكندرية  واالماـ و الشوممي و المدحتية و

مواؿ التي ف األأالؼ دينار عراقي عممًا  (ٓٚ)ودار لممعمميف العزاب في الشوممي بكمفة مقدارىا

   ٜٚٚٔة المحمية لسنة دار اريع التي تشرؼ عمييا وتنفذىا اإلخصصت لكافة المش

 .( ٖٔٗ)مميوف دينار (  ٖبمغت ) 

      

                                                           
ي الت في محافظة بابؿحصاء , الكراس االحصائي لممدارس وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة اال (ٔ)

 .٘, ص . ٕٙٔٓ( , طٜٜٚٔ-ٜٛٙٔ, ) يتراوح تأسيسيا 
التقرير االحصاء التربوي , لمعاـ الدراسي ,   االحصاء قسـ,   التربوي لمتخطيط العامة المديرية,  التربية وزارة (ٕ)
 .  ٕ٘( , مطبعة الوزارة بغداد , ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔ)
 .  ٜٚٚٔشباط  ٜ,  ٕٙٛٔجريدة الجميورية , العدد  -(ٖ)



دور إلسكاف  (ٙ)الؼ دينار و  (ٕٙ)تـ افتتاح مدرسة ابتدائية في ناحية المشروع بكمفة و       
مدارس ابتدائية في نواحي ( ٙ)المعمميف في ناحيتي الطبلئع والطميعة . وتـ المباشرة إلنشاء 

دارا إلسكاف في انحاء متفرقة مف قرى  (٘ٔ )ة مع روضة إلطفاؿ والمحافظفي الكفؿ والطميعة  
الؼ دينار  كما تـ المباشرة ببناء مجمع سكني في مدينة الحمة  ٓ٘ٗوارياؼ المحافظة بكمفة 

 الؼ دينار وكذلؾ بناء مخزف لمديرية تربية بابؿ ٕٓ٘بكمفة قدرىا 
(ٗٔٗ.) 

مدرسة  (ٗٔ) نشاءإالمباشرة ب ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔالدراسي  قررت االدارة المحمية في العاـ كما    
الؼ دينار وىذه  (ٓٗٙ) صفا اضافيًا في المدارس القائمة بكمفة اجمالية (ٕٙ)ابتدائية مع 

المشاريع مف ضمف الخطة الموضوعة لتعميـ التعميـ االبتدائي وااللزامية التي وضعتيا وزارة 
 – ٜٙٚٔنفيذىا في العاميف الدراسيف مدرسة المقرر ت ٚٙٔوالمتضمنة بناء  ٜٙٚٔالتربية عاـ 

وىذه المدارس تقع اغمبيا في المناطؽ الريفية وتـ تشكيؿ لجنة فنية  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٜٚٚٔ
 . ( ٘ٔٗ)لتحديد الموقع النيائي المقرر انشائيا 

مدارس   ٚببناء  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔشرعت االدارة المحمية في بابؿ في بداية العاـ الدراسي  و     
 ٘ٔتـ انجازف ذاتوشروع والشوممي  وفي العاـ صفوؼ في مناطؽ الكفؿ والم ٜ – ٙقروية ذات 

الؼ دينار  ٙٚالؼ دينار وكذلؾ روضة نموذجية لؤلطفاؿ بكمفة  ٘ٚدارا إلسكاف المعمميف بكمفة 
.(ٗٔٙ)  

-ٜٚٚٔافتتحت االدارة المحمية وبالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي )و 

 لمدارس االبتدائية وىي: ( عدد مف اٜٛٚٔ

 . مدرسة زنوبيا لمبنات الواقعة في ناحية القاسـ -ٔ
 .مدرسة الربيع لمبنات الواقعة في ناحية القاسـ  -ٕ
  . مدرسة الفارابي المختمطة الواقعة في ناحية القاسـ -ٖ
 .مدرسة بور سعيد المختمطة الواقعة في ناحية المدحتية  -ٗ

                                                           
 .  ٜٚٚٔاب ,  ٚٔفي االربعاء  ٖٚٓٓجريدة الجميورية , العدد  -((ٗٔٗ
 .  ٜٚٚٔتشريف االوؿ    ٖفي االثنيف   ٖٗٓٓجريدة  الجميورية  العدد  -((٘ٔٗ
 .  ٜٚٚٔتشريف االوؿ   ٖفي االثنيف   ٖٗٓٓجريدة  الجميورية  العدد  -((ٙٔٗ



  .الواقعة في ناحية السدة مدرسة االماـ محمد ابف الحسف المختمطة  -٘
 .(ٚٔٗ)مدرسة المروءة لمبنيف الواقعة في ناحية االسكندرية -ٙ

( ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ) وبذلؾ بمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي      

         (ٛٔٗ)لمبنات ( ٖٗ, و) لمبنيف   (ٚٗ(مختمطة, و)ٖٜٖ( مدرسة منيا:)ٗٚٗ)

مدارس ابتدائية  ٛ بناء بتنفيذ ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔلمحمية في العاـ الدراسي باشرت االدارة ا     

صفا في مناطؽ القرى النائية  وفي مركز قضاء المحاويؿ وروضة نموذجية لبلطفاؿ ,  ٖٕذات 

 الىساس العاـ الدراسي المذكور الحجر األ في  لمحافظة بابؿ االدارية المحمية  وضعتكما 

(  ٕٕٙ) نشاءإؼ االقضية والنواحي والقرى في المحافظة  كذلؾ مدرسة ابتدائية في مختم ٘ٓٔ

السكاف المعمميف  دارٓٓٔصؼ اضافي الى عدد مف المدارس القائمة وكما باشرت بأنشاء 

 دارا في قضاء المحاويؿ  ٖٕالؼ دينار منيا  ٓٓٚبكمفة  االقضية والنواحي مناطؽالمنسبيف الى 

دار في قضاء  ٛٗدار في قضاء المسيب و ٖٔناحتي ابي غرؽ والكفؿ و في دار ٖٔو 

 (ٜٔٗ)الياشمية .  

-ٜٛٚٔافتتحت االدارة المحمية وبالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي )و        

 ( عدد مف المدارس االبتدائية وىي: ٜٜٚٔ

قعة في  الحمة, مدرسة االصيؿ لمبنيف الوا مدينة  مدرسة بردى لمبنيف الواقعة في مركز        
ناحية الكفؿ , مدرسة الرصافي لمبنيف الواقعة في  ناحية ابي غرؽ , مدرسة االبتياج لمبنات 

ي غرؽ ,مدرسة الرصافي لمبنات الواقعة في  ناحية ابي غرؽ ,مدرسة بالواقعة في  ناحية ا
اـ  الرافديف المختمطة  المشروع , مدرسة دمياط المختمطة الواقعة في  ناحية االماـ , مدرسة

                                                           
 

راس االحصائي لممدارس االبتدائية في محافظة وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الك -((ٚٔٗ
  .ٙ, ص  ٕٙٔٓ( , طٜٜٚٔ-ٜٛٙٔبابؿ , لمسنوات )

 

 .  ٕٚ( ., مطبعة الوزارة بغداد , صٜٛٚٔ-ٜٚٚٔالتقرير االحصاء التربوي , لمعاـ الدراسي )  -((ٛٔٗ
 .  ٜٚٚٔتشريف الثاني  ٕٛفي االثنيف  ٖٖٙٔجريدة الجميورية , العدد  -((ٜٔٗ



قصر المختمطة الواقعة في  ناحية الشوممي , مدرسة طوؿ كـر لمبنيف الواقعة في  ناحية 
-ٜٛٚٔوبذلؾ بمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي) . (ٔ)الشوممي 
  (ٕ) ات ( بنٖٔو) بنيف( ٔٔ( مختمطة, و)ٖٖ٘( مدرسة منيا:)ٖٚٚ()ٜٜٚٔ

  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي قامت االدارة المو      
روضات في مركز المحافظة  ٜ( روضة منيا  ٕٔ) عددىا بأفتتاح عدد مف الروضات حيث بمغ

 في ةالمسيب و روض قضاء روضتيف في مركز شممتوالبقية موزعة عمى االقضية والنواحي 
ناحية  االسكندرية وروضة في  ناحية في ةة وروضالمدحتيقضاء  روضة في الكفؿ و  ناحية 

القاسـ  ناحية  الشوممي وروضة في مركز الياشمية وروضة في مركزناحية السدة وروضة في 
المحاويؿ . وقد  قضاء المشروع وروضة في مركز ناحية  وروضة في االبراىيمية وروضة في

قامت االدارة المحمية  و   (ٕٓٗ)  روضة موزعة عمى انحاء المحافظة ٕ٘ االطفاؿ بمغ عدد رياض
فتتاح ثبلث روضات موزعة عمى اب ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔبية بابؿ في العاـ بالتنسيؽ مع مديرية تر 

 رياض االطفاؿفقد بمغ عدد  ( ٕٔٗ)كؿ مف ناحية المشروع واالماـ و االسكندرية ل قضاء المحاويؿ
 ٜٚٚٔبابؿ في العاـ الدراسي  قامت االدارة المحمية بالتنسيؽ مع مديرية تربيةة .  كما روض ٕٚ
فاصبح عدد  ماـ واإل ,كؿ مف ناحية ابي غرؽقضاء المحاويؿ لبأفتتاح روضتيف في  ٜٛٚٔ –

  روضو(  ٜٕ ) ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔدراسي العاـ ال رياض االطفاؿ لعموـ محافظة بابؿ خبلؿ 
 أطفاؿ . 

 

                                                           
ة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس االبتدائية في محافظة وزار  -  (ٔ)

 .ٚ, ص  ٕٙٔٓ( , طٜٜٚٔ-ٜٛٙٔبابؿ , لمسنوات )
التقرير االحصاء التربوي , لمعاـ وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي  , قسـ االحصاء  ,  -  (ٕ)

 ٕٛ(  , مطبعة الوزارة بغداد , ص ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔالدراسي )
 ( ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔوزارة التربية , مديرية التربية بابؿ , الكراس االحصائي لمعواـ ) -(ٕ)
 (    ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔوزارة التربية , مديرية التربية بابؿ , الكراس االحصائي لمعواـ ) - (ٖ)



ما بيف  محافظة بابؿ ( يبيف عدد االبنية المدرسية لرياض االطفاؿ والمكتبات فئ٘جدوؿ )
 (ٕٕٗ) ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔالمدة 

 

 السنة

عدد االبنية  االبنية المدرسية  وعائديتيا
 المصممة مدارس

 عدد المكتبات

 المجموع متبرع بيا مستأجرة حكومية

ٜٔٚٗ-ٜٔٚ٘ ٕٔ ٖٔ  ٕ٘ ٔٓ ٖ 

ٜٔٚ٘-ٜٔٚٙ ٔٗ ٓ ٖٔ ٕٚ ٔ٘ ٕٕ 

ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ ٔ٘ ٖٔ  ٕٛ ٔٔ ٕٗ 

ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ ٔ٘ ٕٔ  ٕٚ ٔٔ ٕٙ 

ٜٔٚٛ-ٜٜٔٚ ٔٙ ٕٔ  ٕٛ ٕٔ ٕٙ 

 ٓٔيتضح مف الجدوؿ اعبله اف الرياض المبنية لتكوف مدارس لرياض االطفاؿ كاف عددىا     
في  ٔٔفي العاـ التالي ومف ثـ انخفض الى  ٘ٔوارتفع عددىا الى  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔفي العاـ 
البنايات لرياض  والسبب يعود إلى أف مديرية التربية قامت بتحويؿ بعض ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ

األطفاؿ الى مدارس ابتدائية وذلؾ لتطبيؽ مشروع  الزامية التعميـ االبتدائي , ونقؿ بعض ىذه 
الرياض الى بنايات اخرى مستأجرة او متبرع بيا وعمى الرغـ مف أف الجيود التي بذلتيا اإلدارة 

ف عدد المباني المحمية في محافظة بابؿ في تشيد عدد مف االبنية لرياض األطفاؿ إال أ
% مف عدد الرياض في  ٓٗبقيت تمثؿ  ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔالمستأجرة بقيت خبلؿ السنوات 

 المحافظة  

 

 

                                                           
 – ٜٗٚٔلسنوي التربوي  لمعواـ الدراسية ) الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقرير االحصاء ا -((ٕٕٗ

,  ٕٕ,  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕٓ, ص  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٕٔ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٕٓ, ص  ٜ٘ٚٔ
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ,ٕٖ ) 



  (ٖٕٗ)بابؿ محافظة في  االبتدائي التعميـ لمدارس المدرسية بنيةاأل عدد يبيف( ٕ٘)  جدوؿ

 السنة
 ممكية البناية عائدية البناية عدد المدارس في البناية

 اصمية ضيؼ حكومية متبرع بيا مستأجرة دةواح اثناف ثبلثة

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘  ٕٔ ٛٙ ٕٖٙ ٙ ٔٛ ٖٔٓ ٔٓٚ ٖٖٗ 

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٚ ٜٚ ٕٕٔ ٖ ٔٗ ٖٓٛ ٜٛ ٖٕ٘ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ  ٜ ٜٛ ٕٙٙ ٘ - ٖٙٛ ٔٓٔ ٖٖٚ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ  ٜٔ ٜٙ ٕٜ٘ ٗ - ٖٚٓ ٔٓٓ ٖٚٗ 

ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ٖ ٖ٘ ٖٖٓ ٗ - ٖٙٗ ٜ ٖٙٛ 

بله  زيادة واضحة في عدد المدارس الحكومية يقابمو تناقص في عدد عأسجؿ الجدوؿ         
 , المدارس المتبرع بيا والمستأجرة والضيفية, وىو بدوره يرجع الى زيادة اىتماـ الدولة في التعميـ

وتنفيذ مشاريع بناء المدارس ضمف خطط وزارة التربية فضبل عف اكتماؿ بناء المدارس ضمف 
, وأما نسبة المدارس االبتدائية  ثر زيادة واردات النفطأتمدتيا الدولة بالخمسية التي اع الخطط

 ٘% وبمغت في العاـ نفسو المتبرع بيا ٕفبمغت  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالمستأجرة في العاـ الدراسي 
% والبناية ذات المدرستيف ٔٚ%  والبنايات ذات المدرسة الواحدة ٖٜ% والمدارس الحكومية 

 – ٜٗٚٔ% وىذا مايخص العاـ الدراسي ٖيات ذات ثبلث مدارس % والبنإٙذات المدرسيف 
% ٔفقد بمغت المدارس المستأجر نسبة  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔواما في العاـ الدراسي   ٜ٘ٚٔ

% والبنايات  ٜٓ% وفي نفس العاـ بمغت البنايات ذات المدرسة الواحدة ٜٜوالحكومية بمغت 
% ومعدؿ الزيادة مف ٘ٚثبلث مدارس  % وأما معدؿ الزيادة ذواتٓٔذوات المدرستيف بمغت 

 .% ٜٖ% والمدرسة الواحدة ٜ٘ذوات مدرستيف 

 

                                                           
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات )  -((ٖٕٗ
 – ٜٛٚٔ, ٙٗص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٖٗص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٘ٗص  ٜٙٚٔ  – ٜ٘ٚٔ,  ٗٗص

  ٚٗص ٜٜٚٔ



 االبنية وعدد البناء ومادة االبتدائي التعميـ لمدارس المدرسية لؤلبنية العمرانية الحالة يبيف( ٖ٘ ) جدوؿ
 (ٕٗٗ) ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ بيف ما لمفترة بابؿ محافظة في والكراسي الرحبلت وعدد مدارس المصممة

 السنة
كرسي 
 دراسي

 مادة البناء عدد الرحبلت
 المصممةعدد االبنية 

 مدارس
 الحالة العمرانية

 مجموع حجر طابوؽ طيف صريفة مقعدذات ال ذات مقعديف
غير 

 صالحة
بحالة الى 

 ترميـ
 صالحة

8523 – 8525  ٜٙٓٛ ٕٕٙٙٔ ٜٔٙ٘ ٙٗ ٖٓ ٕٗٓ ٖٓٓ ٖٖٗ ٜٚ ٖٔٔ ٕٔٗ 

8525 – 8529  ٘ٗٔٚ ٕٜٕ٘ٗ ٔٙٔٚ - ٜٗ ٕٔٔ ٖٔٔ ٖٕ٘ ٚٓ ٜٛ ٔ٘ٚ 

8529 – 8522  ٕٓ٘٘ ٕٜٔٛٔ ٜٔٚٔ ٘ٓ ٖٔ ٕٕٔ ٖ٘ٔ ٖٖٚ ٔٓٙ ٖٔٙ ٖٔٔ 

8522 – 8521  ٕٕٗٚ ٖٕ٘ٚٔ ٔٛٚٛ ٙٓ ٚٚ ٕٖٚ ٖ٘ٙ ٖٚٗ ٔٓٚ ٔٗٔ ٕٔٙ 

8521 – 8525  ٔٚٚٙ ٗٔٓٙٛ ٕٖٓ٘ ٘٘ ٚٙ ٕٖٙ ٖ٘ٗ ٖٙٛ ٖٔٔ ٔٓٚ ٔٗٛ 

 شديد تذبذب الجموس والمستمزمات رانيةالعم الحالة وصؼ في المسجمة البيانات أظيرت       
 الى تصؿ بزيد ارتفاع ترتفع تمييا التي السنة وفي الطينية المدارس تنخفض سنة في والتفاوت

 لممدارس العمرانية الحالة وأيضا الكراس حتى بؿ المدرسة بنية ممف التذبذب يقتصر ولـ ,%ٓ٘
 مدار عف فظبلً ,  طابوؽ,  طينيو)  ناؼاص ثبلثة عمى كانت البناء مادة وفؽ المدارس اف عمماً 

)  العاـ في واحدة مدرسة سوى االحصائيات تذكر ولـ جداً  قميمو وكانت الحجر مف المبنية
 -  ٜٗٚٔمف النسب تتفاوت بيف كانت نسبة المدارس الصالحة في العاـ   (. ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ
% اما ٜٕ% وبحث كانت نسب المدارس غير الصالحة في نفس العاـ ىي ٖٚ ٜ٘ٚٔ

% ٓٗفقد بمغت نسبة المدارس الصالحة ىي  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔبخصوص نسب العاـ الدراسي 
% , ومعدؿ ٙٔ% واف معدؿ الزيادة في المدارس الغير صالحة ٖٔوالمدارس غير الصالحة 

% وانخفض المعدؿ المدارس التي بحاجة الى الترميـ نسبة ٜٔالزيادة في المدارس الصالحة 
٘ . %   

 

                                                           
 ٘ٗص  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔبالسنوات ) ماد عمى تقارير االحصاء التربوي الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعت -((ٕٗٗ
 ٛٗصٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ, ٚٗص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٗٗص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ , ٙٗص ٜٙٚٔ  – ٜ٘ٚٔ, 

     ) 



 ثانيالمبحث ال

 8523والتعميم االبتدائي في محافظة  بابل ) االطفال رياضالتطورات التي شيدتيا مؤسسات 
– 8525) 

 بسبب( ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔ) السنوات خبلؿ طفاؿاأل رياض مؤسسات عمى كبير تطور طرأ     
 القوانيف اصدار خبلؿ مف وذلؾ المؤسسات ليذه العراقية الحكومة اولتوُ  الذي البالغ االىتماـ

 تنسجـ االطفاؿ لرياض جديدة ومبادئ اسس وضع تضمنت التي التربوية والتشريعات االنظمةو 
 . (ٕ٘ٗ) أنذاؾ الزمنية المرحمة متطمبات مع

 إلدخاؿ وِ بتوسيع الكفيمة الخطط وضع لىإ طفاؿاأل رياض ألىمية نظراً  التربية وزارة سعت      
 االلتحاؽ مف تمكنوُ  سميمة وتربوية صحية تنشئة لتنشئتوُ  وذلؾ فييا االطفاؿ مف ممكف عدد اكبر

 .(ٕٙٗ) وذىنية نفسية ومعوقات مشاكؿ بدوف االبتدائي بالتعميـ

 التعميـ مجانية قانوف وخاصةً ,  المنحؿ الثورة قيادة مجمس اصدرىا التي القوانيف جاءت      
 بيا نادى التي لتربويةوا السياسية المبادئ مع منسجمو التعميـ الزامية وقانوف ىمياأل التعميـ لغاءا  و 

 قفزة والمقررات القوانيف ىذه مثمت إذ( , الحاكـ الحزب) البعث لحزب الخامس السياسي المؤتمر
 التعميـ مؤسسات عمى االطفاؿ قبؿ مف الواسع باإلقباؿ تميزت التربوي العمؿ ميداف في نوعية
 في االسرة عف العبء تزالأ نياأ عف فضبلً  االبتدائي والتعميـ االطفاؿ رياض وخاصة العاـ
 .(ٕٚٗ)ألبنائيـ التعميـ تكاليؼ تحمؿ

 في واالجنبي االىمي التعميـ بإلغاء الخاص القانوف اصدار بعد التربية وزارة اصبحت        
 البلزمة والمعدات باألجيزة وتزويدىا االطفاؿ رياض مناىج اعداد عف المسؤولة ىي, العراؽ

                                                           
 . ٜٕٔ-ٜٕٛجاسـ المظفر ,المصدر السابؽ ,ص -((ٕ٘ٗ
نزىت رؤوؼ الشالجي ,المصدر السابؽ التطور التاريخي لرياض االطفاؿ في العراؽ , المصدر السابؽ ,  -((ٕٙٗ
 . ٘ص
 . ٜٕٔ-ٜٕٛجاسـ المظفر ,المصدر السابؽ ,ص -((ٕٚٗ



 بالموارد طفاؿاإل رياض تزويد عف مسؤولة فكانت المحمية دارةاإل/ الداخمية وزارة اما,  واالثاث
  . (ٕٛٗ)  المدرسية االبنية وتشييد المالية

-ٜٗٚٔ) عاـ في افتتحت حيث كبيرة جيوداً  بابؿ محافظة في المحمية دارةاإل بذلت      
 التابعة والنواحي قضيةاإل مختمؼ في( ٙٔ) عددىا بمغ االطفاؿ رياض مف كبير عدد( ٜ٘ٚٔ
 . بابؿ لمحافظة

 بناء وتقرر األطفاؿ رياض لؤلبنية الجديدة التصاميـ بوضع والداخمية التربية وزارتا شرعت

 األطفاؿ رياض جميع وشموؿ , الببلد محافظات مف محافظة كؿ في األقؿ عمى سنوياً  روضتيف

 منو الغرض وكاف الرسمي الدواـ ساعات زيادة عف فضبل , بوجبتيف المدرسية بالتغذية الببلد في
(   نموذجية)  تطبيقية رياض فتح عمى التربية وزارة أقدمت وقد الروضة في التربوي البرنامج اغناء
 يبدأ فييا الدواـ أصبح حيث االعتيادية الرياض مدارس مف أطوؿ لمدة يمتد دواميا بكوف تتميز
 (ٜٕٗ). الظير بعد الثالثة الساعة في وينتيي صباحاً  الثامنة الساعة مف

 ٜٔٛٔ – ٜٙٚٔ الدراسية لمعواـ التربية وزارة وضعتيا التي االطفاؿ رياض خطة تضمنت لقد
 اف الخطة ىدفت اذ فييا المقبوليف االطفاؿ نسبة ورفع الجديدة الرياض بناء في التوسع ضرورة
 العاـ في طفبلً  وستوف خمسة العمر مف ٘ – ٗ  سف في طفؿ ٓٓٓٔ كؿ بيف مف يكوف

 العاـ في طفبلً   ٘ٚٔ السكاف مف طفؿ ٓٓٓٔ كؿ بيف ومف   ٜٙٚٔ  – ٜ٘ٚٔ الدراسي
 (ٖٓٗ).  ٜٓٛٔ – ٜٜٚٔ الدراسي

 الوسائؿ وتييئة األطفاؿ رياض في واسعاً  تقدماً  تحقؽ اف التربية وزارة استطاعت وقد      
 تطور حدث فقد , التعميـ بمجانية القاضي الثورة قيادة مجمس قرار تنفيذ بعد خاصة ليـ الحديثة
 (ٖٔٗ).  عددىـ تضاعؼ بحيث األطفاؿ رياض عمى اإلقباؿ في كبير

                                                           
,نزىت رؤوؼ الشالجي ,التطور التاريخي لرياض ٜٕٔ-ٜٕٛجاسـ المظفر, المصدر السابؽ ,ص - ((ٕٛٗ

 . ٙصدر السابؽ ,صاالطفاؿ في العراؽ ,الم
 .  ٕٙلجنة وزارة التربية , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص. -((ٜٕٗ
 .  ٗٗحكمت عبد اهلل  البزز , السياسة التربوية في العراؽ , المصدر السابؽ , ص. - ((ٖٓٗ
  ٕ.نزىت رؤوؼ الشالجي , التطور التاريخي لرياض األطفاؿ في العراؽ , المصدر السابؽ , ص -((ٖٔٗ



( يبيف عدد المدارس )رياض االطفاؿ( وعدد المعممات واالطفاؿ والشعب في ٗ٘ جدوؿ رقـ )
 (ٕٖٗ).  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔلممدة ما بيف  محافظة بابؿ

 عدد االطفاؿ عدد المعممات عدد المدارس عدد الشعب السنة

 فبني بنات المجموع

ٜٔٚٗ-ٜٔٚ٘ ٜٓ ٕ٘ ٛٚ ٕٖٕٛ ٖٔ٘ٙ ٔٗٚٙ 

ٜٔٚ٘-ٜٔٚٙ ٜٛ ٕٚ ٕٔ٘ ٖ٘ٓٗ ٜٔٛٛ ٔٙٔ٘ 

ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ ٜ٘ ٕٛ ٕٖٔ ٖٕٔٛ ٔ٘ٙٙ ٕٔٙ٘ 

ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ ٕٔٓ ٕٚ ٖٔٚ ٖٖٚٔ ٜٜٔٚ ٜٔٔٗ 

ٜٔٚٛ-ٜٜٔٚ ٔٔٗ ٕٛ ٔٙٗ ٕٗٗٓ ٕٕٔ٘ ٕٕ٘ٓ 

 

ؿ نستنتج مف البيانات االحصائية المذكورة في الجدوؿ اف عدد الرياض  اخذ بالزيادة خبل
وقد رافقة ىذه الزيادة زيادة عددية بعدد االطفاؿ اذ بمغ معدؿ الزيادة  ٜٜٚٔ -ٜٗٚٔالسنوات 

% وىذا يؤكد اف 6ٚٓٛ٘% في حيف كاف معدؿ الزيادة لؤلطفاؿ البنات 6ٕٓٓٚلؤلطفاؿ البنيف 
%  مقارنة ٜٗاقباؿ االطفاؿ البنيف أكثر مف األطفاؿ البنات  وأف نسبة االطفاؿ البنات كانت 

% في العاـ نفسو بقت النسبة بيف االطفاؿ البنات  ٔ٘باالطفاؿ البنيف والتي كانت نسبتيـ 
واالطفاؿ البنيف نفسيا مع تفاوت طفيؼ وىذا يؤكد نجاح الخطة الموضوعو لرياض االطفاؿ 

% وىذه ٗٙوسياسة الحكومة الراعية ليا . رافقت الزيادة العددية باالطفاؿ زيادة بعدد المعممات 
 ادة منسجمة الى حدما مع الزيادة الحاصمة بعدد االطفاؿ . الزي

 

                                                           
 – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقرير االحصاء السنوي التربوي  لمعواـ الدراسية )  -((ٕٖٗ

,  ٕٕ,  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕٓ, ص  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٕٔ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٕٓ, ص  ٜ٘ٚٔ
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ,ٕٖ ) 



 مناىج رياض االطفال

 تضمف,  التعميـ شؤوف لجنة قبؿ مف مكمفة خاصة لجنو بإعداده قامت منيج إقرار تـ       
 اعتباراً  بموجبو لمعمؿ االطفاؿ رياض جميع عمى عمـ وقد الرياض في والفعاليات األنشطة جميع
_ ٜٚٙٔ عاـ منذ المطبؽ  السابؽ المنيج عف الجديد المنيج  تميز  وقد ٜٚٚ/ٙٚ العاـ مف

 عمى الواضح تأكيدهِ  الى باإلضافة. والوسائؿ األىداؼ حيث مف والتفصيؿ والوضوح بالشموؿ
 الطفؿ تنشئة الى الجانب ىذا في ىدؼ انو لذا, والقومية الوطنية والتوعية  االجتماعية التربية
 مف يمكنو األجتماعي النضج مف مستوى الى الوصوؿ عمى ومساعدتوُ  مةسمي اجتماعية تنشئة
 يعيش التي الجماعات  مع واالندماج التعاوف وفي, األخريف مع سوية اجتماعية عبلقات خمؽ
 في األجتماعية والقيـ الوطف حب غرس الى باإلضافة. الصؼ في والزمبلء األسرة مثؿ بينيا
 المتعمقة والفعاليات األنشطة بعض الجديد المنيج حدد فقد ؼاليد ىذا ولتحقيؽ. األطفاؿ نفوس
  :منيا بذلؾ

 عيد, تموز ٗٔ,تموز ٚٔ,شباط ٛ: مثؿ القومية الوطنية باألعياد االطفاؿ تعريؼ -ٔ
 . االوؿ ونائبو الجميورية رئيس السيد بشخصية االطفاؿ تعريؼ عف فضبل. , نيساف ٚ, الجيش

 موارد اىـ وتعريفو., الكبير وطنوِ  ثـ الصغير وطنوِ  ثـ توِ مدين ثـ بمحمتوِ  الطفؿ تعريؼ -ٕ
 .الكبريت,  التمر,  النفط, الببلد

,  تموز ٚٔ انقبلب اعقب الذي الجديد السياسي النظاـ منجزات ببعض االطفاؿ تعريؼ -ٖ
 بالجوالت والقياـ,  الروضة في جماعي عمؿ شكؿ عمى ذلؾ وممارسة و الشعبي كالعمؿ

 (ٖٖٗ).والمشاريع االعماؿ لبعض طبلعيةاالست والرحبلت

 العامة المديرية توجييات وفؽ" االطفاؿ رياض معممة دليؿ بتوزيع بابؿ تربية مديرية قامت وقد
ومثؿ ىذا الدليؿ  الجديد الرياض منيج في ورد ما ضوء في  االطفاؿ ورياض االبتدائي لمتعميـ

رشاد المقرر المنيج شرح الدليؿ مف واليدؼسابقو اذ لـ يطبؽ في الببلد مف قبؿ   الى المعممة وا 
 األطفاؿ لرياض والخاصة العامة االىداؼ تضمف حيث.  تطبيقو في تتبع التي والوسائؿ الطرائؽ

                                                           
, حكمت عبداهلل البزاز  ٖٕٚص. مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , -((ٖٖٗ

 . ٗٛواخروف , التربية في الثورة , المصدر السابؽ , ص 



,  والمدرسة البيت تعاوف وسبؿ بصحتوِ  العناية وكيفية,  الروضة طفؿ نمو وخصائص, وواجباتيا
  المقررة المناىج ثـ األطفاؿ تقويـ واساليب, فييا المدرسية والتغذية, الرياض في العمؿ وتنظيـ

 (ٖٗٗ) .ورياضية فنية وتربية ورياضيات عربية ولغة وطنية وتوعيو واجتماعية دينية تربية مف

 ( 8525-8523بابل خالل السنوات ) محافظة  التعميم االبتدائي في

ات طرأ تطور واضح وممموس عمى التعميـ االبتدائي خبلؿ ىذه المدة حيث شيدت مؤسس
التعميـ االبتدائي نموًا كبيرًا مف حيث عدد التبلميذ المسجميف فييا وذلؾ يعود لمقرار الذي أصدره 

القاضي بمجانية التعميـ  ٜٗٚٔ/ٕ/ٚ( الصادر في  ٕٓٔالمرقـ ) المنحؿ مجمس قيادة الثورة
 . ( ٖ٘ٗ)االبتدائي والذي شجع عدد كثير مف االىالي إلرساؿ ابنائيـ الى المدارس

جية لا تطبيقو بأعتبارىا ر قرار مجانية التعميـ قد حمؿ وزارة التربية مسؤولية ف صدو إ
المعنية بالدرجة االولى عف ادارة وتنظيـ التعميـ العاـ في العراؽ الى ترجمة تمؾ المبادرة والقرارات 

 وتحويميا الى واقع عمؿ ممموس مف خبلؿ االجراءات التالية : 

الدراسية مف كتب وقرطاسية لجميع المراحؿ التعميمية  تييئة وتوفير جميع المستمزمات .ٔ
 والعناية باالبنية المدرسية .

توفير مستمزمات تصنيع االثاث المدرسي وتييئتو مف خبلؿ ايجاد معامؿ انتاجية في  .ٕ
 مختمؼ محافظات الببلد . 

