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 امللخص

علىُيدُنخبةُمنُُُُتأسستكونهاُُُُوفيُبغدادُتحديدًا,ُُفيُتاريخُالعراقُالمعاصروالتربويةُُحضاريةُُهباتُالتقدمةُمنُالمدارسُالرُاُُدُثانويةعتُ 
بعدُنهايةُتلكُالمدرسةُُُُتأسيساذُاخذتُُمجموعةُمنُالراهباتُالفرنسياتُعلىُعاتقهنُُُُالراهباتُالمسيحياتُوبدعمُمنُالملكُفيصلُاالول,

ُُعريقةدوليةُُالراهباتُينتمينُالىُجمعيةُخدميةُاجتماعيةُُُُمنُجانبُاخرُكانتُُالحربُالعالميةُاالولىُوتحررُالعراقُمنُالسيطرةُالعثمانية.
راهباتُالتقدمةُاهميةُُُثانويةكماُشكلتُُُُ.ومقرهاُفيُفرنساُُ"ُُالومنيكيات لتقدمة العذراء القديسةجمعية اخوات المحبة  ُُوهيُ"ُُفيُتاريخها

العراق. فيُ النسويُ التعليمُ نتائجُعلىُمستوىُ لماُحققتهُمنُ العراقُ تاريخُ فيُ االوُلتناولُُُُواثرُكبيرينُ المدرسةُُُتأسيسجذورُُُُالمحورُ
ُُ.ُااالداريُللمدرسةُونشاطاتهلواقعُاُُاماُالمحورُالثالثُفضم,ُتصميمُالمدرسةُالعمرانيلموضوعةُبنايةُُوُالمحورُالثانيُوخصصوتسميتها,ُ

 التقدمة( -راهبات -الكلمات المفتاحية )المدارس المسيحية
Abstract 

The “Sunnah Nuns” school is considered one of the civilized schools in the history of modern Iraq 

and in Baghdad in particular, as it was founded by an elite group of Christian nuns and with the support of 

King Faisal I. backward Ottoman control. On the other hand, the nuns belonged to a well-established 

international social service association, which is the "Association of the Sisters of Monkia Charity of the 

Presentation of the Blessed Virgin", based in France. The Takdmah High School was also of great 

importance and impact in the history of Iraq due to the results it achieved on the level of women's education 

in Iraq. The first axis dealt with the roots of establishing and naming the school, and the second axis was 

devoted to the theme of the building and urban design of the school, while the third axis included the 

administrative reality of the school and its activities.Keywords (Christian schools - nuns - offering) 

 :توطئة
العراقُوتناولهاُمدرسةُراهباتُالتقدمةُاالُانهاُلمُتتعمقُبالتفاصيلُألثرُتلكُُبالرغمُمنُكتابةُدراسةُتاريخيةُعنُالمدارسُالمسيحيةُفيُُ

بحثناُُالمدرسةُوتاريخُتأسيسهاُكماُانهاُلمُتركزُعلىُتفاصيلُبنايتهاُاوُكوادرهاُالتدريسيةُواختصاصاتهمُوكذلكُانشطتهاُالتربوية.ُلذلكُجاءُُ
فيُواليةُُُالمسيحيةُُيعودُتأسيسُالمدارسُاألجنبيةهباتُكدراسةُتأريخيهُمتخصصة.ليكونُاكثرُتفصياًلُوتعمقًاُفيُالكتابةُعنُمدرسةُالرُا

،ُويأتيُفيُطليعتهاُالدولةُالعثمانيةُبغدادُإلىُالنصفُاألولُمنُالقرنُالسابعُعشرُمنُقبلُاإلرسالياتُالتبشيريةُاألوربيةُالتيُوصلتُإلى
لثامنُعشرُمنُقبلُُعلمًاُانُالمدارسُالحديثةُفيُالعراقُلمُتنشأُاالُفيُالربعُاالولُمنُالقرنُُاُُ.(1)اإلرسالياتُالفرنسيةُالكاثوليكيةُفيُبغداد

وفيُالواقع,ُتأسستُفيُالعراقُمدارسُمسيحيةُعدةُوكانُاكثرهاُفيُالموصل.ُُ.(2)البعثاتُالتبشيريةُخصوصًاُاالباءُالكرملينُوالدومنيكيان
اذُبلغُعددُتلكُالمدارسُداخلُالعراقُفيُالقرنُالعشرينُسبعةُعشرُمدرسةُمسيحيةُموزعةُبينُالذكورُواالناث,ُوعلىُالشكلُالتاليُثالثُ

الق للسريانُ للكلدانُواثنتينُ الكاثوليكُوثالثةُ السريانُ لطائفةُ للكلدانُواثنتينُمدارسُ للبناتُفهيُثالثُ المسيحيةُ المدارسُ اماُعددُ دماء.ُ
غيرُانُرواتبُُُ.ُ(3)للسريانُالكاثوليكُواثنتينُللسريانُالقدماء.ُعلمًاُانُتلكُالمدارسُكانتُتابعةُفيُادارتهاُوتنظيماتهاُالىُالطائفةُنفسها

بعدُتأسيسُالدولةُالعراقيةُالحديثةُكانُمنُالطبيعيُانُُ.(4ُ)امُ"الكوندراتو"المعلمينُومصروفاتُالمدرسةُتدفعهاُالحكومةُالعراقيةُبموجبُنظ
تنظمُالحكومةُالعراقيةُالمدارسُاالهليةُفيُاطارُقانونيُفوضعتُبذلكُالشأنُالقوانينُواالنظمةُالخاصةُبهاُوفرضتُتعليماتُجديدةُعلىُُ

ُ.(5)الماليةُمنُالحكومةُيجبُعليهاُاتباعُتعليماتُوانظمةُوزارةُالمعارفالمدارسُاالهليةُفأصبحتُكلُمدرسةُترغبُبالحصولُعلىُالمنحُُ
ماليتهاُمنُالعراقيينُاوُمنُالعراقيينُوالحكومة,ُوالُيجوزُلهاُقبولُاعاناتُمنُمصادرُاجنبيةُاالُبموافقةُوزارةُالمدارسُاالهليةُُتستمدُُ

المعارفُوتشترطُالوزارةُلغرضُتأسيسُايةُمدرسةُاهليةُاوُاجنبيةُالحصولُُُُهيئاتُرسميةُلوزارةُُفيتمُمناالشرافُعليهاُُاماُُالمعارفُآنذاك.ُُ
وتامينًاُمنُوزارةُالمعارفُلتنفيذُالمتطلباتُمنُقبلُالمدارسُاالهليةُفقدُالزمتهمُباستخدامُالمعلمينُالذينُُُُعلىُاجازةُخطيةُمنُالوزارة.ُُمقدماًُ

الجغرافيةُواللغةُالعربيةُوالدروسُالوطنيةُوحسبُمنهجُالوزارة,ُعلىُانُتدفعُالمدارسُُتعينهمُاوُتعيرهمُوزارةُالمعارفُلتدريسُمادةُالتاريخُُو
مةُرواتبهم,ُاماُمديرهاُومعلموهاُاالخرونُفالُيتمُتعينهمُاالُبموافقةُوزارةُالمعارف,ُكماُخضعتُاالمتحاناتُفيُالمدارسُاالهليةُالىُانظ

هادةُخريجّيها.ُولوزارةُالمعارفُايضًاُانُتمنحُمنحةُماليةُللمدارسُاالهليةُحسبُُالوزارةُايضًاُللحصولُعلىُاعترافُوزارةُالمعارفُبش
ُُالزيادةُفيُاعدادُالطلبةُوعددُالصفوفُومستوىُالتدريسُواعدادُالمعلمين,ُفضاًلُعنُنسبةُاالشتراكُوالنجاحُفيُاالمتحاناتُالعامة.ُجدير

اعتمدُالباحثُعلىُمجموعةُمنُالمصادرُوابرزهاُالوثائقُالعراقيةُغيرُالمنشورةُ.(6ُ)1958ُُبالذكرُانُذلكُالقانونُظلُمعمواًلُبهُحتىُعامُُ
تيُُمثلُملفاتُالبالطُالملكيُومقرراتُمجلسُالوزراءُوملفاتُوزارةُالمعارف,ُكماُاعتمدناُعلىُالسجالتُالحكوميةُومنهاُالتقاريرُالسنويةُال
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الشخصياتُالذينُدرسواُفيُتلكُالمدرسة,ُواخيرًاُوليسُاخرًاُالموقعُُُُتصدرُعنُوزارةُالمعارف.ُفضالُعن,ُالمقابالتُالشخصيةُلبعض
ُااللكترونيُالخاصُبالوقفُالمسيحي.

 التأسيس والتسمية:  -:المحور االول
 تأسيسها:  -1

المنتمينُُالكاثوليكياتُالفرنسياتُمجموعةُمنُالراهباتُيذكرُالبعضُان,ُاذ1920ُُالىُعامُُتأسيسُ"ُثانويةُراهباتُالتقدمةُ"ُترجعُجذور
وهنالكُمنُيذكرُانهمُجاءواُلمساعدةُُُُ,الىُالعراقُللعملُمجاناًُقدمنُُُُ,ُ(7ُ)"جمعيةُاخواتُالمحبةُالدومنيكياتُلتقدمةُالعذراءُالقديسةالىُ"ُُ

انهمُجاءواُلمساعدةُالعراقُفيُمكافحةُمرضُالطاعونُُ(ُ,ُوهنالكُمنُيذكر1918ُُُ-1914العراقيينُبعدُنهايةُالحربُالعالميةُاالولىُ)
لمُيكنُلهنُمأوىُللسكنُواالستقرارُفيهُُُُهباتُالبقاءُفيُالعراق,ُوبماُانهقررتُالرُاُُالذيُكانُمنتشرًاُفيُبغدادُحينها,ُوبعدُانُانتهتُمهمتهم

.ُفاستجابُالملكُفيصلُاالولُوقررُاعطائهنُبات"لبنائهاُ"ديرُللراهقامواُبتقديمُطلبُالىُالملكُفيصلُاالولُلتخصيصُقطعةُارضُلهنُُ
فيُمدينةُبغدادُعلىُجانبُالرصافةُوبالقربُُُُتلكُُقطعةُاالرضُُكانُموقعُوُُابانُمرضُالطاعوُنقطعةُارضُتكريمًاُلجهودهنُفيُالعراقُُ

