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 نشأة و تطىر انتعهيم املهني يف حمافظت االنبار

 1968 - 1956 ثانىيت انرمادي انزراعيت منىذجا

 م. م. فؤاد ياسين ليله

 المديرية العامة لتربية االنبار

 المقدمة

يعج التعميع السيشي الشػاة االساسية لسختمف الشذاشات اليػمية في الحياة، فزال عغ ذلظ  
فيػ الجعامة االساسية في تشسية االقتراد، مغ ىحا السشصمق اصبح مغ االىسية بسكان االىتسام 

ج بالجانب السيشي، و تكخيذ الجيػد الى ىحا الجانب كػنو يداعجنا في زيادة الػاردات لمبالد، ورف
القائسيغ عمى ىحا الجانب السجال الدراعي بالسعمػمات الكافية التي مغ شانيا ان تعدز 

بالسعمػمات و الخبخات التي تداعجىع في فيع دورىع في الحياة، كسا ان دراسة تاريخ ىحه 
السجرسة لو اىسية كبيخة في اضيار الجػانب السذخقة ليا، سيسا و ان احجى االدوات التي اسيست 

ر القصاع الدراعي في السحافطة عمى مجى عقػد مغ الدمغ، كل ما تقجم كان كفيال بان في تصػ 
يكػن مػضػع البحث السػسػم بـ )نذأة و تصػر التعميع في محافطة االنبار/ ثانػية الخمادي 

 (.1968 – 1956الدراعية نسػذجا 

و السحػر اشتسل ىحا البحث عمى عجة محاور، السحػر االول مفيػم التعميع السيشي، 
الثاني نذأة التعميع السيشي في محافطة االنبار، اما السحػر الثالث تصخق الى السشاىج الجراسية و 

 ليكمية الثانػية.
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Abstract 

Vocational education is the basic nucleus of the various daily 
activities in life. In addition, it is the main pillar in the development of the 
economy, from this point of view it has become very important to pay 
attention to the professional side, and devote efforts to this aspect as it 
helps us increase imports to the country, and provide the agricultural 
field with sufficient information Which would strengthen those in charge 
of this aspect with information and experiences that help them 
understand their role in life, and studying the history of this school has 
great importance in showing its bright sides, especially since one of the 
tools that contributed to the development of the agricultural sector in 
preserving the extent of For decades, all of the above was sufficient for 
the topic of the research marked (the emergence and development of 
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education in Anbar province / Ramadi Agricultural High School as a 
model 1956-1968). 

This research included several axes, the first axis was the concept 
of vocational education, and the second axis was the emergence of 
vocational education in Anbar province, while the third axis dealt with 
curricula and the structure of secondary education. 

 

 

      

 

 

 

 مفههم التعليم المهني

ارتبط مفيػم التعميع السيشي بالحياة اليػمية العامة مغ خالل السيغ التي يسارسيا الشاس 
 رات االساسية في بشاءلحا اصبح االىتسام بيحه السيغ مغ الزخو  –الدراعة الرشاعة التجارة  –

و  في السيغ العامة، اعجاد االفخاد التي يحزػن بتعميع كاِف لسدوالو حياتيع اليػميةالسجتسع، و 
مغ ىحا االساس نذأت بػاكيخ التعميع السيشي في العخاق و غيخه مغ البمجان، اال ان االىتسام 

بحكع  م،بالتعميع السيشي يتفاوت بيغ البمجان وعمى مدتػى السحافطة يأتي ىحا التفاوت واالىتسا
شبيعة ىحه السحافطات مغ السحافطات التي تذيج انتاجا زراعيا كبيخا، لصبيعة السداحات 
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الدراعية الػاسعة، و بيغ محافطات اخخى تكػن شبيعتيا مجنية الى حج كبيخ ال تػجج مداحات 
      زراعية كافية.