 زيادة تخصيصات التغذية المدرسية وشموؿ جميع المدارس الريفية النائية بيا , وتزويد .ٖ
بمغ مجموع إذ مناطؽ الببلد بوسائؿ التبريد البلزمة ليا , وتييئة المخازف الخاصة بيا , 

( مايقارب الػثمانية ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔالمبالغ المخصصة لمتغذية المدرسية في العاـ الدراسي )
 .  لكافة المحافظات الببلد  ومف ضمنيا محافظة بابؿ مبلييف دينار

 

                                                           
 – ٜٗٚٔير االحصاء السنوي , , التقر  االحصاء قسـ,   التربوي لمتخطيط العامة المديرية,  التربية وزارة -((ٖٗٗ

  ٖٗ, ص ٜٜٚٔ
 

 ٖٖالتربية وافاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ , ص  -((ٖ٘ٗ



لتأميف طبع وخزف الكتب والمواـز المدرسية في اغمب  إنشاء عدد مف المخازف والمطابع .ٗ
  .  ( ٖٙٗ)محافظات الببلد

الكمية عمى التبلميذ فحسب بؿ شممت الييئة التعميمية لمدارس  ولـ تقتصر الزيادة       

بمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ في الوقت نفسة  (ٖٚٗ) التعميـ االبتدائي 
( بنات , ٗٙ, و) بنيف( ٘ٓٔ( مدرسة منيا : )ٔٗٗ()ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔلمعاـ الدراسي)

( منيا : ٖٙٓ٘المذكورة ) ةدد المعمميف والمعممات خبلؿ السن, وقد ازداد ع ة(مختمطٕٕٚو)
االخر شيد ,أما عدد التبلميذ لممدارس االبتدائية فيو  معممة (ٖٓٓٔ, و) معمـ( ٕٙٚٗ)

ليبمغ عدد المقبوليف في الصؼ االوؿ  (ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔالدراسية  ) ةازدياد ونمو خبلؿ السن
ليصبح العدد االجمالي   ( بناتٜ٘ٚٛ)( بنيف و ٔٗٓٗٔ)  ( تمميذ منيـ ٖٕٕٙٛاالبتدائي )

, %  ٜ٘تمميذ ونسبتيـ مف السكاف في سف السادسة مف عمرىـ ( ٖٛٙٙٙ( منيـ )ٜٙٚٔٗ)
 تمميذة, ( ٕٛٓٛٚو)

, وعمى الرغـ مف اف ىذا  (ٖٛٗ)%  ٔ٘ونسبتيف مف السكاف في سف السادسة مف عمر 
النسب مبالغ بيا لعدـ وجود احصائية دقيقة لمسكاف واعتماد مديرية تربية بابؿ عمى اسموب 
التخمسيف في معرفة النسب السكانية حسب الفئات العمرية اال اف ىذه البيانات تؤكد بشكؿ 

 .عاـ عمى مستوى النمو في اقباؿ التبلميذ الجدد عمى التعميـ االبتدائي 

( ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔبمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي ) 
, وقد ازداد عدد المعمميف  بنات( ٖ٘, و) بنيف( ٙٙ( مختمطة , و)ٖٗٓمنيا) ( مدرسة  ,ٖٕٗ)

  بنات  (ٙٙٔٔ, و)بنيف ( ٕٓٚ٘( منيا : )ٖٖٙٚوالمعممات خبلؿ السنة  المذكورة الى )

                                                           

 
؛رحيـ حسف محمد الشامي , المصدر  ٖٛ-ٕٛخالد سمماف أحمد العبيدي , المصدر السابؽ , ص  -((ٖٙٗ

  ٕٚٔالسابؽ , ص 
 . ٖٓ( , المصدر السابؽ , ص ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔوزارة التربية , المسيرة التربوية انجازات وطموحات ) -((ٖٚٗ
 

نوي لبلحصاء التربوي , لمعاـ الدراسي التقرير السوزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي ,  -((ٖٛٗ
 .   ٖٔ, التربية وافاقيا المستقبمية , المصدر السابؽ ص  ٕٙ( ,ص ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔ)



( ٜٚٚٛذ منيـ )( تمميٕٗٗ٘ٔبوليف في المرحمة االبتدائية فقد بمغ عددىـ )أما عدد التبلمذة المق
 منيـ (ٜٜٚ٘ٚ) المرحمة االبتدائية يذمالي لتبلمف , ليصبح العدد االجي( بنٕ٘ٙٚٔبنات و )

  (ٜٖٗ)بنات (ٕٕٖٖٔ,و) فيبن (ٖ٘ٙٙٙ)

-ٜٙٚٔبمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )     
ف , أما عدد المعمميف يبن (ٛ٘( بنات  , و)ٔٗ(مختمطة , و)ٖ٘ٚ(مدرسة منيا : )ٗٚٗ()ٜٚٚٔ

(معمـ .وقد شيد تبلميذ ٕٗٓ٘( معممة , و)ٙٗٗٔ(  منيـ )ٜٖٓ٘فقد بمغ في ىذه السنة )
, ( بنات   ٜٜٛٚ) وف  ي( بنٕٗٓٓٔ)  نيـ ( مٖٜٕٚٔالمقبوليف زيادة كبيره  حيث بمغ )

و ف ي( بنٜٙٔٔٚ) : ( منيـ ٖٓٓٔٔٔلتبلمذة المرحمة االبتدائية )ليصبح العدد االجمالي 
  (ٓٗٗ), (بناتٜٖٗٔٔ)

( ٗٚٗ( )ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔبمغ عدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )    
. وقد حصمت زيادة في عدد  لمبنيف ( ٚٗ, و) لمبنات  (ٖٗ( مختمطة, و)ٖٜٖمدرسة منيا: )

( معمـ ,أما ٕٕٕٚ( معممة , و)ٕٗٙٔ(منيـ )ٖٗٙٗالسنة حيث بمغ عددىـ )المعمميف في ىذه 
ف , ي( بنٖٛٚٓٔ( بنات و ) ٖٜٙٚ( منيـ )ٜٗ٘ٚٔفقد بمغ عددىـ ) الجدد المقبوليف  ذيالتبلم

( بنات  , ٜٖٗٗٗ( منيـ : )ٜٗٗٙٔٔليصبح العدد االجمالي لتبلمذة المرحمة االبتدائية  )
 .(ٔٗٗ)ف يبن( ٕ٘ٓ٘ٚو)

( ٖٚٚ( )ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔدد مدارس التعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )بمغ ع    
( بنات ,.أما عدد المعمميف في ىذه السنة ٖٔو)  في( بنٔٔو) ( مختمطة,ٖٖ٘مدرسة منيا: )

( معممة , , اما بالنسبة لعدد ٜٛٛٔ)و ( معمـ ٕٙٗٚ) ( منيـ ٖٗٚٗحيث بمغ عددىـ )

                                                           
 

تقرير االحصاء السنوي التربوي , وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء  ,  -(ٔ)
 .  ٕٚ( , ص ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔ)

( , ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔ, )مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء , المصدر نفسة وزارة التربية , ال - ((ٓٗٗ
   ٕ٘ص 

 

تقرير االحصاء السنوي التربوي , وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء  ,  - ((ٔٗٗ
  ٕٛ( , صٜٛٚٔ-ٜٚٚٔلمعاـ الدراسي )



, ( بنات ٜٗٔٛٔ) و ف ي( بنٖٕٔٛٔنيـ ) ( مٕٖ٘ٓٔدىـ ) التبلمذة المقبوليف فكاف عد
 . .(ٔ)  ( بنات ٕٕٜ٘٘)و ف يبن( ٜٔٓٙٚ) ( منيـ : ٖٖٙٔ٘ٔليصبح العدد االجمالي  )

 أصبح وبموجبو لمشعب الميمة تاالقرار  مف يعدٜٙٚٔ  لسنةٛٔٔ  رقـ ميااإللز  التعميـ قانوف إف
 في في العمر مف السادسة يبمغوف الذيف األطفاؿ جميع عمى مياً اوالز   مجاناً  االبتدائي التعميـ
 أىـ ومف االبتدائية المدارس إلى الدخوؿ السنة تمؾ مفٖٔ -ٕٔأو سيةادر  سنة كؿ بداية

 بتطبيؽ الكفيمة المستمزمات كافة بتوفير الدولة التـز نوف القا ىذا أقرىا التي والمواد االتجاىات
 سةاالدر  إكماؿ ولحيف بالمدرسة ولده عشرة لخامسة مرهع مف بإلحاؽ األمر ولي ـاز تال مع القانوف

 وتطويره ميااإللز    التعميـ لتحقيؽ البلزمة الخطط بوضع التربية رةاز و  تقوـ,  بموغو أو االبتدائية
 اإلدارة تتولى,  الببلد أنحاء سائر في الميدانية أعمالو سير عمى ؼاواإلشر  الفنية الناحية مف

 االبتدائي نوف التعميـ ميةاإلز  خطة لتطبيؽ البلزمة والمادية البشرية اإلمكانات توفير المحمية
 يعاقب اف عمى القانوف ىذا مف عشر الثالثة المادة نصت كما , نوف القا مف الثالثة المادة حسب
 واحد شير عف تزيد ال لمدة بالحبس أو , واحد دينار عف تقؿ وال دينار مائة عف تزيد ال مةابغر 
 مف أياً  خالؼ إذ , بتربيتو فعبلً  المتكفؿ لطالبا ولي , بكمييما أو , واحد بوعأس عف تقؿ وال

 (ٕٗٗ) القانوف ىذا أحكاـ مخالفة تكرر ا عند فقط بالحبس العقوبة وتكوف. القانوف ىذا أحكاـ

وكاف لبلدارة المحافظة دورًا في مشروع الزامية التعميـ االبتدائي والذي طبقة في ناحية         
ىاشـ )ـ االلزامي اجتماعا برئاسة السيدعقدت المجنة االعبلمية المركزية لتطبيؽ التعميية اذ المدحت

ي( في ناحية المدحتية, وحضر االجتماع الذي عقد في ديواف المحافظة السيد )نافع أحمد( ور قد
سعدوف  مدير التعميـ االبتدائي العاـ رئيس المجنة االعبلمية المركزية لمتعميـ االلزامي والسادة

رشيد رئيس لجنة المتابعة والتقويـ, ومحمد يعقوب رئيس شعبة اإلعبلـ وزارة التربية , وممثؿ 
التمفزيوف التربوي ومدير تربية المحافظة ورئيس المجنة االعبلمية  الفرعية وممثموا المنظمات 

ة واستعرضو المينية والشعبية في المحافظة , ناقش المجتمعوف خطة المجنة  االعبلمية المركزي
نشاطات المجنة الفرعية في المحافظة وتقارير المنظمات المينية الشعبية حوؿ مساىمتيا في 

                                                           
تقرير اإلحصاء السنوي التربوي , لمعاـ خطيط التربوي, قسـ االحصاء  , وزارة التربية , مديرية العامة لمت   - (ٔ)

 ٜٕ( مطبعة الوزارة بغداد  , ص ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔالدراسي )
  ٔجاسـ المظفر , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٗٗ



انجاح ىذه التجربة وتقرر اف تتصاعد الحمبلت االعبلمية المكثفة داخؿ المناطؽ الريفية النائية 
مبوسترات وتوفير وسائط النقؿ لممعمميف والمعممات وتقديـ مسرحيات ىادفة واقامة معارض ل

 (ٖٗٗ)السياسية والنشرات الجدارية تجسد اىمية ىذه  التجربة 

ندوة لمناقشة تجربة التعميـ  ٜٚٚٔايار  ٖٔمديرية تربية بابؿ في يوـ الثبلثاء  تعقد        
االلزامي لمدارس االبتدائية في ناحية المدحتية  واالستعدادات الجارية والمستمزمات الضروية 

  لبمدناحية المدحتية مف الشرائح المختارة لمتعميـ االلزامي في ا سكاف باعتبار النجاح ىذه التجربة
برز المستمزمات كتييئة  الكتب المدرسية البلزمة والقرطاسية وتييئة االبنية أكذلؾ تـ مناقشة 

مدرسة ابتدائية  ٗٗلزامي  ىي المدرسية واف عدد المدارس االبتدائية المشمولة بمشروع التعميـ اإل
.(ٗٗٗ)  

شيد محافظة بابؿ  نشاطا متزايد في مجاؿ تطبيؽ التعميـ االلزامي في المحافظة وتنفيذ        
 – ٜٚٚٔالعديد مف المدارس االبتدائية الستيعاب اكبر عدد مف الطمبة خبلؿ العاـ الدراسي 

ٜٔٚٛ  .(ٗٗ٘)  

تخذت كافة مديرية اال أفّ  عمى ر تربية المحافظة مدي ( عبد عاصـ حسوف)كد السيد أوقد        
الذي تقرر بموجبة  ٜٙٚٔلسنة  (ٛٔٔ)االجراءات  االلزمة لتنفيذ قانوف التعميـ االلزامي المرقـ 

 – ٜٚٚٔاالبتدائي في العاـ الدراسي  لتطبيؽ الزامية التعميـ   اتخاذ ناحية المدحتية شريحة
طفبل  ٚ٘ٔٔبمغ عددىـ ية المذكورة و سنوات في الناح ٙلقانوف باتـ احصاء المشموليف   ٜٛٚٔ

التحاقيـ طفبل وطفمة وسيتـ  ٗٔٗٔسنوات  ٓٔ – ٚوطفمة بينما بمغ عدد االطفاؿ مف عمر 
تمت تييئة كافة المستمزمات الحممة مف المبلؾ والقرطاسية واثاث مدرسية  بالتعميـ االبتدائي كما

رياؼ لتذليؿ حركة كما جيزت المدارس بكافة المستمزمات فضبًل عف تعبيد الطرؽ في القرى واال
  ( ٙٗٗ)انتقاؿ التبلميذ والمعمميف في المناطؽ الريفية 

                                                           
   ٜٚٚٔاب ,  ٕٙ,  ٖٚٗٓجريدة الجميورية  , العدد  -((ٖٗٗ
    ٜٚٚٔ,  حزيراف  ٕ٘,  ٜٜٕ٘جريدة الجميورية  , العدد  -((ٗٗٗ
 .  ٜٚٚٔحزيراف   ٛاالربعاء   ٖٖٓٓجريدة الجميورية , العدد ,  -((٘ٗٗ
 .  ٜٚٚٔتموز  ٜفي االربعاء   ٖٗٓٓجريدة  الجميورية  العدد  -((ٙٗٗ



أجرى السيد نافع أحمد جوالت تفقدية وزيارة لمنواحي المشمولة بخطة تعميـ التعميـ          
االبتدائي االلزامي وخبلؿ ىذه الزيارات اكده عمى ضرورة توفير كؿ السبؿ الكفيمة بانجاح ىذا 

رض كبلمو لجريدة الجميورية ذكر اف المدارس المشمولة بخطة تعميـ التعميـ المشروع وفي مع
منيا في  ٛمدرسة ابتدائية لمعاـ الدراسي المقبؿ  ٘٘االبتدائي اإللزامي في ناحية المدحتية بمغت  

 (ٚٗٗ)في قرى وارياؼ المدحتية .  ٚٗمركز الناحية و 

 وتوسيع  التربوية المشاريع مف بيرك بعدد البحث مدة خبلؿ التربية رةاز و  قامت وقد    
 أجؿ ومف سةاالدر  سف في ىـ الذيف والشباب األطفاؿ جميع استقطاب بيدؼ التعميمية المؤسسات

 : ىي المشاريع ىذه أىـ ومف المجتمع في األمية انتشار تقميص

 : اليافعيف مدارس - ٔ

 الذيف األوالد لقبوؿ ؽاعر ال في ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ الدراسي العاـ في المدارس ىذه افتتاح تـ     
 الست ذات االبتدائية المدارس في ليـ أماكف يجدوا لـ ممف سنة(٘ٔ-ٓٔ)  أعمارىـ بيف وحاتر 

 األمية محو كزامر  في بااللتحاؽ ليـ يسمح لـ وممف لمقبوؿ المقررة السف أعمارىـ لتجاوز سنوات
 شممت مدرسةٖٙ المدارس هىذ عدد وبمغ. الصفوؼ بيذه لبللتحاؽ المقررة السف إكماليـ لعدـ
 تتناسب المدارس ليذه خاصة وكتب مناىج التربية رةاز و  أعدت وقد .ويافعة يافعاً  (ٜٜٙٔ)

  (ٛٗٗ). العممية لمحياة تأىميـ بحيث والنظري العممي بالطابع وتتصؼ فييا الدارسيف وأعمار

 خطوة ىي يافعيفال مدارس اف بالذكر الجدير ومف , المدارس ليذه المعمميف تدريب تـ كما   
 (ٜٗٗ).ميااإللز  التعميـ قانوف تطبيؽ بعد ستنتيي مرحمية

 

 

                                                           
 .  ٜٚٚٔتموز  ٜفي االربعاء   ٖٗٓٓجريدة  الجميورية  العدد  -((ٚٗٗ
نيا ضغطت وقمصت مفرداتيا عمى مدة ثبلث مناىج ىذه المدارس ىي مناىج الدراسة االبتدائية نفسيا ولك -((ٛٗٗ

سنوات  دراسية يقضييا اليافع في تمؾ المدارس ويحصؿ عمى شيادة معادلة لشيادة االبتدائية. ينظر : لجنة وزارة 
 .  ٙ٘التربية , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص 

  .  ٛٚ, صفوزي احمد نصيؼ , المصدر سابؽ  -((ٜٗٗ



 : اليدوية المشاغؿ - ٕ

حيث  اإلنتاجي البدوي العمؿ وممارسات قيـ تعميؽ بصدد جديدة بخطوة التربية وازرة قامت      
 ضروب األطفاؿ فييا مارسي ورش بشكؿ االبتدائية المدارس في اليدوية المشاغؿ بتنفيذ باشرت
 , الكتب وتجميد , الكيرباء , الحياكة , المعادف , التجارة أعماؿ في والفني اليدوي النشاط

 أبنية زيادة بصدد الداخميةوزارة  مع والتنسيؽ التعاوف وتـ,  والتطريز الخياطة , السيرميؾ
 (ٓ٘ٗ) . المحافظات بعض في اليدوية المشاغؿ

 : الخاصة التربية - ٖ

  , أفضؿ عمى المجتمع لخدمة واستثمارىا البشرية بالثروة التربية وزارة ماـاىت مف انطبلقاً  وجو
 مع التكيؼ عمى ومساعدتيـ أيضاً  والمعوقيف بؿ فحسب الموىوبيف لؤلطفاؿ ليس ية العنا وتوجيو
 عمى مفرداتيا وقمصت ضغطت ولكنيا نفسيا االبتدائية سةار الد مناىج ىي المدارس ىذه مناىج
 . ثبلث مدة

 

 

 

 

 

 

                                                           
. ؛ حكمت عبد اهلل البزاز , التربية العمؿ , دار الحرية  ٛٚنصيؼ , المصدر سابؽ , صفوزي احمد  -((ٓ٘ٗ

 .  ٕٔٔ – ٚٔٔ, ص ٜٗٛٔلمطباعة , بغداد , 



(  يبيف عدد المدارس والييئة التعميمية والتبلميذ لمتعميـ االبتدائي في محافظة بابؿ ٘٘جدوؿ)
 (ٔ٘ٗ)(  موزعيف حسب االقضية ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔلمعاـ الدراسي )

سنة
ال

 
 القضاء 

 
 عدد التبلميذ عدد المعمميف عدد المدارس

 اناث ذكور المجموع اناث ذكور المجموع بنيف بنات مختمطو المجموع

ٜٔ
ٚٗ

 – 
ٜٔ
ٚ٘

 

 المركز
 المحاويؿ
 المسيب
 اليندية

 الياشمية

ٖٕٔ ٙٙ ٖٗ ٖٕ ٖٜٔٓ ٜٖٛ ٜٗٚ ٖٖٜٚٛ ٕٖٔٔٓ ٕٖٔٔٓ 
ٙٙ ٘ٓ ٖ ٖٔ ٕٖٗ ٖٖ٘ ٛٛ ٕٜٔٙٚ ٔٓٔٛٔ ٕٜٗٛ 
ٖٚ ٖٙ ٔٔ ٕٙ  ٘ٛٓ ٖٖٛ ٜٔٚ ٖٔٙ٘٘ ٔٔٙٗ٘ ٜٗٛٓ 

ٔٓٓ ٚٗ ٔٓ ٔٙ ٘٘ٛ ٕٖٗ ٖٔ٘ ٔٗٚٔٚ ٜٔٓٚٚ ٖٜٖٛ 
ٜٚ ٖٚ ٙ ٔٛ ٘٘٘ ٕٗٗ ٖٔٔ ٔٙٗٗٚ ٕٖٔٗ٘ ٖٜٜٗ 

 ٕٛٓٛٚ ٖٛٙٙٙ ٜٙٚٔٗ ٖٓٓٔ ٕٙٚٗ ٖٙٓ٘ ٘ٓٔ ٗٙ ٕٕٚ ٛٙٗ المجموع 

ٜٔ
ٚ٘

 – 
ٜٔ
ٚٙ

 

 المركز
 المحاويؿ
 المسيب
 الياشمية

ٕٔٛ ٜٔٔ ٖٗ ٕٜ ٕٔٛ٘ ٖٜٙ ٕٖٔٔ ٜٖٗٙٛ ٕٔٚٔ٘ ٕٜٙٚٛ 
ٕ٘ ٗٙ ٕ ٗ ٕٗٓ ٛٔ ٖٕٔ ٜٔٔٔٓ ٕٕ٘ٙ ٖٛ٘ٛ 
ٛٔ ٜٗ ٖٔ ٜٔ ٚٓٚ ٕٗٗ ٖٗٙ ٜٔٛ٘ٗ ٙٔٙٛ ٖٔٙٛٙ 

ٔٓٛ ٜٓ ٗ ٔٗ ٚٚ٘ ٕٕٓ ٖ٘ٚ ٕٓٔٓٔ ٖ٘ٗٔ ٔٗٙٛٛ 

 ٖ٘ٙٙٙ ٕٕٖٖٔ ٜٜٚ٘ٚ ٕٓٚ٘ ٙٙٔٔ ٖٖٙٚ ٙٙ ٖ٘ ٖٗٓ ٖٕٗ المجموع 

ٜٔ
ٚٙ

 - 
ٜٔ
ٚٚ

 

 المركز
 المحاويؿ
 المسيب
 الياشمية

ٔٚٗ ٕٔٛ ٕٗ ٕٕ ٜٔٛٔ ٚٗٔ ٔٔ٘ٓ ٘ٓٓٔٔ ٜٜٖٔٚ ٖٕٜٓٔ 
ٛٚ ٛٔ ٔ ٘ ٖ٘٘ ٔٛٓ ٖٖٚ ٔٙٚ٘ٚ ٗٚٙٛ ٜٜٔٔٛ 
ٜٗ ٙٙ ٕٔ ٔٙ ٕٚٓ ٕٛٚ ٖٖٗ ٕٔٙ٘ٛ ٕٚ٘ٙ ٖٕٔٗٔ 

ٜٔٔ ٔٓٓ ٗ ٔ٘ ٚٛٙ ٕٖٛ ٘ٗٛ ٕٕٙٓٗ ٕٚٓٚ ٔ٘٘ٚٚ 
 ٜٙٔٔٚ ٜٖٗٔٔ ٖٓٓٔٔٔ ٕٗٓ٘ ٙٗٗٔ ٜٖٓ٘ ٛ٘ ٔٗ ٖ٘ٚ ٗٚٗ المجموع

ٜٔ
ٚٚ

 – 
ٜٔ
ٚٛ

 
 المركز

 المحاويؿ
 المسيب
 الياشمية

ٔٙٗ ٖٕٔ ٔٛ ٔٗ ٜٕٔ٘ ٚٛٛ ٖٔٔٚ ٜٜٗٙٙ ٕٓٙٓٗ ٕٜٖٕٙ 
ٛٛ ٛٔ ٔ ٗ ٕٙٗ ٕٓٗ ٖٗٛ ٜٖٔٙٛ ٖ٘ٔٚ ٔٔٚٙ٘ 
ٜٜ ٚٔ ٔٔ ٔٚ ٕٛٙ ٖ٘ٚ ٘ٓ٘ ٕٖٚٚٓ ٜٛٗٙ ٕٔٗٛٗ 

ٕٔ٘ ٜٔٓ ٗ ٕٔ ٜٖ٘ ٕٜٖ ٕٙٗ ٕ٘ٚٚ٘ ٜٕٕٔ ٔٙ٘٘ٗ 

 ٕ٘ٓ٘ٚ ٜٖٗٗٗ ٜٗٗٙٔٔ ٕٕٕٚ ٕٗٙٔ ٖٗٙٗ ٚٗ ٖٗ ٖٜٖ ٗٚٗ المجموع 

ٜٔ
ٚٛ

 - 
ٜٔ
ٜٚ

 

 المركز
 المحاويؿ
 المسيب

ٔٔٙ ٔٓ٘ ٙ ٘ ٜٔٛٚ ٕٛ٘ ٖٔٔ٘ ٜ٘ٙٔٔ ٕٙٓٔٙ ٖٜٓٛ٘ 
ٚٗ ٕٚ ٔ ٔ ٖٚٓ ٕٜٔ ٖٜٗ ٕٜٜٔٗ ٕٛٙٚ ٕٕٔٛٚ 
ٛٔ ٚٔ ٔ ٗ ٜ٘ٛ ٗ٘ٗ ٘ٓٗ ٕٚٔٙٛ ٜٕٔٔٗ ٕٔ٘ٗٗ 

                                                           
,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف إعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير اإلحصاء السنوي ,  لمسنوات )  -((ٔ٘ٗ
 – ٜٛٚٔ,   ٕٛ, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕ٘, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٕٚ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٕٙص

 (  . ٜٕص ٜٜٚٔ



 ٕ٘ٔٚٔ ٖٕٔٙٔ ٖٜٕٛٚ ٛٙٙ ٜٖٓ ٜ٘ٓٔ ٔ _ ٘ٓٔ ٙٓٔ الياشمية

 ٜٔٓٙٚ ٕٕٜ٘٘ ٖٖٙٔ٘ٔ ٕٙٗٚ ٜٛٛٔ ٖٗٚٗ ٔٔ ٖٔ ٖٖ٘ ٖٚٚ المجموع 

 – ٜٗٚٔف معدؿ الزيادة السنوية لمييئة التعميمية لمسنوات مف أيتبيف مف الجدوؿ السابؽ     
% , واف معدؿ الزيادة السنوية لمتبلميذ لممدة ذاتيا  6ٓ٘ٗٚبمغت  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔلى إ ٜ٘ٚٔ
وىذا الزيادة كبيرة جدًا إذا ما قورنت بالفترات السابقة لتاريخ التعميـ في % .   6ٜٜ٘ٙبمغت 
 العراؽ .

( يبيف المخصصات المالية  المخصصة مف قبؿ  وزارة التربية لمؤسسات رياض ٙ٘جدوؿ رقـ )
 (ٕ٘ٗ) ٜٛٚٔ - ٜٗٚٔطفاؿ والتعميـ االبتدائي اال

 المجموع النفقات االخرى النفقات االدارية الرواتب ومخصصات وأجور السنة 
ٜٔٚٗ ٔ٘ٗ٘ٗ6ٛ ٕٗ٘٘ٛ6ٗ ٕٕٛٓٓٓ ٖٕٖٗٚٔ6ٕ 
ٜٔٚ٘ ٔٓ٘ٓٗ ٖٛٓٙ6ٔ ٕٖٕ٘ٓٓ ٕٖ٘ٗ٘ٓ6ٜ 
ٜٔٚٙ ٖٜٔٗٓ6ٛ ٕ٘٘ٚ ٖٖٙٙٛٓ ٖٛٗٛٚٚ6ٛ 
ٜٔٚٚ ٖٖٗٓ٘ ٖٕٚٔٗ٘ - ٕٗٓ٘ٛٓ 
ٜٔٚٛ ٖٖٜٔٓٛ ٕٕٗٚٓٚ - ٜ٘ٚ٘ٔٔ6٘ 
تبيف مف الجدوؿ اعبله اف ىناؾ زيادة كبيرة في المخصصات المالية المقدمة مف وزارة التربية  

% اف ىذه الزيادة لتمبي الحاجة المتزايدة بعداد ٛٙلمؤسسات التعميمية ورياض االطفاؿ اذ بمغ 
 الكوادر التعميمية والمستمزمات االدارية االخرى .  

 :  التعميمية والوسائل والطرائقميم االبتدائي تع المناىج

سعت وزارة التربية الى تطوير المناىج الدراسية الخاصة بالتعميـ االبتدائي حيث عقدت         
لذلؾ عدد مف الندوات الدراسية والبحثية وقد قامت بتطوير مختمؼ المناىج وخاصة مادة التاريخ 

ادة التاريخ وعدد مف اساتذة جامعة بغداد لوضع اذ عقدت ندوة خاصة ضمت عدد مف مدرسي م
الصيغ الجديدة لمناىج التاريخ لمختمؼ المراحؿ الدراسية فضبًل عف قياـ مديرية المناىج والكتب 

                                                           
(  ٜٛٚٔ – ٜٜٙٔلمتعميـ في العراؽ لمسنوات )  ة الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى الميزانيات المعتمد -  ٕ٘ٗ
 . ٖالمديرية العامة لمتخطيط التربوي , قسـ االحصاء ,  ص وزارة التربية , ,



بطبع المناىج الجديد لمادة التربية االسبلمية والديف ومادة المغة العربية وقد روعيي فييا السبلمة 
 (ٖ٘ٗ)الفكرية . 

اىـ التطورات التي طرأت عمى المناىج الدراسية والطرئؽ التدريس والوسائؿ ويمكف تمخيص    
 التعميمية بنقاط االتية : 

 التربوية االىداؼ استناد فييا  روعيي وقد مقننة حديثة آلساليب وفقاً  المناىج تطوير تـ -ٔ
 القومية داؼاالى ترسيخ وفي الشاممة التنمية ومطالب اىداؼ ولتحقيؽ  االجتماعية الفمسفة الى

,  العممية المعرفة وتطور وحاجاتيـ لمتبلميذ النفسية الخصائص فييا  روعيي  كما.واالشتراكية
 التعميـ في والعامميف والمعنييف المختصيف وتمكيف,  التربوية العمميات في التكامؿ وتحقيؽ
 .بأستمرار المناىج تطوير في الفعالة المساىمة مف االبتدائي

 ركيزة ويعتبر بجممتوِ  التربوي النشاط تنظيـ في العمؿ عمى الجديد المنياج  يف التاكيد تـ -ٕ
 ممارستوِ  في السميمة واالساليب االتجاىات تنمية عمى ويؤكد,  االشتراكية أسسيا وتوطيد لمتربية

 مف ونماذج, واالجتماعي الفكري والنشاط والفنية اليدوية االعماؿ ويشمؿ اداءه عمى والتعاوف, 
 ادخاؿ في التوسع ويتـ, الحيواف وتربية الزراعة واعماؿ,  الوطنية والصناعات المحمية الحرؼ

 . المدرسية والحدائؽ المشاغؿ

 حيث مف لمتمميذ والزمة وشائعة ميمو تعميمية وسيمة بوصفوِ  المدرسي الكتاب تطوير تـ -ٖ
 الدقة حيث مف محتواهب خاصةً  ويعنى عنيا تعبيراً  ولكونوُ , وتجديدىا المناىج بتطوير صمتوُ 
 ومف واالشتراكية والقومية االنسانية واالىداؼ القيـ حيث ومف وانسجاميا االفكار وتسمسؿ العممية
 مناسبتوُ  حيث ومف لخصائصيا وفقاً  اساليبو وسبلمة مفرداتوَ  فصاحة ومراعات العربية لغتوِ  حيث

 الطباعة جودة حيث ومف, ائطوالخر  واالشكاؿ والرسـو التصاوير حيث ومف التبلميذ لمستويات
 وجعمو استخدامة لحسف ادلة وتوضع. المناسبة المواعيد في وتوزيعوُ  انجازهُ  وضماف واالخراج
 لمكتب مماثمة عناية وتوجو, عامة ثقافية وكتب مساعده بكتب يدعـ كما.  الذاتي لمتعميـ وسيمة
 .التعميـ في لغة المعتمدة االخرى القومية المغات في

                                                           
 .  ٖٚٔ – ٔٚٔسابؽ , ص رحيـ محمد حسف الشامي , المصدر ال -((ٖ٘ٗ



 يكفؿ بما العامة نماذجيا وتعييف,  االبتدائية لمدراسة التعميمية الوسائؿ طويرت يتـ -ٗ
 في اساسياً  مقوماً  وجعميا وصفوفيا مستوياتيا جميع وفي المدرسية المواد كافة في استخداميا

 النمو المستويات مبلئمتيا وتراعي تطويرىا في الحديثة االتجاىات مف استفيد وقد. التعميـ عممية
 او,  الببلد مستوى عمى لصنعيا برامج وتوضع, فييا توفرىا وامكاف البيئة ولخصائص يالنفس
 منيا يتوافر ماال استيراد وتـ. نفسيا االبتدائية المدارس مستوى عمى او, المحافظات مستوى عمى
 .واستخداميا صنعيا طرائؽ لتوضيح ادلة وتوضع,   الببلد في

 القومية وبالمغات االسبلمية العربية وبالحضارة القومية فةوبالثقا العربية بالمغة االىتماـ -٘
 الطبلب لمستويات وتكييفيا العممية المعرفة تطور ومتابعة والرياضيات بالعموـ واالىتماـ, االخرى
 وحاجاتوُ  الطفؿ في متركزة وجعميا التعميـ طرائؽ تطوير وتـ,  الحياة في تطبيقاتيا ومتابعة
 االكتشاؼ في قابمياتو وتنمية المعرفة ميارات استثمار وحسف اتيالذ التعميـ مف وتمكينوُ 
 .قابمياتيـ تنمية مف وتمكينيـ المتفوقيف وتقدير, واالبتكار

 مكيفة السواء عمى" زيوفوالتمف الراديو" والمرئية الصوتية االذاعة برامج بتطوير يعنى -ٙ
 محتوياتيا حيث مف سواء فييا وسعلمت برنامج ويوضع,  وحاجاتيا االبتدائية المدارس بمستويات
 مكتوبة ومواد بأدلة ودعميا القطر انحاء مختمؼ عمى جغرافياً  توزيعيا حيث مف او,  واساليبيا
 المواد معظـ شموليا يكفؿ بما واتجاىاتيا المناىج تطور مع بجممتيا منسجمة تسجيمية وبأشرطة
 .الخطة نياية في  الببلد ارجاء مىع موزعو المدارس مف متزايدة نسب عمى وتعميميا الدراسية

 وبخاصة تجديدية مشروعات وتبني ومطالبيا لخصائصيا التعميـ وتكييؼ بالبيئة االىتماـ -ٚ
 التربية اجؿ مف التربية في الرائد قميمياأل المشروع وتطوير إلنشاء اليونسكو منظمة مع التعاوف
 .العربية لمببلد المكرس الريفية

 انشاء الحاجة عند او, بيـ خاصة مدارس بإنشاء لممعوقيف اصةالخ التربية تطوير -ٛ
 عمييا المعمميف وتدريب برامجيا وضع وفي تنظيميا في حديثة عممية اساليب وأعتماد صفوؼ
 .الخطة بنياية المحافظات كافة تشمؿ بحيث المدارس ىذه وتوسيع



 وتنطمؽ  النفسية حةالص وخدمات النفسي واالرشاد التوجيو اساليب لتطوير العمؿ يتـ -ٜ
 مراكز في او المدارس بعض نطاؽ في سواء المرحمة ىذه في تجريبية مشروعات مف الجيود ىذه

 . متخصصة

 مبادئيا وترجمة المناىج تفسير في االسس تتناوؿ المعمميف إلرشاد ادلة توضع -ٓٔ
 االمتحاف اليبواس ووسائمو التعميـ طرائؽ تتناوؿ كما, سموكية وانماط خبرات الى ومفاىيميا
 (ٗ٘ٗ) .متكاممة بصورة والتقويـ

 واقع التعميم االبتدائي في الريف والحضر 

سعت وزارة التربية الى نشر التعميـ بمختمؼ مراحمو  بيف مختمؼ ابناء المجتمع ساعيًة        
سكاف لتحقيؽ مبدًا تكافؤ الفرص ومبدأ التعميـ لمجميع ولتقميؿ الفوارؽ الثقافية بيف سكاف الريؼ و 

 ( ٘٘ٗ)الحضر .