ُُ.(9ُ)يسُوالماشيةُآنذاكُ.ُويذكرُانُتلكُاالرضُكانتُعبارةُعنُمرعىُللجوام(8ُ)ُمقابلُ)ساحةُالتحرير(ُحالياًُُمنُضفافُنهرُدجلُة
صلُاالولُمشروعُبناءُديرُمنُقبلُُعرضتُمجموعةُمنُالراهباتُالفرنسياتُعلىُالملكُفي,1920ُُُُفيُعامُُانهُُ,ُُالثالثُفيذكرُُيأُرالُُاما

بإهداءُقطعةُمنُارضُُفقدُتبرعُُ,ُُ(10)لحاجُعبدالرحمنُاالورفليوبماُانُاالرضُكانتُملكًاُلفوافقُالملكُعلىُالفور,ُُُُ,المحبةجمعيةُاخواتُُ
,ُفيُعكدُالنصارىُفيُ)الشورجةُحاليا(.ُواطلقُعلىُالديرُاسم1887ُُُُفتمُبناءُالديرُعلىُغرارُديرُاخرُتمُبناؤهُعامُُُُ(11ُ)بستانهُللجمعية

لناسُدونُالتمييزُبينهمُعلىُاساسُُ"ديرُراهباتُالتقدمة"ُوالذيُتمُبناؤهُبجهودُالجمعيةُالتيُتعنىُباألمورُالصحيةُوالثقافيةُوالتربويةُلعمومُا
ُ,,ُمنُقبلُاحدىُالشركاتُالفرنسية1920ُُمنذُعامُُُُالديرمهماُيكنُمنُامر,ُقامتُتلكُالراهباتُببناءُُ.(12)ُُالدينُاوُالمذهبُاوُالطائفة

جوزيف,ُمكلفةُمنُالجمعيةُبمتابعةُالبناء,ُوكانُالديرُفيُبادئُاالمرُمكونًاُمنُسردابُوبنايتينُذاتُطابقُاالولىُللديرُُُُوكانتُالماسيرة
اطلقُُوالثانيةُللميتم,ُاماُالسردابُفكانُلمعيشةُالراهباتُوسكناهمُثمُتحولُالسردابُالىُمسرحُللطالباتُبعدُاضافةُابنيةُجديدةُآنذاك,ُوقدُُ

تىُلمُتتوقفُالجمعيةُوالراهباتُعنُاالستمرارُفيُاضافةُاالبنيةُمُوُ.(13)"ديرُراهباتُالتقدمة"ُالذيُتمُبناؤهُبجهودُالجمعيُةُعلىُالديرُاسم
,ُوكانتُتقتصر1925ُُُُالمدرسةُباسمُ"مدرسةُراهباتُالتقدمة"ُعامُُُُتمكنُمنُانهاءُالبنايةُاالولىُوافتتاحُُحتىُُماُتوفرتُلهمُاالموالُالالزمة

ُُمدرسةُالراهباُتُُانُتاريخُتأسيسُُتذكرُُوثيقةُصادرةُمنُوزارةُالمعارفُُالُباسُانُنشيرُالىُان.(14ُ)ُُالروضةُوالدراسةُاالبتدائيةقسمينُُُُعلى
بعدُالنجاحُالذيُُعلىُايةُحال,ُُ.(15ُ)1925ُُُُ,ُاالُانُاالعترافُبهاُكمدرسةُوممارستهاُعملهاُمنُقبلُالراهباتُكانُعام1921ُُكانُعامُُ

أضيفتُإليهاُمرحلتانُالمتوسطُواإلعداديُوأصبحتُثانويةُمتكاملةُضمتُالمراحلُالدراسةُُُُووجودُوفرةُماليةُلدىُالجمعيةُُحققتهُالمدرسة
 .(17)" ثانوية راهبات التقدمةُباسمُ"وعرفتُُ(16)1928تشرينُاألول4ُُكافةُفيُُ

 تسميتها: -2
"ُالىُانُالمؤسسينُلهذهُالمدرسةُهمُمجموعةُمنُالراهباتُالمسيحياتُوتحديدًاُالراهباتُُُراهبات التقدمةيعودُسببُتسميةُالمدرسةُبـُ"ُُ

.ُوكانُُ(18)"ُُجمعية اخوات اخوان المحبة الدومنيكان لتقدمة عذراء القديسةاسمهاُ"ُُُُجمعيةُخاُصُُينتمينُالىالفرنسيات,ُاذُكانتُالراهباتُُ
",ُثمُتحولُاسمهاُبعدُتحولُالديرُُدير راهبات التقدمة,ُوقدُاطلقُعلىُالديرُالذيُشيدُاولُاالمرُاسمُ"ُُُ(19)ُُ(S+Dشعارُتلكُالجمعيةُهوُ)

"ُوظلُهكذاُحتىُُُُثانوية راهبات التقدمةالىُ"1928ُُُ"ُوفيُعامُُمدرسة راهبات التقدمة,ُتحتُاسمُ"1925ُُالىُمدرسةُوتحديدًاُفيُعامُ
ُُ.(20)"ُحتىُيومناُهذاُُثانوية العقيدة للبناتسمهاُالىُ"ُ,ُليتغيرُبعدُذلكُا1974ُقرارُالتأميمُعامُُ

 :وتصميمها بنائها -:لمحور الثانيا
تطلُبنايةُثانويةُراهباتُالتقدمةُعلىُنهرُدجلةُفيُمحلةُ"رأسُالقرية"ُفيُالبابُالشرقيُ)ساحةُالتحريرُحاليا(,ُتميزتُبموقعهاُالجميلُ

وكانُالديرُفيُبادئُاالمرُمكونًاُمنُسردابُوبنايتينُذاتُطابقُواحدُلكلُمنهما,ُاالولىُعلىُالشارعُُُ.(21ُ)وسعةُمساحتهاُوصفوفهاُالرحبة
هباتُُالمؤديُالىُجسرُالجمهوريةُوالثانيةُخلفها,ُاذُاصبحتُالبنايةُاالولىُللدير,ُوالثانيةُللميتم,ُاماُالسردابُفكانُمشغواًلُلمعيشةُالرُا

,ُوبعد1921ُُُُخاللُعامُُُوُُ.ُُ(22)عدُالىُمسرحُبعدماُبنيتُغرفُلمعيشةُالراهباتُفيُالطابقُالعلوُيوسكناهمُ,ُثمُتحولُالسردابُفيماُب
توفرُاالموالُالالزمةُاضيفتُطابقُثانُللبنايتين,ُواستمرُالحالُفيُاضافةُاالبنيةُالجديدةُللمدرسة,ُوالتيُاشتملتُعلىُروضةُومدرسةُ

,ُوتلكُالمساحةُفيهاُاكثرُُاًُمتُر3500ُُُالموقعُتقريباًُتبلغُمساحةُبنايةُ.ُُ(23ُ)واالعدادي(ُفيماُبعدُكماُذكرناُمسبقاًُابتدائيةُوالثانويُ)المتوسطُ
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ُُ(24ُ)منُمدرسةُحالياًُ التقدمةُف. ,ُاضافةُالىُُفيُالوقتُالحاضرُُ(ُمختبرات5(ُصفًاُدراسيًاُو)20علىُ)ُُتهاتحتويُبناياماُثانويةُراهباتُ
بينُرفوفهاُمجموعةُمنُالكتبُالعلميةُواألدبية،ُغالبيتهاُباللغةُالفرنسية،ُفضاًلُعنُالكتبُالمصنفةُباللغتينُالعربيةُُضمتُُُُالتيُُالمكتبة

علىُشكلُالبناءُالطابعُالكنسيُذوُالنكهةُالبغدادية,ُُُُيغلب(.25واإلنكليزية،ُوكانتُفيُمتناولُأيديُالطالباتُوأعضاءُالكادرُالتدريسي)
ذةُوالمخططةُهيُشركةُفرنسية.ُاذُيتكونُالبناءُمنُاقواسُصغيرةُتستندُعلىُاعمدةُاسطوانيةُصغيرةُالقطر,ُيبرزُفيُُرغمُانُالشركةُالمنف

تيُوسطهاُ)الصليب(ُبأبسطُاشكالهُوالبناءُمعمولُباآلجرُالمعروفُبالطابوق,ُوالجص,ُوهذاُالبناءُهوُللواجهةُاالماميةُللطابقينُوخلفهماُتأ
ومنُالمالحظُانُسمكُُُُ.ءُمربعُالشكلُمنقوصُالضلعُتتوسطهُساحةُ)حديقة(ُتستخدمُلمختلفُالنشاطاتُالطالبيةالصفوفُالدراسية.ُوالبنا

اوُللخزن,ُاماُارتفاعُُالتيُتستخدمُللنشراتُالجداريةُُُُ(26),ُوفيهُعددُمنُالروازينبناياتُالقديمةُيقتربُمنُنصفُمترالجدرانُفيُعمومُال
منُالمفيدُانُنذكرُُ.(27ُ)السقفُفهوُفيُعمومُالبنايةُيربوُعلىُاربعةُامتارُوهوُمعقودُبالطابوقُومسلحُبحديدُالشيلمانُوخاليُمنُايةُنقوش

:ُ"ُُماُنصهبعضُالمعلوماتُالخاصةُبالمدرسة,ُاذُذكرُُفيهُُُُيصف,1925ُُُُتقريرُصادرُمنُالمفتشُالعامُلوزارةُالمعارفُعامُُُُهنا,ُان
, في محلة الباب الشرقي والبناية فخمة وهي ملك صرف للطائفة وفيها اجنحة ثالث, الميتم  1925راهبات التقدمة عام  ثانويةتأسست 

ان بناية المدرسة احتوت ثمُيبينُمفتشُالمعارفُفيُالتقريرُالى:"ُُ."ُوالثانوي, وتفصلها ساحات لعب وحدائق الروضة والقسم االبتدائيو 
( 150)  , ما مقداره1945على اقسام داخلية للبنات مقابل بعض االجور, وعلى سبيل المثال كانت اجور القسم الداخلي في المدرسة عام  

منُالمفيدُانُنشير,ُُ.ُُ(28ُ)ُُ"  ( ديناراً 18دراسة الثانوية )واجور ال   ( دينارًا ,16دينار سنويًا, اما اجور الدراسة للمرحلة المتوسطة فهي )
,ُووجهُُجديدةُُ,ُبتقديمُطلبُاجازةُبناءُمدرسةُابتدائية(29),ُقامتُالراهبةُمارياُدوالُكروا1940كانونُالثانيُُُُالحاديُعشرُمنُُفيالىُانهُُ

ُُُ.(30ُ)الطلبُالىُوزارةُالمعارفُالتيُاعطتُبدورهاُالموافقة
 : االداري للمدرسة ونشاطاتها الواقع  -:الثالثالمحور 