لي مجحت في عيج الػاالسيشي شيج العخاق اول بػاكيخ االىتسام بالجانب التعميسي 
، و قبمو كانت الجراسة السيشية شبو معجومة في العخاق، اذ اسذ معيجا فشيا ليحا الغخض (1)باشا

و ىػ تجريب الصالب عمى بعس الحخف والرشاعات، اذ عشج وصػل  –مكتب الرشائع  –
الػالي مجحت باشا الى بغجاد وجج السجيشة خاليو تساما مغ اي مجرسة يتجرب فييا الصالب 

نذاشاتيع اليػمية، عشجئح قخر انذاء مجرسة تيتع بشذخ الثقافة الفشية و اصجر امخا في  لسسارسة
م باستحجاث مجرسة لمرشائع ووقع االختيار عمى السجرسة العمية الػاقعة عمى شاشئ نيخ 1871

دجمة، وجمب االدوات والسعجات الالزمة لتجريب الصمبة عمييا لسسارسة السيغ الستعجدة، و الى 
 .(2)تع فتح مجرستيغ في كخكػك واحجه و اخخى في السػصل جانبيا

كانت مجة الجراسة خسدة سشػات بعج الجراسة االبتجائية او ما يعادليا، اشتسمت الجروس 
العمسية التي كانت تجرس في الثانػية الحجادة و البخادة، والسيكانيظ و صشاعة الشديج ) الرػفي 

والكشبار والشجارة و صشاعة االححية و غيخ ذلظ، في  و الحخيخي و القصشي(، و صشاعة الدجاد
حيغ ان االمتحانات كانت تجخي بإشخاف مغ قبل ىيئة كبخى مؤلفة مغ وكيل الػالية مع سائخ 
كبار السػضفيغ مغ السجنييغ و العدكخييغ وعجدا مغ وجػه و اعيان الػالية اضافة الى قشاصل مغ 

حان عمى مدتػى عال مغ االىتسام والتحريل العمسي الجول السعطسة، في حيغ كانت نتائج االمت
الحي تستع بو ىؤالء الصمبة وبيجة ارتدست عمى القائسيغ عمى االمتحان، بدبب ما لسدػه مغ جج 

 .(3)و مثابخة مغ قبل الصمبة

انعصفت السديخة العمسية لمتعميع السيشي بعج حكع مجحت باشا، بدبب االىسال الكبيخ 
واليا عمى العخاق اعاد  (4)قصاعات الحياة، اال ان مجيء نامق باشاالحي تعخضت لو مختمف 

بعس الخوح العمسية لمجانب السيشي، و بعج انييار الجولة العثسانية و قيام السسمكة العخاقية ضيخ 
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االىتسام بالتعميع السيشي بذكل تجريجي اذ تع افتتاح صف تجخيبي لمفخع الدراعي لمتعميع الدراعي 
تع افتتاح ثانػية حسمت اسع مجرسة الدراعة في الخستسية،  1926و في عام ، 1924في عام 

اضافة الى عجدا مغ السجارس التي اىتست بالجانب السيشي )مجرسة اليشجسة ومجرسة الخي(، 
 .      (5)وبيحا تكػن قج تػسعت السجارس السيشية لتذسل كافة مجاالت الحياة آنحاك

التي تذكمت ابان قيام الحكػمة السمكية باالستقخار، اذ لع تشعع وزارة السعارف العخاقية 
شيج العخاق تدارع في االحجاث الدياسية، و سخعة تبجل الحكػمات االمخ الحي اثخ بذكل مباشخ 

وزيخا لمسعارف خالل عيج  14عمى االداء الػزارة في وزارة السعارف، فعمى سبيل السثال تبجل 
، فزال 1932العخاقية بعج دخػل العخاق في عربة االمع االنتجاب البخيصاني و قيام الحكػمة 

عغ التغيخات التي شخأت عمى الييكل العام لمػزارة و تذكيالتيا االدارية، كل ذلظ كان كفيال بان 
يزع وزارة السعارف في حال اسػء بكثيخ مسا كان عميو في الدابق، لحا اضعفت ىحه االحجاث 

