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شخصية العدد:
األستاذ الدكتور امحد قاسم اجلمعة

األستاذ المتخصص المعروف باآلثار اإلسالمیة ، یعد األستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة
علمیة قوامها المشاهدات المیدانیة لألوابد وبقایا اآلثار اإلسالمیة في جامعة الموصل، وله أبحاث 

في أروقة مدینة الموصل، وعلى نحو خاص المساجد والجوامع وما تضمنته من محاریب 
م، 1938ولد األستاذ الدكتور الجمعة في الموصل سنة  .ومقرنصات و أواوین وكتابات قدیمة

. من عائلة امتهنت البستنة
وتسویة للتربة، وزرع وجني لمحاصیلها. ،، في أعمالها من عزقٍ منذ طفولتهوقد شارك

حصل من كلیة وبعدها وتعلم في الكتاتیب ثم أكمل دراسته االبتدائیة والمتوسطة واإلعدادیة فیها.
وكان األول على ار اإلسالمیة بتقدیر (جید جدًا) اآلداب جامعة بغداد على البكالوریوس في اآلث

م . وعین مدرسًا في المدیریة العامة للتربیة في الموصل  في السنة ذاتها، 1962دورته سنة
لكة م لنیل شهادة الدكتوراه في اآلثار من جامعة أدنبرة بالمم1967والتحق بالبعثة العلمیة سنة 
وقطع العالقات الكاملة بینها وبین العراق من جراءها  حال دون ،المتحدة، إال أن نكسة حزیران

ازة م نقل خدماته إلى جامعة الموصل معیدًا في كلیة اآلداب، ثم أرسل بإج1970وفي سنة ذلك.
حصل على شهادة 1971الماجستیر والدكتوراه، وفي سنة دراسیة إلى مصر لنیل شهادتي 

الماجستیر في اآلثار اإلسالمیة من كلیة اآلداب بجامعة القاهرة بتقدیر (امتیاز) مع التوصیة 
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محاریب مساجد الموصل ت األجنبیة عن رسالته الموسومة:"وتبادلها مع الجامعابطبع الرسالة
إلى نهایة حكم األتابكة" . 

(مرتبة الشرف األولى)  نال شهادة الدكتوراه في اآلثار اإلسالمیة مع 1975وفي سنة 
ة القاهرة وكان بطبع األطروحة وتبادلها مع الجامعات األجنبیة في كلیة اآلثار بجامعوالتوصیة 

، وكانت أول ل العهدین األتابكي واإلیلخاني": "اآلثار الرخامیة في الموصل خال عنوان أطروحته
أطروحة في تلك الكلیة تنال أعلى تقدیر وأعلى توصیة، ونظرًا ألهمیتها العلمیة المبتكرة 

نة المناقشة ومجلداتها األربعة، فقد شبهها األستاذ الدكتور عبد اللطیف إبراهیم رئیس لج
بـ(األهرامات األربعة في مصر) .في حین عدها األستاذ الدكتور حسن الباشا بـ(أركان الدنیا 

األربعة).
م بعد حصوله على الدكتوراه، وٕالى أستاذ مساعد سنة 1975رقي إلى مرتبة مدرس سنة 

أستاذ م، ولقب2009م، ولقب أستاذ متمرس سنة 1989م، وحصل على األستاذیة سنة 1983
م.2010رائد سنة  

العلمیة واإلداریة، العدید من المناصب االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة وقد شغل 
،هامه التدریسیة في الجامعة منها مدیر دیوان رئاسة جامعة الموصلفضال عن م،أصالة ووكالة

ن العام للمكتبة واألمیومساعد رئیس الجامعة للشؤون اإلداریة والثقافیة في جامعة الموصل،
ومعاون عمید كلیة اآلداب.المركزیة في  جامعة الموصل ومدیر المركز الثقافي واالجتماعي.

ورئیس قسم الدراسات المعماریة ومدیر المركز الجامعيمركز البحوث اآلثاریة والحضاریةومدیر
ومدیرا لمتحف داب،واألثریة بمركز دراسات الموصل، ورئیسا  دوریًا لقسم التاریخ في كلیة اآل

التراث الشعبي بالجامعة.
العلمیة داخل الجامعة رئاسة وعضویة العدید من اللجان الدكتور الجمعة كما تولى 

ة العلیا لمهرجان الربیع عضو الهیئ، و ئیس جمعیة التراث العربي بالموصل:ر منهاوخارجها و 
عضو ، الموصل الحضاریةوعةعضو الهیئة العلیا لموس، عضو مجلس بلدیة الموصل، بالموصل

ئة تحریر موسوعة عضو هی، و ل والقصبات الخاصة بمحافظة نینوىلجنة دلیل مدینة الموص
العلوم اإلسالمیة بجامعة رئیس تحریر مجلة العلوم اإلسالمیة في كلیة، و الموصل اآلثاریة