 الواقع االداري :   -1
وتدرسُفيهاُالمناهجُالرسميةُالتيُتدرسُفيُالمدارسُالحكوميةُمعُالىُشروطُوالتزاماتُوزارةُالمعارف,ُُراهباتُالتقدمةُ"ُُُُثانوية"ُُُُخضعت

بعدُحصولهاُعلىُالموافقةُالرسميةُللمسيحياتُالديانةُالمسيحيةُدرسُواللغةُاإلنكليزية،ُُووالموسيقىُاضافةُبعضُالموادُمثلُاللغةُالفرنسيةُ
ُُبلُغ1926ُُ-1925للعامُالدراسيُاالولُُُُالمدرسةنُعددُطالباتُُويذكرُتقريرُصادرُعنُوزارةُالمعارفُالىُُا.ُُ(31ُ)منُقبلُوزارةُالمعارف

المدرسةُبعدُُُمعلماتُُتعطيكانتُُتشكلُطالباتُالمدرسةُمنذُبدايةُتأسيسهاُخليطُمتنوعُمنُالطالبات,ُُعلىُايةُحال,ُُُُ.(32ُ)طالبةُُ(25)
,ُوللطالباتُزيُموحدُففيُالشتاءُيرتدينُالمالبسُالسوداء,ُاماُفيُالصيفُفيرتدينُ(33)نهايةُالدوامُدروسًاُاضافيةُلمنُيرغبُمنُالطالبات

لجنسيةُمسيحيةُحاصلةُعلىُشهادةُاوهيُراهبةُُ,ُُ(35)والمديرةُهيُالمسؤولةُعنُادارةُالمدرسةُواسمهاُجانُمادلينُُ.(34ُ)المالبسُالبيضاء
كانتُثانويةُراهباتُالتقدمةُكبقيةُالمدارسُاالهليةُتحصلُُُُ.(36ُ)فرنساُُجامعةُُالعراقية,ُوحاصلةُعلىُشهادةُالدبلومُفيُالعلومُالرياضيةُفي

ُُعاُمالُُالمثال,ُففيويحددُمقدارهاُحسبُاعدادُالطلبةُوالمستوىُالعلميُونسبةُالنجاح,ُوعلىُسبيلُُُُعلىُمنحةُماليةُسنويةُمنُوزارةُالمعارف,
,ُبلغُمقدارُالمنحةُالمالية1947ُُُُُ-1946وفيُالعامُالدراسيُُُُ.(37ُ)(ُدينارُسنويًا100ُُماُمقدارهُ),ُبلغتُالمنحة1926ُُُُُُ-1925ُُالدراسي

بدايةُُُُبالذكر,ُانهُفيمنُالجديرُُ.(39)(ُدينار300بلغتُالمنحةُ)1958ُُ-1957,ُوفيُالعامُالدراسيُُ(38)(ُدينار75ُُللمدرسةُماُمقدارهُ)ُُ
ُالتقدمةُُتأسيس ُبُُثانويةُراهبات ُثمُجاءت ُفقط, ُالمسيحيات ُالمعلماتُمن ُبسنواتُعدةُمعلماتُمسلماتكانتُجميع ُذلك خصصتُُُُكماُُ.(40)عد

فرُلنقلُمنُنوعُ"ُبدفوردُ"ُمصبوغةُباللونُاالُصُُادارةُالمدرسةُباصاتُلنقلُالطالباتُمنُجميعُمناطقُبغدادُبواسطةُباصاتُصفراءُاللوُن
وجدناُمنُالضروريُاالشارةُالى,ُانُهنالكُبعضُالمدرساتُفيُ.(41)التقدمة"ُُمكتوبُعليهاُ"مدارسُراهباتُُُُالطالباتُمنُوالىُالمدرسة

منُالمفتشُالعامُلوزارةُالمعارفُاحدُالتقاريرُالصادرةُُُُالمدرسةُالُيملكنُشهادةُعاليةُوربماُاقتصرتُعلىُشهادةُاالعداديةُوهوُماُوضحُه
لمُتكنُلديهنُشهاداتُدراسيةُومعُذلكُتمُابقائهنُفيُالتدريس,ُنظرًاُُُُثانويةُراهباتُالتقدمةانُهنالكُبعضُالمعلماتُفيُُمنُُ,1942ُُُُعامُُ

التقريرُانُالطالباتُُ.ُكماُبينُفيُُالمتوسطميُللمدرسةُيقربُمنُتقديرُُإلخالصهنُوخبرتهنُفيُالتدريس,ُوكانُالتدريسُوالمستوىُالعل
انُبعضُالمعلماتُيدرسنُاكثرُمنُمرحلةُوهوُيؤثرُُُُ.ُوجاءُفيُالتقرير,(42ُ)يعانينُمنُضعفُفيُمادةُاللغةُالعربيةُوالتاريخُبشكلُنسبي

ُل العلميُ المستوىُ المدرسةُبضرورةُرفعُ ادارةُ الىُ العامُطلبًاُ المفتشُ ثمُوجهُ للمدرسة,ُ العلميُ المستوىُ نتاجُ لطالباتُبشكلُسلبيُعلىُ
فيُالواقع,ُانُذلكُالكالمُلمُيكنُليشملُجميعُُُ.(43ُ)والمعلمات,ُكماُطالبُبتعيينُمعلماتُحاصالتُعلىُشهادةُاالعداديةُعلىُاالقل
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توضحُشهاداتُُُمنُوزارةُالمعارفُنفسهاُُصادرةُُثائقيحملنُشهادةُاكاديمية,ُالنُُوُُالمعلماتُفيُالمدرسةُوربماُالبعضُالقليلُمنهنُال
ُ:ُ(44ُ)ُ(1فيُالمدرسة,ُكماُفيُالجدولُرقمُ)ُالمعلمات

ُالدروسُالديانةُالجنسيُةُالتحصيلُالدراسُيُاالسُمُُت

الرسمُُ-الديانةُالمسيحيةُمسيحيُةُعراقيُةُدبلومُعاليُرياضياتُجانُمادليُن1ُ
ُواألشغالُاليدوية

ُالرياضياتُ-الديانةُالمسيحيةُُمسيحيُةُفرنسيةُدبلومُعاليُانكليزُيُدومنيكيُا2ُ

اللغةُُ-الموسيقىُوالنشيدُُمسيحيُةُامريكيُةُدبلومُعالُيُجوزيف3ُ
ُاإلنكليزيُة

ُُمسيحيُةُفرنسيةُدبلومُعالُيُدانتوُن4ُ
ُالروضة-اللغةُاالنكليزيةُُمسيحيُةُبريطانيُةُاختصاصُفيُالموسيقُىُروزُانطوان5ُ

ُالطبيعياتُ-اللغةُالعربيةُمسيحيُةُلبنانيةُكليةُبيروُتُانجيلُكولنكياُنُ

سلمىُالياسُُ
ُاللغةُالفرنسيةُمسيحيُةُعراقيُةُدراسةُأجنبيةُراهي

ُاللغةُالعربيةُمسلمُةُعراقيُةُليسانسُكليةُاآلداُبُنبيهةُعبدالسالُمُ

سعادُجميلُُُ
ُالخورُي

ُالرياضياتُ-الدينُمسيحيُةُعراقيُةُليسانسُكليةُالحقوُق

ُموسيقىُوفنوُنُمسيحيُةُبريطانيُةُاختصاصُفيُالموسيقُىُغابريُل6ُ
ُ___ُمسيحيُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُايلياُيعقوب7ُ
ُ___ُمسيحيُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُحناُطوبيا8ُ
ُ___ُمسيحيُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُفيصلُخضُر9ُ

ُاالجتماعياُتُمسيحيُةُعراقيُةُليسانسُكليةُاآلداُبُجانتُسامرُتوماُ
ُاللغةُالعربيةُوالحساُبُمسيحيُةُعراقيُةُإعداديةُسارةُيوسُفُ

ُُ–الحسابُُ–اللغةُالعربيةُُمسيحيُةُعراقيُةُإعداديةُأميرةُعزيزُنعوُمُ
ُالديانةُالسيحيُة

ُُُُُ___ُ
ُالرياضياتُمسيحيُعراقُيُدارُالمعلمينُالعاليُةُداودُنعوشُ
ُالطبيعياتُمسيحيُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُخديجةُنعوُش10ُ
ُ___ُمسلمُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُالطالبانيطعمة11ُُ
ُ___ُمسلمُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُبتولُالهنداوُي12ُ
ُاللغةُالعربيةُمسلمُةُعراقيُةُدارُالمعلمينُالعليُاُناهدةُاميُن13ُ
ُعلومُعامةُمسيحيُعراقيُةُكليةُالطُبُغانمُطويل14ُ
ُالطبيعياتُمسيحيُعراقُيُدارُالمعلمينُالعاليُةُنجيبُخضُرُ

فيصلُعزيزُُ
ُاالجتماعياُتُمسيحيُعراقُيُدارُالمعلمينُالعاليُةُدقان

ُالطبيعياتُمسيحيُعراقُيُدارُالمعلمينُالعاليُةُساميُسفُرُ
ذلكُماُُعلىُماُيبدواُانُهنالكُخطأُاوُسوءُتقديرُمنُقبلُمفتشُالوزارةُحينُذكرُانُالمستوىُالعلميُللمدرسةُلمُيكنُجيدًا,ُوالدليلُعلىُ

اعتادتُإدارةُالثانويةُعلىُنظامُاستعارةُالخدماتُالتدريسيةُللمدرسينُوالمدرساتُعلىُالمالكُالتدريسيُالدائمُُتوضحُلناُمنُالجدولُاعاله.
المعارف وزارةُ كتابُ بموجبُ الوزراءُ مجلسُ موافقةُ حصولُ بعدُ عديدة،ُ دراسيةُ لسنواتُ ُُ(45)للثانويةُ .ُُ لميعة الشاعرةُ بينهمُ عباسُنذكرُ
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الُباسُانُنوضحُهنا,ُومنُخاللُالجدولُرقمُُ.(47)،ُاألساتذةُيوسفُسمعانُ،ُفازعُالعاني،ُفاضلُعباسُالحسنيُوساميُسفرُُ(46ُ)عمارة
ُ.(48)(ُاعدادُالصفوفُوعددُالمدرساتُاضافةُالىُعددُالطالباتُفيُكلُصفُحسبُالعامُالدراسيُالمذكور1)