ولتحقيؽ ىذا الغرض فقد وضعت وزارة التربية متمثمة بمديرياتيا العامة المختصة بوضع      
الخطط التربوية  وبالتنسيؽ مع وزارة الداخمية والنقابات والجمعيات المينية والشعبية الخطط 

ريؼ والتي بمغت ذروتيا البلزمة لبناء وافتتاح عدد مف المدارس االبتدائية المختمطة في مناطؽ ال
وذلؾ استجابة مف لمتطمبات خطة تعميـ التعميـ االلزامي وقد  ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔخبلؿ سنوات 

شيدت مؤسسات التعميـ االلزامي اقباؿ منقطع النظير خبلؿ الفترة المذكورة   وذلؾ بعد اف اصبح 
  (ٙ٘ٗ)التعميـ مجانًا في كافة مراحمو 

 

                                                           
  ٜٜ -ٜٛحكمت عبداهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة المصدر السابؽ , ص  -((ٗ٘ٗ
 . ٖٔفخري عزيز العقابي , المصدر السابؽ , ص -((٘٘ٗ
 .  ٖٕعبد عاصـ , المصدر السابؽ , ص  -(ٙ٘ٗ)



بتدائية والمعمميف والتبلميذ بحسب الجنس في محافظة بابؿ. ( يبيف عدد المدارس االٚ٘) جدوؿ 
(ٗ٘ٚ ) 

المنطقة السنة
 عدد التبلمذه عدد المعمميف عدد المدارس 

 ذكور بنات مجموع ذكور اناث مجموع بنيف  بنات مختمطة  مجموع 
ٔٛٚٗ – 
ٜٔٚ٘ 

الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ػػػػػػػػػػػػػػػؼ

 

ٕٛ٘ ٕٖٗ ٜٔ ٖٕ ٔٚ٘ٓ ٖٓ٘ ٔٗٗ٘ ٜٗ٘ٔٔ ٜٖ٘ٛ ٖ٘ٙٓٛ 

ٜٔٚ٘ – 
ٜٔٚٙ  

ٕٗٛ ٕٔٔ ٔٙ ٕٔ ٔٙٓٙ ٖٖٙ ٕٔٚٓ ٜٗٙٗٙ ٜٖٔٓٙ ٖٜ٘ٛٗ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ 

ٖٕٖ ٕٜٚ ٔٓ ٔٙ ٜٔٙ٘ ٘ٓٚ ٔٗ٘ٛ ٕٜٕ٘٘ ٔٗٚٛٓ ٖٛٔٗ٘ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ 

ٖٓٓ ٕٖٛ ٚ ٔٓ ٕٜٜٓ ٕ٘ٚ ٕٔ٘ٚ ٖٜ٘ٙٙ ٜٖٔٚ٘ ٖٖٙٓٔ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ 

ٕٚٛ ٕٚٙ ٕ  ٕٕٜٙ ٜٖ٘ ٜٔٙٗ ٚٓٛٗٓ ٕٜٕٖٛ ٗٔ٘٘ٚ 

ٜٔٚٗ – 
ٜٔٚ٘ 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

ٔ٘ٓٙ ٖٛ ٗ٘ ٖٚ ٔٚ٘ٙ ٕٚ٘ ٖٔٓٔ ٜٗٛٛ٘ ٕٕٔٛ٘ ٖٓٚٙٓ 

ٜٔٚ٘ – 
ٜٔٚٙ  

ٔٗ٘ ٜٖ ٖٚ ٗ٘ ٕٖٔٓ ٖٛٓ ٖٔٓٓ ٘ٔٓٔٔ ٕٖٜٓ٘ ٖٕٓٙ٘ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ 

ٔٚٗ ٚٛ ٖٔ ٕٗ ٜٔٛ٘ ٜٖٜ ٔٓٗٙ ٘ٛٔٓ٘ ٕٖٖٗٗ ٖٖٚٚٔ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ 

ٔ٘ٔ ٔٔٓ ٕٚ ٖٚ ٕٕٙ٘ ٔٓٚٓ ٜٔٔ٘ ٕٖٙٗٛ ٕٜٜ٘ٔ ٖٜٕٙٗ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ 

ٜٜ ٚٚ ٔٔ ٔٔ ٕٔٓ٘ ٖٔٓ٘ ٕٔٓ٘ ٙٗٗٚٙ ٕٜٜٕٗ ٖٖٗ٘ٗ 

تبيف مف الجدوؿ أعبله أف عدد الزيادة الحاصؿ في عدد التبلميذ في الحضر في العاـ         
%  وىذا يدؿ ٗٙ% ونسبة البنات ٕٔمعدؿ نسبتيـ لمبنيف  فقد بمغت ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالدراسي 

                                                           
,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔلمسنوات )   الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير االحصاء السنوي , -((ٚ٘ٗ
 – ٜٛٚٔ,   ٜٕ, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕٙ, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٕٛ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٕٚص

 .   ٖٓص ٜٜٚٔ



عمى  أّف الزيادة الحاصمة كانت تميؿ لصالح البنات  بحث بمغت نسبة البنيف لمبنات لعاـ  
 %ٖ٘=  ٜٛٚٔ%    وبمغت نسبة البنيف لمبنات في لعاـ ٕٙ=   ٜٗٚٔ

% وبمغت ٖٗ ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔتبيف مف الجدوؿ أف التبلميذ في الريؼ في العاـ الدراسي       
% مما يدؿ عمى زيادة البنات الحضر أكثر مف الريؼ أما في  ٙٙنسبة البنات في الحضر 

 % لمبنات في الحضر ٔ٘% لمبنات و ٜٗ( في الريؼ  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔالعاـ الدراسي )

%  ٚٔكاف عدد المعمميف  في الريؼ   ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔأما فيما يخص المعمميف الدراسي       
=   ٜٗٚٔ% اما نسبة بيف المعمميف  مقارنة بالمعممات في   ٕٙٓلزيادة لممعممات  ومعدؿ ا

 % بالمعمميف ٗٙ/  ٜٛٚٔ%  وبمغت  نسبة المعمميف مقارنة  بالمعممات لعاـ  ٕٛ

%  ٕأما فيما يخص عدد المعمميف والمعممات في الحضر فكاف معدؿ الزيادة لممعمميف     
%   ٛ٘ ٜٗٚٔواما نسبة المعمميف مقارنة لممعممات لعاـ  %  ٘ٗومعدؿ الزيادة لممعممات  

% ٗ٘%  وبمغت نسبة  البنيف في الريؼ ٓ٘=  ٜٛٚٔونسبة المعمميف مقارنة لممعممات لعاـ 
.  وبمغت نسبت البنيف في  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ%  لعاـ  ٙٗمقارنة بالحضر التي مثمة نسبتيـ 

 .  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔلعاـ %  ٘ٗ% مقارنة بالحضر التي مثمة نسبتيا ٘٘الريؼ 

 

 

 

 

 



 االبتدائي التعميـ لمدارس  والمعممات المعمميف مف التعميمية الييأة اعضاء عدد يبيف(ٛ٘) جدوؿ
 مىمت (ٛ٘ٗ) محافظة في والجنس الزوجية والحالة الجنسية بحسب

  الجنسية الحالة الزوجية
  عراقي عربي المجموع اعزب متزوج
 معمم معممة معمم معممة معمم معممة معمم معممة معمم معممة

8523 – 8525 425 7192 758 315 921 7329 8 - 8141 7325 

8525 – 8529  177 8597 433 911 8899 7521 - -  8899 7521 

8529 – 8522  8143 7159 387 311 8339 7513 7 - 8333 7513 

8522 – 8521  8854 7831 315 517 8937 7277 7 8 8931 7278 

8521 – 8525  8798 7755 272 358 8511 7239 7 8 8519 7235 

لممعمميف فضبل عف زيادة  تنسب المعطايظير الجدوؿ أعبله تبايف واختبلؼ في ال        
, ويعطي ارجحيو عددية لعدد الذكور المعينيف في محافظة بابؿ , ٜٙٚٔونقصاف بسيط في سنة 

ستوى المخطط مف الدولة , تبعا لطبيعة وىو ما يؤشر عمى اف تعميـ البنات لـ يصؿ الى م
كانت نسبة المعممات ثره في عزوؼ اإلباء عف أرساؿ بناتيـ لممدارس أالمجتمع العراقي و 

 – ٜٗٚٔ% في سنة  ٖٗ% بينما في حيف شكمت نسبة غير المتزوجات منيف ٚ٘المتزوجات 
  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ% في سنة ٖٙبينما حققت نسبة المعممات المتزوجات زيادة بمقدار  ٜ٘ٚٔ

% , وبمغت نسبة المعمميف المتزوجيف في السنة ٖٚبينما االعزاب انخفضت حيث اصبحت 
بحيث   ٜٜٚٔ - ٜٛٚٔ% متزوجيف وبينما بمغت االعزاب في العاـ ٖٛ ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ

 % ٕٛكانت النسبة 

 

 

 
                                                           

ص  ٜ٘ٚٔ  – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات )  -((ٛ٘ٗ
 ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ,  ٖٕص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕٕص ٜٚٚٔ  – ٜٙٚٔ,  ٕٔص  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٕٓ
 .  ٕٗص

 

ة 
سن

ال
  
 

 



 

 



صؿ في اعتمدت الدولة في سنوات البحث عمى الية زيادة عدد المعمميف لتغطية النقص الحا 
الكوادر التعممية حتى يتناسب مع  زيادة الرغبة في التعميـ مف قبؿ األىالي لذا نبلحظ التفوؽ 
العددي الواضح لعداد المعمميف مف خريجي دار المعمميف قياسا بالشيادة األخرى ,واف أشرت 

إلى تطور ممحوظ في مشاركة أصحاب الشيادات   ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالسنوات ىذه الفترة مابيف 
 – ٜٗٚٔلجامعية في السنوات البلحقة , وأما كانت نسبة الكادر التعميمي في العاـ الدراسي ا

%  وأما حممة الشيادة مف   ٗمف حممة الشيادة الجامعة مف المعمميف المعممات فبمغت    ٜٜٚٔ
% , أما بالسنة حممة ٖٜ% و بمغ معدؿ الزيادة لممعممات ٓٔحيث بمغ الزيادة في المعمميف 

% مف المعمميف و ٛفبمغت نسبتيـ  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔدة الجامعية في العاـ والدراسي الشيا
فبمغت نسبة مف المعمميف   ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالمعممات , أما مف حممة الشيادة الدور المعمميف 

 – ٜٛٚٔ% واما بالنسبة في العاـ الدراسي ٙٙ% أما بالنسبة المعممات في العاـ نفسو ٙٗ
% واما مف حممة شيادة  معاىد ٓٗ% واما مف المعممات فبمغ ٖٗف  بمغت نسبة المعممي ٜٜٚٔ

% واما مف المعممات بمغت ٛٔبمغت   ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔاعداد المعمميف في العاـ الدراسي 
فقد بمغى حممة شيادة معاىد اعداد  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ% واما في العاـ الدراسي ٚٔنسبتيف 
 % . ٖٚ% ومف المعممات نسبة ٖ٘المعمميف 

 االمتحانات لمتعميم االبتدائي نتائج 

جديدة  اساليب غيير عمى نظاـ االمتحانات لدراسة االبتدائية حيث تـ وضع تطرأ          
 لتقويـ ووسيمة المناىج مع متكاممة وجعميا السمبية الجوانب مف وتخميصيا والتقويـ اتمتحانلبل

 , (ٜ٘ٗ) التربوية العمميات

ي النجاح مئو بالمئة الصفوؼ الثبلثة  االولى والغاء االمتحاف وتـ العمؿ بنظاـ االنتقاؿ ا      
 (ٓٙٗ)الوزاري لمصؼ السادس االبتدائية  واعتماد عمى  التقويـ المستمر 

 

                                                           
  ٜٜ -  ٜٛحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص  -((ٜ٘ٗ
؛ وزارة التربية , المديرية العامة لمتقويـ  ٜٜ – ٜٛالمصدر نفسو , ص حكمت عبد اهلل البزاز واخروف ,  -((ٓٙٗ

 .  ٔٚ, ص  ٜٓٛٔ,  ٗتعميمات الخاصة باالمتحانات , بغداد , طواالمتحانات , مجموعة القوانيف واالنظمة و 



الى  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ( يبيع مصير  الطمبة في مرحمة التعميـ االبتدائية لمعواـ ٓٙجدوؿ )
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  .(ٗٙٔ) 

 ف التاركو  الراسبوف  الناجحوف  السنة 

 بنات  بنيف  بنات بنيف بنات بنيف 
ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘  ٕٕٙ٘ٓ ٕٚٓٗٓ ٕٙٚ ٖٚٔ ٕ٘ٔ ٖٜٚ 
ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٖٗٓٚٚ ٕٕٙٓٗ ٕٔ٘ٗٛ ٜٗٗٗ ٖٖٔٗٗ ٚٔٓ 
ٜٔٚٙ  -ٜٔٚٚ ٕٕٔٗ٘ٙٛ ٖٙٛٙ٘ٙ ٕٔٓٗٗ ٗٓٗٚ ٕٕٔٔ ٜٖٓ 
ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ  ٖٚٔٓٗ ٕٜٗ٘ٓ ٛ٘ٔ ٕٖ٘ ٙٔٔ ٗٚٔ 
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ ٖٕٖٔ ٖٗٔٚٓ ٜٕ٘ٗ ٕٕٓٗ ٜٗٗ ٖٕ٘ 

ولكنيا ينسب  ات مرتفعة في  كؿ السنو كانت ف نسب النجاح أعبله أيتبيف مف الجدوؿ       
اما بالنسبة لمتاركيف فأف اعداد التاركيف ىي االخرى تتفاوت بيف سنة  .متفاولة بيف سنة واخرى 

ر مف اكث بنيفاما بالنسبة لمراسبيف فأف ال البنيف اكثر مف لمبناتواخرى وكانت الزيادة تميؿ 
 .بناتال

 النشاط الرياضي والمدرسي لممدارس االبتدائية

لـ يكف التطور الذي شيدتُو مؤسسات التعميـ االبتدائي منحصرًا عمى الصعيد الكمي فقط       
 بحاجتيا التعميمية والتربوية  مختمؼ المستويات التي بحاجة الى األنشطة الرياضية انما شمؿ 
-ٜٗٚٔالرياضية برنامجًا زمنيًا لمعاـ ) لمتربيةلمديرية العامة فقد أعدت ا ةالرياضياألنشطة 
اقامة  ,السنة الدراسية النشاطات الرياضية عمى أشير لمتوزيع  سنوية( أي خطة عمؿ ٜ٘ٚٔ و 
شاركت و  ,والمدرسات,والمدرسيف , والمعممات ,  لممعمميف( وتحكيمية)تدريبية  التأىيميةالدورات 

لفرؽ الرياضية الخامسة في لبناف , وحققت ا المدرسية العربيةة الرياضية المديرية العامة في الدور 
 فوزمراكز متقدمة فضبًل عمى ال والمنضدة  , والطائرة,ة لؤللعاب كرة القدـ المشاركة في الدور 
كرة السمة فضبًل عف المشاركة في الدورة , و والميداف , ألعاب الساحة   بالمرتبة األولى في

                                                           
,  ٚٗ, ص ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باعتماد عمى االحصاء التربوي السنوي لمعواـ )  -((ٔٙٗ

,  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ,  ٚٗ, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٙٗ, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٛٗ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ
 (  ٛٗص



المدرسية الثالثة والعشريف لمبنيف والسادسة لمبنات التي أقيمت خبلؿ العاـ مباريات / ٜٗٚٔ
ومسابقات رياضية بيف فرؽ المدارس داخؿ كؿ محافظة شممت مختمؼ األلعاب الرياضية  ٖٜٚٔ

, وتـ تجييز الفرؽ الرياضية بالتجييزات واألدوات الرياضية . والمشاركة الفعالة لمفرؽ الرياضية 
 . (ٕٙٗ)ومعسكرات العمؿ الشعبي وفرؽ الكشافة وغيرىا مف الفعاليات األخرىفي الميرجانات 

ازداد اىتماـ الحكومة  ٜ٘ٚٔلسنة  ٕٙٔوبعد صدور قانوف الفتوة وكتائب الشباب رقـ      
بالشباب ليأخذوا دورىـ الفعاؿ في ىذه المرحمة , ووضع مجمس الفتوة وكتائب الشباب برامج 

ات التدريب العسكري لمفتوة وكتائب الشباب وفرؽ الكشافة في بعيدة المدى مثؿ إقامة دور 
في أبي غريب ومخيـ البدعة وصدر المجر  ٕٜٚٔالمعسكرات والمخيمات التي أقيمت منذ عاـ 

والحبانية. كما شاركت محافظة بابؿ بمنتخباتيا الرياضية  المدرسية لمبنيف والبنات في الدورات 
, والتي فازت فييا فرقنا ببطوالت  ٜ٘ٚٔمصر وليبيا عاـ الرياضية العربية التي أقيمت في 

  .(ٖٙٗ)ومراتب متقدمة 

التمثيؿ  , وفرؽ فرقة   (ٖٕٔ( )ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔوبمغ عدد فرؽ الكشافة لمعاـ الدراسي)      
, وبمغت نشاطات الجمعية  سفرة  (ٖٕٔ, وبمغت نشاطات جمعية السفرات )فرقة (ٖٚٔ)

,  اما  نشرة (ٚٙٔمغت نشاطات جمعية النشرات المدرسية ), كما وب نشاط  (ٜٗٔالتعاونية )
فيما يخص نشاطات مجالس االباء والمعمموف  فقد شيد تطورا واضخًا في العاـ الدراسي نفسو 

 (ٗٙٗ) نشاطًا  (ٖٖٚحيث بمغ )

 

                                                           
تموز , المصدر السابؽ ,  ٚٔازات ونشاطات وزارة التربية في العاـ السادس لثورة وزارة التربية , انج -  ((ٕٙٗ
 .ٜٙٔص  -ٓٚٔ.

 .ٚٚفوزي احمد نصيؼ , المصدر السابؽ , ص  - (ٖٙٗ)
-ٜٗٚٔوزارة التربية ,المديرية العامة لمتخطيط ,تقرير االحصاء السنوي التربوي , لمعاـ الدراسي ) ((ٗٙٗ

 .ٙٗ(,صٜ٘ٚٔ



فترة  ما لم يبيف النشاط الرياضي و المدرسي في المدارس االبتدائية في محافظة بابؿ(ٔٙجدوؿ )
 (٘ٙٗ)(ٜٛٚٔ-ٜٗٚٔ) ةبيف  سن

 السػػنة

 النشاط المدرسي النشاط الرياضي

 كرة يد
العاب 
 اولمبية

كرة 
 منضدة

 كرة طائرة
كرة 
 السمة

 كرة القدـ
جمعية 
اصدقاء 
 المكتبة 

جمعية الفنوف 
 التشكيمية

جمعية 
الموسيقى 
 و النشيد

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘  - ٜٙ ٕٔٔ ٕٓٓ ٔٔٙ ٕٔٙ - - - 

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  - ٖٙٓ ٕٙٔ ٖٖٙ ٕٔٓ ٕٔ٘ ٜٖ ٔٔ٘ ٙٓ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ  ٗ ٕٙٙ ٕٕ٘ ٕٙٔ ٕٓٔ ٕٓ٘ ٜٜ ٔٓٙ ٙٚ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ  ٘ ٖٖٗ ٕٖٛ ٖٓٚ ٕٔ٘ ٕٖٙ ٔٙٚ ٔٓٗ ٘ٓ 

ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ٘ ٜٖٔ ٕٔٙ ٕٗٙ ٔٚٔ ٔٙٛ ٜٙ ٙٚ ٖٙ  

وقد سجمت النشاطات الرياضية لممدارس االبتدائية في بابؿ  زيادة مستمرة مقارنًة في            
خرى وىذا يوكد حرص مديرية أوجود تفاوت بيف سنة و أّف مف  عمى الرغـت االخرى المحافظا

خطط الخاصة بالنشاطات الرياضية فضبل عف تقوية الكوادر الالتربية في بابؿ عمى تنفيذ 
 ىتماـ ف االأعبله أمف الجدوؿ  ا نستدؿنّ إما بالنسبة لمنشاط المدرسي فأالخاصة بتمؾ النشاطات , 

 التشكيمية .الفنوف ة والفرؽ الموسيقية و يى النشاطات المكتبموجيًا عم بقي

  8525 – 8523مية في محافظة بابل واقع محو األ

كمة شمعالجة م  عمى اكدالذي  ٜٗٚٔ( لسنة ٕٗٔشرعت الحكومة العراقية القانوف المرقـ )
% لذا ٙٗ% وعند النساء  ٜٙتسرب األمييف وارتفاع نسب الرسوب فقد بمغت عند الرجاؿ قرابة 

شعرت وزارة التربية بحجـ كمفة اإلتفاؽ المالي عمى المشروع وبادرت بالقضاء عمى مشكمة 
الرسوب والتسرب لدى األمييف باستخداميا طريقة المكافآت المالية والعينية , و إحتساب 
الساعات الدراسية خارج العمؿ عمؿ إضافية وتخفيض إجور وسائط النقؿ الحكومية , ورفع أجور 

                                                           
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات ) الجدوؿ مف اع -((٘ٙٗ
 – ٜٛٚٔ, ٛٗص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٘ٗص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,   ٚٗص  ٜٙٚٔ  – ٜ٘ٚٔ,  ٙٗص

 (      ٜٗص ٜٜٚٔ
  



تشكمت لجنة  ٜٙٚٔ, وفي سنة (ٙٙٗ)( فمسًا ٓٓٗى )( فمسًا ال ٕٓ٘محاضرات لممعمميف مف )ال
لدراسة الييكؿ اإلداري والتنظيمي لتنفيذ قانوف محو االمية بموجب األمر  الوزاري المرقـ ) 

برئاسة عبد الحميد صالح البكر مدير التعميـ االبتدائي , وضـ الييكؿ  ٜٙٚٔ( لسنة  ٓٚٗٗ
سيمات عدة منيا تشكيؿ المجنة العميا لمحو األمية عمى اف يراسيا وزير التربية والتعميـ اإلداري تق

صدار القرارات  التي تتعمؽ بتنفيذ الحممة  ميمتيا رسـ السياسة العامة ووضع األىداؼ الرئيسة وا 
مى , والجياز المركزي لمحو االمية , ميمتو اإلشراؼ والمتابعة الميدانية مف قبؿ المسؤوليف ع

سير العمؿ في مراكز محو األمية , ومف ابرز األعماؿ التي قامت بيا المجنة العميا لمحو األمية 
 (ٚٙٗ), الذي ناقش الجوانب التشريعية والتنظيمية واالمور المالية .  ٜٙٚٔعقد مؤتمر بغداد سنة 

( لسنة  ٕٜتـ تشريع قانوف الحممة الوطنية الشاممة لمحو األمية رقـ )  ٜٛٚٔوفي سنة      
وقد اكد القانوف الجديد أف  (ٛٙٗ) ٜٔٚٔ( لسنة  ٖ٘ٔالذي الغى بموجبة قانوف رقـ ) ٜٛٚٔ
األمية يعد مفتاحًا لجميع المشاكؿ السياسية واالجتماعية والثقافية , ونصت المادة  عمى  القضاء

وتشكيؿ ( سنة بالتعميـ ,  ٘ٗ – ٘ٔبيف ) ـموؿ االمييف الذيف تتراوح أعمارىاألولى منو عمى ش
المجمس األعمى لمحممة الوطنية الشاممة عمى اف يكوف مقره في بغداد وبرئاسة وزير التربية , 

,  ةاكز محو االمية االلزامير القانوف عمى كؿ امي اف يمتحؽ بم ونصت المادة السادسة عشر مف
قب بالحبس تبميغ كؿ امي لـ يمتحؽ بالحممة الوطنية بعد ثبلثة اياـ مف تاريخ تبميغو بأنو سيعا

لمدة أسبوع وبغرامة مالية قدرىا عشرة دنانير , ونصت المادة الثامنو عشر مف القانوف المذكور 
عمى معاقبة األمي بالحبس مدة شيريف وبغرامة مالية قدرىا مائة دينار لكؿ مف أرتكب عمؿ 

ثيف دينارًا  كؿ يؤدي الى اعاقة تنفيذ الحممة , ويعاقب بالحبس شير واحد وبغرامة مالية قدرىا ثبل

                                                           
ر , المصد ٜٗٚٔ( لسنة  ٕٗٔوزارة التربية , في سبيؿ تنظيـ جيود وزارة التربية لتنفيذ قانوف رقـ ) -  ٙٙٗ

 .  ٕٖٔ – ٜٖٔص السابؽ , 
, مطبعة وزارة التربية ,   ٜٙٚٔأيار  ٘ٔ – ٛوزارة التربية , مؤتمر بغداد , لمحو االمية اإللزامي ,  -  ٚٙٗ

 .  ٕٖٙ – ٖٔٙبغداد  ذ ت , ص 
؛ عايد  ٙٔٔ – ٗٓٔ –وزارة التربية , المجموعة الكاممة لمتشريعات التربوية , المصدر سابؽ , ص  -  ٛٙٗ

ف الحربي , اثر التنمية الريفية في التبايف المكاني في االستيطاف  الريفي في محافظة بابؿ , رسالة سمـو حسي
 . ٙ٘, ص ٜٛٛٔماجستير غير منشورة , كمية التربية , جامعة بغداد , 



( يتضح مف نصوص القانوف المتعمقة بالعقوبات ٜٙٗامي أدعي بأنو تعمـ وظير خبلؼ ذلؾ )
الخاصة باألمي اف الحكومة ووزارة التربية كانتا جادتييف بالقضاء عمى االمية والـز جميع االمييف 

االجتماعية بااللتحاؽ الى مراكز محو االمية , مف اجؿ إحداث تغييرات جذرية في االوضاع 
 لمبمد وتييئة مجمتع متعمـ خبلؿ مدة معنية تقدر بثبلث سنوات وىي خطوة جيدة إباف تمؾ المدة. 

بادرت الوزارة بتأسيس ) قسـ إعداد تدريب قيادات محو االمية والتعميـ  ٜٛٚٔوفي سنة      
الخريجيف واالشراؼ  الكبار ( ميمتو إعداد كوادر تعميمية وعقد الندوات والحمقات الدراسية ومتابعة

عمى وحدات التدريب في المحافظات , وسعى المراكز الى اقامة دورات تدريبية متخصصة في 
  (ٓٚٗ)عمـ نفس الكبار والتقويـ والقياس , وايجاد طرؽ جديدة لتدريس القراءة والحساب لممبتدئيف 

مة التي سبقت تغيير اما في مجاؿ االشراؼ التربوي فبل يوجد ىناؾ تشريع قانوف في المرح      
, وانما كاف يعتمد عمى المشرفيف التربوييف القائمييف باالشراؼ عمى التعميـ  ٜٛٙٔالنظاـ سنة 

شكمت الوزارة جيازًا متخصصًا مف االشراؼ التربوي ميمتو االشراؼ  ٜٔٚٔاالبتدائي وفي سنة 
لدى الكادر التربوي  عمى مراكز محو االمية وأدى دورًا ميمُا في تشخيص ومعالجة حالة الضعؼ

بة المراكز ومعرفة عدد المسجميف والناجحيف ص في المراكز محو االمية , ومراقالمتخص
والمتخرجيف والمتسربيف , وعمؿ عمى رفع تقارير دورية الى شعبة المتابعة والتقويـ فقد بمغ عدد 

        (ٔٚٗ)( مشرفًا ومشرفة  ٛٙ)  ٜٛٚٔسنة  بمد مشرفيف الموزعيف عمى محافظة الال

سنة ,   ٗٗ – ٘ٔبمغ عدد  االمييف في محافظة بابؿ  الواقع اعمارىـ ما بيف سف       
مف  %ٕٗمف االناث , حيث بمغت نسبتيـ مف السكاف المحافظة  ٜ٘ٓٛٚذكور و  ٕٚٚٔٗ
% مف مجموع سكاف محافظة بابؿ , ويمكف ٚ٘% مف أالناث واف مجموع نسبتيـ ٕٚالذكور , 

  -, بنسبة مقدارىا )  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ,  ٜٗٚٔ – ٖٜٚٔاميف الدراسيف قياس الفرؽ بيف الع
مف  ٔٛٚ( لبلناث وقد بمغ عدد الدارسيف في الريؼ والحضر  ٕ٘ٚ٘ -( لمذكور , ) ٕٕٜٕٕ

                                                           
ية , , مطبعة وزارة الترب ٔوالقرارات واالنظمة التربوية , جػ القوانيف  جاسـ المظفر , التشريعات مجموعة -  ٜٙٗ

 . ٜٗٔ – ٖٛٔبغداد , د ت , ص 
تربية , بغداد , د . ت , ص مسارع حسف الراوي , التربية في العراؽ المسيرة االفاؽ , مطبعة وزارة ال - ((ٓٚٗ
ٕٕٓ  
 .  ٖٖ٘حكمت عبد اهلل البزاز , المصدر سابؽ , ص  -((ٔٚٗ



الذكور لمرحمة األساس , أما بخصوص الدارسيف في مرحمة التكميؿ فقد بمغ أعداد الدارسيف في 
مف الدارسات , أما عدد  ٗٗمف  الدراسيف  و ٖٖٖ مراكز محو االمية في الريؼ والحضر

(محاضرات ٜ(محاضرًا و ) ٓٗالمحاضريف في مركز محو االمية لمرحمة االساس والتكميمي   )
 .(ٕٗٚ) 

و قد بذت االدارة المحمية في محافظة بابؿ جيودًا  في مجاؿ محو االمية مف خبلؿ عقد      
مجاؿ محو االمية وكاف ىذه االجتماعات تعقد  الندوات واالجتماعات لمعالجة المعوقات  في

برعاية محافظ بابؿ والمسؤوليف التربوييف في المحافظة  ومف اىـ  تمؾ  االجتماعات  ىو 
السيد ىاشـ قدوري محافظ بابؿ اجتماعا لمعامميف في مديرية محو االمية  االجتماع الذي ترأس

مستمزمات الحممة  الوطنية الشاممة لمحو االلزامي.  وتعميـ الكبار في محافظة بابؿ لمناقشة 
جؿ أاالمية , وقد اكد المحافظ في ىذا االجتماع عمى ضرورة بذؿ المزيد مف الجيود مف 

كد عمى وأالنيوض بالمستوى الجماىير والوصوؿ الى المجتمع االشتراكي الديمقراطي  الموحد , 
,  ميةالعراقية لمراكز محو األ كومةضرورة التحرؾ السريع بشكؿ يوازي الدعـ المقدـ مف قبؿ الح

جؿ القضاء عمى ىذا أوقد  نوقش كيفية استخداـ االمكانيات والعناصر الواعية وتسخيرىا مف 
 ( ٖٚٗ)المرض االجتماعي   )االمية ( الذي يعتبر المعوؽ االساسي لمتقدـ  . 

و النسوي لمكافحة وقد افتتحت مديرية محو االمية االلزامي وتعميـ الكبار مركز العف         
 ٗٚمركزا وعدد مراكز الرجاؿ  ٕٗاالمية في مركز المحافظة وبيذا يصبح عدد المراكز النسوية 

 (ٗٚٗ)دارسا ودارسة .  ٖٕٚ٘مركزا تضـ جميعيا  

عمى قاعة مؤتمرًا  ٜٚٚٔايار  ٚٔعقدت مديرية تربية بابؿ في يوـ الثبلثاء المصادؼ      
في تربية بابؿ والجيات  ةالمجاف المختصو , قساـعدتيا األأناقشت خبلليا ورقة عمؿ التربية 

االخرى الساندة واستعرضت المديرية الجوانب التربوية لتطوير قطاع التعميـ بكافة مراحمة 
والمعوقات التي تعترض المسيرة التربية في المحافظة وتوفير احتياجات ومستمزمات القطاع 

ىذه المرحمة  , وقد حضر الندوة  السيد حامد محمود  التربوي والمياـ الممقاة  عمى عاتقو في
                                                           

 . ٚ٘عبد عاصـ , المصدر السابؽ , ص  -((ٕٚٗ
 ـ  ٜٚٚٔكانوف الثاني  ٜٕ, في السبت  ٕٚٙٛد جريدة الجميورية  , العد -((ٖٚٗ
 .  ٜٚٚٔايار  ٕٔ  ةفي الجمع  ٜٕٚ٘الجميورية , العدد  ةجريد - ((ٗٚٗ



حسف  نائب محافظ بابؿ ومحمود جاسـ عضو قيادة فرع بابؿ لحزب البعث العربي االشتراكي 
واميف سر مكتب المعمميف ورؤساء الدوائر المركزية والمنظمات المينية والشعبية في المحافظة 

 ( ٘ٚٗ)واالختصاصيوف والمشرفات التربويات .  وممثؿ عف وزارة التربية والمشرفوف التربوية

وقد استيدفت ورقة العمؿ صياغة جممة مف  مقترحات والتوصيات لتطوير القطاع          
التربوي وتوفير مختمؼ االحتياجات  في شتى المجاالت التربوية مف اجؿ نيوض بالمستوى 

الواعي الذي يحرس عمى التعميمي بما يتفؽ ومع طموحات القيادة السياسية لخمؽ الجيؿ 
  (ٙٚٗ)مكتسبات الثورة . 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .  ٜٚٚٔايار ,  ٛٔ, في االربعاء  ٜٕٔٙجريدة الجميورية , العدد    -((٘ٚٗ
  ٜٚٚٔ,  ايار   ٖٔ,    ٕٕٜٕجريدة الجميورية , العدد  -((ٙٚٗ



 الثالث المبحث
 (8696 - 8691)  بابل محافظة  فً الثانوي التطورات التً طرأت على مؤسسات التعلٌم

 
  ٜ٘ٚٔ - ٜٗٚٔما بيف  مدةمشيدت مؤسسات التعميـ الثانوي اىتماما متزايدا خبلؿ ىذه ل       

الكبير في الوفاء باحتياجات خطة التنمية  عراقية  إلدراكيا ألىميتيا ودورىاال مف قبؿ الحكومة
 ( ٚٚٗ)در الوسطى بمختمؼ القطاعات . القومية مف الكوا

(  ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔعدد الطمبة المسجميف في مدارس التعميـ الثانوي خبلؿ المدة ) فازداد       
ي عالج مسألة تكافؤ الفرص بيف طبقات وذلؾ بسبب صدور قرار مجانية التعميـ سابؽ الذكر والذ

  (ٛٚٗ) لمجتمع وبيف الريؼ والمدينة .ا
حيث شيدت مؤسسات التعميـ الثانوي تطورا عمى الصعيد الكمي والنوعي أذ أزداد عدد        

 عدد بأفتتاح بابؿ تربية مديرية قامت الطبلب والييئة التدريسية وعدد المدارس التي تـ افتتاحيا اذ
 : وىي المدارس مف
  الحمة قضاء في الواقعة لمبنيف الجزائر ثانوية  -ٔ
 الياشمية قضاء في الواقعة لمبنيف المسائية الياشمية متوسطة  -ٕ
 (ٜٚٗ)السدة  ناحية/  المسيب قضاء في الواقعة المختمطة الفجر اعدادية  -ٖ

  ة لمبنيف مدرس( ٕ٘)  مختمطةمدرسة (ٕٔ) منيا مدرسة (ٗٙ) المدارس عدد وبذلؾ  بمغ     
 .مدرسة لمبنات ( ٛٔ)و

 مدرسة (ٚ) و ثانوية مدرسة (ٕٗ) منيامدرسة ( ٗٙ) لممدارس االجمالي العدد بمغ وبذلؾ      
( ٖٔٔ) منيا مدرس (ٜٚٔ) بمغ فقد المدرسيف عدد اما.  متوسطةمدرسة ( ٖٖ) و اعدادية
  طالبة (ٛٓٙ٘) امنيطالبًا ( ٕٕٛ٘ٔ) كاف فقد الطبلب عدد اما.  مدرس( ٙٓٙ) و مدرسة

  (ٓٛٗ).   طالب( ٓ٘٘ٙٔ)
في  مشاريعال مف ديعدال نجازإب  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ  دارة المحمية في العاـقامت اإلو          

صفا في قضاء المسيب  ٗٔ – ٕٔمدارس ثانوية ذات  ٖمنيا انشاء  ميداف التعميـ الثانوي 

                                                           
 .  ٖٖالمصدر السابؽ ص –, ابراىيـ خميؿ احمد  ٗٗبمية , المصدر سابؽ , صالتربية وافاقيا المستق -((ٚٚٗ
 .  ٘ٛٔص ,المصدر السابؽ  ,  الشامي  رحيـ حسف محمد -((ٛٚٗ
تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوية التي تـ افتتاحيا  مديريةوزارة التربية ,  -((ٜٚٗ
 .  ٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔلممدة 
 – ٜٗٚٔتقرير االحصاء السنوي لمعاـ  التربوي , قسـ االحصاء ,  وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط -((ٓٛٗ

 . ٚ٘, مطبعة الوزارة بغداد , ص ٜ٘ٚٔ



الؼ دينار كما وضعت  ٓٙبكمفة  الؼ دينار ومعمؿ لمنجارة في الحمة ٕ٘ٛوناحية االماـ بكمفة 
  ( ٔٛٗ).  صفاً  ٗٔ – ٕٔمدارس متوسطة ذات  ٘االدارة المحمية خطة عمؿ لبناء 

فتتاح عدد مف ( با ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔوقد قامت مديرية تربية بابؿ في العاـ الدراسي )        
 المدارس وىي :

 تموز لمبنيف الواقعة في قضاء الحمة  ٗٔمتوسطة   -ٔ
 لمبنيف الواقعة في قضاء الحمة ثانوية الدستور  -ٕ
 ثانوية ابو ذر الغفاري المختمطة / قضاء الياشمية / ناحية الطميعة  -ٖ
  (ٕٛٗ)اعدادية العامؿ لمبنيف / قضاء المسيب / ناحية االسكندرية  -ٗ
 مدرسة (ٜٔمختمطة و )مدرسة ( ٕٕمنيا ) مدرسة (ٕٙوبذلؾ بمغ عدد المدارس )        
 . ف لمبني مدرسة (ٕٔبنات و )لم

مدرسة ( ٚ( ثانوية و )ٕٓمنيا ) مدرسة (ٕٙ) لممدارس جماليوبذلؾ بمغ العدد اإل       
( ٖٔٓمنيا ) مدرس (ٜٛٔمتوسطة . اما عدد المدرسيف فقد بمغ )مدرسة ( ٖ٘اعدادية و )

و  طالبة ( ٖٓ٘٘منيـ ) طالباً  (ٜٕٔٚٔ. اما عدد الطبلب فقد بمغ ) مدرس( ٚٔٙو ) مدرسة 
 (ٖٛٗ). طالب ( ٔٗٗٙٔ)

 واخرى المسيب  قضاء في صفا ٕٗ ذات ثانوية مدرسة قامت االدارة المحمية بالمباشرة بأنشاء
عمى اف يتـ افتتاح ىاتيف المدرستيف  في العاـ  دينار الؼ ٛٗ بكمفة المشروع ناحية في ابتدائية
  (ٗٛٗ) . والطميعة الطبلئع ناحيتي في المعمميف السكاف دور ٙ و ٜٚٚٔ  - ٜٕٙٚالدراسي 

بفتح عدد مف  المدارس التعميـ   ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔوقد قامت مديرية تربية بابؿ لمعاـ الدراسي 
 الثانوي في مناطؽ مختمفة مف المحافظة  وىي :

 .لمبنات الواقعة في قضاء الحمة  متوسطة فّضة  -ٔ
 .(٘ٛٗ)ثانوية الخميج العربي المختمطة / قضاء الياشمية / ناحية الشوممي   -ٕ

                                                           
 .  ٜٚٚٔايار  ٖٕفي  ٜٕ٘ٙجريدة الجميورية , العدد  ,  -((ٔٛٗ
حصائي لممدارس الثانوية التي تـ افتتاحيا وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس اال -((ٕٛٗ
 .  ٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔلممدة 
,  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, تقرير االحصاء السنوي لمعاـ   التربوي وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط -((ٖٛٗ

 .ٛ٘مطبعة الوزارة بغداد , ص
 .  ٜٚٚٔاب ,  ٚٔفي االربعاء  ٖٚٓٓجريدة الجميورية , العدد  -((ٗٛٗ
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوية التي تـ افتتاحيا  -((٘ٛٗ
  ٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔلممدة 



مدرسة لمبنات  (ٜٔمختمطة و )مدرسة ( ٖٓمنيا ) مدرسة (٘ٙعدد المدارس )وبذلؾ بمغ       
مدرسة ( ٕٕمنيا )مدرسة ( ٘ٙ) لممدارس  االجمالي ( مدرسة لمبنيف , فاصبح العددٙٔو )

( ٖٜٙمتوسطة . اما عدد المدرسيف فقد بمغ )مدرسة ( ٖٛاعدادية و )مدرسة ( ٘ثانوية و )
منيـ  طالبًا (ٕٕٚٛ٘. اما عدد الطبلب فقد بمغ ) مدرس( ٚٔٙو ) مدرسة  (ٜٖٔمنيا )مدرس 