 .(6)وتشاقز االداء الحكػمي برػرة عامةالشذاط التعميسي في الجانب السيشي، 

 نشهء التعليم المهني في االنبار

شيجت السجة بعج الحخب العالسية الثانية اىتسام كبيخ بالجانب التعميسي برػرة عامة، 
ذلظ بدبب زيارة واردات العخاقية الشفصية مغ جانب، و اعتساد الحكػمة عمى سياسة اقترادية 

لعخاقي بسػارد ججيجة تكػن مجخال ثانػيا بعج الشفط، فزال عغ ذلظ تيجف الى تعديد االقتراد ا
، و مغ ناحية اخخى (7)زيادة الػعي السيشي برػرة عامة سػاء كان صشاعيا ام تجاريا ام زراعيا

فان السدتػيات العمسية التي كان عمييا الصمبة آنحاك مغ الزعف و القرػر الحىشي كان سببا 
البجنية التي تعتسج عمييا االنساط التعميسية السيشية، سػاء كانت في تػجيييع نحػ السذاركات 

زراعيا ام صشاعيا ام تجاريا، اضافة الى الحاجة االساسية لمسجتسع ليحه الحخف كػنيا مرجر 
 .   (8)آنحاكالجخل االساس 
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، بافتتاح ثانػية 1957 – 1956ابتجأ التعميع السيشي في االنبار في العام الجراسي 
الدراعية، التي تعج الشػاة االولى في التعميع السيشي في االنبار، ضست الثانػية في بجاية  الخمادي

( شالبا، اجتحبت شمبتيا مغ جسيع اقزية السحافطة و نػاحييا، فقج لػحع تدجيل 20تأسيديا )
شمبة مغ مجيشة ىيت و عانة حجيثة والقائع والخشبة والفمػجة و باقي اقزية السحافطة و 

، ىحا التعجد مغ االقزية والشػاحي يسثل نقصة كبيخ مغ حيث االىسية التي احتمتيا ىحه (9)نػاحييا
الجراسة، التي ال تدال فتيو و يبجو ان االىتسام فييا بجأ مبكخا مع بجاية افتتاحيا في السحافطة، 

 ذلظ لمحاجة الفعمية ليحه السجرسة.

ذ سشػات، اذ يمتحق الصالب فييا كانت مجة الجراسة في ثانػية الخمادي الدراعية خس  
بعج اكسال الجراسة االبتجائية او ما يعادليا مغ التعميع، و استسخ ىحا الشطام معسػال بو الى عام 

م، حيشسا تغيخ نطام الحكع في العخاق، فصخأ تبجيال في كافة االنطسة و القخارات التي كان 1968
 .(10)معسػل بيا سابقا

في ثانػية الخمادي الدراعية بكػنو يعسل مخشجا زراعيا، يعيغ  امتاز خخيج الجراسة السيشية
في ىيئة االسترالح الدراعي التابعة لػزارة الدراعة، فزال عغ ذلظ فان ميستو تعج ذات تأثيخ 
كبيخ في مجال استرالح االراضي و متابعة السحاصيل يكػن عمى عاتقو و بذكل مباشخ،  

يشية الدراعية مؤىال لمجخػل في التعميع الجامعي في ليذ ىحا فحدب بل ان خخيج الجراسة الس
كمية الدراعة، اضافة الى الكميات السشاضخة ليا، فزال عغ الكميات االىمية االخخى التي تدتقبل 

 خخيجي ثانػية الدراعة السيشية 

 – 1957استسخ تدجيل الصمبة في ثانػية الخمادي الدراعية لمعام الجراسي التالي 
( شالبا ايزا في الثانػية، بيشسا تخحمت 20لػتيخ، اذ شيج ىحا العام قبػل )، و بشفذ ا1958

الجفعة الدابقة الى السخحمة الثانية و بحلظ تكػن الثانػية قج قصعت شػشا مغ التقجم في مجال 
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التعميع السيشي في محافطة االنبار، و كانت رافجا ججيجا في تقجم التعميع السيشي في العخاق برػرة 
 عامة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (11)(1ججول رقع )