1944ُ-1943العامُالدراسيُ
عددُُ

ُالصفوُف
ُعددُالمدرساتُعددُالشعب

عددُالصفُُ
ُاالول

عددُالصفُُ
ُالثاني

عددُالصفُُ
ُالثالث

ُالمجموع

3ُ-ُ5ُ32ُ16ُ17ُ65ُ
1946ُ-1945العامُالدراسيُ

عددُُ
ُالصفوُف

ُعددُالمدرساتُعددُالشعب
عددُالصفُُ

ُاالول
عددُالصفُُ

ُالثاني
عددُالصفُُ

ُالثالث
ُالمجموع

3ُ-ُ7ُ30ُ20ُ24ُ74ُ
،ُوجميعهنُتُمنُراهباتُالتقدمةُالدومنيكيات،ُتكونتُالهيئةُالتدريسيةُللثانويةُمنُستُمدرساتُأجنبيُا1952ُ-1951ُُالدراسيالعامُُفيُُ

دومنيكاُالتيُتقومُبتدريسُاللغةُُ)يعطيَنُالدروسُمجانًاُدونُأنُيتقاضيَنُالرواتبُالشهريةُوقدُتألفُمنهّنُثالثُراهباتُفرنسياتُوهنُكاآلتي:ُُ
ُالمسيحيةُواللغةُالفرنسيالفرنسية،ُوفُر ُالتيُتقومُبتدريسُالديانة ةُانشوازُالتيُتقومُبتدريسُاللغةُالفرنسيةُوالرسمُواألشغالُاليدوية،ُوماريُمادلين

ُالم ُبتدريب ُتقوم ُالتي ُالبريطانية ُالجامعة ُالموسيقيةُمن ُبالدراسات ُاإلنكليزيةُكابريلُوالمتخصصة ُاإلنكليزية،ُوالراهبة يدُواللغةُُوسيقىُوالنشواللغة
عارتهمُإدارةُالثانويةُمنُسائرُالمدارسُالحكوميةُست،ُكماُتألفتُالهيئةُالتدريسيةُللقسمُالثانويُمنُالمحاضرينُوالمحاضراتُالذينُأاإلنكليزية(

مهمُمنُخريجيُُمحاضرًاُومحاضرة،ُوكانُمعظُُُ(11)الرسمية،ُلتدريسُالموادُالدراسيةُاألخرىُ،ُوقدُبلغُعددهمُفيُالسنةُالدراسيةُالمذكورةُُ
المحاضرُروفائيلُبابوُأسحقُمدرسُاللغةُالعربيةُمنُثانويةُالرصافةُالمركزية،ُ)دارُالمعلمينُالعالية،ُوكانُمنُبينُأعضاءُالكادرُالتدريسيُُ

الواقع,ُاشارت.(49)(ومدرسُالرياضياتُأوهانُركوُوهوُأحدُخريجيُالجامعةُالفرنسيةُمنُمدرسةُمتوسطةُالرشيد تقاريرُمفتشيةُوزارةُُُفيُ
،ُاذُكانُعددُطالباتُفيُالمواضيعُاألساسيةُجيدةُجداًُُُالسابقةُتبينُأنُالمستوىُالعلميُللصفوفُالدراسةُاالبتدائيةُُلألعوامُالدراسيةالمعارفُُ

(ُطالبة61ُُالبةُوُ)(ُط81(ُطالبةُغالبيتهنُمنُالمسيحياتُاللواتيُبلغُعددهنُ)147،ُقدُبلغُ)1951ُُ-1950ُُالعامُالدراسُيالثانويةُفيُُ
(9ُُ(ُطالبةُبفرعهاُالعلميُألداءُاالمتحاناتُالوزاريةُالعامةُوقدُنجحُمنهنُ)23.ُوقدُقدمتُإدارةُالثانويةُ)(50ُ)مسلمة،ُوخمسُطالباتُيهوديات

،ُوقدُنجحُُالعامةطُفيُاالمتحاناتُالوزاريةُُ(ُطالبةُفيُالقسمُالمتوس29(ُ،ُكماُاشتركتُ)ُ%39,13طالبات،ُوكانتُنسبةُالنجاحُالمتحققةُ)
حققتُالمدرسةُبقسمهاُاالبتدائيُنسبُالنجاحُالعاليةُفيُاالمتحاناتُالوزاريةُُُوُُ.(51ُ)(%79(ُطالبةُ،ُوكانتُنسبةُالنجاحُالمتحققةُُ)23منهّن)

عامة،ُوكانتُنسبةُ(ُطالبةُألداءُاالمتحاناتُالوزاريةُال27)1954ُُ-1953العامة،ُفعلىُسبيلُالمثالُقدمتُإدارةُالمدرسةُفيُالسنةُالدراسيةُُ
بحقُثانويةُراهباتُالتقدمة,ُقبلُانُُُُ,اجدُمنُالمناسبُانُاسجلُهناُكلمًةُللشاعرةُالعراقيةُلميعةُعباسُعمارة.(52ُ)(%100النجاحُالمتحققةُ)

الفرنسية واالنكليزية واالخالق اتمنى لو درست ابنتي الوحيدة في تلك المدرسة التي تعلم  تصبحُاحدىُالمدرساتُفيها,ُاذُتذكرُماُنصه:"ُُ
,ُانُهنالكُعددُمنُالمدرسين1958ُُُ-1957يشيرُالتقريرُالسنويُالصادرُمنُوزارةُالمعارفُللعامُالدراسيُ.(53)"ُُواالصول والتربية الراقية

عددهمُ) بلغُ المدرسةُ فيُ المدرساتُ)15الذكورُ بلغُعددُ فبلغ14ُُ(ُمدرسًا,ُفيُحينُ الطالباتُ اماُعددُ للدراسة227ُُ)(ُمدرسة,ُ (ُطالبةُ
للمرحلةُاالعداديةُبلغُفيُالصفُالرابعُبفرعيهُالعلميُواالدبي1958ُُُُُ-1957المتوسطة.ُجديرُبالذكر,ُانُاعدادُالطالباتُفيُالعامُالدراسيُُ

الالتيُشاركنُفيُامتحاناتُُُ.ُوالشيءُبالشيءُيذكر,ُانُعددُالطالباتُُ(ُطالبة49(,ُاماُعددُطالباتُالصفُالخامسُلكالُالفرعينُفبلغُُ)38)
استمرتُادارةُالمدرسةُ.(54ُ)1958ُُ-1957للعامُالدراسيُُُُ%100راهباتُالتقدمةُحققنُنسبةُنجاحُُُُلصفُالرابعُوالخامسُاعداديُلثانويةا

ُُ(57ُ)جانُمادلينُُوتحتُادارةُالراهبةُُ.(56),ُالىُالجمعيةُالمسيحية(55)1958ُُوتابعيتهاُحتىُعامُُ المدرسةُبطابعهاُالديني،ُإذُُاتسمتُُ,ُكما
القائمونُعليها الدينيةُوالتهذيبية.ُُحرصُ النواحيُ العلميةُوالتثقيفيةفضاًلُعنُُعلىُ اهتماماتهاُ التقدمةُُُ,ُ الحالُفيُمدارسُراهباتُ كماُهوُ

إذُأكدتُبموجبهُعلىُالمحافظةُُاألخرىُفيُبغداد،ُكماُوألزمتُإدارةُالثانويةُالطالباتُبتطبيقُالنظامُالسائدُفيُالمدرسةُوعدمُاإلخاللُبه،ُُ
حرصتُإدارةُالثانويةُعلىُصحةُالطالباتُُالعنايةُالخاصةُبهندامهنُوحشمتهن.ُفيُالوقتُنفسهُُعلىُالدوام،ُوااللتزامُبالزيُالموحدُللطالباتُُو

انماُكانُهنالكُُُُالطالباتُلمُتقتصرُعلىُديانةُواحدةمنُالمفيدُانُنذكرُهنا,ُانُدياناتُُ.(58)وراحتهنُوتهيئةُاألجواءُالدراسيةُالمالئمةُلهنُّ
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(ُيوضح2ُُراهباتُالتقدمةُوللعراقُبشكلُعامُآنذاك,ُوالجدولُرقمُُ)ُُثانويةوُماُيعطيُتصورُجميلُومميزُلتنوعُكبيرُبالنسبةُللطالباتُوه
ُ:(59ُ)يانتهنُوجنسيتهنُلبعضُالسنواتاعدادُالطالباتُود

ُالعدُدُالصُفُالسنةُالدراسيُة
الطالباتُ
ُالمسلمات

الطالباتُ
ُالمسيحياُت

الطالباتُ
ُاليهودياُت

ُالجنسية

1941-1942ُ
ُاالول

ُالثانيُ
99ُ
67ُ

14ُ
15ُ

80ُ
50ُ

5ُ
2ُ

ُعراقياُت

ُعراقياُت224ُ30ُ175ُ19ُُجميعُالمراحل1943-1944ُ

ُعراقياُت150ُ27ُ42ُ81ُُجميعُالمراحل1947-1948ُ

151ُ35ُ45ُ71ُُجميعُالمراحل1950-1951ُ
ُعراقياتُهندياُت

لبنانياتُ
ُبريطانياُت

الوارداتُوالمصروفاتُُ الماليةُللمدرسةُوعلىُسبيلُالمثالُ والُباسُانُنعطيُتصورُبسيطُلبعضُالسنواتُالدراسيةُفيماُيتعلقُباألمورُ
ُ(ُ:3الخاصةُبالمدرسة,ُكماُمبينُفيُالجدولُرقمُُ)

ُالمصروفاُتُالوارداتُالسنةُالدراسيُة

1941-1942ُ

ُنوعُالصرُفُالمبلغُبالدينارُنوعُالوارُدُالمبلغُبالدينار
ُرواتب4275ُُاجورُمدرسيُة64000ُ
ُلوازمُمدرسيُة11750ُُبيعُلوازمُمدرسيُة3800ُ

_____ُ_____ُ

ُاجرةُالماء1800ُ
ُايجارُالمدرسُة135ُ

ُمساعدةُفقراء6ُ
ُرواتبُالمصلحُة30ُ

1942-1943ُ
ُرواتب192500ُُاجورُمدرسيُة197460ُ

ُمصاريفُبيتيُة70ُُمشغلُالراهباُت165ُ

1943-1944ُ
ُرواتب463ُُاجورُمدرسيُة468ُ
ُمصاريفُبيتيُة70ُُمساعدةُالجمعية65ُ

1944-1945ُ
ُ____ُ____ُخياطة700ُ

ُمصاريفُبيتيُة1800ُُاجورُمدرسيُة3700ُ
ُ(60ُ)مصاريفُبيتية3900ُُدروسُخصوصيُة1220ُ

نذكرُمنهنُعلىُُُُالمفيدُانُنذكرُبعضُالطالباتُالمتخرجاتُمنُالمدرسةُوالتيُشغلتُموقعًاُمتميزًاُفيُالمجتمعُالعراقيرأيناُانهُمنُُكماُُ
الجامعةُُ فيُ الفيزياءُ استاذةُ رسام,ُ ميُ بغدادُ جامعةُ فيُ االنكليزيةُ اللغةُ استاذةُ حديد,ُ زهاُ المعماريةُ الحصر)المهندسةُ الُ المثالُ سبيلُ
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الصحافيةُوالروائيةُالمشهورةُانعامُكججي,ُاالديبةُوالشاعرةُناصرةُالسعدون,ُوغيرهنُممنُتبؤانُمناصبُرفيعةُالمستنصريةُنجلهُبيرسي,ُُ
ُ.ُ(61ُ)ُفيُكافةُالمجاالت(