، حضاریةالعراق العضو هیئة تحریر موسوعة ، و عضو اتحاد األدباء والكتاب العرب، و الموصل
رئیس لجنة األزیاء ، و عیة المؤرخین واآلثاریین بالعراقعضو جم، و عضو اتحاد المؤرخین العربو 

، مجلس كلیة اآلداب بجامعة الموصلعضو، و نات التراث الشعبي بمحافظة نینوىالشعبیة لمهرجا
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داب هیئة تحریر مجلة آعضو ، و یانة اآلثار في المنطقة الشمالیةعضو الهیئة المركزیة لصو 
عضو هیئة تحریر مجلة آثار الرافدین.، وأخیرا الرافدین

فنون الزخرفیة العربیة المنها :كتب االستاذ الدكتور احمد قاسم الجمعة عشرة ألف 
أصالة / 1990بغداد ،بین الحكمة،أصالة األنظمة المدنیة العربیة/ 1982بغداد ،اإلسالمیة

دور البصرة في التراث العلمي / 1990بیت الحكمة ،ت المعماریة التخطیطیة عند العربالمنشا
1990باالشتراك ،بیت الحكمة العربي(ندوة )

) بحثًا علمیًا في المجالت العلمیة المحكمة داخل القطر وخارجه دار 65ونشر أكثر من  (
الموصلیة والعراقیة والعربیة  معماریة والعناصر الفنیة للمبانيمعظمها حول التأثیرات ال

، دوات العلمیة والعربیة والعالمیةوفي وقائع المؤتمرات والنمیة،سالواال
كما أسهم في تحریر ، ندوة علمیة محلیة وعربیة وعالمیة) مؤتمرًا و 75حضر أكثر من (

1992موسوعات عدیدة منها موسوعة الموصل الحضاریة التي أصدرتها جامعة الموصل سنة 
بخمسة مجلدات كبیرة

رات رسائل الماجستیر واطروحات الدكتوراه في الجامعات العراقیة ناقش وأشرف على عشو 
والعربیة.

وحضر كأستاذ زائر في جامعات لندن وكامبرج وأكسفورد في انكلترا وجامعات یمنیة منها 
جامعات عدن وصنعاء وذمار وتعز.،

صیانة ران  الفرنسیة في واجرى دراسات تطبیقیة مشتركة بباریس مع جامعة كلیرمون فی
نقب في مواقع سد الموصل بمحافظة نینوى، وبعض المواقع األثریة في الیمن. ووثق اآلثار.و 

ودرس المباني األثریة وفنونها التشكیلیة في الموصل خالل عدة  قرون من العصور اإلسالمیة، 
فضًال عن بعض المواقع األثریة األخرى في العراق، وسجل عشرات األشرطة المتلفزة في مجال 

اآلثار.
وقد اختیر خبیرًا علمیًا لمشروع معجم اآلثار التابع لمكتب التعریب في المنظمة العربیة 
للتربیة والثقافة والعلوم، وخبیرا استشاریا لدائرة اآلثار والتراث، ومدیریة بلدیة الموصل، ومدیریة 

ه خبیرًا علمیًا لعدة أوقاف الموصل في مجال اآلثار والتراث والتخطیط الحضري، فضًال عن كون
مجالت وحولیات علمیة محكمة محلیة وعربیة وعالمیة.

حصل خالل مسیرته العلمیة الدؤوبة على مئات من كتب الشكر والتقدیر من جهات علمیة 
وٕاداریة عراقیة وعربیة، فضًال عن العدید من األوسمة والمیدالیات والدروع العلمیة والشهادات 

سام المؤرخ العربي من اتحاد المؤرخین العرب، وذلك إلسهاماته المتمیزة في و التقدیریة منها:
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وسام تاریخ العلوم عند العرب من مركز إحیاء التراث العلمي ، و العربي اإلسالميخدمة التاریخ 
شهادة تقدیریة و العربي بجامعة بغداد، وذلك لجهوده المتمیزة في خدمة التراث العربي اإلسالمي.

شهادة تقدیریة من وزیر ) و تعلیم العالي والبحث العلمي، وذلك لنیله لقب (األستاذیةمن وزیر ال
شهادة تقدیریة من وزیر التعلیم و الثقافة واإلعالم تقدیرًا لجهوده المتمیزة في الندوات العلمیة.