 يبيغ اعجاد الصمبة السدجميغ في الثانػية حدب االعػام الجراسية 

 السالحطات عجد الصمبة الدشة الجراسية
1956 – 1957  20  
1957 – 1958 20  
1958 – 1959  77  
1959 – 1960  40  
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1960 – 1961  48  
1961 – 1962  41   
1962 – 1963  49  
1963 – 1964  46  
1964 – 1965  48  
1965 – 1966 43  
1966 – 1967  44  
1967 – 1968  47  

 

، نطام ججيج يخز السجارس 1958 – 1957اصجرت وزارة السعارف في العام الجراسي 
و الحي حجد نطام القبػل  1957( لدشة 46الدراعية اشمق عميو )نطام السجارس الدراعية( رقع )

في السجارس الدراعية، و الذخوط الػاجب تػفخىا في الجارسيغ في االعجاديات الدراعية، فزال 
م القجيع الى الشطام الججيج، الحي اصبح مجة الجراسة فيو ثالث سشػات بجال مغ عغ تغييخ الشطا

 خسدة سشػات، كسا حجد اىجاف التعميع الدراعي و شبيعة نطام التعميع ايزا. 

، االنصالقة الكبيخة في التعميع السيشي، اذ استقبمت 1959 – 1958شيج العام الجراسي 
شاشق مختمفة مغ السحافطة، جاءت ىحه االعجاد لتبيغ سعة ( شالبا مغ م 77الثانػية ما يقارب )

الخقعة الجغخافية التي شسمتيا الثانػية، في حيغ االمخ الحي اسيع في زيادة االعجاد الػاردة في 
الججول الدابق، سياسة الحكػمة تجاه التعميع السيشي، اذ جعمت التعميع السيشي داخميا اذ ان 

بسجخد الجخػل في التعميع السيشي، و ما زاد مغ االقبال عمى  الصالب يعير عمى نفقة الحكػمة
ىحا الشسط مغ التعميع ىػ وجػد اماكغ الدكغ الخاصة بالصمبة،  و تػفيخ فخص عسل بعج 

 .(12)التخخج
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 – 1958تبايشت اعجاد الصمبة السدجميغ في الثانػية في االعػام التي تمت العام الجراسي 
الحفاظ عمى ديسػمة التعميع السيشي في محافطة االنبار، و ، لكغ استصاعت الثانػية 1959

الديخ بخصى ثابتة في التقجم الى االمام، بيجف خمق فخص عسل ججيجة تعدز مغ شبيعة 
االقتراد العخاقي، و كحلظ فتح افاق ججيجة لمذباب، اذ لػحع ان الصمبة السدجميغ لألعػام 

قيت تدتقبل الصمبة و بشفذ االعجاد التي سبقتيا، و الجراسية التي تمت ىحا العام، بان الثانػية ب
ىحه داللة واضحة عمى ان نذاط الثانػية سار بػتيخ واحج في التقجم و الخقي و السحافطة عمى 

، كان عجد الصمبة نفذ 1966 – 1965السدتػى الجراسي و العمسي لمصمبة، اذ ان العام الجراسي 
 . (13)اتالعجد السدجل لمثانػية بعج قبل خسدة سشػ 

 المناهج الدراسية

اما بخرػص السشاىج الجراسية التي تجرس في الثانػية فقج شسمت عجة مشاىج، اذ كانت 
شبيعة التجريذ بيغ الشسط العسمي و الشطخي و لكل مشيسا درجة تختمف عغ الثانية، بحدب 

فييا عسميا  شبيعة الجرس، اما اليجف االساس الحي سعت اليو السجارس السيشية ىػ جعل التعميع
اكثخ مسا ىػ نطخيا، كػن شبيعة العسل ما بعج الجراسة تكػن عسميا اكثخ مسا ىػ نطخيا، و في 

 اداناه ججول يبيغ السػاد الجراسية و تقديسيا بيغ العسمي و الشطخي.