احتوتُثانويةُراهباتُالتقدمةُعلىُنشاطاتُمتعددةُكانتُفيُوقتهاُانموذجًاُرائعًاُعلىُمستوىُمدارسُالعراقُ  المدرسية :  نشطتهاا  -2
سيماُمدارسُاالناث.ُاذُاحتوتُعلىُمختبراتُدراسية,ُومالعبُوساحاتُإلقامةُاالحتفاالتُالمدرسيةُوالنشاطاتُالطالبية,ُاضفُالىُذلكُُ

يحتويُالقسمُالداخليُعلىُحديقةُوبعضُااللعابُالرياضيةُوالترفيهيةُلطالباتُُُ.(62ُ)جنبيات,ُومطعموجودُقسمُداخليُتسكنُفيهُالطالباتُاال
ُالمتخُر ُللطالبات ُموحد ُالموسيقىُوالغناءُوارتداءُزي ُيتمُخاللهاُعزف ُكلُعام ُالمتخرجات ُللطالبات ُتخرج ُتقامُحفلة ُالداخلي,ُوكانت جاتُالقسم

لمُتكنُثانويةُراهباتُالتقدمةُبعيدةُعنُاالجواءُاالجتماعيةُخارجُالمدرسة,ُاذُقامتُادارةُالمدرسةُوبمشاركةُالطالباتُ.(63)والتقاطُالصور
.ُالىُجانبُذلكُكله,ُشاركتُطالباتُثانويةُراهباتُالتقدمةُفيُالعديدُمنُالمهرجاتُ(65ُ)1950ُُوذلكُعامُُُُ(64)بحفلُتشييعُالملكةُعاليةُُ

ُُُُ(66)اك,ُومنهاُالمهرجانُالذيُحضرهُالملكُفيصلُالثانيالرسميةُالتيُتقامُآنذ 1951ُُفيُساحةُالكشافةُبمناسبةُتتويجُالملكُعامُُُُ
راهباتُالتقدمةُالدومنيكياتُعلىُتعليمُالطالباتُالجوانبُالعمليةُفيُالحياةُوالخاصةُبتدبيرُالمنزلُوالخياطةُوالتطريز،ُثانويةُحرصتُ.(67)

المدرسةُتعملُعلىُُكماُكانتُإدارةُُُُ,(68)الخاصةُمنهنُبتعليمهنُالرسمُوالموسيقىُوالعزفُعلىُالبيانوُورقصُالباليةوشجعتُذواتُالمواهبُُ
الثانويةُُطالباتتشجيعُُ البريطانيةُللحصولُعلىُُُُالصفوفُ العالميةُالتيُكانتُتقامُفيُجامعةُكمبرجُ الكفاءةُ المتفوقاتُألداءُامتحاناتُ

يُإحدىُالتقاريرُالخاصةُلمفتشيةُالمدارسُاألهليةُواألجنبيةُالمرسلةُإلىُوزارةُالمعارفُماُنصهُ"ولدىُتدقيقُالشهادةُالعالمية،ُوقدُوردُف
راسيًاُنتائجُالطالباتُفيُامتحاناتُالكفاءةُالعالميةُفيُجامعةُكمبردجُالبريطانيةُوجدناهاُمرضيةُجدًا"،ُوقدُاستحدثتُإدارةُالثانويةُصفًاُد

 .(69ُ)1957ُ-1956(ُطالبةُفيُالسنةُالدراسية15ُُياتُلتعليمهنُاللغتينُاإلنكليزيةُوالفرنسية،ُضمتُفيهاُ)خاصًاُبالطالباتُاألجنب
 اخلامتة :

آفاقًاُكبيرةُأمامُ,ُقدُفتحتُُغربيةُفيُالعراقالدينيةُالُُالمسيحيةُُمختلفُالبعثاتُُأنشأتها,ُالتيُُالمؤسساتُالتعليميةُوالثقافيةُُإنالقولُُُُيمكن
راهباتُُُتعدُثانويةلذاُُفيُحركةُالنهضةُالثقافيةُفيُالبالدُ.ُُُُأسهمتُُوالتيُبدورها,ُُعلىُعالمُالغربُوحضاراتهُالحديثةللتعرفُُُُالعراقيين

ُألجلهاُُتأسسُتوطبيعتهاُالتيُُُُتأسيسهاطريقةُُنظرًاُلطبيعةُُوالتقدمةُمنُالمدارسُالحضاريةُوالتراثيةُالمميزةُفيُتاريخُالعراقُالمعاصر,ُُ
وبنائهاُالمميزُوكوادرهاُالتيُغلبُعليهاُطابعُالراهباتُالمسيحياتُمنُداخلُالعراقُوخارجه,ُوماُاعطاهاُبصمةُمميزةُايضًاُهوُوجودُ

لمُتقتصرُوغيرها.معلماتُمسلماتُوحتىُمديراتُفيماُبعد.ُاضفُالىُذلكُالتنوعُالكبيرُلطالباتهاُمنُالمسيحياتُوالمسلماتُواليهودياتُُ
انماُهنالكُموادُاضافيةُكالموسيقىُوالرسمُواللغةُالفرنسيةُواالنكليزيةُفقطُُعلىُتعليمُمناهجُوزارةُالمعارفُُراهباتُالتقدمةُُُُمناهجُثانوية

داتُمجتمعُُوتعليمُاالخالق,ُاالمرُالذيُانعكسُعلىُخريجاتُالمدرسةُالالتيُاصبحنُطبيباتُومهندساتُومعلماتُجامعياتُواديبات,ُوسي
معُبدايةُُُرمزًاُمنُرموزُالتعليمُالمتحضرُفيُالعراقُُراهباتُالتقدمةُُثانويةتعدُُاخيرًاُُمشهورات,ُفضالُعنُمناصبُاداريةُوجامعيةُرفيعة.ُُ

ُالحديثة ُالعراقية ُالدولة ُتدرسُُتأسيس ُاذ ُالعراق, ُفي ُالتيُسادت ُالتربوية ُللعلمانية ُكمكان ُالرمزية ُواليهوديةُالطالبةُُ،ُودالالته المسيحيةُوالمسلمة
 والمندائيةُفيُثانويةُواحدةُبمنتهىُالوئامُوالمحبةُ.

 الهوامش
ُ

 
,3ُُُُ،ُالعدد15ُُ،ُرسوالُالخيرُالعامُفيُمدينةُالسالم،ُ"ُالمشرقُ"ُ،ُ)مجلة(,ُآباءُكليةُالقديسُيوسف،ُالسنةُُاألبُلويسُشيخوُاليسوعيُُ(1)

 ُ.164ُ-163،ُُص1912ُالمطبعةُالكاثوليكيةُلآلباءُاليسوعيين،ُبيروت،ُآذارُ
,ُ"ُدراسةُتحليليةُ"،ُمطبعةُاألديبُالبغداديةُ,1890ُ-1829يوسفُداودُرائدُمنُروادُالفكرُفيُالعراقُُُُبهنامُفضيلُعفاصُ,ُاقليمُسُُ(2)

 ُ.11ُ,ُص1985ُُبغدادُ,ُ
,ُالمطبعةُالسريانيةُالكاثوليكيةُ,ُبغدادُ,13ُُُ,ُالسنة4ُُُُرزوقُعيسىُ,ُالمدرسةُالسريانيةُاإلفراميةُاألهليةُ,ُ"ُنشرةُاألحدُ"ُ,ُ)مجلة(ُ,ُجُُُُ(3)

,ُالمطبعةُاألهليةُ,ُبغدادُ,1917ُُُُ-1638عبدُالرزاقُالهالليُ,ُتاريخُالتعليمُفيُالعراقُفيُالعهدُالعثمانيُُُُُ؛189ُُ,ُص1934ُُشباط18ُُُُ
،1975ُُُُ،ُمطبعةُالجمهوريةُ،ُالموصلُ،1914ُُُُُ-1818فيصلُمحمدُاالرحيمُ،ُتطورُالعراقُتحتُحكمُاالتحاديينُُُُُ؛195ُُ,ُص1959ُُُُ

 ُ.129ُص
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نظامُتمُتطبيقهُبينُبريطانياُورؤساءُالطوائفُالدينيةُالمسيحيةُوكانُالكثيرونُوعلىُراسهمُوكيلُبطريركيةُالسريانُالكاثوليكُالكوندراتو:ُُ(4ُُ)
,ُالطبعة1932ُُ-1921يسمونُاالتفاقيةُالمذكورةُبهذاُاالسم,ُينظر:ُعبدالرزاقُالهاللي,ُتاريخُالتعليمُفيُالعراقُفيُعهدُاالنتدابُالبريطانيُُ

ُُ.41ُُ-40,ُص2000غداد,ُاالولى,ُب
ُُ.42ُ-40المصدرُنفسه,ُص(5ُ)
(6ُُ )ُُ لسنة المعارفُ السنويُعنُسيرُ التقريرُ المعارف,ُ 1926ُُُ-1925وزارةُ بغداد, السالم,ُ دارُ 21ُُُُُ-18,ُص1926,ُمطبعةُ الجمهوريةُُ؛

التقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُ ,1959ُُ,ُمطبعةُالحكومة,ُبغداد,1958ُُ-1957العراقية,ُوزارةُالتخطيط,ُمديريةُاالحصاءُالعامة,ُ
ُُ.86ُص

فيُفرنساُعلىُيدُالراهبة1696ُُُانتشرتُتلكُالجمعيةُفيُبلدانُالعالمُوهيُمجازةُمنُالكنيسةُالكاثوليكية,ُوكانُتأسيسهاُألولُمرةُعامُُ(7ُُ)
,ُولها1724ُُُُنسيُلويسُالخامسُعشرُعامُُ(,ُالتيُحصلتُعلىُاولُقرارُلتأسيسهاُمنُالملكُالفُرPoussepin)الفرنسيةُ"ُماريُبوسبانُ"ُُ