 (ٙٛٗ)طالب ( ٜ٘ٙٛٔو ) طالبة ( ٕٜ٘ٙ)

استمرت  االدارة المحمية في محافظة بابؿ  بأنشاء المدارس المتوسطة ومف انجازاتيا في العاـ 
 (ٚٛٗ) .  مدارس متوسطة في مركز المحافظة  ٖ انشاء  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ

 وىي :  ( مدارس٘ية بابؿ )افتتحت المديرية العامة لترب
 .  فؿلواقعة في قضاء الحمة / ناحية الكعدادية الجماىير المختمطة اإ  -ٔ
 . بي غرؽأثانوية البياف لمبنيف / قضاء الحمة / ناحية   -ٕ
 .ثانوية عبد المحسف الكاظمي المختمطة / قضاء المحاويؿ / مركز المحاويؿ   -ٖ
 . حية الطميعةاعدادية القدس لمبنيف / قضاء الياشمية / نا  -ٗ
 .(ٛٛٗ)ثانوية اليرموؾ المختمطة / قضاء الياشمية / ناحية المدحتية .   -٘
بنات و مدرسة لم( ٚٔمختمطة و )مدرسة ( ٖٔمنيا ) مدرسة  (ٚٙو بمغ  عدد المدارس )       

مدرسة ( ٖٕمنيا )مدرسة ( ٚٙوبذلؾ اصبح عدد المدارس االجمالي )مدرسة لمبنيف , ( ٜٔ)
 (ٜٔٓٔما عدد المدرسيف فقد بمغ )أمتوسطة . مدرسة ( ٖٛاعدادية و )رسة مد( ٙثانوية و )
طالبًا ( ٜٜٕٚٔما عدد الطبلب فقد كاف )أ مدرس,( ٛٚٙو ) مدرسة ,( ٖٔٗمنيـ ) مدرس 
 (ٜٛٗ) ( طالب . ٕٕٕٓٗطالبة  و )( ٚٚٙٚمنيـ )

مدارس   ٘اء  بتنفيذ  بن ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔوقد باشرت اإلدارة المحمية في العاـ الدراسي        
صفا في  ٕٗلمدراسة المتوسطة , في مناطؽ الطيمازية والكرامة والتاجية وثانوية واحدة ذات 

مركز قضاء المحاويؿ , كما قامت   االدارية المحمية  في العاـ الدراسي المذكور بوضع الحجر 
                                                           

 ٜ٘ٚٔتقرير االحصاء السنوي لمعاـ  قسـ االحصاء ,  ,  التربوي وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط - ((ٙٛٗ
  ٙ٘, ص, مطبعة الوزارة بغداد  ٜٙٚٔ –

 .  ٜٚٚٔاب ,  ٚٔفي االربعاء  ٖٚٓٓجريدة الجميورية , العدد  -((ٚٛٗ
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوية التي تـ  - (ٛٛٗ)

  ٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔافتتاحيا لممدة 
, مطبعة الوزارة  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔصاء السنوي لمعاـ وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط  , تقرير االح -((ٜٛٗ

  ٛ٘بغداد , ص



ذلؾ انشاء مدرسة لمدراسة المتوسطة واالعدادية موزعة عمى ارجاء المحافظة ك ٕٙاألساس لػ 
 (ٜٓٗ)دينار.   ٕ٘ٗصؼ إضافي إلى عدد مف المدارس  القائمة بكمفة قدرىا  ٕٕٙ

لتعميـ الثانوي ففي الخاصة بايودىا الطيبة بأفتتاح المدارس جاستمرت مديرية تربية بابؿ بو        
 ( افتتحت المدارس االتية :  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ)          العاـ الدراسي

 .قضاء المسيب / ناحية السدة  ثانوية السدة لمبنات /  -ٔ
 .اعدادية بابؿ المينية لمبنات / قضاء الحمة / مركز الحمة   -ٕ
 .(ٜٔٗ)اعدادية ابف الييثـ الرائدة الصناعية لمبنيف / قضاء المسيب / ناحية االسكندرية   -ٖ
 ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔوبذلؾ بمغ عدد المدارس التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ لمعاـ الدراسي )     
. )  
ف . اما مدرسة لمبني( ٛٔبنات و )مدرسة لم( ٕٔمختمطة و )مدرسة ( ٖ٘( مدرسة منيا )٘ٙ) 

  (ٕٜٗ) . مدرسًا ( ٗٚٛو ) مدرسة( ٜٖٛمنيـ ) مدرسًا  (ٕ٘ٗٔعدد المدرسيف فقد بمغ )
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  ٜٚٚٔتشريف الثاني  ٕٛفي االثنيف  ٖٖٙٔجريدة الجميورية , العدد  -((ٜٓٗ
وزارة التربية , مديرية تربية بابؿ , شعبة االحصاء , الكراس االحصائي لممدارس الثانوية التي تـ افتتاحيا  -((ٜٔٗ
  ٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔلممدة 
 ٜٛٚٔتقرير االحصاء السنوي لمعاـ قسـ االحصاء ,  ,  التربوي وزارة التربية , مديرية العامة لمتخطيط  -(ٕٜٗ)
  ٜ٘, مطبعة الوزارة بغداد , ص ٜٜٚٔ –



ة ( بيف عدد المدارس في التعميـ الثانوي وعدد المدرسيف وعدد الطمبة ودرجة المدرسٕٙالجدوؿ )
 (ٖٜٗ) ( ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔموزعيف عمى االقضية ما بيف سنة  )والجنس 

 عدد المدارس عدد الطمبة عدد المدرسين درجة المدرسة القضاء 
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,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير االحصاء التربوي لمسنوات )  -(ٖٜٗ)
 – ٜٛٚٔ,  ٜ٘, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٙ٘, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٛ٘, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٚ٘ص

 ( ٓٙ, ص ٜٜٚٔ



يتضح مف الجدوؿ اعبله أّف قضاء الحمة احتؿ المرتبة االولى بعدد المدرسيف قياسا          
% في  ٗ٘% الى  ٔ٘في قضاء الحمة  مف  بأقضية المحافظة االخرى اذ تراوحت نسبتيـ

 السنوات المذكورة . 
 ٜٗٚٔأما معدؿ الزيادة ألعضاء الييئة التدريسية في عمـو محافظة بابؿ خبلؿ السنوات        

%  اما معدؿ الزيادة في اعداد  الطمبة  6ٚٙٙبمغت  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔفقد وصؿ   ٜ٘ٚٔ –
ف معدؿ المدرس الواحد لمطبلب قد انخفض لمرعاية % وىذا يعني ا 6ٛٓٙلممدة نفسيا فقد بمغت 

واالىتماـ التي اولتيا وزارة التربية  ليذا النوع مف التعميـ وبالرغـ مف اف الجدوؿ يظير تفاوت 
واضح بالعدد سوى كاف عمى صعيد المدرسيف او الطمبة بيف سنة وأخرى فإّف االنخفاض الشديد 

د لفؾ االرتباط مدارس التعميـ الثانوي لقضاء والسبب يعو  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔيتجمى في العاـ 
اليندية بمحافظة بابؿ وارتباطيا بمحافظة كرببلء  بعد مرور عاـ واحد  بعد عمى انضماـ قضاء 

 اليندية  الى محافظة كرببلء . 
 المناىج والوسائل التعميمية لمدراسة الثانوية 

المتوسط واالعدادي تطورًا ممحوظًا  خبلؿ  شيدت المناىج الدراسية لمتعميـ الثانوي بشقيو         
مدة البحث وكذلؾ الوسائؿ التعميمية ويمكف تمخيص اىـ االتجاىات واالسس ليذا التطور بنقاط 

 االتية 
 الى التربوية األىداؼ استناد فييا روعيي وقد متقنة حديثة ألساليب وفقاً  المناىج تطوير تـ-ٔ

 ىذه ولتكوف تموز ٖٓ/ٚٔ  إنقبلب اعقب الذي لقائـا السياسي لنظاـ  االجتماعية الفمسفة
 الديمقراطية والقومية الوطنية االىداؼ ترسيخ وفي الشاممة التنمية مطالب مع  منسجمة المناىج

 وترسيخ العممية المعرفة وتطوير وحاجاتيـ لمطمبة النفسية الخصائص فييا يراعا كما واالشتراكية
 .انسانية وخبرات سموكية انماط صورة الى وترجمتيا االشتراكية التربية مبادئ

 الوحدة وتحقيؽ التحرر استكماؿ وعمى فمسطيف قضية وبخاصة القومية القضايا عمى اكدت-ٕ
 في رئيسية محاور القضايا ىذه وجعؿ, واالستعمار الصييونية التحديات ومواجية الشاممة العربية
 .الدراسة

 مف الدراسية المواد كافة في متضمنة وجعميا يةاالشتراك واالتجاىات المفاىيـ عمى اىتمت-ٖ
  تأكيدىا ومع,  اخرى ناحية مف المدارس في والعممية واالجتماعية التربوية االنشطة وفي ناحية
 اىمية اولت. البيئة خدمة في مساىمة التعاوني الجماعي والعمؿ الشعبي العمؿ ممارسة عمى
 والممارسات واالساليب االتجاىات وتنمية لمتربية كيزةر  وأعتبارهُ  واالجتماعي الفكري لمعمؿ  كبيرة
 (.والريفية الحضرية) البيئة لمطالب وفقاً  متنوع برنامج  وضعت وقد, ذلؾ تحقيؽ الى تؤدي التي



 يتبلئـ بما وتوجيييا وتنميتيا الطمبة قدرات عف  لكشؼ وسيمة وجعميا التعميـ طرائؽ تطوير-ٗ
 برنامج وفؽ وتطويرىا المدرسية بالمكتبات األىتماـ مع,  طمبةلم والتربوية النفسية الخصائص مع

 والوسائؿ والمنشورات والكتب والمواـز واألثاث البناء مف ليا المادية األمكانات تطوير يكفؿ محدد
 وحسف التعميمية الوسائؿ بتطوير األىتماـ وكذلؾ, استخداميا عمى الطمبة تدريب ويتـ, التعميمية

 مقوماً  وأعتبارىا الطمبة ومستويات البيئة لخصائص وفقاً  الدراسية المواد سائر في استخداميا
 المحافظات عمى توفيرىا في الذاتي األكتفاء اسموب اتباع ضرورة مع  التعمـ عممية في اساسياً 
 .ذلؾ امكف كمما
 االخرى ميةالقو  وبالمغات األسبلمية العربية وبالحضارة القومية وبالثقافة العربية بالمغة العناية-٘
 الطبيعية بالعموـ العناية مع, االخرى االساسية االجنبية وبالمغات تستخدميا التي المدارس في

 عمى الطمبة وتدريب الحياة في وتطبيقيا فييما والمفاىيـ المعرفة تجدد ومتابعة والرياضيات
 .العممية االساليب

 مع وتجديدىا المناىج طويربت التقدمية صمة حيث مف المدرسي الكتاب بتطوير العناية-ٙ
 االفكار وتسمسؿ العممية بالدقة  السمطة لتحقيقيا تسعى التي االىداؼ مع اتفاقو ضرورة

 العناية ضرورة مع الطمبة لمستويات ومناسبتوِ  أساليبوِ  وسبلمة مفرداتوِ  وفصاحة وأنسجاميا
 .ورقوُ  ونوعية وطباعتوُ  التوضيحية رسوموُ  جودة حيث مف بأخراجو

 القائمة بالمؤسسات الصمة وتوثيؽ ومطالبيا لخصائصيا التعميـ وتكييؼ بالبيئة ألىتماـا - ٚ
 مستنده الطمبة لتدريب مشروعات وتنمية فييا توجد التي األنتاج مؤسسات عمى والتعرؼ فييا
 (ٜٗٗ). الريؼ في وبخاصة الييا
 

 في الريف والحضر  واقع التعميم الثانوي 

لى نشر التعميـ بمختمؼ المراحؿ  بيف مختمؼ ابناء المجتمع سعيًا سعت وزارة التربية ا       
منيا  لتحقيؽ مبدًا تكافؤ الفرص ومبدأ التعميـ لمجميع ولتقميؿ الفوارؽ الثقافية بيف سكاف الريؼ 

 ( ٜ٘ٗ)وسكاف الحضر 

وإلنجاز ذلؾ وضعت المديرية العامة لتربية بابؿ وبالتنسيؽ مع وزارة الداخمية والنقابات  
لجمعيات المينية والشعبية الخطط البلزمة لبناء وافتتاح عدد مف المدارس الثانوية  المختمطة وا

وذلؾ استجابة  لمتطمبات  ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔفي مناطؽ الريؼ والتي بمغت ذروتيا خبلؿ سنوات 
                                                           

 .  ٜٛٔ – ٛٛٔحكمت عبداهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص -((ٜٗٗ
 . ٖٔفخري عزيز العقابي , المصدر السابؽ , ص - ((ٜ٘ٗ



خطة تعميـ التعميـ اإللزامي , شيدت مؤسسات التعميـ االلزامي اقباؿ منقطع النظير خبلؿ المدة  
 (ٜٙٗ)لمذكورة  وذلؾ بعد اف اصبح التعميـ مجانًا في كافة مراحمو ا

( يبيف عدد المدارس التعميـ الثانوي والمعمميف والتبلميذ بحسب الجنس في محافظة ٖٙ)جدوؿ  
 (ٜٚٗ)بابؿ

المنطقة السنة
 عدد الطمبة عدد المدرسيف عدد المدارس 

 طالب  طالبة جموعم مدرس مدرسة مجموع لمبنيف   لمبنات  مختمطة  مجموع 
ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘ 

الريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ
 

ٚ ٖ - ٗ ٜٗ - ٜٗ ٕٔٗ٘ ٜٖ ٖٜٔ٘ 

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٔٗ ٚ - ٚ ٛٙ - ٛٙ ٕٕٕٖ ٖٔٙ ٕٓٙٓ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ ٜ ٚ - ٕ ٜ٘ ٘ ٜٓ ٕٜٙ٘ ٕٕٖ ٕٕٗٚ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ ٕٔ ٛ ٔ ٖ ٔٗٙ ٗٓ ٔٓٙ ٖٜٚٛ ٕٚٚ ٖٕ٘ٔ 

ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ ٕٔ ٔٓ - ٕ ٕٔٚ ٕٜ ٖٔٗ ٜ٘ٔٓ ٗٛٗ ٕٗٙ٘ 

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘ 

ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر
الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

٘ٚ ٔٛ ٔٛ ٕٔ ٛٙٛ ٖٔٔ ٘٘ٚ ٕٓٚٓٙ ٘٘ٔ
٘ 

ٜٔ٘ٔٔ 

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٗٛ ٔ٘ ٜٔ ٔٗ ٖٖٛ ٖٓٔ ٖٕ٘ ٕٓٓٔٔ٘ ٖٜ٘
ٓ 

ٕٔٗٙ٘ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ ٘ٙ ٕٖ ٜٔ ٔٗ ٛٗٔ ٖٔٗ ٕ٘ٚ ٕٕٜٕ٘ ٖٙٙ
ٜ 

ٕٕٖٔٙ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ ٘٘ ٕٖ ٔٙ ٔٙ ٖٛٚ ٖٓٔ ٕ٘ٚ ٕٜٖٜ٘ ٜٙ٘
ٓ 

ٜٜٔٛٛ 

ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ ٖ٘ ٕ٘ ٕٔ ٔٙ ٖٔٓٚ ٖٜٙ ٚٓٗ ٖٖٕٔٓ ٜٛٚ
ٔ 

ٕٕٖٜٗ 

                                                           
 .  ٖٕعبد عاصـ , المصدر السابؽ , ص  -((ٜٙٗ
,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔباحث باالعتماد عمى التقرير االحصاء التربوي لمسنوات ) الجدوؿ مف اعداد ال -((ٜٚٗ
 – ٜٛٚٔ,  ٓٙ, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٚ٘, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٜ٘, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٛ٘ص

 (  ٔٙ, ص ٜٜٚٔ



تبيف مف الجدوؿ اعبله اف اعداد الييئة التدريسية في مناطؽ الريؼ انحسرت في سنتيف          
عمى المدرسيف فقط ومف ثـ سجمت االحصائيات  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٜ٘ٚٔ– ٜٗٚٔالدراسييف 

عدد ضئيؿ مف المدرسات في السنوات والسبب يعود الى عدـ رغبة العنصر النسوي لتعميـ في 
المناطؽ الريفية السباب االجتماعية تتعمؽ بالعادات بالقيـ السائد اف ذاؾ فضبًل عف صعوبة 

 لى المدارس في الريؼ . التنقؿ مف مساكنيف في المدف ا

% بينما كانت نسبة المدرسات  ٖٗيبنما كانت نسبة المدرسات الى المدرسيف في الحضر    
 % .  ٙٔلممدرسيف في السنة نفسيا 

% , اما الطالبات فقد ٕٓٗاما بالنسبة لمطبلب الريؼ فقد بمغت نسبة الزيادة في اعدادىـ        
ط وبرامج وزارة التربية في نشر التعميـ في مناطؽ % وىذا يؤكد نجاح خط ٕٓٗبمغت نسبة

الريفية كذلؾ اف الجيود التي بذلتيا مديرية تربية بابؿ في توسيع التعميـ الثانوي في مناطؽ الريؼ 
وحمبلت التوعية والتثقيؼ التي قامت بيا بيف االىالي لضرورة ارساؿ ابناىـ الى مدارس قد 

% مقارنتًا بالطالبات فقد ٔٚالبنوف في الحضر نسبتيـ    تكممت بنجاح كبير, اف اعداد الطبلب
% , بمغت نسبة الطبلب مقارنتًا  بالطالبات في ٔٚ,   ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔبمغت في العاـ الدراسي 

% وىذا يعني عمى الرغـ مف تذليؿ الكثير مف المعوقات ٜٓالريؼ لمعاـ المذكور بمغت 
الريؼ اال اف نسبة الطالبات مقارنتا بالطبلب  والصعوبات التي تواجو سير التعميـ الثانوي في

 ظمت محدودة . 

 

 

 

 

 

 



عدادي بحسب الفرع والجنس في محافظة يبيف عدد طمبة الصؼ السادس اإل ( ٗٙ)  جدوؿ
  ٜ٘ٚٔ -  ٜٗٚٔما بيف سنة  لممدة (ٜٛٗ):بابؿ

 
 السنة

 المجموع
 السادس االدبي السادس العممي

 فيبن بنات المجموع فيبن بنات المجموع

ٜٔٚٗ - ٜٔٚ٘ ٕٔٙٙ ٜٔٗٙ ٖٗٗ ٖٔٓ٘ ٜٙٚ ٕٙٓ ٖٗٚ 

ٜٔٚ٘ -ٜٔٚٙ ٜٜٔ٘ ٔٗ٘ٗ ٖٜٚ ٔٓ٘ٚ ٘ٓ٘ ٔ٘ٛ ٖٗٚ 

ٜٔٚٙ -ٜٔٚٚ ٜٔ٘٘ ٜٔٗٗ ٖٚٗ ٕٔٔٓ ٗٙٔ ٜٖٔ ٕٙٛ 

ٜٔٚٚ - ٜٔٚٛ ٕٓٔٗ ٕٔٚٚ ٖٜٙ ٖٖٔٔ ٕٚٛ ٚ٘ ٕٕٔ 

ٜٔٚٛ - ٜٜٔٚ ٕٖٖٓ ٕٓٙ٘ ٗ٘ٙ ٜٔٙٓ ٕٖٛ ٘ٚ ٔٛٔ 

-ٜٗٚٔنسبة  طبلب الفرع العممي لمعاـ الدراسي ) أفّ عبله أيتضح مف الجدوؿ          
% ( مقارنة بطبلب الفرع االدبي البالغة نسبتيـ في نفس العاـ ) ٛٙ) ( بمغت نسبتيـٜ٘ٚٔ

-ٜٛٚٔستمرت ىذه الزيادة حتى بمغت نسبة طبلب الفرع العممي لمعاـ الدراسي )ا%( و ٕٖ
اما في ما يخص  %(ٓٔ)  الفرع االدبي البالغة نسبتيـ بعدد % ( مقارنو ٜٓ( ) ٜٜٚٔ

-ٜٗٚٔ) فقد كانت مرتفعة مقارنة مع عدد الطالبات لمعاـ الدراسي  البنيف نسبة الطبلب 
% ( وبمغت النسبة لعدد الطبلب لمعاـ ٖٓ) بنات% ( اما نسبة الٓٚ)  بنيف ( نسبة الٜ٘ٚٔ

اما  %  ( ٕٕ% ( اما نسبة الطالبات لنفس العاـ فبمغت ) ٛٚ(  )ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔالدراسي )
( ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔلمعاـ الدراسي )  بنات الى ال بنيفطبلب الفرع االدبي فقد كانت نسبة ال

 % ( ٕٗ)  بنات%(  والٙٚ)

%( وىذا ينسجـ مع سياسة ٙٔ.ٖوبمغ معدؿ الزيادة السنوية لطبلب الفرع العممي )         
مبة لبلقباؿ عمية لكثرة وتوجيات وزارة التربية العراقية في زيادة طبلب الفرع العممي وتشجيع الط

 الحاجة الى خريجي ىذا النوع مف التعميـ .  
                                                           

,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى التقرير االحصاء التربوي لمسنوات )  -((ٜٛٗ
 – ٜٛٚٔ,  ٜ٘, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٙ٘, ص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٛ٘, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٚ٘ص

 (  ٓٙ, ص ٜٜٚٔ



  واالرتجاؿ الشكمية مف وتخميصيا واالمتحانات التقويـ اساليب تطويرسعت الوزارة الى       
 والوسائؿ الطرائؽ مف عمييا يترتب وما المناىج مع متكاممة عميااود التنافس نزعات ومف

 بالطمبة األىتماـ مع المدرسية البطاقة نظاـ وتبني الموضوعية مةكاألسئ الحديثة التقويمية
 (ٜٜٗ) .وقابمياتيـ مواىبيـ تنمية مف وتمكينيـ المتفوقيف

اما بالنسبة لنظاـ االمتحانات فيو اآلخر شيد تطورًا إذ قررت وزارة التربية  في العاـ        
سابقتيف المتاف تسبقاف السنة الغاء المواد الدراسية لممرحمتيف ال ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالدراسي 

النيائية فيما يخص دراسة الطمبة الخارجيف وقد اصدرت الوزارة نظاـ جديد لبلمتحانات في العاـ 
اقره النظاـ الجديد درجات النجاح والرسوب المعتمد سابقًا مع تغير بألية التصحيح  ٜٛٚٔ

ؼ في المديريات لمتربية والفحص ونص عمى تشكيؿ لجاف مشتركة بيف المدارس والكادر المشر 
العامة في المحافظات ىذا بخصوص االمتحانات نصؼ السنة نياية  السنة الدراسية , كما 
نص نظاـ االمتحانات عمى ضرورة إجراء امتحانيف تحريريف لكؿ فصؿ دراسي فضبًل عف 

رية احتساب الدرجة الصفية والتي تجمع مع الدرجة الشيرية وتقسـ العطاء معدؿ الدرجة الشي
 (ٓٓ٘)لمطالب  .

 

 

 

 

 

                                                           
 . ٛٛٔحكمت عبداهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص -((ٜٜٗ
 ,  مطبعة الوزارة , بغداد  ٜٛٚٔنظاـ االمتحانات لسنة  د . و . ؾ , وزارة التربية ,   -((ٓٓ٘



في محافظة  مرحمة التعميـ الثانويةالناجحيف والراسبوف والتاركيف لالطمبة  عدد  ف( يبي٘ٙجدوؿ )و 
 (ٔٓ٘. )ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔالى  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ ـلمعوا  بابؿ

 التاركوف  الراسبوف  الناجحوف  السنة 
 المجموع بنات  بنيف المجموع بنات بنيف المجموع بنات بنيف  

ٜٔٚٗ – 
ٜٔٚ٘  

ٕٖٔٚٗ ٜٗ٘٘ ٖٖٔٚ٘ ٖٜٔٙ ٜٗٛ ٗٔٗٗ ٘ٙٓ ٔٓٔ ٙٙٔ 

ٔٚ٘  - 
ٜٔٚٙ 

ٖٜٔٙٓ ٕٕ٘٘ ٜٖٔٓٔ ٖٛٙ٘ ٜٖ٘ ٗٛٓٓ ٖٕٔٔ ٖٔ٘ ٔٗٙ٘ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ 

ٔ٘ٙٚ ٕٔ٘ٙ ٖٕٜٔ ٘ٛٗ ٜٗٚ ٔٓٛٔ ٖٕٔ ٔٚٔ ٜٕٗ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ 

ٕٜٗٚ  ٖٕٚ ٕٛ٘ٔ ٗ٘ٔ ٖٔٗ ٜ٘ٗ ٖٕٔ ٕٕٔ ٖٖ٘ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ 

ٖٜ٘ٙ ٕٔٙ ٖٜٙ٘ ٜٚٛ ٕٗ٘ ٖٔٓٗ ٕٙٚ ٖٔٔ ٖٛٓ 

        

يتضح مف الجدوؿ أف النسب التاركيف والراسبيف قد تباينت ممف سنة الى اخرى اال انيا بشكؿ  
عاـ اخذت باالنخفاض بالرغـ مف اف االنخفاض كاف بسيطًا بالنسبة لعداد البنات  خبلؿ السنتيف 

د حققت مدارس التعميـ اما بخصوص الناجحيف فق  االولى لكنيا ازدادت في السنوات االحقة 
% لمطالبات  في العاـ ٜٜ% بالنسبة لطبلب البنيف  ٘ٚالثانوي في بابؿ نسب نجاح كبيرة بمغت 

فقد كانت نسب النجاح متباينة مف سنة الى اخرى اال انيا كانت اقؿ  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔالدراسي 
 مف نسبة نجاح البنيف  بسبب كثرة الراسبات والتاركات .

 

 
                                                           

 ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔاعداد الباحث باالعتماد عمى االحصاء التربوي السنوي , لمعواد الدراسية )  الجدوؿ مف -((ٔٓ٘
, ص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ, ص  ٔٓٔ, ص  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٖٓٔ, ص  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٜٜ, ص
 . ( ٙٓٔ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ,  ٗٓٔ



 الثانوي  مكتبات التعميم

في ظؿ التطور الحاصؿ في قطاع التربية والتعميـ اولت وزارة التربية اىتمامًا ممحوظًا         
لممكتبات  المدرسية وخاصة مكتبات المدارس الثانوية وذلؾ لرفع المستوى التربوي الثقافي 

سنة كما لمطمبتيا , فكانت الميرجانات الخاصة بيوـ المكتبة تقاـ في محافظة بابؿ في كؿ 
 ( ٕٓ٘)حرصت مديرية تربية بابؿ عمى اقامت معرض لمكتاب في مناطؽ متعدد مف المحافظة . 

نظاـ جديد لممكتبات اكد عمى ضرورة اف يتولى  ٜٛٚٔاصدرت وزارة التربية في عاـ        
مسؤولية المكتبة شخص ذو خبرة ومعرفة في العمؿ المكتبي اما بخصوص تمويؿ المكتبة فإّف 

كانت تموؿ مف قبؿ اإلدارة المدرسية  او وزارة التربية او مف قبؿ المنح واليداية التي تقدـ  المكتبة
 (ٖٓ٘)لممكتبة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ٜٛعبد عاصـ المصدر السابؽ , ص  -((ٕٓ٘
ت التربوية , المديرية العامة لشؤوف االدارية والمالية , قسـ الشؤوف مجموعة االنظمة والقوانيف والتشريعا -((ٖٓ٘

 .  ٗ٘ٔ, ص ٜٜٚٔ,  ٖالقانونية , مطبعة الوزارة , ط



 (7513) ( يبيف عدد الكتب ومشتمبلت المكتبة في المدارس االبتدائية في محافظة بابؿٙٙجدوؿ )
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔما بيف لممدة 

 
 السنة

 تعدد الكتب والمجبل يالمكتباالثاث 
عدد 

 المناضد
عدد 

 الكراسي
عدد 

 الخزانات
عدد 

 الركوؾ
 المجموع

بالمغات 
 االخرى

بالمغة 
 العربية

ٜٔٚٗ- ٜٔٚ٘ ٖ٘ ٕٔٙ ٕٔٙ _ ٙٙٙٔٓ ٖٕٙٚٗ ٕٛٛٙ 

ٜٔٚ٘- ٜٔٚٙ ٖٙ ٜٖٗ ٕٔٔ _ ٖٖٚٛٓ ٖٕٙٙ ٖٚ٘ٓٚ 

ٜٔٚٙ- ٜٔٚٚ ٖٙ ٕٔٙ ٜٔ٘ ٖٗ ٜٜٙٙ٘ ٕٖٛٛ ٕٙٚٓٛ 

ٜٔٚٚ- ٜٔٚٛ ٘ٛ ٖٖٓ ٖٔٔ ٕٛ ٖٜٕٖٔٙ ٖٕٔٛ ٖٔٙٔٓٛ 

ٜٔٚٛ- ٜٜٔٚ ٕٔٓ ٗٙٓ ٖٖٔ ٗٗ ٕٕٕٖٔ٘ ٖٔٙ٘ ٜٔٔٓٚٓ 

الخزانات , الركوؾ ( و كراسي , و المكتبة مف ) مناضد ,  حتوياتف مأعبله أيتضح مف الجدوؿ 
ذلؾ سجمت انخفاضا باالثاث المكتبي و  ( قدٜٙٚٔبالرغـ مف اف سنة)  في عددىا شيدت زيادة 

المدرسية ثاث المكتبات المدرسية عمى المكتبات دارة المحمية بتوزيع جزء مف اقداـ اإلإل
طية االحتياجات االخرى في السنوات البلحقة , اما عف عدد الكتب غالمستحدثة الى اف يتـ ت

 بمغ  والمجبلت فقد بذلت االدارة المحمية جيودا في شراء الكتب البلزمة وبمغ معدؿ النمو السنوي
بالكتب العربية ضت انخفاض كبيرا اذا ما قورنت %( عمما اف الكتب االجنبية قد انخفٜٛ.ٓٔ)

والتي استمرت باالنخفاض بمغت  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ% في العاـ الدراسي ٗوالتي بمغت نسبتيا 
  .  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔلمعاـ الدراسي 

 

                                                           
,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي , لمسنوات )  -((ٗٓ٘
,     ٙٙ, ص ٜٛٚٔ -  ٜٚٚٔ,    ٘ٙ, ص ٜٚٚٔ  -  ٜٙٚٔ,  ٚٙ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,   ٙٙص

 (      ٛٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ



والمجبلت فييا في  , وعدد الكتب , ( يبيف مشتمبلت مكتبات المدارس الثانوية ٚٙجدوؿ )
 ( ٘ٓ٘): ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔيف سنة  لممدة ما ب محافظة بابؿ 

اف ىناؾ تفاوت بعدد االثاث المكتبي  يتبيف لنا مف تحميؿ البيانات في الجدوؿ اعبله           
 نو بشكؿأال إ

االىتماـ الذي اولتو الوزارة بالمكتبات المدرسية اما عف عاـ اخذ بالتطور سنوات البلحقة بسبب 
( ومعدؿ ٜٜٚٔ-ٜٗٚٔعدد الكتب والمجبلت العربية فقد شيدت ازديادا خبلؿ السنوات مف )

%( كـ يتضح مف الجدوؿ اف عدد الكتب والمجبلت االجنبية كانت قميمة جدا ٖالنمو السنوي )
تيا الى جمؿ المؤلفات والمجبلت وارتفعت نسب%( مف مٜبنظيراتيا العربية اذ كانت نسبتيا )

                                                           
,  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔلجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي , لمسنوات ) ا -((٘ٓ٘
,     ٙٙ, ص ٜٛٚٔ -  ٜٚٚٔ,    ٘ٙ, ص ٜٚٚٔ  -  ٜٙٚٔ,  ٚٙ, ص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,   ٙٙص

 (      ٛٙ, ص ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ

 
 السنة

 عدد الكتب والمجبلت يالمكتب االثاث

عدد 
 المناضد

عدد 
 الكراسي

عدد الخزانات 
 والركوؾ

عدد 
 المجموع المراوح

بالمغات 
 بالمغة العربية االخرى

ٜٔٚٗ- ٜٔٚ٘ ٖ٘ ٕٜٕ ٕٓٔ ٕٚ ٖٚٛٚٚ ٖ٘ٓٛ ٖٖٜٗٙ 

ٜٔٚ٘- ٜٔٚٙ _ _ _ _ ٕٗٓٔٓ ٕ٘ٗٓ ٖٚٙٚٓ 

ٜٔٚٙ- ٜٔٚٚ ٘ٓ ٘ٗٚ ٕٕٖ ٗٔ ٕٗٗٗ٘ ٜٗٔ٘ ٕٜٖٗٓ 

ٜٔٚٚ- ٜٔٚٛ ٛ٘ ٛٓٔ ٜٔ٘ ٕٛ ٗ٘ٓٔٙ ٖٕٙٙ ٖٗٔ٘ٗ 

ٜٔٚٛ- ٜٜٔٚ ٔٓٗ ٜٕ٘ ٔٚٔ ٘ٔ ٖ٘ٔٚٗ ٜ٘ٔٛ ٜٗٚٚٙ 



( وىذا يؤكد االىتماـ المتواضع مف قبؿ الجيات ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ)  %( في العاـ الدراسي ٓٔ)
 ية ية في اغناء المكتبات المدرسالمعن

يبيف عدد اعضاء الييأة التدريسية لمدارس التعميـ الثانوي في محافظة بابؿ بحسب  (ٛٙجدوؿ )
 (519)  ٜ٘ٚٔ - ٜٗٚٔلممدة ما بيف سنة  الزوجية والجنس الجنسية والحالة

 الجنسية   الحالة الزوجية  السنة
 عراقي عربي مجموع اعزب متزوج
 ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘  ٔٛ٘ ٖٖٚ ٕٔٙ ٕٖٖ ٖٔٔ ٙٓٙ ٖٔٓ ٙٓٙ 
ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٜٔٙ ٖٙٚ ٖٕٔ ٕ٘ٓ ٖٓٔ ٙٔٚ ٖٓٔ ٙٔٚ 
ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ  ٔٗٓ ٕٔ٘ ٜٔٚ ٕٗٓ ٖٜٔ ٙٔٚ ٖٔٚ ٙٔٙ 
ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ ٕٓٓ ٖٗٗ ٔٗٔ ٕٖ٘ ٖٗٔ ٙٚٛ ٖٗٓ  ٙٚٙ 
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ٕٗٚ ٘ٔٔ ٔ٘ٔ ٖٖٙ ٕٜٛ ٛٗٚ ٖٜٛ ٛٗ٘ 

 

سجمت البيانات الوارده اعبله اف عدد المتزوجيف سواء مف المدرسات او المدرسيف  اكثر        
ع واضح بعدد العزاب وذلؾ لتوجو الحكومة سجمت ارتفا ٜٙٚٔبالرغـ اف سنة  مف العزاب

بالتعيف اكبر عدد  مكف مف المدرسيف لتغطية النقص الحاصؿ في مدارس التعميـ الثانوي بعد 
 تطبيؽ قانوني مجانية التعميـ والزامية التعميـ .