ي.العالي والبحث العلمي لتمیزه من خالل ریادته العلمیة في خدمة التعلیم العالي والبحث العلم
ثالث شهادات تقدیریة من محافظة نینوى، وذلك لجهوده المتمیزة في إعداد المعارض العلمیة و 

خمس شهادات تقدیریة من مركز دراسات الموصل.و والفنیة لمهرجانات الربیع في الموصل.
أربع شهادات تقدیریة من كلیة العلوم و ثالث شهادات تقدیریة من كلیة اآلداب بجامعة الموصل.و 
میدالیة الخدمة و درع اآلثار العلمي من كلیة اآلثار بجامعة الموصل.و سالمیة بجامعة الموصل.اإل

درع الموصل العلمي من مركز دراسات الموصل بجامعة و العامة من أجل العراق الدفعة األولى.
قناة الموصل الفضائیة للثقافة واإلبداع.درعو الموصل.

بأن التاریخ تفاعل حضاري بین ثالث مرتكزات : هي الزمن، : یعتقد األستاذ الدكتور الجمعة
واألرض، واإلنسان .وتكمن أهمیة التاریخ في قدرته على التعریف بنتاج وحاالت وظروف األمم 
عبر العصور ومدى تأثیرها في الحضارة اإلنسانیة . ویقول أن الشعوب كلما استذكرت تجاربها 

األمم خاصة وان الحضارة اإلنسانیة لیست سوى حلقات وتجارب غیرها أضافت حلقة جدیدة لنتاج
لنتاج األمم یكمل بعضه بعضا  .وال یمكن فصل تلك الحلقات عن بعضها كما الیمكن إهمال 

التأثیرات المتبادلة بینها.
یرى أن االثاري ینبغي أن یكون مؤرخا عالما بالعصور وتسلسلها قبل أن یكون اثاریا و 

الجمعة إلى انه اعتمد الصور الفوتوغرافیة في دراساته عن اآلثار الرخامیة في ویذهب الدكتور 
التخطیطات الهندسیة األفقیة والرأسیة –بنفسه –الموصل . ولم یكتف بذلك وٕانما بدأ یمارس 

للمباني ولعناصرها المعماریة .فضال عن قطاعاتها من مستویة ومقعرة ومحدبة وتحلیل ورسم 
صر.التكوینات والعنا

قام بتخطیطها ورسمها من ابرز ویضیف : " أن التخطیطات الهندسیة والتحلیالت الفنیة التي
میز بحوثه ودراساته وبالذات فیما هو متعلق بالمباني والفنون التشكیلیة التي غطى معظمها ما

وجه قد الجمعة احمد قاسم أن األستاذ الدكتور و ،وصل خالل تسعة قرون من تاریخهاآثار الم
العدید من طلبة الدراسات األولیة والعلیا بهذا االتجاه وقد تلمست ذلك شخصیا عندما كنت أترأس 
جلسات مناقشة بعض طلبته الذین تفرغوا لدراسة اآلثار والمباني الشاخصة التي تعود للعصر 

العثماني .
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زيارة ميدانية لطلبة قسم اآلثار إىل موقع تنقيبات 
كلية اآلثار يف تل قوينجق

جامعة الموصل فقد زار طلبة قسم اآلثارضمن النشاط العلمي لقسم اآلثار في كلیة 
موقع تنقیبات كلیة اآلثار في تل قوینجق (مدینة نینوى األثریة) .. وقد رافق اآلثار

القسم ..أساتذةطلبة القسم رئیس قسم اآلثار وعدد من 
والتنقیبات اآلثاریة في أآلثاريوقد استمع الطلبة إلى شروحات حول العمل 

الموقع االثري من قبل الدكتور نبیل نور الدین الذي اصطحب الطلبة إلى مواقع 
وضح لھم طبیعة العمل الذي تقوم بھ ھیئة تنقیبات قسم اآلثار أالتنقیبات في الموقع و

في الموقع والكیفیة التي تتم بھا التنقیبات اآلثاریة .. 
مروان سالم شریف للطلبة كیفیة الصیانة والترمیم اآلثاریة الدكتور أوضحبعدھا 

للمكتشفات األثریة ثم اصطحبھم لمشاھدة كسر الفخاریات المكتشفة مع شرح لعملیة 
.. أنواعھاتصنیفھا حسب 

وبعد استراحة وضیافة قدمتھا ھیئة التنقیب للزائرین تم اصطحاب الطلبة لزیارة 
ریبا (سنحاریب) حیث تم االطالع على تفاصیل ا-اخي- سیناآلشوريقصر الملك 

وحال اآلثار الباقیة فیھ .المعماریةالقصر 
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اآلثاركلية  طالبا وطالبة في المرحلة األولى في  615

، 2013_2012استقبلت كلية اآلثار يف جامعة املوصل يف هذا العام الدراسي 
طالبا وطالبًا يف املرحلة األوىل موزعة على األقسام الثالثة يف الكلية وهم قسم 615

وقد مت تشكيل جلنة اآلثار وقسم احلضارة وقسم النقوش واللغات العراقية القدمية، 
.االستمارات اخلاصة بهم وملئيل مهمتم الطلبة اجلدد من اجل تسهالستقبال