 (14)(2ججول رقع )

 السػضػعات الجراسية
 الدشة الثالثة الدشة الثانية الدشة االولى

 عسمي نطخي  عسمي  نطخي  عسمي  نطخي 
 - - - 2 - 2 المغة العخبية و الجيغ 

 8 2 8 2 8 2 الدراعة 
 6 2 8 2 8 2 البداتيغ 
 - - 2 1 2 2 االحياء 

 - - 2 1 2 2 الصبيعة و الكيسياء 
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 3 2 2 1 2 - االنتاج الحيػاني 
 7 2 4 1 - - الرشاعات الغحائية 

 - - - - 2 1 تخبية الشحل 
 4 2 - - - - مقاومة اآلفات 
 - - 2 1 2 1 اليشجسة الخيفية 

 - 2 - 1 - 0 االقتراد الدراعي 
 - - - - 2 1 احتياشي 
 28 12 28 12 28 13 السجسػع 

 

تبيغ لشا مغ خالل الججول الدابق السػاد الجراسية التي يتمقاىا الصالب في مخاحل التعميع 
في التعميع السيشي الدراعي، و كحلظ عجد الحرز التي تجرس االولى التي تعج الخكيدة االولى 

( حرة 40عسميا و نطخيا، كسا كذف لشا الججول الدابق، مجسػع الحرز التي تديج عغ )
اسبػعيا و يعج ىحا السجسػع ليذ بالعجد القميل اذا ما تست السقارنة بالتعميع االكاديسي، ومغ ىشا 

ية لسػاكبة ية السيشية و قيستيا في تشسية القجرات الفخديسكغ ان ندتخمز اىسية السػاد الجراس
 الحياة العامة آنحاك.

ارتكدت ثانػية الخمادي الدراعية في بجاية نذأتيا عمى عجدا مغ السجراء الحيغ اسيسػا و 
بذكل كبيخ في تصػيخىا و رفجىا بالكػادر التجريدية التي مغ شانيا تقجيع افزل السشاىج العمسية 

، تعاقب عمى ادارة الثانػية جسمة مغ السجراء، و 1959الى  1956خالل السجة مغ لمصمبة، اذ 
 :(15)( يبيغ ذلظ3ججول رقع ) 

 ( 3ججول رقع ) 

 ة الثانػيةتػلػا ادار الحيغ  السجراءاسساء 
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 تاريخ االنفكاك تاريخ السباشخة  االسع الكامل و المقب  ت
  1957/  9/  22  1956/  9/  15 شارق صالح عبصان الفالحي  1
 1958/  9/  7  1957/  10/  2 حدغ عبج الػىاب محسػد االعخجي 2
 1958/  10/  6  1958/  9/  7 نافع يحيى الفارس الجراجي  3
 1973/  9/ 25  1958/  10/  6 شارق حديغ الدامخائي  4
  

ت استسخ  بإدارة يحطىان شبيعة الشطام االداري لمثانػية لع اوضح لشا الججول الدابق 
اكثخ مغ عام، الى مجيء االستاذ شارق حديغ الدامخائي الحيغ يعج واضع االسذ االولى 

 و قائج التصػر الحكيقي لمثانػية لمثانػية

 هيكلية الثانهية

حطيت الثانػية مشح افتتاحيا باىتسام كبيخ مغ قبل السجيخية العامة لتخبية االنبار، اذ 
الجشاح االداري، دونع مغ االرض، تتػزع عمييا  35بمغت السداحة التي خررت ليا ما يقارب 

فزال عغ حقػل االنتاج الشباتي، والداحات الخياضية و االبشية الجراسية و السختبخات العمسية، 
ت واسع خررت لمصمبة إلنجاز ابحاثيع الدراعية، في السخاحل الجراسية السختمفة، ليذ مداحا

ىحا فحدب بل ان انتاج االبحاث الدراعية يكػن مػردا ماديا اخخ لمثانػية، وكحلظ يكػن ىشاك 
، وبيحا تكػن الثانػية قج حققت انجازا كبيخ عمى السدتػى العمسي و حرة خاصة لمصالب