 

 

 

 

                                                           
 ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔمف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات ) الجدوؿ  -((ٙٓ٘
 ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ, ٙٙص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٕٙص ٜٚٚٔ  – ٜٙٚٔ, ٘ٙص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, ٗٙص
 (  ٚٙص



 النشاط الرياضي والمدرسي لممدارس التعميم الثانوي 
 األنشطة مجاؿ اط الرياضي والكشفي برنامجًا جديدًا في اعتمدت المديرية العامة لمنش        
البرنامج اساليب جديد في اقامة المسابقات الرياضية سواء مف ناحية  حيث تضمف ىذا  الرياضية

اعداد الكوادر التدريبية واالشرافية او مف ناحية تحديد المدد الزمنية لتمؾ المسابقات , كما 
والزمت  ,  السنة أشير عمى الرياضية النشاطات لتوزيع ةسنوي عمؿ خطة أيوضعت المديرية  

وحدات النشاط الرياضي والمدرسي في مديريات التربية في المحافظات بتطبيقيا وقد اشتركت 
 والمعممات لممعمميف ( وتحكيمية ةيتدريب)   التأىيمية تار المدارس الثانوية في محافظة بابؿ بالدو 

 الدورة في المشاركة المدرسية مف محافظة بابؿ   الرياضية رؽالف وحققت. والمدرسات والمدرسيف
 لعبة في األولى بالمرتبة فوًاز واليداف الساحة وألعاب والمنضدة والطائرة والسمة القدـ كرة لؤللعاب

كما كاف لمنشاطات الرياضية التي كانت تقاـ داخؿ  , والميداف الساحة وألعاب السمة كرة
ث تميزت بجودة المنافسة بيف المدارس المشترؾ بيا وقد جيزت وحدة المحافظة اىمية كبيرة حي

 واألدوات تاجييز بالت  الرياضية الفرؽالنشاط الرياضي والمدرسي في مديرية تربية بابؿ  
 (ٚٓ٘)ياضية الر 

, ومما يجدر االشارة الية اف النفقات المخصصة لمنشاط الرياضي والمدرسي كانت تخصص مف 
رة المحمية , او مف خبلؿ بيع البطاقات اليانصيب واالكتساب وذلؾ وفؽ قانوف وزارة التربية االدا

ومف ابرز النشاطات الفنية التي غطيت نفقاتيا  ٜٜٙٔلسنة   ٙٔٔاليانصيب واالكتساب رقـ 
تموز في  ٚٔ,  ٗٔعف طريؽ البطاقات اليانصيب واالكتساب مسرحيات التي جرت بمناسبة 

والميرجاف الفني لممدارس االبتدائية الذي اقيمو  ٕٜٚٔفي الحمة المدار المتوسطة واالعدادية 
 (ٛٓ٘). ٜٗٚٔ/ ٕ/  ٕٚعمى قاعدة مديرية تربية بابؿ في 

 
 
 
 
 
 

                                                           
, تموز , المصدر السابؽ  ٚٔوزرة التربية , انجازات ونشاطات وزارة التربية  في العاـ السادس لثورة   -((ٚٓ٘
   ٖٔٔ - ٖٓٔ ص
 ٚٗٗ, العدد  ٜٗٚٔ, اكتتاب بابؿ,   ٚٗٔٔٔ \ٖٖٗد . ؾ . و , وزارة الداخمية الديواف , رقـ الممفو  –( (ٛٓ٘
, مؤسسة دار الصادؽ لمطباعة  ٕٙٓٓ.لممزيد ينظر  عمي ىادي الربيعي , تاريخ المسرح في الحمة  ٛٗٗ,  

 . ٚٗٔ – ٖٔٔوالنشر , ص 



بل المدارس الثانوية في محافظة با في والنشاط المدرسي  يبين النشاط الرياضي  (95جدول )
 (  ٜٓ٘) 8525 – 8523ما بين لممدة 

 كرة اليد السنة
العاب 
ساحة 

 ميدافو 

كرة 
 المنضدة

كرة 
 الطائرة 

 كرة السمة
كرة 
 القدـ

جمعية 
اصدقاء 
 المكتبة 

جمعية الفنوف 
التشكيمية 
 والحرفية

جمعية 
الموسيقى 

 والنشيد

ٜٔٚٗ – 
ٜٔٚ٘  

- - ٗٛ ٜ٘ ٘ٓ ٖٛ - - - 

ٜٔٚ٘ – 
ٜٔٚٙ  

- ٜٓ ٕٔ٘ ٖٔٔ ٖٔٔ ٔٓٔ ٕٕ ٕٓ ٛ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ  

ٗٗ ٘ٙ ٕٔٓ ٖٔ٘ ٖٔ٘ ٔٓ٘ ٜٔ ٔٚ ٙ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ  

٘ٔ ٛٔ ٖٕٔ ٔٙٓ ٔٗٚ ٔٓٙ ٕٕ ٔٛ ٚ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ  

ٜٜ ٙٛ ٕٔٓ ٔ٘ٗ ٕٔٙ ٔٔٔ ٕٔ ٜٔ ٜ 

وقد سجمت النشاطات الرياضية لممدارس الثانوية  في بابؿ  زيادة مستمره مقارنًة مع           
المحافظات االخرى بالرغـ مف وجود تفاوت بيف سنة واخرى وىذا يوكد حرص مديرية التربية في 
بابؿ عمى تنفيذ الخطط الخاصة بالنشاطات الرياضية فضبل عف تقوية الكوادر الخاصة بتمؾ 
النشاطات , اما بالنسبة لمنشاط المدرسي فأنا نستدؿ مف الجدوؿ اعبله اف االىتماـ بقي موجيًا 

 – ٜٗٚٔعمى النشاطات المكتبة والفرؽ الموسقية والتشكيمية , إذ كانت النسب في العاـ الدراسي 
% ىذا ٜٔ% وكرة القدـ ٕٙ% وكرة السمة ٖٓ% وكرة الطائرة ٕ٘لكرة المنضدة  ٜ٘ٚٔ

بخصوص النسب في النشاط الرياضي واما بخصوص النسب بالنشاط المدرسي فيي كانت 
% اما في العاـ ٙٔ% وجمعية الموسيقى  ٓٗ%  وجمعية الفنوف ٗٗكاالتي جمعية الوفاء 

% ٓٔب في النشاط الرياضي والعاب ساحة والميداف فكانت تمؾ النس  ٜٜٚٔ ٜٛٚٔالدراسي 

                                                           
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔباالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات ) الجدوؿ مف اعداد الباحث  -((ٜٓ٘
 – ٜٛٚٔ, ٚٙص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٗٙص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٙٙص  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, ٘ٙص

 (    ٛٙص  ٜٜٚٔ



%  واما بالخصوص النشاط المدرسي ٜٔ% وكرة القدـ ٖٕ% وكرة طائرة ٛٔوكرة المنضدة 
 % . ٛٔ% وجمعية الموسيقى والفف ٜٖ% وجمعية الفنوف ٖٗجمعية الوفاء 

دأت فقد ب ٜٛٚٔ – ٜٗٚٔاما بخصوص المشاغؿ اليدوية في محافظة بابؿ لممدة        
مديرية تربية بابؿ العمؿ بأنشاء مثؿ تمؾ المشاغؿ في عدد مف المدارس  المتوسطة بعد إف 
كانت غير موجود في السنوات السابقة لعدـ وجود المخصصات المالية الكافية ألنشائيا فضبًل 

 عدـ مبلئمة االبنية المدرسة إلنشاء لتؾ المشاريع فييا 
 (ٓٔ٘)  لمدارس المتوسطةمشاغؿ في ا( يبيف ال  ٓٚالجدوؿ )  

عدد المدارس  السنة
المتوسطة المشمولة 

 بالمشاغؿ

اعداد الطبلب 
المشموليف بالتدريب 

 في تمؾ المدارس

عدد المعمميف 
 المدربيف

معدؿ وحسب 
المدرب المؤحد بيف 

 الطبلب
ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ ٔ ٖٙٓ ٘ ٕٚ 

ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ ٔ ٗٚ ٚ ٙٗ 

 ٓٛ ٕ ٚٛ صفر ٜٜٚٔ_ٜٛٚٔ

 %6ٔٔٓٔٔ  %ٓٗ %6ٕٔٚٗ _ السنوي

 :يأتي يوضح لنا الجدوؿ اعبله ما

لـ تطرأ زيادة عمى المدارس المتوسطة المشمولة بالمشاغؿ حيث توجد متوسطة واحدة  -ٔ
 فقط ىي متوسطة الجميورية .

طالبًا قياسًا  ٚٛنمو في عدد الطبلب المشموليف بالتدريب في المتوسطة المذكورة بواقو  -ٕ
 %( .6ٕٔٚٗ) لى العاـ السابؽ وبنمو سنوي قدرهإ
-ٜٙٚٔ( معمـ قياسًا الى العاـ السابؽ )ٕعداد المعمميف المدربيف بواقع )أنمو في  -ٖ

 %( .ٓٗ( وىذا يشكؿ نموًا سنويًا قدره )ٜٚٚٔ
                                                           

الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , عمى تطور التربية وافاقيا المستقبمية في محافظة بابؿ  , وحدة  -((ٓٔ٘
, المديرية العامة لتربية بابؿ , تقرير مقدـ الى مؤتمر المدراء العاميف لمتربية  السابع  ٜٛٚٔوي , التخطيط الترب

 .  ٙٗ. ص ٜٛٚٔالمنعقد تشريف االوؿ 



لى العاـ إ(قياسًا ٛاخفاض في معدؿ  نصيب المتدرب الواحد مف الطبلب  بمقدار ) -ٗ
 . ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔالسابؽ 

تموز لمبنيف فقد  ٚٔعدادية إتي تحوي المشغؿ( مع نظرًا الزدواج متوسطة الجميورية )ال -٘
تعذر تنظيـ جدوؿ وفؽ التعميمات الواردة وذلؾ لتعذر فؾ االزدواج عممًا بأف طبيعة 

 :تي بالشكؿ األ العمؿ تتـ
 (طالبًا .ٕٓ_ٛٔيتـ تدريب الطبلب بشكؿ مجموعات كؿ مجموعة تضـ بيف ) - أ
الرسـ الصناعي , و  السراميؾ ,(اقساـ ىي : ٘يحتوي قسـ الفنوف الصناعية عمى ) - ب

 التجارة .و الكيرباء , و المعادف والميكانيؾ , و 
 سبوعيًا .أُ ف يلمعدة في جدوؿ الدروس وبواقع حصتيتـ تدريب الطمبة خبلؿ الحصص  ا - ج

 وتعزى اسباب ذلؾ الى :

 بنية المدارس.أعدـ توفر المكاف المناسب في  -ٔ

المتوسطة وبعض الثانويات مزدوجة مع ف العديد مف المدارس أازدواج المدارس عممًا ب -ٕ

 مدرسة ابتدائية اصمية  حيث يتعذر اخبلء بعض الصفوؼ الستخداميا كمختبرات .

 فتح بعض المدارس المتوسطة دوف توفير بنايات جديدة ليا. -ٖ

التوسع في قبوؿ الطبلب  في المدارس المتوسطة مما سبب تحويؿ الصفوؼ المستخدمة  -ٗ

 . كمختبرات الى صفوؼ دراسية

 عدـ تخصيص المبالغ البلزمة لبناء مختبرات في المدارس القائمة . -٘

 

 

 



  (ٔٔ٘)( يبيف عدد المشركيف والدورات التجديد والتحديد ٔٚالجدوؿ رقـ )  

 
 السنػػػػػة    

المدرسوف المشاركوف في 
 دورات التجديد

نسبة المشاركيف الى المجموع  المجموع الكمي لممدرسيف 
 الكمي

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ ٖٔٗ ٙٙ ٖٚ٘ ٜٕٗ ٜٔ6ٗٙ% ٕٔ6ٗٔ% 

ٜٔٚٚ- ٜٔٚٛ  ٖٓٙ ٔٙٗ ٙٚٗ ٖٗٔ ٗ٘6ٗٓ% ٗٛ6ٜٓ% 

 الفرؽ بيف سنة
ٜٔٚٙ -  ٜٔٚٚ 

 ٜٛٚٔ -ٜٚٚٔو

ٖٔٙ ٜٛ ٙٔٓ ٔ٘ٔ ٕٙ% ٖ٘% 

 %6ٕٙٔٛ٘ %6ٖٖٖٓٔ %6ٜٖٙٓ %6ٖٓٛ %6ٗٛٛٗٔ %6ٜٜٖٔٔ النمو السنوي 

 :ييأتيبيف لنا الجدوؿ اعبله ما

لى إ( مدرسًا قياسا ٖٙٔعداد المدرسيف المشاركيف في دورات التجديد بواقع )أنمو في  -ٔ
 %(.6ٜٜٖٔٔالعاـ السابؽ وبنمو سنوي )

-ٜٚٚٔ(مدرسة ٜٛنمو في اعداد المدرسات المشاركات في دورات التجديد بواقع )  -ٕ
 %( .6ٗٛٛٗٔوبنمو سنوي قدره ) ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔلى العاـ السابؽ إقياسا  ٜٛٚٔ

ت نسبة المدرسيف المشاركيف في دورات التجديد مف المجموع الكمي لممدرسيف بمغ -ٖ
, اي بفارؽ  ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ%(لئلناث عاـ 6ٜٓٛٗ%( لمذكور , و)6ٗٓ٘ٗ)
%( لئلناث قياسا لمعاـ السابؽ , وبنمو سنوي قدره 6ٖٙٛٗ%( لمذكور , و)6ٜٕٗ٘)
 %(لئلناث.6ٕٙٔٛ٘%( لمذكور , و)6ٖٖٖٓٔ)

 لمدرسيف في دورات التجديد الى ما يمي:سباب زيادة اأوتعزى  -ٗ
 مغة االنكميزيةال ٕ-ٕ,  دورة لمرياضيات ٕ-ٔ ( دورات لممدرسيف وىي كاالتي:٘تنفيذ ) - أ

 لمفيزياء. ٔ-ٕ, 

 زيادة في الكادر المتخصص لتدريب المدرسيف )قادة المدرسيف(. -ب   

                                                           
الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , عمى تطور التربية وافاقيا المستقبمية في محافظة بابؿ  , وحدة  -((ٔٔ٘

ديرية العامة لتربية بابؿ , تقرير مقدـ الى مؤتمر المدراء العاميف لمتربية  السابع , الم ٜٛٚٔالتخطيط التربوي , 
 .   ٕٗ. ص ٜٛٚٔالمنعقد تشريف االوؿ 



 

 



المدرسيف في جميع سجمت البيانات مف الجدوؿ أف ىناؾ اعدادًا متفاوتًة بأعداد    
% ٓٗاالختصاصات عمى جميع السنوات الدراسية وبحث بمغ معدؿ الكادر التدريسي المدرسيف 

نسبة    ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ% بحيث بمغت في العاـ الدراسي ٖٓوبمغ معدؿ الزيادة في اإلناث 
% والمغة ٕٛ% ومادة المغة العربية والديف ٓٔالمدرسيف  لممواد لكؿ مف مادة الطبيعيات 

% واالجتماعيات ٙ% والفيزياء ٓٔ% والرياضيات 6ٓٓٙٓ% والمغة الكردية ٘ٔاالنكميزية 
% وأما في العاـ نفسو فقد ٔ% والمواد األخرى ٚ% والتربية الرياضية ٔ% وموسيقى والفف ٕٔ

%, ٖٕ% والمغة العربة ,والديف ٕٔبمغت نسبة المدرسات المواد لكؿ مادة ىي مادة الطبيعيات 
% ,واالقتصاد ٗ% ,والفيزياء ٖٔ% ,والرياضيات 6ٜٓٓٓ% ولغة الكردية ٗٔكميزية والمغة االن

% , واما 6ٜٓٓٓ% والمواد االخرى ٚ% والتربية الرياضية ٚ% ومادة الموسيقى والفف ٚٔ
فقد بمغت نسبة المدرسيف في العاـ المذكور مف  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔبالخصوص العاـ الدراسي 

% 6ٖٓٓٓ% والمغة الكردية ٙٔ% والمغة االنكميزية ٕ٘والديف  المواد , مادة المغة العربية ,
% ٕٔ% واالجتماعيات ٚ% وعمـو الحياة , ٘% , والكيمياء ٛ% ,والفيزياء ٙ,والرياضيات 
% واما ٕ% والمواد االخرى ٘% والتربية الرياضية ٖ% واالقتصاد المنزلي 6ٓٓٚٓواالقتصاد 

%  المغة االنكميزية ٕٕمواد لمؿ مادة , المغة العربية في العاـ نفسو فقد بمغت نسبة الدراسات لم
% وعموـ الحياة ٚ% والكيمياء ٙ% والفيزياء ٔٔ% والرياضيات 6ٕٓٓٓ% والمغة الكردية ٖٔ
 % . ٕ% والمواد االخرى ٘% والتربية الرياضية ٛ% واالقتصاد المنزلي ٔ% واالقتصاد ٛ

 

 

 

 

 



 

 



 ادخمت لذا التدريسي بالكادر ميتمو كانت الوزارة اف عبلها الوارده البيانات مف نستدؿو           
 انخفاض نبلحظ كما باالختصاصات الماسو الحاجة لتغطية الشيادات حممت مف كبير عدد
 شيادة حممة مف عدديو زياده يرافقيا تدريجياً  والعاـ التعميمي بشقي الدبموـ شيادة حممة

, واما بخصوص نسب التربية كميات عمى عداديةاإل الدراسة خريجي اقباؿ يوكد وىذا البكموريوس
فكاف مف حممة الشيادات كؿ مف  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔحممة الشيادات فكانت في العاـ الدراسي 

%( والدبمـو التعميمي  ٗٙ%( والبكالوريوس التعميمي)ٙٚالمدرسيف الحامميف بكالوريوس عاـ )
% والبكالوريوس ٕٗلعاـ % , واما بخصوص المدرسات مف حممة شيادة البكالوريوس ا٘ٗ

فقد بمغت  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ% , وأمّا في العاـ الدراسي ٘٘% والدبموـ التعميمي ٖٙالتعميمي 
% والبكالوريوس التعميمي ٔٚنسبة حممة الشيادة البكالوريوس العاـ مف المدرسيف  بمغت نسبتيـ 

بكالوريوس % وبالخصوص نسب مف المدرسات حممة الشيادة الٕٚ% والدبموـ التعميمي ٚٙ
% واف معدؿ الزيادة في ٕٛ% والدبمـو التعميمي ٖٖ% والبكالوريوس التعميمي ٜٕالعاـ 

    % . ٕٛ% و معدؿ الزيادة في المدرسات ٓٗالمدرسيف بمغ 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 



 المدرسية المختبرات

 . (ٕٔ٘) ٜٛٚٔ – ٜٙٚٔ( يبيف عدد المختبرات العممية لممدة ٗٚالجدوؿ  ) 

مدارس كاممة  السنة
مف حيث 

 المختبرات

مدارس فييا 
 مختبريف

مدارس فييا 
 مختبر واحد

مدارس ال 
توجد فييا 

 مختبرات
ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ ٚ ٜ ٘ ٜٔ 

ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ ٔٓ ٔٚ ٔٛ ٔٗ 

 الفرؽ بيف
ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ 

 و
ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ 

ٖ ٛ ٖٔ ٘ 

 عبله:أيبيف لنا الجدوؿ 

( مدارس عاـ  ٖمف حيث المختبرات بواقع )زيادة في عدد المدارس الكاممة  -ٔ
 . ٜٚٚٔ -ٜٙٚٔمف العاـ الدراسي السابؽ   ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ

 ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ( مدرسة ... ٛزيادة عدد المدارس ذات المختبريف بواقع ) -ٕ
 .ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔقياسًا في العاـ السابؽ 

 ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ( مدرسة ٖٔزيادة عدد المدارس ذات المختبر الواحد بمقدار ) -ٖ
 .ٜٚٚٔ- ٜٙٚٔالدراسي السابؽ عف العاـ 

( مدارس ٘انخفاض في عدد المدارس التي ال توجد فييا مختبرات بمقدار ) -ٗ
 قياسا الى العاـ السابؽ. ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔعاـ 

                                                           
الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , عمى تطور التربية وافاقيا المستقبمية في محافظة بابؿ  , وحدة   -((ٕٔ٘

لتربية بابؿ , تقرير مقدـ الى مؤتمر المدراء العاميف لمتربية  السابع , المديرية العامة  ٜٛٚٔالتخطيط التربوي , 
 .    ٗٗ. ص ٜٛٚٔالمنعقد تشريف االوؿ 



مف الزيادة الحاصمة في المدارس مف حيث المختبرات الكاممة  عمى الرغـ مف -٘
 . المختبريف والتي فييا مختبر واحد الى اف ىناؾ حاجة فعمية 

 (ٖٔ٘)( يبيف مف المدرسيف في المشاركيف في الدورات  ٘ٚالجدوؿ )  

عدد المدرسيف غير  السنة
المؤىميف المشاركيف في 

 دورات التأىيؿ

المجموع الكمي لممدرسيف 
 غير المؤىميف

نسبة المشاركيف في دورات 
التأىيؿ الى مجموع المدرسيف 

 غير المؤىميف

 اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

ٜٔٚٙ-ٜٔٚٚ ___ ___ ٖٕٖ ٕٕٓ ___ ___ 

ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ ___ ___ ٖٙٗ ٖٔ٘ ___ ___ 

 الفرؽ بيف سنة
 و ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔ
ٜٔٚٚ-ٜٔٚٛ 

___ ___ ٗٔ ٙٚ ___ ___ 

 ___ ___ %6ٖٗ٘ٓ %6ٜٕٙٔ ___ ___ النمو السنوي

 :مايأتييوضح الجدوؿ اعبله 

دراسي ال ٜٛٚٔ -ٜٚٚٔلـ تفتح دورات تأىيمية لممدرسيف غير المؤىميف عاـ  -ٔ
 عمما بأف دورات تأىيؿ المدرسيف يتـ تفيذىا مركزيًا مف قبؿ الوزارة في بغداد .

-ٜٚٚٔ( مدرس عاـ ٔٗفي عدد المدرسيف الذكور غير المؤىميف بواقع )  -ٕ
 %( .ٖٔاي بنمو قدره ) ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔعف العاـ الدراسي السابؽ  ٜٛٚٔ

                                                           
الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , عمى تطور التربية وافاقيا المستقبمية في محافظة بابؿ  , وحدة  -((ٖٔ٘

تقرير مقدـ الى مؤتمر المدراء العاميف لمتربية  السابع  , المديرية العامة لتربية بابؿ , ٜٛٚٔالتخطيط التربوي , 
 .     ٕٗ. ص ٜٛٚٔالمنعقد تشريف االوؿ 



في عاـ ( مدرسة ٚٙانخفاض في عدد المدرسات الغير مؤىبلت بواقع ) -ٖ
ويعزى ىذا الى نقؿ  ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔقياسا الى العاـ السابؽ  ٜٛٚٔ-ٜٚٚٔ

 قسـ مف المدرسات الى بقية المحافظات .
المديرية العامة لمتربية  لغرض استكماؿ تأىيؿ المدرسيف غير المؤىميف فأفّ   -ٗ

و  كيمياءمف مادة  ال ٕتدريب جممة مف  االختصاصات وىي :    لىإتسعى 
واحد مف  الفنيةو  التربية الرياضيةمف المواد   ٖة و ـو الحياعممف مادة  ال ٕ

 االقتصاد المنزليمادة 

فأنيا بحاجة الى اختصاصات  اإلشراقيةنظرًا لمتوسع الحاصؿ في المنطقة  – ٙ    
مختمفة التالية وذلؾ الف كفاءة الجياز مف الناحية العددية قميمة وال تتناسب مع اعداد 

 لتأىيمية في المنطقة:المدارس الثانوية وا

 االختصاص                                   العدد

________                            _______ 

 ٙدارة                                        اإل

     ٖالمغة العربية                                 

 ٖ  االجتماعيات                              

 ٔعمـو الحياة                                 

 ٔتربية الفنية                                 

 ٔزلي                           االقتصاد المن

شراؾ مشرفي المغة االنكميزية في دورة القادة المكثفة المقامة في بغداد إ_ تـ ٚ
 ( مشرفيف .ٗوعددىـ )



 ف االختصاص لمغة العربية في الدورة المقامة في بغداد.شراؾ المشرفيإ_ تـ ٛ

 (ٙٚ)    جدوؿ
 ٜٜٚٔ - ٜٗٚٔ مابيف لممدة بابؿ محافظة في الثانوي التعميـ لمدارس المدرسية بنيةاأل بيف

(٘ٔٗ) 

 السنة

عدد المدارس في 
 البناية

عائدية 
 البناية

ممكية 
 البناية

كرسي 
 دراسي

 مادة البناء 

عدد 
االبنية 

المصممة 
 ارسمد

 الحالة العمرانية

بلثة
ث

تاف 
اثن

حدة 
وا

مية 
حكو

 

يؼ
ض

صمية 
ا

 
 

ت 
ذا

ديف
مقع
ال

قعد 
 الم

ات
ذ

 

وؽ
طاب

 

 

موع
مج

 

حة
صال

ير 
غ

ى  
 ال

جة
بحا رميـ
ت

حة 
صال

 

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘  

ٖ ٛ ٕٕ ٖٖ ٖٔ ٖٖ ٜٙ
ٙ

 ٘ٓ
ٓ

 ٜٛ
ٜٓ

 

ٖٖ ٖٖ ٖٖ 

ٕ ٔٔ ٕٓ 

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  

ٙ ٜٔ ٔٔ ٖٙ 

- - ٜٙ
ٙ

 ٘ٓ
ٓ

 ٜٛ
ٖٚ

 

ٖٙ ٖ٘ ٖٙ 

ٕ ٖٔ ٕٔ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ 

ٕ ٕٔ ٜٔ ٖٖ ٖٕ ٖٖ ٗٙ
٘

 ٔٚ
ٖ

 ٜٚ
ٚٗ

 

ٖٖ ٖٖ ٖٖ 

ٕ ٔٗ ٔٚ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ 

ٖ ٔٓ ٕٓ ٖٖ ٖٗ ٖٖ ٖٙ
ٓ

 ٔٓ
ٗ٘ ٖ 

ٜٚ
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ٖٗ ٖٖ ٖٗ 

- ٔٗ ٕٓ 

 السنوات في بالتحسف اخذت المدرسية االبنية واقع اف الجدوؿ في الوارد المعطيات مف يتيبف      
 ابنية انشاء بعد الدواـ ازدواجية كذلؾ  الواحدة البناية في الدواـ ثبلثية النخفاض وذلؾ البلحقة
, تبيف اليوجد تغير في المعدؿ في المدارس   لمتعميـ جاىزة مدارس لتكوف صالحة جديدة حكومية

حاجة إلى ترميـ الصالحة والفي الدارس الغير صالحة وبحيث كانت الزيادة في المدارس التي ب
% ٔٙبمغت نسبة المدارس الصالحة  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔ% حيث بمغ في العاـ الدراسي ٕٚنسبة 

%واما  البنايات ذو مدرسة ٙ% والمدارس التي بحاجة إلى ترميـ ٖٖوالمدارس الغير صالحة 
%   واما بالخصوص العاـ الدراسي ٜ% والثبلث مدارس ٕٗ% , و ذو المدرستيف ٚٙواحدة 

                                                           
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات )  -((ٗٔ٘
 – ٜٛٚٔ,  ٗٙص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ, ٓٙص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ, ٖٙص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, ٕٙص

       ( ٘ٙالصٜٜٚٔ



% والبنايات ذو ٜ٘%  ٔٗت نسبة  المدارس الصالحة مدارس التي بحاجة الى ترميـ فقد بمغ
% , وبمغ معدؿ ٖ% وثبلث مدارس ٔٗ% والمدرستيف ٙ٘المدرسة الواحدة فقد بمغت نسبتيا 

% بمغ معدؿ الزيادة في ثبلث ٘ٚ%  وبمغ معدؿ المدرستيف ٖٔ-الزيادة المدرسة الواحدة 
 % . ٙٙ-مدارس 

 بوي لمتعميم الثانوي االشراف التر 
 العممية في وتنظيمو أساليبو وتطوير االختصاصي التربوي اإلشرؼ  أىمية عمى الوزارة  أكدت

 توجت والتي االختصاصي التربوي لبلشرؼ  التربوية المؤتمرات عقد خبلؿ مف التربوية
 موعد تحديد عمى نصت التي االختصاصي التربوي االشرؼ الثاني المؤتمر ومقررات بتوصيات
 في االختصاصي المشرؼ ودور , واالعدادية المتوسطة لممدارس وعددىا االشرفية الزيارات
 الشخصية االختصاصييف المشرفيف تقارير ومناقشة , المدرسيف ونقؿ المدارس مبلكات تنظيـ

 أكدت كما , المحافظات في التربية ومديريات الثانوي لمتعميـ العامة المديرية قبؿ مف والمدرسية
 والقومية الوطنية والتوعية المدرسيف تدريب في ودوره التعميـ معوقات بحث في المشرؼ دور عمى
  والندوات تار الدو  بإقامة االختصاصي التربوي اإلشرؼ  كفاءة رفع عمى التوصيات أكدت كما ,

 المقررات مف وغيرىا االختصاصييف المشرفيف لتقويـ أسس ووضع  الزماالت, في واشركيـ
  (٘ٔ٘)صياتوالتو 

 وقواعد أسس وفؽ االختصاصييف التربوييف المشرفيف الختبار شرطاً  الوزارة وضعت وقد       
, لقد تـ تقسيـ  الببلد في شرفيةاأل المناطؽ جميع عمى عادلة بصورة المشرفيف وتوزيع , ثابتة

ببلء مناطؽ االشراؼ والمناطؽ الى ثمانية مناطؽ وكانت بابؿ ضمف المنطقة الرابعة مع كر 
مشرؼ  ٕٚ ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔوالنجؼ والقادسية وقد بمغ عدد المشرفيف االختصاص سنة 

  (ٙٔ٘) مشرؼ ومشرفة .  ٜٚ  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔومشرفة وازداد عددىـ في العاـ 
 مشاريع التطوير والتجديد 

 المشاريع مف عدد بتنفيذ رةاز الو  سعت   وتجديده الثانوي التعميـ تطور مجاؿ فياما       
 .   منيا يةالتربو 

                                                           
ؼ التربوي االختصاصي , المعمـ ات المؤتمر الثاني لبلشر ار مف التفاصيؿ ينظر : توصيات ومقر  لممزيد -((٘ٔ٘

  ٖٗٔ-ٙٗٔ( المصدر السابؽ , ص. ٖ٘,   ٜٗٚٔمجمد , ٔ) , ج ,   مجمة,الجديد 
لتربية , المديرية ؛ وزارة ا ٛٗوزرة التربية , المسيرة التربوية  انجازت وطموح , المصدر السابؽ , ص. -((ٙٔ٘

؛ مجمة التوثيؽ التربوي , المصدر السابؽ ,  ٜ٘, ص  ٚٗالعامة لمتخطيط , مجمة التوثيؽ التربوي , العدد 
 .   ٜٚ, ص  ٘ٙالعدد 



الحديث وقد سعت وزارة  التعميـ نوع مف انواع ىي: و  الشاممة الثانوية المدرسة مشروع  - ٔ
التربية الى تنفيذ مثؿ ىا كذا نوع مف ألتعميـ استجابتًا لممتطمبات خطط التنمية القومية والمدرسة 

 الطمبة بتزويدالمدرسة  الثانوية الشاممة ىي امتداد المدرسة االبتدائية الشاممة  حيث تقدـ ىذه
 حاجات وتمبية بالعمؿ التعميـ ربط تحقؽ بما والمينية والثقافية األكاديمية بالمعمومات
 ( ٚٔ٘)المجتمع

 السادس أو عشرة والخامسة عشرة الحادية بيف معينة منطقة في تقريباً  األطفاؿ كؿ تقبؿ وىي
. عشرة التاسعة أو عشرة ةالثامن حتى الدرسة مواصمة يرغبوف الذيف أولئؾ لؾ وكذ عشرة

 المدرسة ىذه في الطالب ويستطيع
 عمى والحصوؿ ريةاز ( الو البكموريا) األكاديمية  أو المينية االمتحانات مف نوع ألي يتقدـ اف 

 تكافؤ مبدأ تطبيؽ ألجؿ الثانوية ىذه استحداث وجاء , العممية بالخبرة االكتفاء أو الثانوية شيادة
 البلزمة البشرية بالقوى التنمية خطط تزويد عف التقميدية الثانويات جزوع , التعميـ في الفرص

  (ٛٔ٘).ليا
 لمناىجيا األساسية الخطوط وضعت اف بعد المدارس ىذه مف العديد بإنشاء بوشر وقد      

 واختيار , التعميمية والمعدات واألجيزة الوسائؿ تتبع التي التدريس وأساليب سيةاالدر  ومفرداتيا
 (ٜٔ٘)( .الببلد خارج وتدريبيا والتدريسية اإلدارية ىيئاتيا

 خطوة, سعت وزارة التربية الى تطبيؽ ىذا المشروع ليكوف  ضااألغر  المتعددة المدرسة - ٕ
  وتطبيؽ التجريبية المتوسطة المدارس ومشروع( ٕٓ٘)البوليتكنيكي التعميـنمط   طريؽ عمى أولية
 تدريس وتجربة  الحياة عمـو تدريس لتطوير رياديال المشروع وتجربة , الرياضيات تدريس تجربة
 الصوت تاومختبر  المدرسية البطاقات ونظاـ الفرنسية المغة

                                                           
؛ لممزيد مف التفاصيؿ ينظر : عبد العزيز البساـ , ٕٛ-ٖٛفوزي احمد نصيؼ , المصدر السابؽ , ص   -((ٚٔ٘

ساليب تنفيذه , قسـ التوثيؽ أسسو النظرية وأ –ؽ االعر في المشروع التجريبي  –لة المدرسة الثانوية الشاـ 
 .  ٔبغداد , . ٗٗسات رقـ , الدر وا

 .  ٖٕٕ – ٕٕٕ.ميدي صالح ىجرس , المصدر السابؽ , ص -((ٛٔ٘
ربية  ؛ حكمت عبد ااهلل البزاز , التٖٔلجنة وزارة التربية , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص  -((ٜٔ٘

 . ٕٛٔوالتعميـ , المصدر السابؽ , ص.
بوليتكنيكي : وىو مصطمح تربوي سياسي يعني لغويًا التعميـ المتعدد الفنوف والصنائع واالغرض , وعمى ال -((ٕٓ٘

وبالصعيد التربوي ىو نمط اشتركي يرتبط بشكؿ وثيؽ مع مجمؿ التطو رات في المجتمع شكؿ خاص 
كية , وىدفو األساسي ىو الترابط بيف العممية التربوية وبيف مختمؼ جوانب الحياة االيديولوجية السياسية ا االشتر 

االجتماعية لذا فيو ليس تدريب ميني , وال يعوض عنو , إنما يعطي أسسًا جوىرية مف أجؿ النشاط مو الميني 
جميؿ ظر : مصدؽ المقبؿ وميمتو تزويد التبلميذ والطمبة بمعمومات نية في مياديف اإلنتاج ا االشتركي. ين

 .  ٕٛٚالحبيب , دور التربية والتعميـ , المصدر السابؽ , ص



 المبحث الرابع

 (8525 -8523سنة )لمفترة ما بين التعميم الميني في محافظة بابل تطور 

الزيادة شيد العراؽ تطورًا اقتصاديًا كبيرًا خبلؿ مرحمة السبعينات مف القرف الماضي بسبب 
الكبيرة في عائدات النفط , االمر الذي فتح المجاؿ واسعًا اماـ زيادة االىتماـ بالموارد البشرية , 
خاصًة لمتعميـ الميني مف أجؿ زيادة الكوادر ) الوسطية ( لممعامؿ والمصانع والحقوؿ الزراعية 

لتجارية ,والزراعية ( فكانت الحاجة الماسة لمتعميـ الميني في فروعو الثبلث ) الصناعية ,و ا
 . (ٕٔ٘) لتحقيؽ متطمباتيا التنمية البلزمة 

تـ استحداث  ( والذي بموجبو ٜ٘ٚٔ( لسنة )ٜٛٔ) اصدرت وزارة التربية القانوف رقـ
مؤسسة التعميـ الميني والغيت مديرية التعميـ الميني واصبحت المؤسسة بموجب القانوف الجديد 

مياـ والفنية ومف ال, والمالية ,دارية مف كافة النواحي اإل مسؤولة عف التعميـ الميني في العراؽ
 نيطت بمؤسسة التعميـ الميني ىي :التي أ

المدارس المينية  االختصاصات أو أماكف  ستحداث المدارس الجديدة أو دمجيا أو تغييرا .ٔ
عداد الكوادر العاممة الماىرة وتطوير ونشر التعميـ الميني في كافة إ, فضبل عف 

 ت لتحقيؽ متطمبات التنمية القومية .المجاال
بية كذلؾ التفاعؿ توثيؽ الروابط الثقافية والفنية مع المؤسسات العممية العربية واالجن .ٕ

والقطاعات المختمفة في تبادؿ المعمومات والخبرات  التعميـ الميني  مؤسسةالمستمر بيف 
رى وكيفية  نيضتيا في االخ الدوؿ تجاربوالمدرسيف والفنييف والمحاضريف واإلفادة مف 

 .(ٕ)لمواكبة التطورات الفنية والمينية الحديثة   كافة المجاالت كبًل  باختصاصو

واختصاصيا وخاصة مف صبح كؿ ما يتعمؽ بشؤوف الطمبة أقانوف المؤسسة ًا لووفق        
لو متحاناتيـ واالقساـ الداخمية وكؿ ماؿ الطمبة في المدارس وانضباطيـ واتحديد شروط قبو 

                                                           
, إبراىيـ خميؿ  ٖٕٙحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثور , المصدر السابؽ , ص   -((ٕٔ٘

  ٖٓأحمد , المصدر السابؽ , ص 
 . ٖٚٔ, ص ٜٜٓٔالعالي , الموصؿ ,  جماؿ أسد مزعؿ , نظاـ التعميـ في العراؽ , مطبعة التعميـ -  (ٕ)



, وشؤوف الموظفيف , والمالية , دارية والفنية واإل, يضا بالشؤوف التربوية أعبلقة 
 (ٕٕ٘)والمستخدميف والعماؿ في المؤسسة والمدارس التابعة ليا