وحدة اإلرشاد التربوي

مت استحداث وحدة اإلرشاد الرتبوي يف كلية اآلثار جامعة املوصل وتكليف 
الدكتور عبدالرمحن يونس عبدالرمحن مسؤولية الوحدة، وتنسيب كل من الدكتور 

بالوحدة.هاني عبدالغني والسيدة سيماء حممد  للعمل 
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تهنئــــــــــــــــــة:
:األستاذيةإلف مربوك

على قسم احلضارة /كلية اآلثارالتدريسي يفإمساعيلحصل الدكتور شعالن كامل 
.مرتبة األستاذية يف ختصص حضارة العراق القديم

سعداهللا الطالبي التدريسية يف قسم احلضارة على مرتبة أحالمكما حصلت الدكتورة 
.القديماألدنىيف ختصص حضارة العراق والشرق األستاذية
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إلف مربوك مرتبة األستاذ مساعد:
قسم احلضارة يف ختصص كلية اآلثار متت ترقية الدكتور عبدالرمحن يونس عبدالرمحن التدريسي يف 

مرتبـــة أستاذ مساعدإىلمن مرتبــة ( مدرس ) .احلضارة العراقية القدمية

من .والدكتورة لقاء جليل عيسى من قسم النقوش واللغات العراقية القدمية يف ختصص حضارة بابلية
مرتبـــة أستاذ مساعدإىلمرتبــة ( مدرس ) 

والدكتورة شيماء علي امحد من قسم النقوش واللغات العراقية القدمية يف ختصص حضارة قدمية / أشوري 
مرتبـــة أستاذ مساعدإىلمن مرتبــة ( مدرس ) ،حديث
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وعظة الكلبواألفعىوصفات لعالج لدغة العقرب 
يف العرق القديم

ا.م.د. مؤید محمد سلیمان
/ قسم النقوش واللغات العراقیة القدیمة اآلثاركلیة  

تعد الحضارة العراقیة القدیمة من الحضارات الراقیة والمتمیزة في العالم القدیم فقد أمدتنا 
التنقیبات األثریة التي أجریت في مواقع مدن العراق المختلفة باالف النصوص المسماریة التي 
تلقى الضوء على العدید من العلوم والمعارف عكست من خاللها إسهامات اإلنسان العراقي القدیم 
في تطور الحیاة بمختلف مناهجها، والذي كان سببا في ارتقائها سلم الرقي الحضاري بین 

عوب وهذه الحضارة ما هي إال ثمرة جهود متواصلة وتراكم معرفي وتجارب عاشها سكان الش
العراق القدیم خالل عصورهم الحضاریة. فمن بین االف النصوص المسماریة ذات المضامین 
المختلفة التي تزخر بها المتاحف العالمیة وقع اختیارنا على بعض النصوص الطبیة التي تعنى 

ب واألفعى وعظة الكلب إذ یعتبر هذا الموضوع من المواضیع المهمة والشیقة لعالج لدغة العقر 
خلفه لنا والجذابة والتي قلما یبادر إلى أذهان الباحثین االهتمام بها والتطرق الیها بید ان ما

اإلنسان العراقي القدیم في هذا المجال یدفع بنا للوقوف عند هكذا مواضیع واالهتمام بها والركون 
.. الیها

627-668بانیبال (-وقد وقع اختیارنا على احد النصوص المسماریة من مكتبة أشور
ق.م) في مدینة نینوى والمحفوظ في المتحف البریطاني أالن والذي یقع ضمن تصنیف النصوص 

الطبیة.
وقسم النص إلى ثالثة حقول ذكر في الحقل األول اسم النبات وفي الثاني اسم المرض 

ثالث ذكرت طریقة استعمال النبات لعالج اللدغة أو العظة، وقد قسم الكاتب وفي الحقل ال
خصص الحقل األول لعالج عظة الكلب في حین األفقیةعدد من الحقول إلىاالشوري النص 

خصص الحقل الثاني وصفات لعالج عظة األفعى فیما حوى السطر األخیر من الحقل نفسه 
الحقل الثالث فقد احتوى على وصفات لعالج عظة األفعى إماوصفة لعالج عظة الكلب واألفعى، 

ولدغة العقرب، والمالحظ على هذا النص انه ركز على تحضیر الوصفة على النباتات المفردة 
دون المركبة، مما یظهر مدى معرفة اإلنسان العراقي القدیم ودرایته بفاعلیة النبات وتأثیره في 

اتات بمفردها أو بشكل مركب مع نباتات أو مواد أخرى.استعملت تلك النباً سواءعالج المرض 
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اللدغة باستعمال أوكما تنوعت طرائق استعمال العالج منها طریقة مسح مكان العظة 
كجرعات كالشراب أو عن طریق األكل وهي طرائق متعارف علیها في مفاهیمنا الطبیة أومراهم 