1880ُُ,ُوفيُعام1873ُُُُمهمتان,ُروحيةُوانسانية,ُوضمتُفرعانُرجاليُونسائي.ُكانُاولُوجودُللجمعيةُفيُالعراقُداخلُالموصلُعامُُ
لُُالذيُُاألولُُالتأسيسُُكانفتحتُالجمعيةُفرعًاُلهاُفيُبغداد.ُُ ُُصدُرُُالذيُُالقرارُُهوُُقيةعراُُجمعيةُُإلىُُأجنبيةُُلجمعيةُُفرعُُمنُُالجمعيةُُحوَّ

ُالدومنيكياُتُُالمحبةُُأخواتُُ)أخويةُُباسم2/9/1931ُُُُفي11963ُُُُالمرقمُُبكتابهاُُالعراقيةُُالداخليةُُوزارةُُمنُُالجمعياتُُتأليفُُقانوُنُُبموجب
ُالتأسيُسُُروقرا1954ُُُُلسنة19ُُُُرقمُُالجمعياُتُُمرسومُُبموجب17461ُُُُرقمُُتحت1/12/1954ُُفيُُالتأسيسُُوتجددَُُُّالقديسة(.ُُالعذراءُُلتقدمة

ُُوفقُُتأسيسهاُُتجدد1960َُُُُُّالعامُُوفيُُالقديسة(.ُُالعذراءُُلتقدمةُُالدومنيكانُُالمحبةُُأخواتُُأخويةُُ)جمعيةُُباسمُُالعراقيةُُالداخليةُُوزارةُُمنُُالصادر
ُُوفُيُُعام(.ُُنفعُُذاتُُ)جمعيةُُصفُةُُالوزراءُُمجلسُُمنحها2331ُُُُرقمُُوتحت5/1963ُُُ/11ُُوفيُُ.1960ُُلسنةُُ(1)ُُرقمُُالجمعياتُُقانوُن

ُُالعذراُءُُلتقدمةُُالدومنيكياتُُالمحبةُُأخواتُُ)جمعيةُالحاليُُاسمهاُُهوُُكماُُليستقرُُالجمعيةُُاسُمُُتصحيحُُتُم243ُُح/ُُُمُُرقمُُوتحت1971ُُُ/03/1
ُبرقُمُُالتسجيلُُشهادةُُوم نحتُُتأسيسهاُُتجددُُفقُد2010ُُُُلسنُةُُُ(12)ُُرقُمُُالحكوميةُُغيرُُالمنظماتُُقانوُنُُصدورُُوبسببُُوأخيراًُ(القديسة

ُحسُبُُالوزراءُُلمجلسُُالتابعةُُالحكوميةُُغيرُُالمنظماتُُبدائرةُُحالياًُُُمرتبطةُُوهيُُالقانون،ُُهذاُُضوءُُفيُُالداخليُُنظامهاُُديلتعُُوتمَُُُّ(1177258)
ُُما قامتُالجمعيةُبتأسيسُاولُُُ.العراقُفُيُالالتينُكنيسةُتتبعُفهيُنسائيةُرهبنةُوباعتبارهاُالكنسيةُالناحيةُمنُأماُالمذكورُ.ُالقانوُنُعليُهُنصَّ

عةُلهاُهيُ"المدرسةُالمركزية"ُثمُتبعتهاُالمدارسُاالخرى,ُينظر:ُد.ُك.ُو.ُو،ُملفاتُوزارةُالداخلية،ُاألذنُبتأسيسُالجمعية،ُالعددُُمدرسةُتاب
22ُُ،ُمطبعةُالرشيدُ،ُبغداد،ُالسنة219ُُ-218؛ُ"الفكرُالمسيحي"،ُ)مجلة(،ُراهباتُالتقدمة،ُالعددان30ُُُُص26ُُ،ُو1921ُُأيلول11963ُُ،3ُُ

التأسيسُوالنشاط,ُالموقعُُ؛384ُُُُ،ُُص2ُُُُ،8619ُُوت1ُُ،ُت القديسةُ العذراءُ فائزُعزيزُاسعد,ُجمعيةُأخواتُالمحبةُالدومنيكياتُلتقدمةُ
ُُ.2018ُاب21ُُالرسميُللبطريركيةُالكلدانية,ُ

ُيبدوُانُاختيارُالمكانُلمُيكنُصدفةُانماُكانتُلهُجذورُتاريخيةُودينيةُخاصةُبـُجمعيةُاخواتُالمحبة,ُاذُيذكرُياقوتُالحموي,ُفيُكتابُهُُ(8)
ُُازدهُر"ُمعجمُالبلدان"ُانُذلكُالمكانُكانُديرًاُفيُالعصرُالعباسيُيسمىُ"ديرُالزندورد"ُوكانُيشغلُمكانُساحةُالتحريرُومحيطهاُحاليًا,ُوقدُُ

حتىُُذلكُالمكانُليصبحُملتقىُلثقافةُاالديانُوملتقىُألهلُبغدادُخصوصًاُايامُاالعياد,ُوكانتُتحيطُبالديرُمزارعُعامرةُبالكرومُ)االعناب(ُُ
نتيجةُُُانشدُالشاعرُأبوُنؤاسُقصيدةُمطلعها:ُواسقنيُمنُكرومُالزندوردُضحىُماءُالعناقيدُفيُظلُالعناقيدُُ,ُاالُانُذلكُالديرُاندثرُفيماُبعد

2018ُُاب8ُُالفيضاناتُلنهرُدجلةُواالهمال,ُينظر:ُديوانُاوقافُالدياناتُالمسيحيةُوااليزيديةُوالصابئةُالمندائية,ُقسمُتكنولوجياُالمعلومات,ُ
ُ.https://www.cese.iq/index.htmlُ,ُعلىُالموقعُااللكتروني:ُ

.ُوهيُاحدىُطالباتُالمدرسةُالتيُتخرجتُمنهاُفيُاربعينيات2011ُُانيُُتشرينُالث20ُُمقابلةُشخصيةُمعُالدكتورةُنجلةُبيرسي,ُبتاريخُُ(9ُُ)
يرُمحمد,ُُالقرنُالماضي,ُوهيُتديرُمقرُالجمعيةُالمسيحيةُالتابعةُلهاُبنايةُالمدرسةُ؛ُُمقابلةُشخصيةُمعُمديرةُمدرسةُثانويةُالعقيدةُللبناتُعب

ُ.2011ُُتشرينُالثاني14ُُبتاريخُ
بشراءُارضُفيُمنطقةُالسعدونُوتمتدُحتى1882ُُُُ,ُوهوُمنُالمالكيينُالعراقيينُوقامُفيُعام1824ُُُُامُُعبدالرحمنُاالورفلي:ُولدُع(10ُُ)

حفادهُُساحةُالتحريرُحالياُفيُالبابُالشرقي,ُوقامُبزرعهاُباألشجارُوالنخيلُوالحمضياتُوعرفتُالحقًاُبستانُاالورفلي.ُوالذيُقسمهُفيماُبعدُا
؛ُ"2021ُُُُايار16ُُُُنظر:ُبيتُاالورفليُمالكُبساتينُمدينةُشهربان,ُ"ُشهربانُ"ُمجلةُالكترونية,ُُ,ُي1944ُُالىُمناطقُسكنية,ُتوفيُعامُُ

ُُ.2022ُاب27ُُُالتآخيُ",ُجريدة,ُبغداد,ُ
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.ُوهيُاحدىُطالباتُالمدرسةُالتيُتخرجتُمنهاُفيُاربعينيات2011ُُتشرينُالثاني20ُُُُمقابلةُشخصيةُمعُالدكتورةُنجلةُبيرسي,ُبتاريخُُ(11ُُ)
ُماضي,ُوهيُتديرُمقرُالجمعيةُالمسيحيةُالتابعةُلهاُبنايةُالمدرسةُُ.القرنُال

ُُ.2020ُتشرينُاالول15ُُمنُالمدونةُالخاصةُبالباحثُابراهيمُبنُحاتمُاالفندي,ُالتيُنشرتُبتاريخُُ(12)
(13)ُُُُ المعلومات, تكنولوجياُ قسمُ المندائية,ُ والصابئةُ وااليزيديةُ المسيحيةُ الدياناتُ اوقافُ 8ُُُُديوانُ االلكتروني:8201ُُُُاب الموقعُ علىُ ُ,

https://www.cese.iq/index.htmlُ.ُُ.ُ
ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُُُ-,ُملفاتُوزارةُالمعارف32120تسلسل620ُُُُدارُالكتبُوالوثائقُالوطنية,ُالوحدةُالوثائقية,ُرقمُالملفةُُُُ(14) الديوان،

ُو(.ُ.ُوُ.كُ.لكتبُوالوثائقُالوطنيةُبالرمزُ)دانهُسيرمزُلدارُاُ.ُمنُالجديرُبالذكر,170ُص129ُ،ُو1954ُُايار26ُُُراهباتُالتقدمة،ُ
العراق",ُجريدة,ُالعددُُُُ؛ُ"172ُص126ُُ,ُو1959-1940,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان32120ُُُُ,ُتسلسل620ُُُُ,ُرقمُالملفةُُ(ُد.ُك.ُو.ُو15)

ُُ.177ُُص129ُ,ُو1925ُكانونُالثاني1422ُُُ,8ُُ
ايار26ُُُُالديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُُُُ-,ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(16)

ُ.170ُُُُص129ُ،ُو1954ُُُ
ُ.1169ُُُُص129ُُالديوان،ُثانويةُراهباتُالتقدمة,ُوُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُتسلسل620ُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُ(17)
ُ(ُالمعلومةُكذلكُمدونةُفيُالسجلُالخاصُبإدارةُمدرسةُثانويةُالعقيدةُ)راهباتُالتقدمة(ُللبنات,ُالمحفوظُفيُمكتبةُالمدرسة.18)
ُُ.172ُُص129ُ,ُو1959ُ-1940,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان32120ُُُتسلسلُ,620ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(19ُ)
ايار26ُُُُالديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُُُُ-,ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُ(ُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفة20ُُ)

ُُ.2011ُتشرينُالثاني14ُُُمقابلةُشخصيةُمعُالستُعبيرُمحمد,ُمديرةُمدرسةُثانويةُالعقيدةُللبنات,ُبتاريخُ؛170ُُُص126ُ،ُو1954ُُُ
175ُُ،ُو1953ُُنيسان9ُُُُُُُُُُُُالديوان،ُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُرقمُالملفةُُد.ُك.ُو.ُو،ُُُُ(21)