(  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ)الدراسي عاـ موضعت وزارة التربية الخطة الخاصة بالتعميـ االعدادي ل
 : تعميـ الميني بمايأتي ة بما يتعمؽ بالويمكف تمخيص ما جاء في الخط

تحديد سياسة القبوؿ في التعميـ االعدادي وتوسيع نسبة المقبوليف في التعميـ الميني عمى  .ٔ
%( عف المقبوليف في المدارس ٘ٔالتقؿ نسبة المقبوليف في المدارس المينية عف ) إف
 عدادية .اإل

 راعي والتجاري .ولوية في قبوؿ الطمبة لمتعميـ الصناعي اوال ومف ثـ الز عطاء األإ .ٕ
ولوية في قبوؿ الطالبات المتقدمات لمتعميـ الميني لمقبوؿ في التعميـ إعطاء األ .ٖ

 .(ٖٕ٘)التجاري

تشكيؿ  ( ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔلمعاـ الدراسي )  التعميـ الميني مؤسسةقرر مجمس إدارة 
الوحدات الحسابية لممدارس في محافظات الببلد وحددت مكوناتيا وميماتيا , كما توسعت 

حيات ادارات المدارس المينية بعد استحداث نظاـ المجالس االدارية , والييئات االستشارية صبل
والتي انبثؽ عنيا تشكيؿ لجاف نوعية ولجاف تنسيقية حولت مفيوـ االدارة التقميدية الى ادارة فنية 

 .(ٕ)جماعية متعاونة مع الجيات الرسمية والمنظمات الشعبية المتواجدة في محيط المدرسة 

شيد التعميـ الميني في محافظة بابؿ تطورا نوعيا وذلؾ مف خبلؿ برامج التطوير التي 
لى تطوير الكوادر التدريسية لمدارس التعميـ إوضعتيا مؤسسة التعميـ الميني والتي كانت تيدؼ 

شالصناعي والزراعي والتجاري  الييئات التدريسية في مدارس التعميـ  أعضاء مف كبيرؾ عدد ار وا 
وقد شيد ميداف التدريب والتطوير لكوادر  ,ميني في محافظة بابؿ بالدورات التدريبية المختمفةال

                                                           
 

 ؛ مؤسسة التعميـ الميني , مطبعة الوزارة . ٗٚٔجماؿ اسد مزعؿ , المصدر السابؽ , ص -((ٕٕ٘
 

  ٕٗٙ-ٖٕٙحكمت عبد اهلل البزاز وآخروف , التربية في ظؿ الثورة , ص  -((ٖٕ٘
 



ازداد عدد و التعميـ الميني قفزه نوعية بعد تأسيس مديرية التطوير والتدريب في وزارة التربية 
  (ٕٗ٘)( ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔ( دورة في العاـ الدراسي )ٔٔذ بمغ عدد الدورات )إ , الدورات التدريبية

وسيتـ عرض التطورات التنظيمية واالدارية والعممية لمتعميـ الميني في محافظة بابؿ كبًل 
 . عمى مفرده الصناعي والزراعي والتجاري لبياف مراحمو وتخصصاتو وأىـ مراحؿ تطوره  

 التعميم النسوي  -أ 
ابؿ الف ىذا في محافظة ب ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔلـ يشيد التعميـ النسوي تطورًا خبلؿ المدة         

طالبة , واما عدد مدرسات التعميـ النسوي في بابؿ  ٖٗه التعميـ قد اخذ بالضعؼ وبمغت اعداد
متزوجة  ٖمدرسات كاف عدد المتزوجات منيف  ٛفقد بمغت  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔعاـ الدراسي مل

 . (ٕ٘٘)واالخريات غير متزوجات 
ع مدرسة واحدة كؿ مف المواد , لكادر التعميمي لتعميـ النسوي موزع بواقاكانت االختصاصات 

مادة الفنوف التطبيقية , وفف الخياطة, ومادة التربية الرياضية, وتربية عمـ النفس, ولغة االنكميزية 
,والمغة العربية , والديف  , ومدرستيف لمادة االقتصاد المنزلي , وكاف رواتب الكادر التدريسي 

   .  (ٕٙ٘)ر  دينا ٓٙ –دينار  ٖٙلمتعميـ النسوي يتراوح مف 
 التعميم الصناعي  -ب

تشمؿ الدراسة في التعميـ الميني الصناعي عمى التدريب العاـ لكؿ االختصاصات 
( نوع لمعاـ الدراسي ٙٔالصناعية المتوفرة في المدارس الصناعية لمسنة االولى والتي بمغت )

لنسيج والنجارة اال انو في محافظة بابؿ كاف التعميـ الميني مقتصرًا عمى ا ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ
ية وثبلثة اياـ لمتطبيؽ ياـ لمدراسة النظر أالمدارس يكوف عمى الشكؿ التالي : ثبلثة والميكانيؾ 
مكاف الطالب إوب مؼ المكائف أو االالت ضمف اختصاصو عمى مختالطالب  متدريب العممي ول

 .(ٕٚ٘)لعبلقة خريج ىذه الدراسة إكماؿ دراستو العميا في المعاىد والكميات العراقية ذات ا

                                                           
؛ لجنة وزارة التربية , التربية  ٜ, ص , المصدر السابؽ  ٖٚ, المجمد  ٔوزارة التربية , المعمـ الجديد , ج -((ٕٗ٘

 ؛ )مقابمة عممية ( , اسماعيؿ حمد سعدوف , المصدر السابؽ .  ٜٖفي ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص
 .  ٗ٘ٔ, ص  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔتقرير االحصاء التربوي السنوي  ,  -((ٕ٘٘
 .  ٜ٘ٔ – ٙ٘ٔ, ص  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالمصدر نفسة ,  -((ٕٙ٘

 

  ٖٓيز الوتاري , طارؽ عبد الحميد الجبوري , المصدر السابؽ , صعادؿ عبد العز  -((ٕٚ٘



ولمواكبة التطور الحاصؿ في المياديف االقتصادية والتربوية فقد اصبح مف البلـز وضع 
مجمس عمى  ًا مدتالمجتمع مع ب الحداثة التي تحقؽ مايصبوا اليوخطط جديدة وبرامج تواك

لوضع مناىج دراسية جديدة لمتعميـ الصناعي تكوف اكثر مبلءمة مع الواقع   التخطيط
 . (ٕٛ٘)الجديد

اما بالنسبة لدورات التدريب الصناعي فقد شيدت تطورا في محافظة بابؿ فانتقمت مف       
نع الموجودة داخؿ ادورات التدريب الداخمي الى دورات تدريبية تتـ داخؿ المعامؿ والمص

و المحافظات القريبة المجاورة وكانت ىذه الدورات تكوف خبلؿ مدة التعميـ او اثناء أالمحافظة 
طمة الصيفية ووفقا لمتعميمات الصادرة مف وزارة التربية ومؤسسة التعميـ الميني فأف نسبة الع

صبح النجاح بالدورات أ%( مقارنة بالتعميـ النظري و ٘ٚالتعميـ العممي والتدريب اصبحت )
التدريبية الصيفية شرطا مف شروط النجاح وبمغ عدد الدورات التي شاركت بيا المدرسة الصناعية 

( يـو فضبل عف دورات ٚٔ( دورة تدريبية مدة الواحدة منيا )ٔٔ( )ٜٚٚٔ-ٜٙٚٔاـ )في ع
 (ٜٕ٘)( اختصاصا رئيسيا وفرعيا ٜٔخارج الببلد شممت )

ازداد عدد المدارس الصناعية و  إذرافؽ التطور النوعي تطور كمي في التعميـ الصناعي 
 ارتفع , اذ  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔا بيف المدة  م أعضاء الييئة التدريسية والتدريبية والطمبة خبلؿ 

( مدرس ٕٜ( الى )ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔ(  مدرسا ومدرسة عاـ )ٕٚعدد الييئة التدريسية مف ) 
( طالب وطالبة  ٘ٛ٘ازداد عدد الطمبة مف )  نفسو  ( . وفي الوقتٜٜٚٔ-ٜٛٚٔومدرس عاـ )

-ٜٛٚٔطالب وطالبة لمعاـ الدراسي ) الؼ (ٔٓٓٔ( الى ) ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔفي العاـ الدراسي )
ٜٜٔٚ )(ٔ). 

 

 

                                                           
 

   ٓٙنسريف جواد شرقي محمد العارضي , المصدر السابؽ , ص -((ٕٛ٘
 

 . ٕٙٛ-ٕٗٛحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , ص - ((ٜٕ٘
-ٜٗٚٔحصاء التربوي السنوي لمعاـ الدراسي )تقرير االوزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي ,  -  (ٔ)

 .ٔٔٔ( ص ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ؛ تقرير االحصاء التربوي السنوي لمعاـ الدراسي ) ٓٔٔ( , ص ٜ٘ٚٔ



 

 



يعطي الجدوؿ أعبله إيضاح مفاده اف اعداد الكوادر الوظيفية والمستخدمة في التعميـ الميني بقية 
اعدادىـ قميمة ولـ تحصؿ أي زيادة في أعدادىـ رغـ اىتماـ الدولة في التعميـ الميني بجوانبو 

الصناعية والتجارية والزراعية  المتعددة, ويعزى ذلؾ الفتتاح الحكومة عدد غير قميؿ مف المدارس
في محافظات الببلد مما تطمبو توزيع عدد مبلئـ مف الموظفيف والمستخدميف لتمبية الحاجة 

 الماسو ليـ .

 الصناعي التعميم مناىج تطور

 :التالية المؤشرات المجاؿ ىذا في نذكر اف ويمكف

 المعامؿ في العممي لتدريبا الى النظري التعميمي التدريب  مف التدريب طبيعة تغيرت - أ 
 السنة اشير في ذلؾ كاف سواء االختصاص في الصمة ذات  الصناعية المدارس خارج والمصانع
 .والتخرج لمنجاح اساسياً  شرطاً  الصيفي التدريب إعتبار و., الصيفية العطمة أثناء او الدراسية

 الساعات مجموع مف% ٚ٘  تشكؿ اصبحت بحيث العممي التدريب ساعات ازدادت – ب
 الساعات مجموع مف%(٘.ٕٔ) النظرية األكاديمية الدروس نسبة التتجاوز حيف في الدراسية
 التدريب في النجاح اعتبر وقد االسبوعي الدروس توزيع جدوؿ مف ذلؾ يتضح كما الدارسية
 (ٖٓ٘).العاـ لمنجاح شرطاً  العممي

 (ٖٔ٘)لتعميـ الصناعي( يبيف توزيع الساعات الدراسية االسبوعية في ا ٛٚجدوؿ رقـ) 

 النسوية المئوية المجموع الصؼ الموضوع ت
 الثالث الثاني االوؿ

  _ ٕ ٕ المغة العربية والديف ٔ
 
 
 

 

 ٕ ٕ ٕ المغة األنكميزية ٕ

 _ ٕ ٕ الثقافة المينية ٖ

                                                           
 .  ٖٕٙتموز , المصدر السابؽ , ص ٚٔحكمت عبد اهلل البزاز و اخروف , التربية في ظؿ الثورة   -((ٖٓ٘
  .  ٖٕٙمصدر نفسة , صالجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى ال -((ٖٔ٘



 الدروس األكاديمية ٕ ٖ ٖ الطبيعيات ٗ

 ٕ ٕ ٖ الرياضيات ٘

 %٘.ٕٔ ٜٕ ٙ ٔٔ ٕٔ المجمػػػػػػػػوع 

  ٗ ٗ ٗ الرسـ الصناعي واليندسي ٙ
 الدروس الفنية

 

 ٙ ٙ ٘ العمـو الصناعية ٚ

 %٘.ٕٔ ٜٕ ٓٔ ٓٔ ٜ المجمػػػػػػػوع 

 %ٚ٘ ٚٚ ٜٕ ٕٗ ٕٗ التدريب العممي ٛ
 

 %ٓٓٔ ٖ٘ٔ ٘ٗ ٘ٗ ٘ٗ المجموع الكمي 

 البرامج تنفيذ عمى واإلشراؼ البرمجة عممية يتولوف مينييف تربوييف مرشديف تخصيص تـ  - ج
 .العممية التدريبية

 في التماريف مواد توفير كاف فقد الصناعية االختصاصات في التماريف مواد قياس - د
 يجري كاف كما المختصيف والمدرسيف المدرسة مدير إجتياد عمى يعتمد الصناعية االختصاصات

 واألجتيادات التقديرات ىذه تكف فمـ األغمب وعمى. الشخصية وقناعاتيـ تقديراتيـ حسب توفيرىا
 المواد بعض توفير في عجز حصوؿ الى يؤدي مما األقساـ لحاجة الفعمي لمواقع مطابقة تأتي
 اى يؤدي كا. العجز ذلؾ لتبلفي طويؿ ووقت جديدة موافقات إستحصاؿ يتطمب الذي األمر

 وحدات عممت اليدر وتبلفي المشتريات اعماؿ تنظيـ وألجؿ. أخرى مواد في تضخـ حصوؿ
  .قسـ كؿ في الواحد لمطالب البلزمة التماريف مواد بكمفت قياسية

 التعميم الزراعي 7 -7

يشمؿ المنيج الدراسي لمتعميـ الزراعي لئلعداديات الزراعية في السنة الدراسية االولى 
عمى عمى دراسة زراعة المحاصيؿ الحقمية والبستنة , وفي السنة الثانية مف الدراسة فييا التدريب 

تربية الحيوانات والدواجف, واستصبلح االراضي الزراعية ,و قنوات الري والبزؿ , فضبًل عف  



دروس نظرية في الفيزياء الزراعية وعمـ الحيواف , اما في السنة الثالثة , فيدرس صناعة االلباف 
 (ٕٖ٘) وتربية الحيواف والنبات والصناعات الزراعية واآلفات الزراعية والبيطرة  

وخاصة بعد استحداث مؤسسة التعميـ الميني  كبيرًا  شيد التعميـ الزراعي تطوراو         
ذ رفعت القيود المركزية عمى المدارس الزراعية في المحافظات واصبح المجمس إ( ٜ٘ٚٔ)

االداري فييا يتمتع بصبلحيات واسعة مما سمح لمييئة االدارية والتدريسية مف النيوض بالواقع 
ظري والعممي , وتـ ادخاؿ التحسينات عمى الرواتب واالجور ومخصصات العامميف التعميمي الن

في ىذا التعميـ , وزيادة المبالغ المخصصة لميزانيات ىذه المدارس وتزويدىا باالدوات والمكائف 
 (ٖٖ٘) واالالت الزراعية البلزمة لتنفيذ واجباتيا عمى احسف وجو

والذي اقر مبدا  ٜٚٚٔ/ ٗ/ ٕٔي ( فٕٔ)المرقـ   أصدر مجمس التخطيط قراره
عدـ مف  قبؿ ىذا التاريخ التخصص في التعميـ الزراعي , اذ كاف يعاني التعميـ الزراعي

التجاري , وعمى اثر القرار المذكور تـ اعداد ورقة والتعميـ التعميـ الصناعي  التخصيص شأنو
 عمؿ الستحداث التخصصات المناسبة وبخطيف رئيسييف ىما : 

-ٜٙٚٔات العريضة التي بنيت عمى تقديرات احتياجات التنمية القومية )االختصاص - أ
 ( وىذه االختصاصات ىي االنتاج النباتي واالنتاج الحيواني .ٜٓٛٔ

االختصاصات الدقيقة التي تشكؿ امتدادا رأسيا لبلختصاصات الموجودة في المعاىد  - ب
 في القطاع الزراعية , وىذهوالكميات الزراعية لتحقيؽ الترابط والتجانس في حجـ العمالة 

واستصبلح االراضي , وتربية ,والتربة ,والمحاصيؿ الحقمية ,االختصاصات ىي : عموـ البستنة 
 (ٕ) رشاد الزراعيلباف واإلوالدواجف والصناعات الغذائية واأل ,الحيوانات

التعميـ  سعت مؤسسة التعميـ الميني الى تطوير وتدريب الكوادر الفنية واالدارية لمدارسكما 
ؿ مف خبلؿ تدريب الزراعي وتحسيف كفاءة التعميـ الميني في كافة المحافظات السيما محافظة باب

عداد كادر ا  ومعممي المدارس المينية , و  وتأىيؿ وتطوير كفاءة األداء لمديري المدارس المينية 
                                                           

 

  ٖٔ-ٖٓعادؿ عبد العزيز الوتاري , طارؽ عبد الحميد الجبوري , المصدر السابؽ , ص -((ٕٖ٘
 .  ٙٔعبد اليادي خضير جبر , المصدر السابؽ , ص -(ٖٖ٘)

؛ فوزي  ٜٕٛ-ٕٚٛحكمت عبد اهلل البزاز وأخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص  -  (ٕ)
 . ٗٚ, المصدر السابؽ , ص أحمد نصيؼ 



اري في المدارس لطبيعة العمؿ االد تمتع بالكفاية ومييأب لمديري االعداديات الزراعية اداري 
الزراعية ذات الطابع التعميمي الميني المتخصص واعداده عف طريؽ فتح الدورات االدارية 

 (ٕ)الخاصة ليذا الغرض 
 مف مبلحظتيا فيمكف الزراعي التعميـ في المطبقة المناىج في حدثت التي التطورات اىـ وأما
 الساعات مجموع مف%( ٜ٘) حوالي ساعاتيا تشكؿ حيث العممية الدروس عمى التأكيد خبلؿ

 انيا اذ والفنية الزراعية االختصاص  دروس عمى التأكيد الى باالضافة ,  االسبوعية الدراسية
  (     ) رقـ الجدوؿ يوضحيا وكما.  المقررة الدروس ساعات مجموع مف%(ٜٚ) حوالي تشكؿ

  (543)لزراعييبين توزيع الساعات الدراسية االسبوعية في التعميم ا  ( 25)جدول رقم
 

 االختصاصات
 عدد الساعات الدراسية

 السنة الثالثة السنة الثانية السنة االولى
 عممي نظري عممي نظري عممي نظري

 _ ٕ _ ٕ _ ٕ المغة العربية والديف
 _ ٕ _ _ _ _ الثقافة المينية
 _ ٕ _ _ _ _ المغة الكردية

 _ _ _ ٕ _ ٕ المغة االنكميزية
 _ _ _ _ _ ٕ الرياضيات

 _ _ _ _ ٔ ٕ الفيزياء
 _ _ _ _ ٕ ٕ الكيمياء

 _ _ _ _ ٕ ٕ (ٔعمـ االحياء)
 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ (ٕالبستنة)

 ٖ ٕ ٖ ٕ ٖ ٕ (ٖالمحاصيؿ الحقمية )
 _ _ ٔ ٖ _ _ وقاية المزروعات

 _ _ _ ٔ _ _ تربية النحؿ ودودة القز
 _ _ _ _ ٕ ٕ (ٗتربية الحيوانات )

                                                           
؛ ) مقابمة عممية (  ٕٓٓحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص   - (ٕ)

, نعيـ جوالف بردي , المصدر السابؽ ؛ اسامة عبد القادر مموكي , اعداد العنصر االداري في المدارس 
 .ٜٛ-ٜٚ, المصدر السابؽ , ص ٖ٘, المجمد ٔاالبتدائية وتنمية , المعمـ الجديد , ج

 .  ٕٚٗالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد المصدر نفسة , ص  -  ((ٖٗ٘



 _ _ ٕ ٔ _ _ تربية الدواجف
 _ _ ٔ ٔ _ _ بيطرية عامة

صناعة االغذية 
 وااللباف

_ _ _ _ ٕ ٗ 

التربة واستصبلح 
 االراضي

_ _ ٕ _ _ _ 

 _ _ _ ٕ _ _ اقتصاد وتعاوف
ادارة المزارع ومسؾ 

 الدفاتر
_ _ _ _ ٕ _ 

االرشاد الزراعي وتنمية 
 المجتمع

_ _ _ _ ٔ _ 

 ٗ _ ٗ _ ٗ _ (٘المكننة الزراعية )
 ٖٔ _ ٛ _ ٘ _ التدريب الحقميالعمؿ و 

 ٕٚ ٖٔ ٕٕ ٛٔ ٕٕ ٛٔ (درسٕٕ)

  
ذ إ  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالفترة مابيف شيد التعميـ الزراعي في محافظة بابؿ تطورا كميا خبلؿ و     

بمغ ف( ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔفي العاـ ) العدادية الزراعة  في الحمة  ارتفع عدد اعضاء الييئة التدريسية
( حيث بمغ عددىـ ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ)الدراسي  في العاـ عددىـ  أزداد, و  اً ( مدرسٜٕعددىـ )

-ٜٗٚٔفي العاـ الدراسي ) االعدادية الزراعة في الحمة  ومدرسة , اما عدد الطمبة اً ( مدرسٖ٘)
بمغ عددىـ لي( ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ( طالب , وفي العاـ الدراسي )ٕٔ٘عددىـ ) فقد بمغ ( ٜ٘ٚٔ

 (ٖ)( طالب ٓٗ٘)
 
 
 
 

 



 بابؿ محافظة في(  الزراعي)  التعميـ لمدارس التدريسية الييأة عضاءأ عدد يبيف ( ٓٛ)  جدوؿ
  (ٖ٘٘) ٜٜٚٔ -ٜٗٚٔ مابيف لممدة  والجنسية الزوجية والحالة العنواف بحسب, 

 السنة
 المجموع الجنسية الحالة الزوجية العنواف
  عربي عراقي متزوج اعزب مدير معاوف مدرس منسب المعمـ

ٜٔٚٗ – 
ٜٔٚ٘  

- - ٕٗ ٕ ٔ ٜ ٕٓ ٕٛ ٔ ٕٜ 

ٜٔٚ٘ – 
ٜٔٚٙ  

 ٕٔ ٔٙ ٖ ٔ ٔٗ ٔٛ ٖٔ ٔ ٖٕ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ  - - ٖٕ ٗ ٔ ٔٗ ٕٖ ٖ٘ ٕ ٖٚ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ  

ٜٔ - ٜٔ ٗ ٔ ٔٗ ٕٜ ٖٗ - ٖٗ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ  

ٕٖ - ٕ٘ ٗ ٔ ٕٕ ٖٔ ٖ٘ - ٖ٘ 

بابؿ  يبلحظ مف الجدوؿ أعبله أف اعداد الييئة التدريسية لمتعميـ ) الزراعي ( في محافظة       
قد أخذ باالزدياد بشكؿ مستمر طيمة سنوات البحث وىذا يدلؿ عمى اىتماـ الوزراة بالتعميـ 
الزراعي وىذه الزيادة جاءت منسجمة وممبية لمخطط التي وضعتيا الوزارة لمتعميـ الميني عمومًا 
 والزراعي بشكؿ خاص كما يبيف الجدوؿ استقرار واضح لمحالة االجتماعية لبلعضاء الييئة
التدريسية كوف أغمبيـ متزوجيف  وبسبب السياسة المتبعة مف قبؿ الحكومة العراقية باحتضاف 
الجالية العربية فقد سجمو حضور مدرسيف العرب  في المدرسية الزراعية. واإلفادة منيا خبراتيـ 

 في ميداف التعميـ الميني  

 

  

 التعميـ التجاري : -ٖ
                                                           

  ٜ٘ٚٔ  – ٜٗٚٔالجدوؿ مف أعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات )  -  ((ٖ٘٘
 ٜٛٚٔ, ٜٖٔص  ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٖٙٔص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٖٛٔص  ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ,  ٖٚٔص
 (        ٓٗٔص  ٜٜٚٔ –



داد  لكوادر مينية وفنية مممة بؤلعماؿ التجارية تتمخص أىداؼ التعميـ التجاري في إع
دارة االعماؿ ليا , بعد تمقي الدروس االكاديمية المختمفة فنيًا ونظريًا ومنيا التدرب عمى االلة  وا 
الكاتبة واالالت الحسابية , كما يتمقى طمبة التعميـ التجاري بعض الدروس الخاصة بالمستندات 

ة ونماذج السجبلت المستخدمة في االعماؿ اليومية لمحياة المستخدمة في المؤسسات التجاري
 (ٔ)التجارية 

( تـ وضع ٜ٘ٚٔ( لسنة )ٜٛٔوبعد استحداث مؤسسة التعميـ الميني بموجب القانوف )
وتطويره حيث تحوؿ التعميـ التجاري مف  دة لمتعميـ التجاري لمنيوض بواقعوساليب وصيغ جديأ

كاف التعميـ التجاري يعاني مف العمومية بينما لتميز , لى صيغة التخصص واإالدور التأىيمي 
المحاسبة , و والسكرتارية ,  ,دارةاذ اصبح يتكوف مف اربعة فروع ىي )اإل وعدـ التخصص 

قامت وزارة التربية بتجييز و المخازف( وتـ وضع المناىج الخاصة لكؿ فرع , والتسويؽ , و 
يا المدرسة التجارية في محافظة بابؿ باالثاث ومف ضمن ,المدارس التجارية في جميع المحافظات

البلـز واالالت الكاتبة والحاسبات الحديثة والمتطورة فضبل عف توفير الوسائؿ التعميمية الحديتة 
  (ٕ)لمتدرب عمييا 

المناىج الدراسية وسير التدريس فقد كانت المناىج الدراسية العامة تشكؿ فيما يخص ما أ
%( مف مجموع الدروس ٘ٙوس المينية التخصصية فكانت تشكؿ )%( اما المناىج والدر ٖ٘)

  (ٖ)خرى ألسس المعتمدة في التخصصات االمقررة في االسبوع وتطبؽ عمييا األ

 

 

 

                                                           
  ٕٙٔرحيـ حسف محمد الشامي , المصدر السابؽ , ص  (ٔ)
, حكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة  ٓٛٔجماؿ اسد مزعؿ , المصدر السابؽ , ص  -  (ٕ)

 .  ٕٖ؛ إبراىيـ خميؿ احمد , المصدر السابؽ , ص  ٖٜٕ, المصدر السابؽ , ص 
 .ٕٙنسريف جواد شرقي محمد العارضي , المصدر السابؽ , ص  -  (ٖ)



 ادارة) والسكرتارية االدارة لقسـ االسبوعية الدراسية الساعات توزيع يبيف( ٔٛ) رقـ جدوؿ
 (ٖٙ٘)ٜٛٚٔ/ ٜٚٚٔ لعاـ(المكتب

 الصف السادس امسالصف الخ الصف الرابع
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات
المغة العربية  8

 والديف
 5 المغة العربية والديف 8 5 المغة العربية والديف 8 5

 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7

 7 المغة الكردية 4 7 المجتمع العربي 4 7 المجتمع العربي 4
 3 ادارة االفراد 3 7 القانوف االداري 3 3 مبادئ االدارة 3
الحفظ والفيرسة  5 7 ادارة المكتب 5 3 مبادئ المحاسبة 5

 )الدليؿ(
7 

 4 االقتصاد 9 7 خدمات النقؿ 9 7 السكرتارية 9
المراسبلت التجارية  2 7 التأميف 2

 باالنكميزية
 المراسبلت التجارية 2 4

 )باالنكميزية(
7 

الرياضيات  1
 العامة

االحصاءات  1 4 مبادئ االحصاء 1 4
 التطبيقية

3 

الطابعة/عربي/  5
 انكميزي

الطابعة/ عربي/  5 4 العبلقات العامة 5 3
 انكميزي

3 

الطابعة/عربي/  81 8 التربية الرياضية 81
 انكميزي 

 8 التربية الرياضية 81 3

    8 التربية الرياضية 88   
 48 المجموع 48 المجموع 48 المجموع

 

  

 
                                                           

 .  ٕٚ٘الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد , حكمت عبد اهلل البزاز واخروف , المصدر السابؽ , ص  -((ٖٙ٘



 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات

المغة العربية  8 5 المغة العربية والديف 8 5 المغة العربية والديف 8
 والديف

5 

 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7
 7 المغة الكردية 4 7 المجتمع العربي 4 7 المجتمع العربي 4
 4 ادارة االنتاج 3 5 ادارة المخازف 3 4 مبادئ االدارة 3
التخطيط والرقابة  5 5 المحاسبة المخزنية 5 4 مبادئ المحاسبة 5

 المخزنية
3 

 4 االقتصاد 9 4 التاميف 9 9 مبادئ االدارة 9
 4 ادارة المشتريات 2 4 االحصاء 2 4 لرياضيات العامةا 2
 4 ادارة المبيعات 1 4 الطابعة/عربي/ انكميزي 1 4 الطابعة/عربي/ انكميزي 1

الطابعة/عربي/  5 8 التربية الرياضية 5 8 التربية الرياضية 5
 انكميزي

4 

 8 التربية الرياضية 81      

 48 المجموع 48 المجموع 41 المجموع

 

 

 

 

 

 

 



 الصف السادس الصف الخامس الصف الرابع
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات
عدد  المادة ت

 الساعات
المغة العربية  8 5 المغة العربية والديف 8 5 المغة العربية والديف 8

 والديف
5 

 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7 3 المغة االنكميزية 7

 7 المغة الكردية 4 7 المجتمع العربي 4 7 العربي المجتمع 4
 7 ادارة المبيعات 3 7 ادارة المخازف 3 4 مبادئ االدارة 3
 7 ادارة االنتاج 5 4 خدمات النقؿ 5 3 مبادئ التسويؽ 5

ادارة  9 3 وظائؼ التسويؽ 9 4 مبادئ المحاسبة 9
 المشتريات

7 

  المراسبلت التجارية 2 4 الرياضيات العامة 2
 )باالنكميزية(

األحصاءات  2 4
 التطبيقية

7 

قانوف تجاري  1 7 العبلقات العامة 1 7 التأميف 1
 اقتصادي

4 

الطابعة/عربي/  5
 انكميزي

 4 اقتصاد 5 7 مبادئ االحصاء 5 4

المراسبلت  81 4 الطابعة/عربي 81 8 التربية الرياضية 81
التجارية 
 باالنكميزي

7 

 4 الطابعة/عربي 88 8 التربية الرياضية 88   
التربية  87

 الرياضية
8 

 48 المجموع 48 المجموع 41 المجموع



واكب التطور النوعي الذي طرأ عمى التعميـ التجاري في محافظة بابؿ تطور كمي 
قباؿ الخريجيف مف الدراسة إعداد الطبلب وذلؾ بسبب زيادة أو , أعداد الييئة التدريسية بزيادة 

( بمغ عدد الكادر التدريسي ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔالتعميـ التجاري ففي العاـ الدراسي )لى إالمتوسطة 
بمغ عدد  فقد (ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔما في سنة )أ( طالب وطالبة , ٜٜٔ( مدرسيف , وعدد الطمبة )ٗ)

 (ٔ)( طالب وطالبة ٜ٘ٚ( مدرس , وعدد الطمبة ) ٖٙالكادر التدريسي )

 بابؿ محافظة في(  التجاري)  التعميـ لمدارس يةالتدريس الييأة عضاءأ عدد يبيف(  ٕٛ)    جدوؿ
 ( ٖٚ٘) ٜٜٚٔ – ٜٗٚٔ مابيف لممدة والجنس,  والجنسية,  الزوجية والحالة,  العنواف بحسب, 

 السنة

 المجموع الجنسية الحالة الزوجية العنواف
  عراقي عربي متزوج اعزب مدير معاوف مدرس

رسة
مد

رس 
مد

رسة 
مد

رس 
مد

رسة 
مد

رس 
مد

رسة 
مد

 

مد
رسة رس

مد
رس 

مد
رسة 

مد
رس 

مد
رسة 

مد
رس 

مد
رسة 

مد
رس 

مد
 

ٜٔٚ٘ – 
ٜٔٚٙ  

ٔ ٔ - ٔ - ٔ - ٔ ٔ ٕ - - ٔ ٖ ٔ ٖ 

ٜٔٚٙ – 
ٜٔٚٚ  

٘ ٚ - ٕ - ٔ ٕ ٛ ٖ ٕ - - ٘ ٔٓ ٘ ٔٓ 

ٜٔٚٚ – 
ٜٔٚٛ  

ٛ ٕٔ - ٕ -  ٔ ٗ ٙ ٗ ٜ - - ٛ ٔ٘ ٛ ٔ٘ 

ٜٔٚٛ – 
ٜٜٔٚ  

ٖٔ ٔٚ - ٕ - ٔ ٔٓ ٜ ٙ ٔٔ - ٔ ٔٙ ٜٔ 
ٔ
ٙ 

ٕٓ 

المعطيات الوارد في الجدوؿ اعبله عمى الزيادة المستمرة بعدد اعضاء الييئة تؤكد        
التدريسية لتعميـ التجاري وأف األغمبية كانت لمذكور عمى االناث وانعكس الحالة االقتصادية 
 الجيدة عمى وضعيـ االجتماعي إذ يبلحظ أف أعداد المتزوجيف تفوؽ اعداد غير المتزوجيف   . 