الحدیثة. 
لوصفة الطبیة فمنها نبات النعناع ونبات اللقاح الذكري إما عن النباتات المستخدمة في تركیب ا

ونبات االذریون والسرنجان ونبات عنب الثعلب.
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مشاركات األساتذة :
األستاذ الدكتور علي ياسين الجبوري 

في انكلترا

اآلثار يف جامعة املوصل يف جمال كلية املتميزة لضمن نشاطات 
علي ياسني اجلبوري عميد كلية الدكتور األستاذفقد شارك التنقيبات 

عن (( أثار املقاطعات ي جامعــة املوصـــل يف املؤمتــر العاملـيفاآلثار 
/جامعـــة كيمربجيفوالذي يقيمه معهد ماكدونالد لآلثار اآلشورية ))

تنقيبات كلية اآلثار / جامعة -:انكلرتا حيث سيلقي حبثه املوسوم عن
.2012- 2011تل قوينجق / نينوى املوصل يف
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الدكتور عامر اجلميلي حيل ضيفا على املديرية العامة للثقافة والفنون 
السريانية

جامعة الموصل في الحلقة اآلثارشارك الدكتور عامر الجمیلي التدریس في كلیة 
النقاشیة الثالثة التي أقامتها المدیریة العامة للثقافة والفنون السریانیة في عنكاوه / أربیل لدور 
السریان في الثقافة العراقیة / دورة المؤّرخ المطران سلیمان الصائغ ، وكانت مشاركته ببحث 

أسماء األمكنة العراقیة ذات صولأبعنوان ( جهود الباحثین السریان المعاصرین في تحقیق 
أهمیة الجهود الحثیثة التي قام بها الباحثون في العصور إلىأشاراألصل السریاني ) حیث 

الوسطى اإلسالمیة من بلدانیین وجغرافیین ولغویین عرب ومسلمین في تفسیر أصول أسماء 
دمتهم (یاقوت الحموي) المواضع الجغرافیة وٕارجاع بعضها إلى أصوله السریانیة، ویأتي في مق

الذي یبدو انه كان له الماما یسیرا بالسریانیة، أما في العصر الحدیث فقد اشتهر بهذا الفن من 
التحقیق في الجغرافیة اللغویة والتاریخیة خمسة من المع العلماء الذین أنجبهم العراق، وهم كل 

وركیس عواد وبشیر فرنسیس العّالمة أنستاس ماري الكرملي البغدادي و یعقوب سركیس وكمن
وألبیر أبونا وبنیامین حداد ود. یوسف جرجیس ألطوني وغیرهم..
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مشاركة أساتذة كلية اآلثار المؤتمر العلمي األول لالقتصاد
كلية الزراعة والغاباتفي  

في المؤتمر العلمي اآلثاروقسم قسم الحضارةمن كلیة اآلثار أساتذةشارك عدد من 
األول لالقتصاد الزراعي تحت شعار ((االقتصاد الزراعي ركیزة التنمیة الزراعیة )) المنعقد في 

، حیث بلغ عدد والغابات / قسم االقتصاد الزراعيالمنتدى العلمي جامعة الموصل / كلیة الزراعة 
فاء احمد في بحث مشترك عشر باحثا وهم الدكتور حسین ظاهر وهیأربعةاألساتذة من القسمین 

بعنوان تسویق المنتجات الزراعیة بین مدن العراق القدیم، والباحثة امل عبداهللا في بحثها دور 
الملكات واألمیرات في إدارة أراضي الزراعة في العراق القدیم، الباحثة یاسمین صالح في بحث 

ي بالد الرافدین، والدكتورة وسناء بعنوان أهمیة التنمیة الزراعة وأثرها في حیاة اإلنسان القدیم ف
حسون یونس في بحثها الزراعة في مصر القدیمة، والباحثة وصال فیصل حمادي والباحثة 
نسرین احمد عبد في بحث مشترك بعنوان السیاسة االقتصادیة في العصر السومري القدیم، 

ي ضوء القوانین والنصوص والباحثة رنا ولید في بحثها إدارة الحقول الزراعیة في العراق القدیم ف
بعنوان مشروع ي بحث مشتركالمسماریة، والباحثة وسن عبدالمطلب والباحثة صباح حمید ف

الزراعة في تأمین أهمیةسنحاریب االروائي في نینوى، والدكتور یاسر هاشم حسین في بحثه 
والدكتور جاسم عباس الدكتورة احالم سعداهللا الطالبي واألستاذةالغذاء عند ملوك بالد الرافدین، 

العصر االخمیني، إبانمحسن في بحث مشترك بعنوان ملكیة االراضي الزراعیة في العراق 
الزراعیة في لإلغراضوالدكتور عبدالرحمن یونس في بحثه تنظیم شؤون استخدام میاه الري 