 .   السادي

االىتسام عمى اوسع نصاق لمثانػية و الكػادر العاممة فييا اذ تع تخريز قصع مغ بمغ 
االرضي شغمت لبشاء البيػت لمكػادر التجريدية في الثانػية، و كحلظ ىػ الحال بالشدبة لمصمبة، اذ 

 اذ كانت اوججت ليع ادارة الثانػية اقدام داخمية تتػفخ فييا وسائل العير و العسل داخل الثانػية،
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تذسل معسل إلنتاج االلبان و الرشاعات الغحائية االخخى، فزال عغ ذلظ حقػل لتخبية السػاشي 
 .االبقار( والحيػانات االخخى وحقػل اخخى لتخبية الجواجغ –)االغشام 

اصبحت السػارد السادية التي تتحرل عغ شخيق مبيعات معسل انتاج االلبان في الثانػية 
ياجات الثانػية و متصمباتيا، اذ شيجت مجة الدتيشات تصػر كبيخ تديع و بذكل كبيخ في سج احت

في االنتاج، و اصبحت عالمة معسل البان ثانػية الخمادي الدراعية ماركة معخوفة في االسػاق، 
         و عالمة تجارية تسيدت عغ باقي السشتجات،  

                                                           

، و شهد عهده اصالحات 5869، تسلم والٌة بغداد 5822)احمد شفٌك( ولد فً االستانة، عام  ( مدحت باشا: 1)

. اسماعٌل احمد ٌاغً، سٌاسة مدحت باشا والً العراق تجاه الخلٌج 5884توفً عدٌدة، وانجازات كبٌرة، 

  .56 – 55ص د.ت، ، مركز الدراسات و الوثائك، راس الخٌمة،5العربً، ط

، دار الرافدٌن، 5، ط5957 – 5638 لهاللً، تارٌخ التعلٌم فً العراق فً العهد العثمانً ( عبد الرزاق ا2)

 .567، ص2557بٌروت، لبنان، 

  .566( عبد الرزاق الهاللً، المصدر السابك، ص3)

ازدهرت بغداد فً عصره، حتى  ، المسطنطٌنٌة، من اهم رجال الدولة العثمانٌة،5835ولد فً ( نامك باشا: 4)

م. عباس العزاوي، موسوعة تارٌخ العراق بٌن احتاللٌن، الدار العربٌة 5957الٌها بالبنان، توفً اشٌر 

   .96-94، ص8للموسوعات، ج
، دار 5ط، 5932-5925( عبد الرزاق الهاللً، تارٌخ التعلٌم فً العراق فً عهد االنتداب البرٌطانً 5)

  . 258ص ،2557الرافدٌن، بٌروت، لبنان، 

, رسالة ماجستٌر غٌر  5968-5958حمادي محٌمٌد الكشاوي , التعلٌم المهنً فً العراق  علً عبد (6)

 .66, ص 2556جامعة واسط ,  -منشورة ممدمة الى مجلس كلٌة التربٌة 

دراسة تارٌخٌة،  5958( دمحم حسٌن حسونً، التعلٌم المهنً فً العراق بعد الحرب العالمٌة الثانٌة حتى عام 7)

  .59، ص2558( شباط، 35العدد ) -جامعة واسط–بٌة مجلة كلٌة التر

  ( ممابلة شخصٌة: حامد شاكر محمود، مدرس متماعد فً اعدادٌة الرمادي الزراعٌة، دبلوم زراعً.8)

 ، 5957 – 5956(، افتتح فً بداٌة العام الدراسً 5( سجل المٌد رلم )9)

 ادٌة الرمادي الزراعٌة، دبلوم زراعً.ممابلة شخصٌة: حامد شاكر محمود، مدرس متماعد فً اعد ( 10)
  ( 5 – 1( سجالت القيود )11)

 .27، صالمصدر السابكدمحم حسٌن حسونً، ( 12)

  (.5( سجالت المٌود للثانوٌة رلم المٌد )13)

 .27دمحم حسٌن حسونً، المصدر السابك، ص ( 14)

  ( لوحة الشرف لمدراء ثانوٌة الرمادي الزراعٌة.15)