 

                                                           
-ٜ٘ٚٔالتقرير السنوي , االحصاء التربوي , سنة )وزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي ,  -  (ٔ)

 . ٚ٘ٔ( بغداد , ص ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ؛ االحصاء التربوي , سنة ) ٚ٘ٔ, التقرير السنوي , ص ( ٜٙٚٔ
  ٜ٘ٚٔ – ٜٗٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي  بالسنوات )  -((ٖٚ٘
 – ٜٛٚٔ, ٜ٘ٔص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ, ٙ٘ٔص ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٛ٘ٔص ٜٙٚٔ – ٜ٘ٚٔ, ٚ٘ٔص

 ( ٓٙٔص  ٜٜٚٔ



 داد المعمميف والمعممات دور ومعاىد إع

استجابة لمتطمبات التنمية القومية , وتمبية لمطمب االجتماعي المتزايد في قطاع التربية 
أفراد الشعب ذكورا تكافؤ الفرص التعميمية عف طريؽ توفير التعميـ لكؿ  الذي يقـو بمبدأ والتعميـ

ناثا , ونشره ية المحرومة لذا عممت الوزارة عمى في انحاء الببلد كافة , وبخاصة المناطؽ الريف وا 
 .(ٔ)ىمي وقانوف التعميـ االلزامي ((إلتييئة االجراءات المتعمقة بمجانية التعميـ وترسيـ التعميـ ا

ساس عممت وزارة التربية عمى التوسع في فتح دور ومعاىد في مناطؽ الببلد األ وعمى ىذا
.  (ٕ)لمستخدمة في اعداد المعمميف والمعمماتواالساليب ا, واىتمت بتطوير الجوانب التربوية كافة 

السنوات اخذت اعداد الطمبة في دار اعداد المعمميف والمعممات في محافظة بابؿ باالزدياد خبلؿ 
وذلؾ لمسياسة التي  بنات عمى حساب البنيف ح اللعدادىـ كاف لصا( وأف النمو بأٜٜٚٔ-ٜٗٚٔ)

الجياز التربوي لزيادة اعداد الكادر النسوي مف اتبعتيا الحكومة العراقية القائمة عمى تأنيث 
 .(ٖ)الشابة في مجاالت مينية اخرى  يف واالستفادة مف الطاقات الذكورية المعمميف والمدرس

) كانت سياسة  الحكومة العراقية تيدؼ الى تأنيث التدريس في الجياز التربوي النيا كانت تريد 
ميف الذكور والشباب في الجوانب العسكرية او شبو عسكرة المجتمع ولبلستفادة مف طاقات المعم

 (  ٜٛٛٔ – ٜٓٛٔالعسكرية وىذا ما حدث فعبًل خبلؿ الحرب العراقية االيرانية ) 

( الذي ٜٚٚٔوالمعممات لسنة ) ,عداد المعمميفإْ صدرت وزارة التربية نظاـ معاىد ودور أ
المعنية بأعداد المعمميف  نشاء المؤسساتإصبحت وزارة التربية ىي المسؤولة عف أبموجبة 

 والمعممات , واصبح ليذا النوع مف التعميـ نمطاف ىما :

دور المعمميف والمعممات التي تقبؿ طمبتيا مف خريجي الدراسة المتوسطة ومدة   -ٔ
ف طبيعة التعميـ فييا كانت تشبو مف حيث المستوى ا  الدراسة فييا ثبلث سنوات , و 
 حمة االعدادية عمى الرغـ مف التبايف في نوع التعميـواالىداؼ طبيعة التعميـ في المر 

                                                           
 .  ٜٖ( , المصدر السابؽ , ص  ٜٚٚٔ/ ٜٙٚٔزارة التربية , المسيرة التربوية انجازات وطموحات )و  -  (ٔ)
 .ٚٙٔخاشع المعاضيدي واخروف , المصدر السابؽ , ص  -  (ٕ)
  ٕٗحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص  -  (ٖ)
 



عداد المعمميف إونمط اخر استحدث بديبل عف دور المعمميف والمعممات ىو معيد   - ٕ
 ف مدة الدراسة فية خمس سنوات .أالذي يقبؿ طمبتو مف خريجي الدراسة المتوسطة غير 

 فيي :   أما عف مستوى الشيادة التي تمنحيا دور معاىد والمعمميف,

معاىد المعمميف والمعممات وىي مؤسسة تعميمية مينية عالية أقؿ مف المستوى الجامعي مدة )
و مايعادليا  ,  ويمنح خريجو أعدادية العامة الدراسة فييا سنتاف تقويميتاف بعد الدراسة اإل

 (ٔ)( المعاىد  شيادة الدبمـو في التربية 

شروطا لقبوؿ الطمبة في ىذه المعاىد   ٜٚٚٔدور ومعاىد المعمميف لسنة  نظاـووضع 
والدور اف يكوف عراقيا , وحاصبل عمى شيادة الدراسة المتوسطة أو مايعادليا بالنسبة لممتقدميف 
الى دور المعمميف والمعممات )سابقا ومعاىد اعداد المعمميف حاليا ( وحاصبل عمى شيادة الدراسة 

ال يزيد عمر المتقدـ عمى احدى وعشروف أف عاىد , و أو مايعادليا لممتقدـ الى الم , عداديةاإل
وثبلث وعشروف سنة بالنسبة لممتقدميف  لمطبلب مف خريجي الدراسة اإلعدادية سنة بالنسبة 

 (ٖ)لممعاىد وغيرىا مف الشروط االخرى 

عمدت وزارة التربية الى تغيير المناىج وتطوير بعضيا ايمانا منيا بمواكبة روح التطور 
مع الفمسفة التربوية لمنظاـ السياسي القائـ في تمؾ المدة واصبحت المناىج تحتوي  وبما ينسجـ

عمى موضوعات ثقافية ومينية تمكف الطبلب مف تأدية رسالتيـ كمعمميف ومربيف ورواد 
اجتماعيف وتزودىـ بالمعمومات والخبرات التي تجعميـ مدركيف لبلتجاىات التربوية الحديثة ممميف 

اما بخصوص المبالغ المالية المخصصة لمؤسسات   . (ٗ)وخصائص نموىـ  ع االطفاؿبائبط
 اعداد المعمميف لمحافظة بابؿ فقد شيدت زيادة واضحة , 

                                                           
  ٕٚٗوالتشريعات التربوية  , المصدر السابؽ , ص   مجموعة االنظمة والقوانيف -  (ٔ)
 ؛  ٜ٘ٔجماؿ اسد مزعؿ , المصدر السابؽ , ص -  (ٖ)
 .ٙٗوزارة التربية , المسيرة التربوية انجازات وطموحات , المصدر السابؽ , ص  -  (ٗ)



( يبيف المخصصات المالية لدور ومعاىد المعمميف  في محافظة بابؿ ٖٛالجدوؿ رقـ )
 ( ٖٛ٘)المخصصة مف قبؿ وزارة التربية 

الرواتب او  السنة 
 المصروفات

قات النف
 االدارية 

نفقات اخرى  المجموع النفقات االخرى
 الداخمية 

ٜٔٚٗ – ٜٔٚ٘ - - - - - 
ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ ٚٛٛٔٗٔ6٘ ٕٖٔٗٗٔ6ٙ ٕٜٜٖٓٙ6ٚ ٕٕٜٔٔ٘ٔ6ٛ ٕٖٕٙ٘ 
ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ ٜٔٗٔٚٓٙ6ٛ ٕٖٛٗٛٗ ٕٖٖٗٙٗ6٘ ٕٕٖٜٖٔٙ6ٖ ٖٗٔٙٗ 
ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ ٜٕٜٕ٘ٗ6ٗ ٖٜٖٛٙٛ ٜٙٚ6٘ ٜٜٔٚٙٓٗ6ٕ ٗٓ٘ٓٓ 
ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ ٔٗ٘ٔٓٔٛ6٘ ٕٔ٘ٚٛٓٔ6ٗ ٕٜٚٙٚ6٘ ٖٖٓ٘ٙٚٚ6ٕ ٙٚ٘ٓٓ 

  

واستمرت وزارة التربية بتنفيذ برامج التدريب والتأىيؿ لطبلب دور ومعاىد اعداد المعمميف 
( ٖ٘ٔ( )ٜ٘ٚٔ-ٜٗٚٔوفؽ االساليب المعتمدة وبمغ عدد الدورات التدريبية في العاـ الدراسي )

الدراسية االعدادية  مف محافظة بابؿ وشممت  ( طالب وطالبة مف خريجيٖٓ٘دورة شارؾ فييا )
ىذه الدورات مختمؼ االختصاصات , وتـ ادخاؿ االساليب الحديثة في التدريب في عاـ 

( فتـ استخداـ االجيزة والتقنيات العممية لترقية وتطوير الكفاأت التربوية كالتمفزيوف ٜٙٚٔ)
( دورة ٙٙٔتيب كاسيت وغيرىا وتـ تنفيذ )التربوي , النقطة التمفزيونية المغمقة , أجيزة الفديو 

( معمما ومعممة مف مختمؼ المحافظات مف ضمنيا محافظة بابؿ , فضبل ٛٔٙٙتدريبية شممت )
 .(ٔ)( معمما ومعممة ٓٛٓٔعف دورة المشروع الطويمة الثالثة والتي بمغ عدد المشتركيف فييا )

ت اعداد المعمميف والمعممات في ما بالنسبة ألعداد الييئة التدريسية والطمبة في مؤسساأ
( ٜٜٚٔ   - ٜٗٚٔمحافظة بابؿ فقد شيد نمو كميا ممحوظا طيمة السنوات الدراسية مف عاـ )

( ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔ( مدرسة لمعاـ الدراسي )٘ٔاذ بمغ عدد اعضاء الييئة التدريسية لدار المعمميف )
( ٘ٔ( منيـ )ٚٗ( )ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔوفي السنوات البلحقة ازداد عددىـ ليبمغ في العاـ الدراسي ) 

 ( مدرسة ,ٕٖمدرس و )
                                                           

ٖ٘ٛ))
وي , الميزانيات المالية  الجدوؿ مف اعداد الباحث باالعتماد عمى وزارة التربية , المديرية لمتخطيط الترب – 

 .  ٛصالمعتمدة , المصدر السابؽ , 

 .ٙٗٔ-ٗٗٔحكمت عبد اهلل البزاز واخروف , التربية في ظؿ الثورة , المصدر السابؽ , ص  -  (ٔ)



( طالبة ٖٕٗأما بالنسبة لعدد الطمبة فقد اخذت اعدادىـ باالزدياد فبعد اف كاف عددىـ )  
( منيـ ٜٜٙ( )ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔ( , ليصبح في العاـ الدراسي )ٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔفي العاـ الدراسي )

 .  (ٕ)( طالبٖٕٚ( طالبة و ) ٜٙٙ)

 ( ٗٛجدوؿ ) 

 (ٜٖ٘)والمعممات ( في محافظة بابؿ, بنية المدرسية لػ ) دور المعمميف األعدد يبيف 

 السنة
 عائدية االبنية نوع االبنية الحالة العمرانية

 حكومية المجموع مدرسة المجموع صالحة مجموع

ٜٔٚ٘ – ٜٔٚٙ  ٔ ٔ   ٔ ٔ 

ٜٔٚٙ – ٜٔٚٚ  ٕ ٔ ٕ ٕ ٕ ٕ 

ٜٔٚٚ – ٜٔٚٛ  ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ ٕ 

ٜٔٚٛ – ٜٜٔٚ  ٕ ٔ ٕ ٕ ٕ ٕ 

يتبيف مف الجدوؿ أعبله أف االبنية لدور المعاىد المعمميف كانت صالحة لتدريس فضبًل        
 عف كونيا حكومية وتتوفي فييا كافة المستمزمات الدراسية . 

  

  

  

                                                           
؛ تقرير االحصاء السنوي التربوي   ٕٕٔ( , صٜٙٚٔ-ٜ٘ٚٔالتقرير السنوي لبلحصاء التربوي , سنة ) -  (ٕ)

 .  ٕٕٗ,ص  ( ٜٜٚٔ-ٜٛٚٔسنة )
 ٜ٘ٚٔالجدوؿ مف اعداد الباحث , باالعتماد عمى تقارير االحصاء التربوي السنوي , لمعواـ الدراسي ,  - ((ٜٖ٘
,  ٜٜٚٔ – ٜٛٚٔ,  ٓٙٔ, ص ٜٛٚٔ – ٜٚٚٔ,  ٜ٘ٔ, ص  ٜٚٚٔ – ٜٙٚٔ,  ٛ٘ٔ, ص  ٜٙٚٔ –

 .  ٔٙٔص 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 



 

 

 
 
 

 



خلامتة ا
  واالستنتاجات



  

 – ٜٛٙٔاستنتاجات اذ ُتَعُد المدة مف عاـ توصؿ الباحث  في رسالتو الى عدة           
المدة الذىبية في تطور مؤسسات التعميـ لمختمؼ مراحمة رياض االطفاؿ والتعميـ  ٜٜٚٔ

االبتدائي , والثانوي والميني ودور ومعاىد إعداد المعمميف , وقد رصد الباحث مستوى التطور 
واالجتماعية والسياسية في ميداف  الكمي ,  والنوعي مع مبلحظة أثر التطورات االقتصادية ,

 التعميـ في العراؽ بشكؿ عاـ ومحافظة بابؿ بشكؿ خاص . ومف جممة االستنتاجات 

التطور الكبير الذي شيدتو مؤسسات رياض األطفاؿ , والتعميـ االبتدائي خبلؿ مدة البحث  – ٔ
عميمية وعدد طبلبيا ومستوى الذي تمثمو بزيادة الواضحة والكبيرة بأعداد ىذه المدارس وكوادرىا الت

البنى التحتية ليذه المؤسسات وخاصة بعد تطبيؽ خطة رياض االطفاؿ وخطة التعميـ االبتدائي 
 اذ شيدت البنايات المدرسية وفؽ معايير عممية حديثة تتبلئـ مع متطمبات تمؾ المدة  ٜٙٚٔلعاـ 

بيًا فازداد عدد الطبلب شيدت مؤسسات التعميـ الثانوي خبلؿ مدة البحث تطورًا إيجا – ٕ
المقبميف عمييا فضبًل عف افتتاح عدد مف مدارس التعميـ الثانوي ,وزدياد عدد المدرسيف وتطبيؽ 

 ِأنماط جديدة في التعميـ الثانوي مثؿ مشروع المدرسة الثانوية الشاممة .  

ة عمى واقع التعميـ انعكست القرارات والتشريعات التي اتخذتيا الحكومة العراقية ووزارة التربي – ٖ
الميني في العراؽ بشكؿ عاـ وفي محافظة بابؿ بشكؿ خاص حيث شيدت محافظة بابؿ افتتاح 
مدارس جديد مف  التعميـ الميني في محافظة  بابؿ, وافتتاح أنواع جديدة كالتعميـ الصناعي , 

افتتاح معيد والتجاري ,والزراعي أما ما يخص مؤسسات اعداد المعمميف فقد شيد مدة الدراسة 
اعداد المعمميف ودار اعداد المعمميف وىذا يدلؿ عمى مستوى التطور الذي حصؿ في قطاع 

 التعميـ في محافظة بابؿ  

 الدراسية الحمقات وانعقاد , الحكومة شكمتيا التي التعميـ في المتخصصة لمجاف كاف - ٗ

 التشريعات إقرار في يًراكب أثرًا  البحث مدة مف األولى السنوات في العممية والمؤتمرات

قرار , التعميمية المؤسسات عمؿ نظمت التي واألنظمة والقوانيف التربوية  والكتب المناىج وا 

 .  المدرسية



 التعميـ بترسيـ المتعمقة ٜٙٚٔ و ٜٗٚٔ عامي في الحكومة أصدرتيا التي القرارات إف- ٘

 العممية المسيرة تقدـ في األثر البالغ   ليا كاف , اإللزامي التعميـ وقرار التعميـ مجانية وقرار

 في الطمبة , التبلميذ مف اليائمة األعداد خبلؿ مف ممموسة كانت إذ محافظة بابؿ ,  في
 التعميمية المؤسسات تمؾ في نوعي تطور فقوار  الذي وأنواعيا مراحميا بكؿ التعميمية مؤسساتيا

 في األساسية التعميـ قاعدة ترسيخ بلؿخ مف قياالعر  المجتمع حياة في تربوية نقمة حقؽ الذي
  .كافة لؤلطفاؿ االبتدائية المرحمة

 الفتاة نالت فقد , العراؽ  شيدتيا التي االجتماعية والتطورات االشتراكية التحوالت بعد - ٙ

 ابتداءً  التعميمية المؤسسات في مكانتيا فأخذت , التعميـ فرص مف كبيًرا قسطاً  في محافظة بابؿ 
 .  العالي التعميـ وحتى ألطفاؿا رياض مف

 الوعي ونشر األمية عمى القضاء في كبيًرا أثًرا األمية لمحو الشاممة الوطنية الحممة تركت - ٚ

 ونساءً  رجاالً  األمييف مف الشعب أبناء مف الكثير لتحاؽا بعد , المجتمع أبناء بيف الثقافي

 وحظيت , نجاحيا في شعبيةوال الحكومية المنظمات ومساىمة , األمية محو مراكز في

 االجتماعية والتقاليد العادات مف تحررىا بعد المجتمع في مرموقة اجتماعية بمكانة المرأة

  .البالية

كاف لمسياسة التي اتبعتيا الحكومة بشكؿ عاـ ووزارة التربية بشكؿ خاص القائمو عمى  – ٛ
تطور الميداف التربوي بسبب ما  اساس مركزية التخطيط وال مركزية التنفيذ اثرًا  واضحًا عمى

أنتجتو  ىذه السياسة مف مرونو اتخاذ القرارات وتنفيذىا فضبًل عف زيادة الصبلحيات المعطاة 
 لئلدارات المحمية . 

  

 

 

 



   8525 – 8591( يبين القوانين واالنظمة التي شرعت لممدة من 8الممحق رقم )

 القوانيف واالنظمة  ت

نة 
الس

مواد 
د ال

عد
 

 التشريع اسباب
 

الغاء نظاـ  (ٓٗ٘) ٜٛ٘ٔ( لسنة ٔ٘نظاـ رقـ )  ٔ
االدارة والتفتيش لمدارس ومعاىد وزارة التربية 

 ٜٛٙٔ( لسنة ٕٓرقـ )

لتحديد سياسة وزارة التربية التعميـ في ادارة  ٕ ٜٛٙٔ
 وتفتيش المعاىد التابعة ليا 

. تعديؿ  (ٔٗ٘) ٜٛٙٔ(لسنة ٕٚٔقانوف رقـ ) ٕ
  ٖٜٙٔ( لسنة  ٛ٘رقـ)  قانوف نقابة المعمميف

لغرض معالجة العديد مف القضايا ووضع  ٖٔ ٜٛٙٔ
الحموؿ ليا التي لـ يشمميا  قانوف رقـ 

 ٖٜٙٔ( لسنة ٛ٘)

نظاـ  ( ٕٗ٘) ٜٛٙٔ( لسنة ٓٙنظاـ رقـ ) ٖ
 المدارس الثانوي 

لرفع المكانة العممية والمينية واالجتماعية  ٕ٘  ٜٛٙٔ
 وتييئة الطبلب لمعممية 

تعديؿ  (ٖٗ٘) ٜٛٙٔ( لسنة ٕٓٓـ )قانوف رق ٗ
   ٜٛ٘ٔ( لسنة ٜٖقانوف وزارة التربية رقـ )

لتقديـ خدمات لممدارس االىمية لمساىمة  ٔٔ ٜٛٙٔ
تمؾ المدارس لرفع المستوى العممي 

والمالي عف طريؽ دفع الرسـو المترتبة 
 عمييا 

(قانوف ٗٗ٘) ٜٜٙٔ( لسنة  ٛ٘قانوف رقـ ) ٘
 ىمية   صندوؽ تقاعد معممي المدارس اال

لتاميف الحقوؽ التقاعدية ومساوتيـ مع  ٕٕ ٜٜٙٔ
 معممي المدارس الحكومية 

( نظاـ ٘ٗ٘) ٜٜٙٔ( لسنة ٕٕنظاـ رقـ ) ٙ
( لسنة ٖٗ) ٙتعديؿ المدارس المينية رقـ 

ٜٔٙٚ  

تحذؼ كممة والتعميـ  بعد عبارة وزارة  ٗٔ  ٜٜٙٔ
التربية والتعميـ تشكيؿ لجاف لتنظيـ امور 

 التعميـ الميني 

                                                           
 .  ٜٛٙٔتشريف االوؿ ,  ٘,  ٖٖٙٔصحيفة الوقائع العراقية , العدد  -  ٓٗ٘
 .  ٜٛٙٔتشريف االوؿ ,  ٘ٔ,  ٖٚٙٔالمصدر نفسة , العدد  -  ٔٗ٘
 .  ٜٛٙٔكانوف االوؿ  ٜ,  ٓ٘ٙٔالمصدر نفسة العدد  -  ٕٗ٘
 .  ٜٛٙٔكانوف الثاني ,  ٛ,  ٛٚٙٔالمصدر نفسة , العدد  -  ٖٗ٘
مصدر , ال ٜٜٙٔ( لسنة  ٛ٘, قانوف رقـ ) ٜٜٙٔوزارة العدؿ , مجموعة القوانيف واالنظمة لسنة  -  ٗٗ٘

  ٕٛٛالسابؽ , ص
 .  ٓٔٔ, المصدر نفسة , ص ٜٜٙٔ( لسنة ٕٕالمصدر نفسة , قانوف رقـ ) -  ٘ٗ٘



( قانوف ٙٗ٘) ٜٜٙٔ( لسنة ٛٓٔقانوف رقـ ) ٚ
( لسنة ٓٙاالتحاد المدارس الثانوية رقـ )

ٜٔٙٛ  

تحديد شروط القوؿ في االتحاد واقرار  ٛ ٜٜٙٔ
 النظاـ الداخمي فيو 

تعديؿ  (ٚٗ٘) ٜٜٙٔ( لسنة ٖٙقانوف رقـ ) ٛ
  ٜٛٙٔ( لسنة  ٓٙنظاـ المدارس الثانوية رقـ )

مادة الرابعة مف ( مف الٕتحذؼ الفقرة ) ٜ ٜٜٙٔ
 النظاـ السابؽ والتربية والفنية 

تعديؿ  (ٛٗ٘) ٜٓٚٔ( لسنة ٘ٔقانوف رقـ )  ٜ
  ٖٜٙٔ( لسنة  ٛ٘قانوف نقابة المعمميف رقـ )

تمغى المادتيف الخامسة والسادسة مف  ٖ ٜٓٚٔ
  ٖٜٙٔ( لسنة ٛ٘القانوف  رقـ )

( قانوف ٜٗ٘) ٜٓٚٔ( لسنة  ٖٛٔقانوف رقـ ) ٓٔ
 كردي المجمع العممي ال

ألقرار الحقوؽ القومية لممواطنيف االكراد  ٕ٘ ٜٓٚٔ
واالىتماـ بالمغة والثقافة الكردي وتوثيؽ 

 الصمة بالمجتمع العممي العراقي 
( إنشاء ٓ٘٘) ٜٔٚٔ( لسنة ٜٔقانوف رقـ )  ٔٔ

 مدارس زراعية تطبيقية إنتاجية 
لحاجة المجتمع ألعداد اجياؿ تمتيف  ٙٗ ٜٔٚٔ

لمستوى االقتصادي الزراعة مف اجؿ رفع ا
 لمبمد 

قانون تعدٌل  ( 1) 1553( لسنة 25قانون رقم ) ٕٔ
االول لقانون  انشاء مدارس زراعٌة تطبٌقٌة 

 1551( لسنة 11انتاجٌة رقم )

من اجل االرتقاء بالتعلٌم المهنً وجعل  14 1553
المدارس المهنٌة قادرة على تموٌل البلد 

 بالمحاصٌل الزراعٌة وزٌادة االنتاج 

نظام المكتبات ( 2) 1554( لسنة 54نظام رقم ) 
 المدرسٌة 

تأسٌس مكتبة فً كل مدرسة ابتدائٌة  12 1554
ومتوسطة واعدادٌة ودور ومعاهد 
 المعلمٌن وتزوٌدها بالكتب والوثائق

التعدٌل االول ( 3) 1555( لسنة 2نظام رقم ) 
 1552( لسنة 13لنظام وزارة التربٌة رقم )

قسم تدرٌب المعلمٌن محل  تحل عبارة 3 1555
عبارة قسم وتدرٌب المعلمٌن وتلغى المادة 

 عشرون من النظام القدٌم 

                                                           
 .  ٜٜٙٔ, تموز  ٜٔ,  ٘٘ٚٔصحفية الوقائع العراقية , العدد  -  ٙٗ٘
, المصدر السابؽ   ٜٜٙٔ( لسنة ٖٙ, قانوف رقـ ) ٜٜٙٔوزارة العدؿ , مجموعة القوانيف واالنظمة لسنة  -  ٚٗ٘

  . ٕٛٛ, ص 
 .  ٜٓٚٔكانوف الثاني  ٖٔ,  ٖ٘ٛٔصحيفة الوقائع العراقية , العدد  -  ٛٗ٘
 .  ٜٔٚٔشباط  ٔ,  ٜٓٙٔالمصدر نفسة , العدد  -  ٜٗ٘
 .  ٜٔٚٔ, اشباط  ٙٔ,  ٜ٘ٙٔالمصدر نفسة , العدد  -  ٓ٘٘



نظام اٌفاد ( 4) 1555( لسنة 31نظام رقم ) 
 البعثات العلمٌة الى منطقة الخلٌج العربً

لوضع الشروط والواجب توفرها فً  14 1555
 طالب البعثات العراقٌة 

قانون ( 5) 1555( لسنة 162قانون رقم)  
 الفترة وكتائب الشباب 

لمواجهة التحٌات الخارجٌة باعتبار  14 1555
الطلبة والشباب قوة فعالة فً عملٌة التغٌر 

 الثوري على مختلف المراحل 

قانون ( 6) 1555( لسنة 151قانون رقم ) 
 مؤسسة التعلٌم المهنً

لتوفٌر عناصر بشرٌة قادرة على زٌادة  24 1555
ر الخدمات لتحقٌق اهداف االنتاج وتوفٌ

 التنمٌة االقتصادٌة 

نظام التعدٌل ( 5) 1556( لسنة 6نظام رقم ) 
( لسنة 15الثالث لنظام االمتحانات العامة رقم )

 المعدل 1552

من اجل تألٌف لجان لمراكز الفحص  3 1556
 واالشراف على فحص االجوبة االمتحانٌة 

عدٌل قانون الت( 1) 1556( لسنة 4قانون رقم ) 
( لسنة 51الخامس لقانون نقابة المعلمٌن رقم )

 المعدل  1563

لتوثٌق الروابط بٌن النقابات العربٌة  3 1556
والدولٌة للمعلمٌن ولمعالجة مشكلة 

المنسبٌن من خالل التطبٌقات الخارجٌة 
 وقضاٌا انتداب المعلمٌن 

نظام التعدٌل ( 5)1556( لسنة 15نظام رقم ) 
( لسنة 15تحانات العامة رقم )الرابع لنظام االم

1552  

اكد النظام على ان انتاج االمتحانات  2 1556
العامة نتائج قطعٌة وال ٌجوز اعادة 

 تصحٌح الدفاتر االمتحانٌة 

قانون ( 11) 1556( لسنة 11قانون رقم ) 
 التعلٌم االلزامً 

لتحقٌق مبدأ تكافؤ الفرص ولنشر التعلٌم  11 1556
واحداث تغٌرات النسوي فً االرٌاف 
 اجتماعٌة واقتصادٌة 

الحفاظ على  ( 1) 1555( لسنة 64قانون رقم ) 
 سالمة اللغة العربٌة 

تلتزم جمٌع المؤسسات التعلٌمٌة الرسمٌة  13 1555
وشبة الرسمٌة وفً مراحل الدراسة كافة 

باستخدام اللغة العربٌة واالعتماد على 
 اسمها وثقافتها

نظام اعداد  (2) 1555( لسنة 35نظام رقم ) 
 المعلمٌن

لبٌان معرفة شروط القبول واالمتحانات  51 1555
 والدوام

التعدٌل الثانً  (3) 1551( لسنة 3نظام رقم ) 
 1552( لسنة 13لنظام رقم )

تحذف عبارة )ومحو االمٌة ( من الفقرة  11 1555
( من المادة الخامسة وتحل محلها 3)

 )ورٌاض  االطفال (



نظام الوافدٌن  (4) 1551لسنة  (5نظام رقم ) 
 للدراسة االبتدائٌة والثانوٌة والعالٌة

لبٌان معرفة شروط قبول الطلبة للدراسة  25 1551
فً المدارس االبتدائٌة واالعدادٌة 

 والجامعات  العراقٌة 

الحملة  (5) 1551( لسنة 52قانون رقم)  
 الوطنٌة الشاملة لمحو االمٌة االلزامً 

على االمٌة وتحقٌق التغٌر  للقضاء 31 1551
الجذري فً االوضاع االجتماعٌة 

واالقتصادٌة وتهٌئة المتعلمٌن  لتحقٌق 
 تلك االهداف 

قانون نقابة  (6) 1551( لسنة 142قانون رقم ) 
 المعلمٌن فً الجمهورٌة العراقٌة 

تؤسس نقابة للمعلمٌن فً الجمهورٌة  52 1551
 ع العراقٌة ٌكون مقرها بغداد ولها فرو

نظام رٌاض ( 5) 1551( لسنة 11نظام رقم ) 
 االطفال 

لبٌان الشروط االساسٌه لقبول االطفال فً  36 1551
 مدارس رٌاض االطفال

نظام المدارس  ( 1)1551لسنة  (31نظام رقم ) 
 االبتدائٌة 

لتحدٌد سٌاسه وزارة التربٌه للتعلٌم  56 1551
االبتدائً وصالحٌات مدٌرٌه التربٌه فً 

 حافظاتالم

نظام الحملة ( 5)1555( لسنة 2نظام رقم ) 
 الوطنٌة الشاملة لمحو االمٌة االلزامٌة 

لبٌان الهٌكل الوظٌفً واالداري للحمله  22 1551
الوطنٌه الشامله وتحدٌد عمل المدٌرٌات 

 التابعه له

نظام معهد ( 11)1555( لسنة 11نظام رقم ) 
 تطوٌر اللغة العربٌة 

على سالمة اللغه العربٌه ورفع  للمحافظه 21 1551
 مكانه معلمً ومدرسً اللغه العربٌه

   

 

 

 

 

 



 

 (ٔ٘٘)(  ٕممحؽ ) 

  السعر  الصؼ اسماء الكتب  ت
  الؼ دينار  ٜٕٓٔ٘الؼ  ٚٓٗ االوؿ  القراءة الخمدونية   .ٔ
  الؼ دينار  ٕٓٚٙٔالؼ ٕٖٙ االوؿ مبادئ الرياضيات  الحديثة   .ٕ
  الؼ دينار  ٖٓٓ٘ٗالؼ  ٖ٘ٗ الثاني  قراءتي  .ٖ
  الؼ دينار  ٕٓ٘٘ٔالؼ  ٕٔ٘ الثاني الحساب والقياسات   .ٗ
  الؼ دينار  ٓٓ٘٘الؼ  ٕ٘ٚ الثاني جزء عـ   .٘
  الؼ دينار  ٕٓٓٙٔالؼ  ٕٓٚ الثالث  القراءة العربية   .ٙ
  الؼ دينار  ٓٗٔٙٔالؼ  ٜٕٙ الثالث الحساب والقياسات   .ٚ
  الؼ دينار  ٓٙٗٛالؼ  ٕٕٛ الثالث  ( ٔكراسة الخط رقـ )   .ٛ
  الؼ دينار  ٖٓٙٚٔالؼ  ٕٚٔ الرابع  التربية البدنية   .ٜ

  الؼ دينار  ٕ٘ٛٛٔالؼ  ٜٕٛ الرابع   القراءة العربية   .ٓٔ
  الؼ دينار  ٕٜٓٛالؼ  ٖٕٕ الرابع  قواعد المغة العربية   .ٔٔ
الؼ   ٕٓ٘٘ٔالؼ  ٕٔ٘ الرابع   الحساب والقياسات   .ٕٔ

 دينار 
 

  الؼ دينار  ٜٓٛٚالؼ  ٕٙٙ الرابع  كراسة الخط العربي  .ٖٔ
  الؼ دينار  ٜٓٗٔالؼ  ٕٕٚ الرابع   العموـ والتربية الصحية   .ٗٔ
  الؼ دينار  ٖٖٓٚٙالؼ  ٖٜٕ الرابع  التربية الوطنية واالجتماعية   .٘ٔ
  الؼ دينار  ٕٓٛٗالؼ  ٕٗٔ الخامس  جزء تبارؾ   .ٙٔ
الؼ  ٕٕٚ٘الؼ  6ٛٓٓٚٛٔ الخامس  التربية الدينية   .ٚٔ

 ر دينا
 

  الؼ دينار  ٕٕٓٔٛالؼ  ٜٕٙ الخامس  القراءة العربية   .ٛٔ
  الؼ دينار  ٜٕٓٓٔالؼ  ٜٕٔ الخامس  قواعد المغة العربية   .ٜٔ
  الؼ دينار  ٕٓ٘ٗٔالؼ  ٕٕ٘ الخامس  الحسابات والقياسات   .ٕٓ
  الؼ دينار  ٕٓ٘ٗٔالؼ ٕٕٗ الخامس  التربية الوطنية   .ٕٔ

                                                           
,  ٕٜٚٔ – ٜٔٚٔوزارة التربية , المديرية العامة لمتخطيط التربوي , الكتاب السنوي , لمعاـ الدراسي  -  ٔ٘٘

 .  ٖٜٔبغداد , ص  -مطبعة الوزارة 



  الؼ دينار  ٓ٘ٙٚٔالؼ  ٖٕٙ الخامس  مبادئ التاريخ العربي  .ٕٕ
الؼ   ٖٓ٘٘ٔالؼ  ٕٔٚ الخامس  جغرافية العراؽ   .ٖٕ

 دينار 
 

الؼ  ٕٓٓٛٔالؼ   ٕٓٙ الخامس  العموـ والتربية الصحية   .ٕٗ
 دينار

 

  الؼ دينار  ٓٚٚٚالؼ  ٜٕ٘ الخامس كراسة الخط العربي  .ٕ٘
  الؼ دينار ٓٓٚٔٔالؼ  ٖٕٗ الخامس كتاب المغة االنكميزية   .ٕٙ
  الؼ دينار ٖٕ٘٘ٙالؼ  ٜٕٗ الخامس  ط االنكميزي كراسة الخ  .ٕٚ
  الؼ دينار ٓٓٚ٘ٔالؼ  ٚ٘ٔ السادس التربية الدينية   .ٕٛ
  الؼ دينار ٕٕٓ٘ٓالؼ  ٕٓٙ السادس القراءة العربية   .ٜٕ
  الؼ دينار ٕٖٕٓ٘الؼ  ٛٙٔ السادس قواعد المغة العربية   .ٖٓ
  الؼ دينار ٖٜٓ٘ٔالؼ  ٚٚٔ السادس الحسابات والقياسات   .ٖٔ
  الؼ دينار ٕٓٓٙ٘الؼ  ٕٙ٘ السادس التربية الوطنية   .ٕٖ
  الؼ دينار ٓٚٔٙٔالؼ  ٖٕٗ السادس مبادئ تاريخ العربي الحديثة  .ٖٖ
  الؼ دينار ٕٓ٘ٔٔالؼ  ٖ٘ٔ السادس جغرافية الوطف العربي   .ٖٗ
  الؼ دينار  ٕٕ٘ٗٔالؼ  ٕ٘ٔ السادس العموـ والتربية الصحية   .ٖ٘
كراسة الخط العربي رقـ   .ٖٙ

(ٗ) 
  الؼ دينار ٕٓٗٙالؼ  ٕٛٓ السادس

  الؼ دينار ٖٓٗ٘الؼ  ٛٚٔ السادس كتاب المغة االنكميزية   .ٖٚ
  الؼ دينار  ٙٚٔٚالؼ  ٜٚٔ السادس كراسة الخط االنكميزي   .ٖٛ

  

 

 

 

 

 



 المصادر 

 الوثائق غير منشورة   اواًل : 

 وزارة الداخمية –أ 

(,ميزانية ٜٛ/ٙٗٔجميوري ,رقـ الممفة )ممفات وزارة الداخمية  في العيد ال د .ؾ. و() – ٔ
 . ٜٛ٘ٔالتعميـ االبتدائي 

 . ٜٜ٘ٔ( ,ميزانية لواء الحمة لسنة ٕٕ/ٛٛ٘)د .ؾ. و( ممفات وزارة الداخمية , رقـ الممفة )- ٕ

( اكتتاب محافظة  ٙٓٗٔٔ/  ٖٛٗرقـ الممفة )-) د . ؾ . و ( وزارة الداخمية , الديواف ,  – ٖ
 .  ٜٗٚٔبابؿ لسنة 

 ٜٜٙٔ لمعاـ,  المدرسية االبنية واقع,  ثاني جميوري,  الداخمية وزارة ممفات,  ؾ . و .  د - ٗ
  . ٗ٘ٔ/ ٜٚ٘,  الممفو رقـ, 

 وزارة التربية  –ب 

( , ميزانية لواء ٜٕٗ(ممفات وزارة التربية والتعميـ ,جميوري ثاني ,رقـ الممفة ). ؾ . و  د)  - ٔ
 .   ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔبتدائي لسنة الحمة لمتعميـ اال

 مكافحة كتاب( , ٕٗٗ) الممفة رقـ,  ثاني جميوري,  والتعميـ التربية وزارة ممفات(و.  ؾ.د) - ٕ
 .  ٖٜٙٔ لسنة األمية

 سنة, الزراعية المدارس مناىج(, ٙ/ٜٕٙ) الممفة رقـ, والتعميـ التربية وزارة ممفات, و.ؾ.د - ٖ
ٜٔٙٓ  . 

 المفتشيف تقارير(, ٓٚٙ) الممفة رقـ, ثاني جميوري, يـوالتعم التربية وزارة ممفات, (و.ؾ.د) – ٗ
 . ٜٚٙٔ-ٖٜٙٔ سنة الحمة لواء عف اإلدارييف

 ثانيًا : الوثائق المنشورة 

 وزارة الداخمية –أ 

,وزارة الداخمية , متصرفية لواء الحمة ,الحمة في العيد الجميوري الزاىر ,  الجميورية العراؽ - ٔ
 ,  ٕٜٙٔداد ,بغ–,مطبعة الحكومة ٕٜٙٔ-ٜٛ٘ٔ



,وزارة الداخمية ,مف منجزات الوزارات )مشاريع لواء الحمة (في الخطة  الجميورية  العراؽ - ٕ
  ٕٜٙٔبغداد ,سنة  –االقتصادية ,أعدتيا شعبة العبلقات بوزارة التخطيط ,مطبعة الحكومة 

 ٜٓٙٔركة سنة ف عيد الثورة المباوزارة الداخمية في العاـ الثالث مالجميورية العراؽ ,   - ٖ
  ٕٜٙٔ؛متصرفية لواء الحمة في العيد الجميوري الزاىر سنة 

, بابؿ في الحاضر والماضي , كتاب وثائقي اصدرتو  وزارة الداخميةالجميورية العراؽ ,   - ٗ
 . ٜٔٛٔمحافظة بابؿ , في العاـ 

, تموز بلؿظ في الحمة لواء متصرفية أعماؿ, تموز ظبلؿ في الحمة, الحمة لواء متصرفية - ٘
 .  ٜٛٙٔ سنة, بغداد, الشعب مطبعة

 . ٕٜٛٔ عاـ بابؿ محافظة اصدرتو كتاب,  والحاضر الماضي في بابؿ - ٙ

 وزارة التربية   –ب 

شعبة االحصاء , الكراس , مديرية تربية بابؿ  ,  وزارة التربيةالجميورية العراؽ ,   - ٔ
 . ( ٜٜٚٔ_ٜٛٙٔ),ة االحصائي لممدارس االبتدائية في محافظة بابؿ لممد

دراء التربية في , تقرير مقدـ إلى مؤتمر م واقع التعميـ في محافظة () ,  بابؿ مديرية تربية - ٕ
 .  ٕٜٚٔبغداد ,  ,/ ٕٜٚٔ-ٜٔٚٔ/ تموز خبلؿ السنوات  ٘

التخطيط التربوي , تقرير عف تطور التربية والتعميـ في ,  بابؿ  مديرية تربية محافظة - ٖ
 .ٖٜٚٔ/ ٕٜٚٔ  - ٕٜٚٔ/  ٜٔٚٔبغداد , ,  بابؿ محافظة 

التعميـ في  ,  والتعميـ وافاقيا المستقبمية  , تطور التربية  بابؿ مديرية تربية محافظة  - ٗ
 .  ٜ٘ٚٔلى مؤتمر الرابع لممديريف العاميف لمتربية , بغداد ,  ا تقرير مقدـ محافظة بابؿ , 

  ٜٛ٘ٔ  لسنة السنوي التقرير)  , التربوي إلحصاءا , معارؼال وزارة , العراقية الجميورية  -٘
 .  بغداد , الحكومة مطبعة( , ٜٜ٘ٔ -

 -  ٜٜ٘ٔالجميورية العراؽ , وزارة المعارؼ , االحصاء التربوي ) التقرير السنوي لسنة   – ٙ
ٜٔٙٓ ) 

د , , مطبعة الحكومة , بغدا( ٕٜٙٔالتقرير السنوي ) اإلحصاء التربوي ,وزارة المعارؼ ,   -ٚ
ٜٖٔٙ . 