ُ.237ُُُص
المندائيةُُ(22) والصابئةُ وااليزيديةُ المسيحيةُ الدياناتُ اوقافُ ُُديوانُ المعلومات, تكنولوجياُ قسمُ ُ,8ُُُُ االلكتروني:2018ُُُُاب الموقعُ علىُ ُ,

https://www.cese.iq.ُ
(23)ُُُُ المعلومات, تكنولوجياُ قسمُ المندائية,ُ والصابئةُ وااليزيديةُ المسيحيةُ الدياناتُ اوقافُ 8ُُُُديوانُ االلكتروني:2018ُُُُاب الموقعُ علىُ ُ,

https://www.cese.iq/index.htmlُ.ُ
حينُأصدر1974ُُُُظلَّتُالمدارسُاالولىُتعملُكمشاريعُتعليميةُمنُمشاريعُجمعيةُراهباتُالتقدمةُالدومنيكيةُوتحتُإدارتهاُحتىُالعامُُ(24ُُ)

تهاُوسجلتُمجلسُقيادةُالثورةُالعراقيُقرارُتأميمُالمدارسُاألهليةُوالتعليمُاألهليُفصودرتُبنايةُالبابُالشرقيُ)مدارسُراهباتُالتقدمة(ُبمحتويُا
ةُالشقائقُباسمُوزارةُالماليةُوأ لغيتُمدارسُالبابُالشرقيُالتابعةُللجمعيةُوتأسستُمكانهاُمدارسُحكوميةُللبناتُتابعةُلوزارةُالتربيةُوهيُ)روض

تُالتيُكانتُبإعادةُملكيةُالعقارا1993ُُايار9ُُُُفي81ُُُُأصدرُمجلسُقيادةُالثورةُقرارهُرقم1993ُُُُودجلةُاالبتدائيةُوثانويةُالعقيدة(،ُوفيُالعامُُ
ُُا ُالمحبة ُأخوات ُإلىُجمعية ُالشرقي ُالباب ُبينهاُملكيةُعقار ُفأ عيدتُمن ُاألصليين ُإلىُمالكيها ُفيهاُكنائس ُأهليةُوالتي لدومنيكياتُُمستغلَّةُكمدارس

ُالمدارسُالحكوميةُالمذكورةُظلتُتشغلُالبنايةُبصفتهاُمستأجرةُمنُوزارةُالتربيةُوحت ُروضةُُلتقدمةُالعذراءُالقديسة،ُلكنَّ ىُاآلن،ُوهذاُيعنيُأنَّ
ُالراهبا ُلمدارس ُامتدادًا ُليست ُالتربية،ُوبالتاليُهي ُلوزارة ُبل ُللجمعية ُليستُتابعة ُالعقيدة ُاالبتدائيةُوثانوية ُينظر:ُالشقائقُومدرسةُدجلة ُاأل ولى, ت

ُالتأسيسُوالنشاط,ُُ ُالقديسة ُالعذراء ُلتقدمة ُالدوميكيات ُالمحبة ُأخوات ُاسعد,ُجمعية ُالكلدانية,ُُفائزُعزيز ُللبطريركية ُالرسمي 2018ُُُاب21ُُُُالموقع
آذار15ُُُُالديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(25)

ُ.58ُُص40ُ،ُو1957
شكلُلمفردةُبنائيةُغائرةُداخلُكتلةُجدارُُمشيدُفيُُوهيُُوقاموسًياُهي:ُالَكّوة،ُأوُالحنية،ُاوُالروشن.ُُرازونة:ُمفردةُعراقيةُعربيةُعامية,ُُُُ(26)

اتُمبنى،ُوهيُغالًباُصماءُغيرُنافذة،ُبتعبيرُاخر,ُهيُخرقُفيُالجدار,ُثلمة,ُفتحة,ُنافذةُللتهويةُواالضاءة,ُاوُلتعليقُاالوراقُاوُالنشُر
ُُُُ.343ُ-342ُص,2004ُالمعجمُالوسيط,ُالطبعةُالرابعة,ُمكتبةُالشروقُالدولية,ُُاخرون,ابراهيمُأنيسُُوُ,ُينظر:المدرسيةُ

(27)ُُُُ المعلومات, تكنولوجياُ قسمُ المندائية,ُ والصابئةُ وااليزيديةُ المسيحيةُ الدياناتُ اوقافُ 8ُُُُديوانُ االلكتروني:2018ُُُُاب الموقعُ علىُ ُ,
https://www.cese.iq/index.htmlُ.ُ
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ُُ.163ص155ُ,ُو1958ُ-1944,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان52120ُُُ,ُتسلسل592ُُُو,ُرقمُالملفةُُُ.وُ.كُ.دمقتبسُفي:ُ(28ُ)
,ُوتخرجتُمنهاُعام1898ُ(ُمارياُدوالُكروا:ُهيُراهبةُفرنسيةُحاصلةُعلىُشهادةُالدراسةُالثانويةُفيُمدرسةُ"مرسيليا"ُفيُفرنساُعام29ُُ)

و,ُرقمُُُُ.وُُ.ُكُُ.دقُهيُالموصل,ُثمُجاءتُالىُبغدادُواصبحتُمديرةُلثانويةُراهباتُالتقدمة.ُينظر:ُُ.ُكانتُاولُمحطةُلهاُفيُالعرا1900ُُ
ُُ.175ُُص129ُ,ُو1959ُ-1940,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان32120ُُ,ُتسلسل620ُُالملفةُ

ُُ.(ُالمصدرُنفسه30ُ)
ُالملفةُُُُ(31) ُالمعارف32120تسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقم ُملفاتُوزارة ُثانويةُراهباتُُ-، ُالمدرسيُعن ُالتقرير ،1953ُُنيسان9ُُالتقدمة،ُُُُالديوان،

ُ.237ُُص175ُوُ
ُُ.164ُُص155ُ,ُو1958ُ-1944,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان52120ُُُتسلسلُ,592ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(32ُ)
ُُ.ُالمصدرُنفسه(33ُ)
ُ.2015ُُحزيران1961ُُُُ,3ُُلكاردينياُ",ُمجلةُالكترونية,ُمقالةُبعنوانُثانويةُالعقيدةُللبناتُ(ُ"ُا34)
لُُ(ُجانُمادلين:ُواسمهاُاالصلي,ُاميليُرزوقُرزقُهللاُعبداالحدُبسام,ُراهبةُعراقيةُتنتميُلراهباتُالتقدمةُالدومنيكيات.ُولدتُفيُالموُص35)

,ُاكملتُدراستها1935ُُُُ,ُثمُدرستُايضًاُاالبتدائيةُفيُفرنساُُعام1932ُُالموصلُحتىُعامُُ.ُاكملتُدراستهاُاالبتدائيةُفي1914ُُُُعامُُ
,ُوتخرجتُفيُكليةُاآلدابُالجامعة1948ُُ,ُثمُاكملتُدراستهاُالجامعيةُعام1942ُُ,ُوالدراسةُالثانويةُ)خارجي(ُعام1940ُُالمتوسطةُعامُ

,ُثمُاصبحتُمعلمةُمجانيةُفي1929ُُالوطنيةُعامُبدايةُحياتهاُفيُشركةُالتامينُُ.ُعملتُفُي1970المستنصريةُقسمُالتربيةُوعلمُالنفسُعامُ
,ُثمُانتقلتُلتصبحُمديرةُلثانويةُراهباتُالتقدمةُ)الباب1932ُُثانويةُراهباتُالتقدمةُفيُمنطقةُعكدُالراهباتُ)عكدُالنصارىُحاليا(ُحتىُعامُُ

,ُكذلكُعينتهاُجمعية1979ُُُ-1971سةُلجمعيةُاخواتُالمحبةُخاللُاالعوامُُ.ُوتمُاختيارهاُلتصبحُرئي1969حتىُعام1940ُُُُالشرقي(ُعامُُ
.ُثمُاصبحتُبعدُذلكُوبسببُوضعهاُالصحيُمعاونةُإلحدىُالمدارس1974ُُاخواتُالمحبةُمسؤولةُعنُجميعُمدارسُالراهباتُحتىُعامُُ

د.ُك.ُو.ُوُ،ُملفاتُُفيُمنطقةُالكرادة,ُينظر:1986ُُُُعامُُ.ُتوفيت1976ُُُُاالبتدائيةُالتابعةُلمدارسُالراهبات,ُاحيلتُبعدهاُعلىُالتقاعدُعامُُ
،ُالوثيقةُالمرقمة620/32120ُُُُ،ُرقمُالملفة1958ُُُُحزيران4ُُُُالديوانُ،ُالتقريرُالشخصيُعنُمديرةُثانويةُراهباتُالتقدمةُ،ُُُُ–وزارةُالمعارف

file:///F:/YouTube.htmlُُ,ُعلىُالموقعُااللكتروني:2022ُُشباط24ُُُتقريرُوثائقيُخاصُعنُجانُمادلينُبتاريخُُُ؛77،ُُص52
ُُ.165ُص155ُو1958ُُ-1944,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان52120ُُُ,ُتسلسل592ُُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(36ُ)
ُُ.166ُص155ُو1958ُُ-1944الديوانُُ,ُوزارةُالمعارف,52120ُُ,ُتسلسل592ُُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(37ُ)
ُُ.79ُ,ُص1948,ُمطبعةُالحكومة,ُبغداد,1947ُُ-1946وزارةُالمعارف,ُالتقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُ(38ُ)
,ُمطبعةُالحكومة,1958ُُ-1957الجمهوريةُالعراقية,ُوزارةُالتخطيط,ُمديريةُاالحصاءُالعامة,ُالتقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُُُ(39)

ُُ.102ُ,ُُص1959بغداد,ُ
ُ(ُالمعلومةُمدونةُفيُالسجلُالخاصُبإدارةُمدرسةُثانويةُالعقيدةُ)راهباتُالتقدمة(ُللبنات,ُالمحفوظُفيُمكتبةُالمدرسةُ.40)
ُُ.2020ُتشرينُاالول15ُُمنُالمدونةُالخاصةُبالباحثُابراهيمُبنُحاتمُاالفندي,ُالتيُنشرتُبتاريخُُ(41)
ُُ.165ُص155ُو1958ُُ-1944,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان52120ُُُ,ُتسلسل592ُُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(42ُ)
ُُ.178ُُص129ُ,ُو1959ُ-1940,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان32120ُُُتسلسلُ,620ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(43ُ)
د.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ؛178ُص129ُُ,و1959ُُُ-1940,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان32120ُُُُ,ُتسلسل620ُُُُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُُ.كُُ.د(44ُُ)