العراق القدیم.   
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ردار الكتب العلمية في بيروت تنشر كتابين لتدريسي في قسم اآلثا
(موجز علم اآلثار) و(علم اآلثار في العراق نشأته وتطوره)

للباحث (عمر جسام العزاوي)

حیث تناول الكتاب األول (موجز علم اآلثار) بشكل عام وموجز الخطوط العامة 
والرئیسة لمبادئ علم اآلثار لتكون المفتاح الذي ّیمكن دارسي ھذا العلم أو المھتمین بھ 
بشكل خاص وكل المثقفین الذین یتساءلون عن ماھیة علم اآلثار بشكل عام، من فھم 

المدعم بالصور األسلوبمي االكادیمي؛ لذا جاء ومعرفة شيء عن ھذا التخصص العل
التوضیحیة والمتبع في سرد المعلومات في ھذا الكتاب بشكل ییسر على غیر المختص 
قبل المختص بعلم اآلثار فھم ماھیة وطبیعة ما یدرسھ ھذا العلم، والغایة ھي نشر 

الثقافة والتوعیة اآلثاریة في المجتمع .
بینما تناول الكتاب الثاني (علم اآلثار في العراق نشأتھ وتطوره) األبواب 
األولى التي توضیح الكیفیة التي نشأ فیھا علم اآلثار في العراق، مع تحلیل وتحقیق 
ونقد لكل مرحلة من المراحل التي مھدت لنشوء ھذا العلم في العراق عبر مالحظة 

اتسمت بھا لتفسیرھا وتفسیر مایلیھا؛ قبل أن تتطرق بعض االیجابیات والسلبیات التي
الدراسة إلى الكیفیة التي انتھجتھا الكوادر اآلثاریة الوطنیة في عملیة تطویر ھذا العلم، 
والمضي بھذا االختصاص األكادیمي في طریق المعرفة، وغایتھا الرئیسة في ذلك ھي 

حمایتھ وصیانتھ ووضع البحث عن الموروث العراقي القدیم والحفاظ علیھ عبر
الدراسات والبحوث التي تبرز حضارات بالد الرافدین ومنجزاتھا الحضاریة وتفاعلھا 
وتأثیراتھا مع بقیة حضارات العالم القدیم في جوانب الحیاة المختلفة، وما بقي من ھذا 

الموروث المعبر عن أصالة حضاریة امتاز بھا ھذا البلد العریق .
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بالمكتبة االفتراضیةاآلثاركلیة أساتذةمشاركة 

التعریفیة بالمكتبة شارك عدد من أساتذة كلیة اآلثار / جامعة الموصل في دورة 
االفتراضیة والتي حملت عنوان ( كیفیة االستفادة من المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة ) 

ى قاعة المؤرخ سعید الدیوه جي. والمقامة في مركز دراسات الموصل في جامعة الموصل وعل
حیث شارك فیها عدد وافر من أساتذة الجامعة ومن الكلیات المختلفة والباحثین من المراكز 
العلمیة . وقد أثرى المشاركون الدورة بالنقاشات العلمیة والحدیث عن تجاربهم في استخدام 

.المكتبة االفتراضیة العلمیة العراقیة
اجلميلي يف مناقشة رسالة ماجستريمشاركة الدكتور عامر 

كلیة اآلثار/یسي في عامر عبداهللا الجمیلي التدر الدكتور المساعداألستاذشارك 
اإلنسانیةفي مناقشة رسالة الماجستیر في كلیة التربیة للعلوم قسم الحضارة جامعة الموصل 

أثر الوازع االقتصادي في نشأة :((والموسومةسان جبار عبداهللا احمد جامعة دیالى للطالب غ/
)).اإلسالمحكومة مكة قبل 
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قراءة يف كتاب:
يف ست جملدات 

)تاريخ العراق القديم(خمتصر تاريخ العراق 

للباحثني علي شحيالت والدكتور عبدالعزيز الياس احلمداني

عدي عبدالوهاب النعيمي

والشعوب االجتماعية واالقتصادية والدينية األممالتاريخ هو صورة جمسمة حلياة 
وفنونها ورموز حضارتها املاضية، وما األعمال العمرانية وآدابهاوالسياسية وعلومها 

واخلدمية واملشاريع االروائية والزراعية والتجارية والصناعية واملعاهدات واألحالف وتوسيع 
رامج سياسية للسالالت والدول التي احلدود وابتالع املناطق الغنية مبواردها، إال كانت ب

.حكمت يف بالد وادي الرافدين آنذاك
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ومن هذا املنطلق صدر للباحثني علي شحيالت والدكتور عبدالعزيز احلمداني 
التدريسي يف قسم احلضارة بكلية اآلثار جبامعة املوصل، ست جملدات ضمت خمتصر تاريخ 