 مطبعة ,( .  ٜٙٙٔ   - ٜ٘ٙٔ  )السنوي التقرير , التربوي اإلحصاءوزارة التربية والتعميـ , –ٛ
 .  ٜٙٙٔ , بغداد , الحكومة

, مطبعة  (, ٜٚٙٔ ,  ٜٙٙٔ )  ياإلحصاء التربوي , التقرير السنو  وزارة التربية والتعميـ ,  -ٜ
 .  ٜٓٚٔالحكومة , بغداد , 

  (, ٜ/ ٜٛٙٔ  - ٜٚٙٔ ) اإلحصاء التربوي , التقرير السنوي بية والتعميـ , وزارة التر  - ٓٔ 
 . ٜٔٚٔمطبعة العراؽ لمطباعة والنشر , بغداد , 

, مطبعة  ٜٜٙٔ  - ٜٛٙٔ  اإلحصاء التربوي , التقرير السنوي وزارة التربية والتعميـ ,  -ٔٔ
 .  ٜٔٚٔباعة والنشر , بغداد , العراؽ لمط

 , ٜٓٙٔ سنة,   والتعميـ لمتربية األوؿ المؤتمر وتوصيات مقررات , ارؼالمع وزارة  -ٕٔ
 . ( ٜٓٙٔ,  )  بغداد , المعارؼ وزارة مطبعة

 التربية وزارة مطبعة(ٖٛ) رقـ ٜٛ٘ٔ لسنة والتعميـ التربية وزارة قانوف, العراقية الجميورية – ٖٔ
  . ٜٜ٘ٔ  سنة بغداد –

رقـ )  نظاـ وزارة التربية ,و  ٜٔٚٔ( لسنة  ٕٗٔلتربية رقـ ) قانوف وزارة ا وزارة التربية ,  - ٗٔ
  ٕٜٚٔ, مطبعة دار الحرية لمطباعة , بغداد ,  ٕٜٚٔ( لسنة  ٖٔ

, مطبعة خضر  ٜٔٚٔاطات مديرية التربية الرياضية العامة ,نشوزارة التربية ,   - ٘ٔ
 . ٜٓٚٔالكشافة العراقية خبلؿ عاـ  ٜٔٚٔاألعظمي , بغداد , 

 لمعاـ السنوي التقرير,  والكشفية الرياضية لمنشاطات العامة المديرية,  التربية ارةوز  - ٙٔ
  . بغداد الوزارة مطبعة,  ٖٜٚٔ – ٕٜٚٔ الدراسي

, مطبعة وزارة التربية  ٜٓٚٔلسنة ,  ٙٙ لتخطيط التربوي , وثائؽ , العددرات ىيئة ااقر  - ٚٔ 
   والتعميـ , بغداد. (

وزارة التربية في  ونشاطات  انجازاتالمديرية العامة لمعبلقات الثقافية , وزارة التربية ,   - ٛٔ
  ٜٗٚٔتموز , مطبعة وزارة التربية , بغداد ,  ٚٔلثورة  العاـ السادس 

  خامسوزارة التربية في العاـ ال  انجازاتوزارة التربية , المديرية العامة لمعبلقات الثقافية ,  - ٜٔ
  ٜٗٚٔزارة التربية , بغداد , تموز , مطبعة و  ٚٔلثورة 



 , - ٜٙٚٔ  - ٜ٘ٚٔ,  وطموح   انجازات التربوية المسيرة , العامة اإلعبلـ مديرية - ٕٓ
   ٜٙٚٔ , بغداد , التربية وزارة مطبعة

, مطبعة  ٜٚٚٔ -  ٜٙٚٔ وطموح  امة , المسيرة التربوية انجازاتمديرية اإلعبلـ الع - ٕٔ
 .  ٜٚٚٔالتربية , بغداد ,  وزارة

 مطبعة , ٜٚٚٔ لسنة ٕ رقـ الثانوية المدارس نظاـ , الثانوي لمتعميـ العامة المديرية - ٕٕ 
 .  ٜٗٛٔ , بغداد ,( ٖ)  رقـ التربية وزارة

وزارة التربية والتعميـ , مديرية المناىج والكتب , منياج الدراسة االبتدائية , مطبعة الوزارة  – ٖٕ
  ٖٜٙٔ, بغداد ,  ٕ, ط

 مدير أعداد, الحديثة المدرسية المكتبات تنظيـ, والتعميـ التربية وزارة, العراقية ميوريةالج - ٕٗ
– والتعميـ التربية وزارة مطبعة, ٔط, والكتب المناىج مديرية أشراؼ,  والعامة المدرسية المكتبات

 .ٜٜ٘ٔ سنة, بغداد

 حمداف صالح, جيكوبز بنجي: أعداد, التربوي لمتخطيط العامة المديرية, التربية وزارة - ٕ٘
 سنة, ٕط, ٜٔٙٔ سنة, العراؽ في االبتدائية لممرحمة التربوي والتخطيط اإللزامي التعميـ, الناصر
ٜٔٚٗ  . 

 الحكومة مطبعة, ٜٙٙٔ لسنة والبنات البنيف لمدارس السنوية االلعاب منيج, التربية وزارة - ٕٙ
 . بغداد–

 . ٜ٘ٛٔ سنة, بغداد, الوزارة مطبعة, التربوي المشرؼ دليؿ, التربية وزارة  - ٕٚ

 في العراقية الجميورية في التربية لوزارة التربوية التشريعات عف تقرير,  التربية وزارة – ٕٛ
 .  ٜ٘ٚٔ بغداد,  ٜ٘ٚٔ – ٜٓٚٔسنوات خمس

 وتعميمات واالنظمة القوانيف مجموعة,  واالمتحانات لمتقويـ العامة المديرية,  التربية وزارة  - ٜٕ
 .  ٜٓٛٔ,  ٗط,  بغداد,  باالمتحانات لخاصةا

 مطبعة,   ٜٙٚٔ أيار ٘ٔ – ٛ,  اإللزامي االمية لمحو,  بغداد مؤتمر,  التربية وزارة - ٖٓ
 .  ت د  بغداد,  التربية وزارة

 في  التربية وزارة ونشاطات انجازات,  المديرية العامة لمعبلقات لمثقافية , التربية وزرة - ٖٔ
 .  تموزٚٔ  لثورة سالساد العاـ



 ٜٗٚٔ لسنة(  ٕٗٔ) رقـ قانوف لتنفيذ التربية وزارة جيود تنظيـ سبيؿ في,  التربية وزارة - ٕٖ
 . 

 في األمية ومحو والتعميـ التربية تطور,  التربوي لمتخطيط العامة المديرية, التربية وزارة - ٖٖ
 طبع, والعموـ والثقافة لمتربية ربيةالع المنظمة إلى مقدـ تقرير,  ٜٓٚٔ-ٖٜٙٔ الفترة في العراؽ
 . ٜ٘ٚٔ, بالرينيو

 . ٜٙٚٔ, بغداد, ٕج, التربوي لؤلشراؼ الخمسية الخطة, والتعميـ التربية وزارة - ٖٗ

 

 وزارة االعالم   -ج 

 مطبعة ,  تموز في عاميا االوؿ ٗٔثورة  , المجنة العميا الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -ٔ
  ٜٜ٘ٔ دار االخبار بغداد

في تموز  ٗٔ, ثورة  تموز  ٗٔلمجنة العميا الحتفاالت ,  الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -ٕ
  ٜٓٙٔعاميا الثاني شركة التجارة والطباعة بغداد 

في تموز  ٗٔ, ثورة تموز   ٗٔلمجنة العميا  الحتفاالت ,  الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -ٖ
  ٜٔٙٔبغداد   عاميا الثالث  مطبعة الرابطة

في تموز  ٗٔ, ثورة تموز  ٗٔلمجنة العميا  الحتفاالت ,   الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -ٗ
  ٕٜٙٔمطبعة الرابطة  بغداد ,  عاميا الرابع 

 ٗٔورة , ثتموز  ٗٔدعاية والنشر الحتفاالت لجنة ال,  الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -٘
  ٜٗٙٔالجميورية لمطباعة والنشر   بغداد تموز في عاميا السادس  دار 

تموز في عاميف  ٚٔرية االعبلـ العامة ثورة ياالعبلـ مد,  الجميورية العراؽ وزارة االرشاد  -ٙ
  ٜٓٚٔمطابع الجميورية بغداد 

 وزارة التخطيط   -د  

 ٜٛ٘ٔ-ٜٚ٘ٔالتقرير السنوي عف سير المعارؼ ,  وزارة التخطيط  ,  الجميورية العراؽ -ٔ
  ٜٜ٘ٔمطبعة الحكومية بغداد 



الجياز المركزي لئلحصاء احصاءات التربية والتعميـ ,  وزارة التخطيط  ,  الجميورية العراؽ -ٕ
 ٜٜٙٔمطبعة الزىراء بغداد ٜٜٙٔ: ٜٛٙٔ

-ٜٜٙٔاحصاءات التربية والتعميـ التقرير السنوي ,  وزارة التخطيط  ,  الجميورية العراؽ -ٖ
 ٜٔٚٔد.ـ. بغداد  ٜٓٚٔ

-ٜٓٙٔنتائج اإلحصاء الثقافي لمسنة الدراسية  وزارة التخطيط , ,  الجميورية العراؽ - ٗ
ٜٔٙٔ  , 

 , خطة االقتصادية الخمسيةشعبة العبلقات ال , وزارة التخطيط  ية  , الجميورية العراق -٘
 مطبعة الحكومة , بغداد .  , ٜٜٙٔ-ٜ٘ٙٔ

 التعميـ, ٖ٘ٓٔ رقـ دراسة الوزارة بحوث ةخط,   التخطيط وزارةالجميورية العراقية ,  – ٙ
 .ٖٜٜٔ, ايموؿ, بغداد, المرأة انتاجية عمى واثرىما لئلناث الميني والتدريب

 االقتصادية التنمية أطار ضمف العراؽ في التعميمي لمنظاـ الرئيسية المشكبلت, ىاشـ جواد - ٚ
 . ٜ٘ٚٔ سنة, بغداد – الحكومة مطبعة, التخطيط وزارة, واالجتماعية

 . ٜٗٙٔ-ٖٜٙٔ لسنة الحمة لواء في الثقافي اإلحصاء نتائج, التخطيط وزارة - ٛ

 السنوية اإلحصائية المجموعة, المركزية اإلحصاء دائرة, التخطيط وزارة, العراقية الجميورية - ٜ
 .  ٜٛٙٔ سنة, بغداد, الحكومة مطبعة, ٜٚٙٔ لسنة العامة

 وزارة العدل  -ىـ 

– الحكومة مطبعة, , القسـ االوؿ  ٜٜ٘ٔ,   لسنة واألنظمة القوانيف عةمجمو , العدؿ وزارة - ٔ
 . بغداد

,  الحكومة مطبعة,  الثاني القسـ,  ٕٜٚٔ لسنة واألنظمة القوانيف مجموعة,  العدؿ وزارة - ٕ
 .  ٖٜٚٔ,  بغداد

 : الرسائل واالطاريح الجامعية :ثالثًا 

لعاـ  في مدينة الحمة , اطروحة دكتوراه غير أميرة محمد عمي االسدي , خدمات التعميـ ا – ٔ
 (  ٕٔٔٓمنشورة  في عمـ الجغرافية , )جامعة بابؿ , كمية التربية ,  



 منشورة غير ماجستير رسالة( , ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔ, )الحمة لواء في التعميـ تطور, عوده منوأ – ٕ
 .  ٕٗٔٓ, بابؿ جامعة, التربية كمية, 

 رسالة, العراؽ في الصناعية االعداديات في المختمط التعميـ ـتقوي, المالكي فيد كاظـ جواد - ٖ
 .  ٕٜٛٔ, التربية كمية, بغداد جامعة, ماجستير

 غير ماجستير رسالة , العراؽ في مياز االل التعميـ تقويـ , العبيدي احمد سمماف خالد - ٗ
 .  ٕٜٛٔ , التربية كمية:  بغداد ,جامعة منشورة

, اطروحة دكتوراه  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔ, تطور التعميـ في  العراؽ رحيـ حسف محمد  الشامي  - ٘
  ٕٗٔٓغير منشورة , كمية االداب , جامعة الكوفة , 

 اإلشرافية مياميـ ضوء في التربوييف المشرفيف أداء تقويـ, الزاممي جاسـ عبد رحيـ - ٙ
 . ٜٜٓٔ سنة,  بغداد جامعة, منشورة غير  دكتوراه  أطروحة, المطموبة

,  ٜٓٛٔ – ٜٛ٘ٔ في العراقي المجتمع تنمية في السياسي اثر, نصار سمير صالح - ٚ
 .  ٜٜٗٔ, بغداد جامعة,  االداب كمية,  دكتوراه اطروحة

 أطروحة,ٜٛ٘ٔ-ٜ٘ٗٔ العراؽ في الوطني التعميـ تطور,  اهلل عبد حاتـ محمد صالح - ٛ
 .  ٜٜٗٔ,بغداد جامعو, اآلداب كميو , (منشورة غير)دكتوراه

  ٜٜٓٔ – ٜٛ٘ٔالكاظـ شندؿ عيسى , التربية والتعميـ في العراؽ والتغيير االجتماعي  عبد –ٜ
 .  ٜٜٙٔ, اطروحة دكتوراه غير منشورة دراسة نظرية تحميمية , جامعة بغداد , كمية اآلداب , 

عدناف عبد الحسيف حمد الحسيني , وزارة التربية العراقية دراسة في تطور الييكمي االداري  -ٓٔ
 .  ٕ٘ٔٓ, كمية التربية , جامعة المثنى .  ٜٜٚٔ – ٜٛٙٔتنظيمي وال

 ومصر العراؽ في الثانوية المرحمة مدرسي ألعداد مقارنة دراسة العمر, صالح كامؿ عبلء -ٔٔ
 .  ٜٚٚٔ(  القاىرة,  الشمس عيف جامعة)  منشورة غير ماجستير رسالة

 رسالة, ٖٜٙٔ شباطٛ ثورة ظؿ في العراقية الصحافة, الفيداوي حمد عمي الرحمف عبد - ٕٔ
 .  (بغداد جامعة -اآلداب كمية, ) منشورة غير ماجستير

 الريفي  االستيطاف في المكاني التبايف في الريفية التنمية اثر,  الحربي حسيف سموـ عايد - ٖٔ
 .  ٜٛٛٔ,  بغداد جامعة,  التربية كمية,  منشورة غير ماجستير رسالة,  بابؿ محافظة في



, ٜٛٙٔ-ٖٜٙٔمف العراؽ في السياسية التطورات, الزبيدي حسيف محمد عمياء -  ٗٔ 
 .  ٕٙٓٓ(, بغداد جامعة, بنات التربية كمية, )منشورة غير دكتوراه أطروحة

غصوف مزىر حسيف المحمداوي , التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراؽ لمفترة   - ٘ٔ
 .  ٕ٘ٓٓة التربية , جامعة بغداد , كمي , اطروحة دكتوراه , ٜٛٙٔ – ٜٛ٘ٔمف 

فبلح مجيد حسوف العارضي , وزارة المعارؼ الييكؿ الوظيفي وتطور مؤسسات العمؿ  – ٙٔ
  ٖٕٔٓ, رسالة ماجستير , كمية التربية , جامعة القادسية ,  ٜٛٙٔ – ٜٛ٘ٔ

خاصة مع إشارة )مصدؽ جميؿ الحبيب , دور التربية والتعميـ في التنمية االقتصادية  -ٚٔ
 .  ٜٜٚٔلمعراؽ ( رسالة ماجستير غير منشورة , كمية التربية , الزقازيؽ , 

, العراؽ في الميني اإلعدادي التعميـ في الطمبة إحجاـ أسباب, احمد محمد مصطفى - ٛٔ
 . ٕٜٚٔ, بغداد جامعة, منشورة غير ماجستير رسالة

  الميني لمتعميـ الدراسية لمناىجا لتطوير معايير بناء , العارضي محمد شرقي جواد نسريف - ٜٔ

  رشد ابف/التربية كمية:  بغداد جامعة , منشورة غير دكتوراه أطروحة , وتطبيقيا العراؽ في

ٕٓٓٗ .                           

 رابعَا  : الكتب العربية والمعربة  

, دراسة تحميمو في ي حمد جوده , تاريخ التربية والتعميـ في العراؽ وأثره في الجانب السياسأ – ٔ
 .  ٜٕٓٓ, مؤسسو مرتضى لمكتاب العراقي بغداد , سنة  ٖتاريخ التربية والتعميـ ط

 اآلباء مجالس وتطور نشأت,   والمعمميف اآلباء مجالس,   العسمي الكاظـ عبد حمدأ - ٕ
 . ٕٜٙٔ عاـ حزيراف, ,  مط.د,  العراؽ في والمعمميف

 ٜٓٚٔ, بيروت, التربية وزارة, توجيو أـ تفتيش, وآخروف بركات خميفة محمد, خاكي احمد – ٖ
. 

 ماجستير رسالة, العراؽ في الزراعي الثانوي التعميـ لتطوير خطة, جميؿ المنعـ عبد بدري - ٗ
 .  ٜٓٚٔ, بغداد جامعة/ النفس عمـ التربية قسـ إلى مقدمة, منشورة غير

  مطبعة , ٔ ج , تراجـ قاموس,  ٜٜٙٔ – ٜٙٛٔ الحديث العراؽ أعبلـ , الورد أميف باقر - ٘

 ٜٛٚٔ , بغداد , الميناء اوفسيت. 



 .   ٜٜٓٔ, بغداد لعراؽ , مطابع التعميـ العالي , د مزعؿ , نظاـ التعميـ في احمجماؿ أ  - ٙ

 ٕٜٚٔ, بغداد, العربية األقطار وبعض العراؽ في األطفاؿ رياض, كـر الخالؽ عبد جماؿ - ٚ
 . 

  . ٖٕٓٓ , لندف , الحكمة دار,   الياوية حافة عمى العراؽ ,  الحسيني جعفر - ٛ

 مطبعة,  ٔ جػ,  التربوية واالنظمة والقرارات القوانيف مجموعة التشريعات,  المظفر جاسـ - ٜ
  . ت د,  بغداد,  التربية وزارة

 كتبة (( , المٕحكمت عبد اهلل البزاز , أحاديث في التربية والتعميـ , السمسة التربوية )  - ٓٔ

 . ٕٔٓٓ. الوطنية , بغداد , 

 . ٜٜٚٔ, لبناف – بيروت, ٔط, والعمؿ التعميـ في العربية المرأة مشكبلت, محمود حسف - ٔٔ

 ٕٜٙٔ,شفيؽ مطبعة, بغداد, التربوي واإلشراؼ الديمقراطية اإلدارة, المجيد عبد حمودي - ٕٔ
.\ 

 مطبعة, والمعمميف اآلباء جالسم في ألقيت محاضرات, النفس تيذيب,  المرجاني حيدر - ٖٔ
  . ٜٙٙٔ,  األشرؼ النجؼ, القضاء

  حتى العراؽ في والسياسي الفكري ودوره ازز الب الرحمف عبد , المشيدي ميدي كريـ حمد - ٗٔ

 . بغداد العربية, اليقظة مكتبة , حميدي عباس جعفر مراجعة , ٜٛٙٔ تموز ٚٔ

 المكتبة ,( ٕ)  التربوية السمسة.  , والتعميـ ربيةالت في أحاديث , البزاز اهلل عبد حكمت - ٘ٔ 
 .  بغداد , الوطنية

 الحادي القرف في العراؽ في والتعميـ التربية مبلمح , وآخروف البزاز اهلل عبد حكمت - ٙٔ
 . ٜٜ٘ٔ , والعشريف

 . ٜٔٛٔ , بغداد جامعة مطبعة , االشتراكي التربوي الفكر , وآخروف المعاضيدي خاشع  -ٚٔ

  . ٜٓٚٔ, بغداد, العراؽ في اإلعدادي الزراعي التعميـ, الرفاعي رشيد - ٛٔ

 جميورية في التعميـ لوضع الثاني العرض, الحافظ عبد صفية, ألصالحي سعيد زاىدة -  ٜٔ
 .  ٜ٘ٙٔ, لبناف-بيروت, العراؽ



 لحربا قياـ حتى العثماني العيد أواخر مف الحمة في التعميـ تأريخ, العبودي نوري ستار - ٕٓ
 .  بابؿ جامعة,  والتاريخية الحضارية لمدراسات بابؿ مركز,  ٜٖٜٔ-ٖٚٛٔ الثانية العالمية

 دراسة) اإلقميمية وعبلقاتيا ووظائفيا الكبرى الحمة مدينة, الخطيب محمد محمود صباح – ٕٔ
 .  ٜٗٚٔ سنة, بغداد – المنار مكتبة, ٔط, واإلقميمي الحضري لمتخطيط الجغرافية األسس في

    ٜٛ٘ٔ, بغداد, ٔط, العراؽ في النسائية النيضة إلى الطريؽ أوؿ, داود الشيخ صبيحة - ٕٕ 

,  التخطيط قسـ,  واالجتماعية التربوية الدائرة,  التخطيط وزارة,  العقابي ابراىيـ طالب –ٖٕ
 – ٜٜٙٔ,  ٜٔٙٔ – ٜٓٙٔ)  لمفترة وتطورىا العراؽ في والمعممات المعمميف اعداد مؤسسات
ٜٔٚٓ . )  

 ٖ ط , ٔ ج , تكريت ريؼ مف النازحيف سمطة مف فصوؿ القرية حكومة , الحسف طالب - ٕٗ
 .  ٕٗٓٓ , بيروت -لمنشر, أور دار ,

عمي محمد ىادي الربيعي , تاريخ المسرح في الحمة , دراسة توثيقية , دار الصادؽ  - ٕ٘
 . ٕٙٓٓلمطباعة والنشر , 

 التعميـ تطور,  بابؿ تربية مديرية,  االمير عبد ابراىيـ ـاليا,   حميد الحسيف عبد عمي - ٕٙ
 .  ٜٙٚٔ – ٜٔٚٔ,  بابؿ محافظة في النسوي

 نشأتيا" العراقية المدرسية المكتبة, وآخروف األميف الكريـ عبد, جممبراف الفتاح عبد - ٕٚ
 بغداد – ٜٓٚٔ نةس, والتعميـ التربية وزارة مطبعة, ٔط",  التعميـ التربية في ودورىا ومستمزماتيا

 . 

 .  ٕٛٓٓ, عماف– لمنشر وائؿ دار, ٖط, التعميـ اقتصاديات, الرشداف زاىي اهلل عبد - ٕٛ

 والوثائؽ الكتب دار, التقنية وطرائقو التعميـ اقتصاديات, العبيدي وسيبلف ىداد عمي - ٜٕ
 .  ٜٜٛٔ, بغداد, الوطنية

 . ٖٜٛٔ سنة, دادبغ, الحرية دار, المدرسي المسرح, كرومي عوني - ٖٓ 

 . ٜٜٜٔ,  بغداد,  الشعوب مطبعة,   الحمة في المسرحية الحركة,  الربيعي ىادي عمي - ٖٔ

– العامة المعارؼ مديرية, الحمة لواء في والمعمميف اآلباء مجالس,  الحديدي احمد عمي - ٕٖ
 .  ٕٜٙٔ, بغداد



,  ٜٛٙٔ/     تموز ٖٓ/  ٚٔ انقبلب في والحقيقة الوىـ , الفكيكي توفيؽ اإللو عبد - ٖٖ 
 , والنشر لمطباعة البيضاء المحجة دار , الداود إبراىيـ  مكتبة  وأمالي الحاني ناصر مذكرات
 .  ٜٕٓٓ , بيروت

 ٖ ج,  مجمدات ٓٔ في  والبرجوازية االشتراكية بيف المختارات مبادئ:  لينيف فبلديمير - ٖٗ

 . موسكو التقدـ ارد: الناشر,  شاىيف إلياس: ترجمة,  ٕٜٔٔ – ٜ٘ٓٔ

 الحكمة دار , البعث حزب في عاماً  ٖ٘ رحمة وصداـ البكر عرفت ىكذا , قدوري فخري - ٖ٘
 .  ٕٙٓٓ , لندف ,

 , د , ت , ط .  ٔكامؿ حسوف القيـ , تاريخ الصحافة في مدينة الحمة , ج  - ٖٙ

الصادؽ لمطباعة  , دار ٔمحمد ىادي الحميدي , المدارس االبتدائية في محافظة بابؿ , ط –ٖٚ
 .  ٕٙٔٓوالنشر , 

 ٜٛٙٔمسارع الراوي وآخروف , التعميـ الصناعي في العراؽ , مطبعة الحكومة , بغداد ,  -ٖٛ
 . 

راؽ , مطبعة التقدـ , القاىرة مسارع حسف الراوي , نحو استراتيجية جديدة لمتعميـ في الع -ٜٖ
,ٜٔٚٗ . 

 بغداد, العراؽ في المتوطنة لئلمراض نيالمكا التحميؿ, المظفر الصاحب عبد محسف - ٓٗ
,ٜٜٔٚ  . 

 مصر, المعارؼ دار,  ٔط, والمجتمع التربية في دراسات,  سمطاف السيد محمود  - ٔٗ
,ٜٔٚ٘  . 

, لبناف – لمطباعة الجيؿ دار, والتعميـ االجتماعي التغير, وآخروف حسيف منصور  - ٕٗ
ٜٜٔٛ .  

, مصر– القاىرة,  ٕط,  العربية الببلد في العاـ عميـالت وتنظيـ إدارة,  مرسي منير محمد - ٖٗ
ٜٔٚٗ. 

 – القاىرة,  ٔط, العربي المجتمع في التعميمية السياسة تطور, حافظ عمي محمد -ٗٗ
  . ٜٜٓٔ,مصر



 نزىت رؤوؼ الشالجي , التطور التاريخي لرياض األطفاؿ في العراؽ , المديرية العامة    - ٘ٗ
 .  ٜٙٚٔ, مطبعة وزارة التربية , بغداد ,  ٜٙوالدراسات , العدد لمتخطيط التربوي , التوثيؽ 

 د .ـ ,نزىت رؤوؼ الشالجي , مدارس الفنوف البيتية في العراؽ واقعيا ومشكبلتيا ,   -ٙٗ
 .  ٜ٘ٚٔ بغداد ,

 بغداد ,  , دار المرتضى , ٜٛ٘ٔنواؿ كشيش محمد الزبيدي , تطور التعميـ في العراؽ    - ٚٗ
 . ٖٜص ,  ٕٕٔٓ, 

, ومشكبلتيا تطوراتيا – العراقية الجميورية في االطفاؿ رياض, مرداف عمي الديف نجـ - ٛٗ
 .  ٕٜٚٔ بغداد

 .  بغداد ,ٜٓٙٔ سنو العراؽ في االلزامي التعميـ عف تقرير ىندرس, ىيوبرت - ٜٗ

 الوطنية الحركة في العراؽ في االشتراكي العربي البعث حزب دور , عميوي حسف ىادي- ٓ٘
  ٜٗٛٔ , بغداد , ٕ ط , ٜٛ٘ٔ تموز ٗٔ ثورة -  حتى تأسيسو نذم

 : المقاالت والبحوث المنشورة :خامسًا 

  ٔحكمت عبد اهلل البزاز , السياسة التربوية في العراؽ , مجمة المعمـ الجديد , بغداد , ج  - ٔ

 ٜٛٚٔلسنة  ٓٗ. , المجمد 

, دار المرتضى ,  ٖٜٙٔ -  ٜٛ٘ٔراؽ نواؿ كشيش محمد الزبيدي , تطور التعميـ في الع – ٕ
 .  ٕٕٔٓ, بغداد ,  ٖٜالعدد 

 سادسًا  : الصحف والمجالت 

    , ٜٛٙٔ آب ٜٔ,  ٕٚٔ العدد , بغداد ,( الجميورية) – ٔ

 ٕٗٛ  - , ٜٛٙٔ الثاني تشريف --------- - ٕ

 ٕ٘ٛ  - , ٜٛٙٔ الثاني تشريف ---------- - ٖ.

 ٕٖٚ  - , ٜٜٙٔ شباط -------------- - ٗ

 ٖٚٚ  - , ٜٜٙٔ شباط ٕٚ ------------ - ٘

 ٙٙٗ  - , ٜٜٙٔ حزيراف ٓٔ -------------- ٙ



 .  ٜٜٙٔ نيساف ٕٓ,  ٛٔٚٔ العدد , بغداد ,( الرسمية العراقية الوقائع)   – ٚ

 .  ٜٗٚٔ ايموؿ ٛ,  ٜٖٕٚ العدد بغداد -------------- -ٛ

  ٕٙٓ٘  دالعد , ٜ٘ٚٔ الثاني كانوف ٜٕ ------------ - ٜ

  ٖٕٔٙ العدد , ٜٛٚٔ الثاني كانوف ٜ  ------------ - ٓٔ

 . ٕٗالعدد , ٕٚٓٓ, بابؿ(, ٕٔ) العدد(,  مجمة) أضواء – ٔٔ

 ( ٜٙٚٔ, ٘)  الثاني كانوف ٗٔ ,  ٔ العدد , بغداد ,  الطمبة صوتمجمة  - ٕٔ

    ٕٙ. العدد  ٜٓٚٔ,  بغداد,  ثنياف مطبعة,   ---------- -ٖٔ

  .٘  العدد, ٖٜٙٔ, بغداد – التضامف دار مطبعة, المعرفة مجمة - ٖٔ

 ( ٜٜٙٔ شباط , ٖٔ المجمد , ٔ ج , بغداد ,( الجديد المعمـ)المجمة  -  ٖٔ

 ٜٓٚٔ الثاني تشريف , ٖٖ المجمد , ٔ ج ------------------- - ٗٔ

 ٔ ج ,- ٕٜٚٔ الثاني تشريف , ٖٗ المجمد --------------- ٘ٔ

 ٖ ج ,  - ٖٜٚٔ مايس , ٖٗ المجمد , ------------------- - ٙٔ

 ٜٗٚٔ الثاني كانوف , ٖ٘ المجمد , ٔ ج ,   ---------------- - ٚٔ

 ٜٗٚٔ مايس , ٖ٘ المجمد , ٕ ج ,  ----------------- ٛٔ

 ٜٗٚٔ األوؿ تشريف , ٖٙ المجمد , ٔ ج ,  --------------- ٜٔ

 ٜ٘ٚٔ األوؿ فكانو  , ٖٚ المجمد , ٔ ج ----------------- ٕٓ

 ٜٙٚٔ  فاحزير  , ٖٛ المجمد , ٔ ج ,  --------------  - ٕٔ

 ٜٛٚٔ األوؿ تشريف , ٓٗ المجمد , ٔ ج ,  --------------- ٕٕ

  ٜٛٚٔ الثاني تشريف , ٓٗ المجمد , ٕ ج ,  ------------------ ٖٕ

 .  ٜٛٚٔ – ٜٜٙٔمجمة التوثيؽ التربوي , مف  – ٖٕ

 ية   سابعًا : المقبالت الشخص



, تاريخ  ٕٜٗٔحساـ محمد حسيف الشبله , معمـ ومشرؼ متقاعد مف مواليد مدينة الحمة  – ٔ
 .  ٕٙٔٓ/ٚ/ٕالمقابمة 

 ت,  الباحث اجرىا مقابمة, ٜٙٗٔ/ٙ/ٕٔ في/  ـ  الموسوي ىاشـ احمد سميـ – ٕ
ٔ٘/ٕ/ٕٓٔٚ . 

,  ٜٔٗٔالحمة  شييد عبد المطيؼ الموسوي , مشرؼ تربوي متقاعد , مف مواليد مدينة - ٖ 
 .  ٕٙٔٓ/  ٗ/  ٖتاريخ المقابمة 

 تاريخ,  ٜٙٗٔ الحمة مدينة مواليد مف,  متقاعد ومشرؼ مدرس,  سمماف رديؼ صبلح - ٗ
  . ٕٙٔٓ/  ٚ/  ٖ المقابمة

, تاريخ  ٜٖٜٔعبد الكاظـ سمماف عبد العباس , معمـ متقاعد مف مواليد مدينة القاسـ - ٘
 .  ٕٚٔٓ/ ٔ/ ٕٔالمقابمة 

, تاريخ  ٖٜٗٔفيصؿ ىبلؿ مبارؾ  , معمـ ومشرؼ متقاعد , مف مواليد مدينة الحمة  – ٙ
 .  ٕٙٔٓ/ٛ/ٕٔالمقابمة 

, تاريخ المقابمة  ٕٜٗٔمحمود رشيد جواد العبيدي , معمـ متقاعد , مف مواليد مدينة الحمة  – ٚ
ٖ/ٚ/ٕٓٔٙ  . 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

            Education is an important pillar of the lives of peoples and 

nations and the means through which any society or people from among 

the peoples advance to the highest levels of progress and civilization, 

And that the real measure of the development of any country is achieved 

only by the level of education in that country. From this point of view 

the researcher  choses  the  study education in the Hilla city  for the 

period   (1968-1979) as having a great  historical weight due to its 

founding until  the year   (495 AH   - 1101 AD)  by the first   Dibis bin 

Ali bin Mzayed, , It is an extension of the Babylonian civilization and its 

scientific and intellectual achievements that enriched the human heritage 

throughout ancient times. In modern times, Hilla became a scientific 

center for students of science and knowledge. This was achieved when 

Hilla embraced the scientific estate in the seventh and thirteenth 

centuries AD. Law of the Ottoman States in 1871 became the city of 

Hilla, the center of Hilla Brigade and after the issuance of the law of the 

Iraqi provinces in 1969 became the city of Hilla, the center of the 

province of Babylon, , These historical and religious dimensions have 

stimulated this cultural legacy of the people of Hilla to continue to 

interest in science and education through the establishment of literary 

and scientific councils that created the appropriate ground for a 

scientific renaissance began in the establishment of public schools at the 

end of the nineteenth century.  

                The researcher arrived to a number of conclusions in his 

thesis. The period from 1968-1979 is the golden period in the 

development of educational institutions for the various stages of 

kindergartens and primary, secondary and vocational education and the 

role of teacher training institutes. The researcher monitored the level of 



quantitative and qualitative development, noting the impact of economic 

and social developments And political in the field of education in Iraq in 

general and the province of Babylon in particular. The conclusions are : 

1 - The great development witnessed by kindergartens and primary 

education during the period of research represented by the increase in 

the clear and large number of these schools and their educational cadres 

and the number of students and the level of infrastructure of these 

institutions, especially after the implementation of the kindergarten plan 

and the primary education plan of 1976 as the school buildings were 

built according to scientific standards Up to the requirements of that 

period. 

2 - The decisions and legislation adopted by the Iraqi government and 

the Ministry of Education reflected the reality of vocational education in 

Iraq in general and in the province of Babylon in particular, where Babil 

province has opened new schools of vocational education in the 

province of Babylon, and the opening of new types such as industrial, 

commercial and agricultural education, Teacher Education Institutions 

The duration of the study witnessed the opening of the Institute of 

Teacher Training and the Teachers' Training House, which attests to the 

level of development that has occurred in the education sector in Babil 

Governorate. 

3. After the socialist transformations and the social developments in 

Iraq, the girl in Babil province received a great deal of educational 

opportunities. She took her place in educational institutions from 

kindergarten to higher education. 

4- The comprehensive national campaign for literacy has had a major 

impact on eradicating illiteracy and spreading cultural awareness among 



the society, after the participation of many illiterate men and women in 

literacy centers, and the contribution of governmental and popular 

organizations to their success. Freeing them from customs and social 

cohesion. 

5. The policy adopted by the Government in general and the Ministry of 

Education in particular, based on the centrality of planning and 

decentralization of implementation, has had a clear impact on the 

development of the educational field because of the flexibility of 

decision-making and implementation, as well as the increased powers 

given to local administrations. 
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