24ُُ،ُو1954ُُ-1953الديوان،ُالمالكُالدراسيُلثانويةُراهباتُالتقدمةُاالبتدائيةُللسنةُالدراسيةُُُُ-,ُملفاتُوزارةُالمعارف32121ُُتسلسل622ُُُُ
ُُ.93ُص

انويةُراهباتُالتقدمة،ُكتابُالديوان،ُإعارةُخدماتُمدرساتُفيُثُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(45)
ُ.251ُُص123ُ،ُو1953ُُتشرينُاألول13ُُُ/،32110ُُوزيرُالمعارفُإلىُرئاسةُديوانُمجلسُالوزراء،ُالعددُ/

فيُبغدادُلعائلةُصابئيةُمندائية,ُوجاءُلقبهاُمنُمدينةُالعمارةُحيثُولدُوالداها.ُتخرجتُمنُالثانوية1929ُُُلميعةُعباسُعمارة:ُولدتُعامُُُُ(46)
,ُلكنهاُعينتُقبلُذلكُفيُدارُالمعلماتُبعدُحصولهاُعلىُاجازةُفيُالتدريس1955ُالعامة,ُثمُدخلتُدارُالمعلمينُالعاليةُوتخرجتُمنهاُعامُُ

,ُكتبتُالشعرُفيُوقتُمبكرُمنُحياتها,ُواجادتُالشعرُالفصيحُوالشعبيُايضا.ُلهاُدواوينُعدةُمنهاُ"ُالزاويةُالخالية1950ُُُمنُالمعهدُعامُ
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,ُوعضوًاُفيُالهيئة1975ُُ-1963"عودةُالربيع"ُو"ُعراقية"ُوغيرها.ُاصبحتُعضوًاُفيُالهيئةُاالداريةُالتحادُاالدباءُالعراقيينُخاللُاالعوامُُ"ُو
1978ُُ.ُوفيُعام1975ُُُُ-1973االداريةُللمجمعُالسريانيُفيُبغداد,ُونائبًاُلممثلُالدائمُفيُالعراقُفيُمنظمةُاليونسكوُفيُباريسُبينُعاميُُ

2021ُُهاجرتُمنُالعراقُبعدُتعرضهاُلمضايقاتُالنظام.ُحصلتُعلىُجوائزُواوسمةُتقديريةُعدة,ُتوفيتُفيُالوالياتُالمتحدةُاالمريكيةُعامُ
ُ.672ُُُُصُ, 2011حميد المطبعي, موسوعة اعالم وعلماء العراق, الطبعة االولى, مؤسسة الزمان الدولية, بغداد,  ,ُينظر:

ُ.2017ُُُُحزيران4ُُنصةُالكترونية,ُ"ُقصورُعراقيةُ",ُمُ(47)
؛ُوزارةُالمعارف,ُالتقرير59ُُُ,ُُص1945,ُمطبعةُالحكومة,ُبغداد,1944ُُ-1943وزارةُالمعارف,ُالتقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُ(48ُُ)

ُُ.74ُ,ُص1947,ُمطبعةُالحكومة,ُبغداد,1946ُ-1945السنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُ
وُُ(49) ك.ُ و,د.ُ ُ.ُُُُ الملفة 620ُُُُرقمُ 32120ُُتسلسل المعارفُ وزارةُ ملفاتُ للسنةُُُُ-،ُ التقدمةُ راهباتُ لثانويةُ الدراسيُ المالكُ الديوان،ُ

ُ.268ُُص201ُُ،ُو1952ُ-1951الدراسية
للسنةُُالديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُوُ،ُرقمُالملفةُُُُ(50)

ُ.262ُُُُص196ُُ،ُو1951ُُُ-1950الدراسيةُ
ُ.108ُُ،ُُص1951-1950التقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُ-الحكومةُالعراقية،ُوزارةُالمعارفُ(51)
يةُالديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمةُاالبتدائُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل622ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(52)

ُ.187ُُص103ُ،ُو1954ُ-1953للسنةُالدراسيةُ
ُ.2022ُايلول18ُُمقتبسُفي:ُ"ُعالمُالثقافةُ",ُجريدةُالكترونية,ُُ(53)
,ُمطبعةُالحكومة,1958ُُ-1957الجمهوريةُالعراقية,ُوزارةُالتخطيط,ُمديريةُاالحصاءُالعامة,ُالتقريرُالسنويُعنُسيرُالمعارفُلسنةُُُُ(54)

ُ.121ُُُ-120ُ,ُُص1959بغداد,ُ
,ُاذُتمُتحويلُاسمُالمدرسةُمنُثانويةُراهبات1974ُُُ(ُاستمرتُتسميةُالمدرسةُوتابعيتهاُالىُالجمعيةُالمسيحيةُحتىُقرارُالتأميمُعام55ُُ)

ًاُكرهُايضالتقدمةُالىُ"ُثانويةُالعقيدةُللبنات"ُوعائديتهاُمنُالطائفةُالمسيحيةُالىُالحكومة,ُوليسُللجمعيةُحقُسوىُاخذُااليجارات,ُمماُيجدرُذ
و,ُُُ.وُُ.كُُ.د,ُانُمعظمُالسجالتُالقديمةُالخاصةُبالمدرسةُاخذتُوصودرتُمنُالنظامُالعراقيُالسابقُوفقدُاثرهاُمعُشديدُاالسف,ُينظر:ُُ

ُُ.1958-1944,ُوزارةُالمعارف,ُالديوان52120ُُُ,ُتسلسل592ُُرقمُالملفةُ
ُُ.180ص155ُُ,ُُو1958ُُ-1944الديوانُُ,ُ,ُوزارةُالمعارف52120ُتسلسلُ,592ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(56ُ)
ُ-1976,ُزاهدةُبابان1976ُُُ-1974,ُنظيرةُالخزرجي1974ُُُُ-1969(ُتوالتُعلىُادارةُالمدرسةُبعدُذلكُكلُمن:ُ)ُماريُانطوانيت57ُُ)

مدونةُفيُُ(,ُينظر:ُالمعلومة2010ُُُُوكالًةُ,ُعبيرُسلمان2010ُُُُ-2010,ُخالدةُمحمدُطاهر2010ُُُُ-2004,ُباسمةُصبيُموسى2004ُُُ
ُالسجلُالخاصُبإدارةُمدرسةُثانويةُالعقيدةُ)راهباتُالتقدمة(ُللبنات,ُالمحفوظُفيُمكتبةُالمدرسةُ.

الديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُكتابُمفتشُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(58)
ُ.242ُُُُص168ُ،ُو1952ُكانونُاألول16ُ،14ُُتشينُفيُوزارةُالمعارف،ُالعدُدالمدارسُاألهليةُإلىُرئيسُالمف

ُُ.177ص129ُُ,ُُو1959ُُ-1940,ُالديوانُُ,ُوزارةُالمعارف32120ُتسلسلُ,620ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(59ُ)
ُُ.178ص129ُُ,ُُو1959ُُ-1940,ُالديوانُُ,ُوزارةُالمعارف32120ُتسلسلُ,620ُو,ُرقمُالملفةُُُُ.وُ.كُ.د(60ُ)
(61ُ)didijla. Com.www.radio 
ُُ.2017ُتموز4ُُ(ُمقالةُنشرتُعلىُصفحةُباسمُ"ُقصورُعراقيةُ",ُبتاريخ62ُ)
الديوان،ُالميزانيةُالسنويةُلثانويةُراهباتُالتقدمةُللسنةُالدراسيةُُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُُُ(ُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفة63ُُ)

ُالمدرسةُ؛ُ"ُالكاردينياُ",ُمجلةُالكترونية,ُمقالةُبعنوانُثانويةُالعق64ُُص38ُُ،ُو1956-1957ُُ يدةُ؛ُارشيفُثانويةُراهباتُالتقدمةُالمحفوظُفي
ُُ.2015ُحزيران1961ُُُُ,3ُُللبناتُ

1926ُُ,ُانتقلتُالىُبغدادُعام1911ُُُُ,ُولدتُفيُمكةُعام1916ُُ(ُالملكةُعالية:ُهيُبنتُعليُبنُالشريفُحسين,ُقائدُالثورةُالعربيةُعام64ُُ)
,ُوولدها1933ُُُُغازيُعامُُ,ُتمتلكُشخصيةُقويةُورؤيةُسياسيةُواجتماعيةُلكونهاُعاصرتُاحداثُسياسيةُكثيرةُمعُوالدها.ُتزوجتُالملكُُ
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بمرضُالسرطان,ُينظر:ُقاسمُحلوُكوثرُالغرابي,ُالملكةُعاليةُسيرتهاُونشاطهاُاالجتماعيُفيُالعراق1950ُُُالملكُفيصلُالثاني.ُتوفيتُعامُ
ُُ.2014ُ,ُرسالةُماجستير,ُغيرُمنشورة,ُجامعةُالقادسية,ُكليةُالتربية,1911-1950ُ

ُُ.مدونُعليهاُمشاركةُالمدرسةُبتشييعُالملكةُعاليةُ(ُصورةُلدىُالباحثُخاصةُبالمدرسة65)
،1939ُُُُفيُسنُالرابعةُمنُعمرهُبعدُمقتلُوالدهُعامُُُُوُالولدُالوحيدُللملكُغازيُ،ُتوج،ُوه1935ُُفيصلُالثانيُ:ُولدُفيُبغدادُعامُُ(66ُُ)

:ُلطفيُجعفرُفرجُ،ُللمزيدُمنُالتفاصيلُينظرُز,تمُو14ُولصغرُسنهُتولىُخالهُعبدُاأللهُالوصايةُلحينُبلوغهُالسنُالقانونيةُ،ُقتلُفيُثورةُ
ُ.2001ُللموسوعاتُ،ُلبنانُ،ُُقُ،ُالطبعةُاألولىُ،ُدارُالعربيةالملكُفيصلُالثانيُأخرُملوكُالعرا

ُُ.2011ُُاذار26ُُُ(ُ"ُالمنقب",ُمنتدىُثقافي,ُبغداد,67ُ)
الديوان،ُالتقريرُالمدرسيُعنُثانويةُراهباتُالتقدمة،ُمذكرةُالمفتشُُُ-،ُملفاتُوزارةُالمعارف32120ُُتسلسل620ُُد.ُك.ُو.ُو،ُرقمُالملفةُُُُ(68)

ُ.63ُُص39ُ،ُو1957ُآذار1ُ،23ُُاالختصاصيُفيُوزارةُالمعارف،ُرقمها
ُ.64ُُص40ُ،ُوُالمصدرُنفسهُ(69)