.2012بريوت -العامليةالعراق (تاريخ العراق القديم)، عن دار الكتب 

)ق.م2800-الد األول عصور ماقبل التاريخ (األلف التاسع

تضمن الكتاب أربعة أبواب كان الباب األول مدخل عام احتوى بداخله على مخسة 
فصول، ابتدأ من جغرافية العراق واملياه واحلضارة والطبيعة واحلضارة املناخ واحلضارة 

وتكوين احلضارة، بينما احتوى الباب الثاني على قسمني مشل القسم األول واهلجرات 
العصور احلجرية ثم العصر احلجري القديم والعصر احلجري الوسيط (الزرزي) والعصر احلجري 

قبل التاريخ ضم العهد احلجري املعدني احلديث، فيما احتوى الباب الثالث على عصور ما
الشبيهاملعدني األخري ، والعهد -دني الوسيط، العهد احلجرياملع–القديم، والعهد احلجري 

قبل األولالباب الرابع واألخري يف الد األول اختص بالطوفان، ضم الفصل إمابالكتابي، 
وبعد وأثناء الطوفان، ومواقع االستيطان يف الشمال، ومواقع االستيطان يف اجلنوب، وأخريا 

.التاريخقبل املعامل احلضارية لعصور ما

)ق.م2400-2800الد الثاني العصور السومرية (

تضمن الد الثاني يف فصله األول: العصور السومرية أصلهم أنظمة احلكم والكتاب 
السومريون عهود العصر السومري ومميزات العصر السومري ، فيما تضمن الفصل الثاني 
العهد السومري القديم: طور فجر السالالت الثاني ومميزات طور فجر السالالت الثالث 

زاكيزي واطوار –ميسيلم ودور لكش ولوكال انيموندو ولوكال وطور السالالت الثالث وطور 
فجر السالالت يف الشمال واخلصائص احلضارية يف العهد السومري القديم واحلياة السياسية 
واحلياة العمرانية واحلياة الدينية واحلياة االجتماعية واحلياة االقتصادية واحلياة العسكرية، 

اجلزري مثل هجرة اجلزريني –لد الثاني فضم العهد السومري الفصل الثالث من اإما
بالد وادي الرافدين، والظروف السياسية إىلبالد وادي الرافدين وهجرة االكديني إىل

واالكديون وسقوط الدولة االكدية والكوتيون وساللة أوروك الرابعة وأخريا اخلصائص احلضارية 
الرابع فشمل العهد السومري األخري والذي تضمن الفصل إمايف العهد السومري اجلزري، 

ساللة لكش الثانية وساللة اوروك اخلامسة واالمرباطورية السومرية احلديثة وساللة اور 
وأخرياالثالثة وسقوط اإلمرباطورية السومرية (سالبة اور الثالثة) وكذلك النظام االداري 
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من الد الثاني واألخريلفصل اخلامس افيما تناولاخلصائص احلضارية يف العصر السومري. 
مدن العصر السومري مثل مدينة الوركاء واور وكيش ولكش ونيبور ودير وتل العبيد وقرية 

.العقري وأخريًا مدينة مجدة نصر

)ق.م539-2400الد الثالث العصر البابلي (

عنوان العهد البابلي القديم األولاحتوى الد الثالث على بابني اثنني محل الباب 
واشتمل على أربعة فصول هي الفصل األول :العهد البابلي القديم والفصل الثاني :السالالت 

الفصل الرابع ساللة بابل الرابعة، فيما وإماالبابلية والفصل الثالث: العهد البابلي الوسيط 
ول أيضا الفصل األول: هي الباب الثاني محل عنوان العهد البابلي احلديث فشمل أربعة فص

نصر الثاني والفصل –بعد نبوخذ نصر ساللة بابل احلادية عشر والفصل الثاني ملوك ما
.الثالث املعامل احلضارية يف العهد البابلي احلديث، الفصل الرابع مدن العصر البابلي

)ق.م605-2500الد الرابع العصر األشوري (

تضمن الد الرابع العصر األشوري ببابني اثنني تضمن الباب األول موضوعا 
عام تضمن خصائص األولحول العهود األشورية التارخيية خبمسة فصول هي الفصل 

االشورين بينما الفصل الثاني العهود األشورية والفصل الثالث العهد األشوري القديم 
الفصل اخلامس واألخري العهد األشوري احلديث، والفصل الرابع العهد األشوري الوسيط و

فيما تضمن الباب الثاني العهد األشوري اإلمرباطوري واحتوى على إحدى عشر فصال هم 
الفصل الثاني الدور الثاني تناول واألوىلالفصل األول الدور األول اإلمرباطورية األشورية 

) سرجون الثاني والفصل 110الرابع (فرتة االنتكاس والفصل الثالث الدور الثالث والفصل ل
–) اشور 113) اسرحدون والفصل السابع (112سنحاريب والفصل السادس ((111اخلامس (

بانيبال وتضمن الفصل التاسع الطور –بانيبال وعاجل الفصل الثامن بابل حتت حكم أشور
ادي عشر الثاني تداخل احلكم والفصل العاشر الطور الثالث حكومة املنفى والفصل احل

واألخري املدن األشورية
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)ق.م637-539الد اخلامس عصر االحتالل (

احتوى الد اخلامس على تسع فصول، الفصل األول تناول عهد االحتالل 
االمخيني، يف حني عاجل الفصل الثاني عهد االحتالل املقدوني فيما جاء الفصل الثالث حول 

العربية اما الفصل الرابع فقد تناول عهد االحتالل الفرثي والفصل اخلامس دولة ميسان 
دولة األنباط العربية فيما ضم الفصل السادس موضوعا حول دولة تدمر العربية، والفصل 
السابع دولة احلضر العربية، والفصل الثامن عهد االحتالل الساساني، اما الفصل التاسع 

.ة احلرية العربيةواألخري فقد تناول موضوع دول

637–الد السادس املعامل احلضارية (النصف األول من األلف السادس قبل امليالد 

)ق.م

تضمن الد السادس املعامل احلضارية ببابني اثنني تضمن الباب األول موضوعا حول 
اني احلياة احلياة العامة بسبعة فصول هي الفصل األول احلياة السياسية والفصل الث

االجتماعية والفصل الثالث احلياة االقتصادية والفصل الرابع احلياة الدينية والفصل اخلامس 
.القوانني، والفصل السادس اإلدارة، والفصل السابع واألخري اجلانب العسكري

فيما تضمن الباب الثاني املعارف والعلوم من خالل ست فصول ضم الفصل األول 
الثاني الرتاث والفن، وعاجل الفصل الثالث املدارس واجلغرافية والكتابة، وجاء اآلداب والفصل 

الفصل الرابع الرياضيات وتناول الفصل اخلامس العلوم الفلكية واحتوى الفصل السادس 
.العلوم الطبية والصرفة

:أهمية الكتاب

باحثني علي شحيالت تعد الدات الست التي ضمت خمتصر تاريخ العراق القديم لل
والدكتور عبدالعزيز احلمداني من الكتب املهمة والرائعة لكل شخص خمتص ومهتم ان 
كان باالثار والتاريخ فقد استطاع الباحثني إعطاء صورة واضحة ودقيقة عن خمتصر تاريخ 
العراق القديم، فبوركت اجلهود للباحثني واىل مزيد من التوفيق يف كل جماالت العلم 

.رفةواملع



20

الحلقـات النقـاشية:.
يف حلقة نقاشيةموجز عن أشهر متاحف اآلثار يف العامل

عقد قسم النقوش واللغات العراقية القدمية يف كلية اآلثار / جامعة املوصل حلقة 
إمساعيلخالد سامل لألستاذنقاشية بعنوان ( موجز عن أشهر متاحف اآلثار يف العامل ) 

وعلى قاعة املخترب تناول فيها دور املتاحف يف احلفاظ على اآلثار والرتاث الثقايف للمجتمعات 
دورها يف االرتقاء باملستوى الثقايف والرتبوي إىلباإلضافةاألمثلالعلمي باألسلوبوعرضها 

للبلدان التي تؤسس فيها ، ومع التطور الكبري الذي يشهده العامل فان الدور الوظيفي 
حصد تطورًا نوعيًا فيه السيمًا يف جماالت البحث العلمي وصيانة اآلثار األخرلمتاحف هو ل

املتحف يعد مؤسسة مهمة يف اجتذاب إنوترميمها وفق تقنيات حديثة ، كما ال ننسى 
فيها كما تضمنت احللقة النقاشية التعريف باملتحف أساسالسياحة وصناعتها بل هو ركن 

وأشهر متاحف اآلثار يف العامل ألقدمإحصائيةلعامل مع تقديم دراسة املتاحف يف اوأنواع
مؤسسات أصبحتإنإىلالتي اهتمت باآلثار العراقية واستفادت منها وطورته لصاحلها 

هذه املتاحف وواقعها احلايل ، نشأةإىلأيضااقتصادية واستثمارية تدر رحبًا ومت التطرق 
.التي يضمنهااألثريةوعرض ألهم وأشهر النماذج 
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يف حلقة نقاشيةالزراعة يف مصر القدمية

ضمن نشاطات كلية اآلثار / جامعة الموصل عقد قسم الحضارة حلقة نقـاشية للدكتورة  
حيث ابتدأت الدكتورة وسناء  ))بعنوان (( الزراعة في مصر القديمةوسناء حسون يونس  

فوا مع البيئة المحيطة بهم عندما هبطوا  يكتيإنحديثها بالقول: استطاع المصريون القدماء  
، فكان االنقـالب  األرضالوادي  واستقروا على جانبي نهر النيل، ثم قـاموا بزراعة  إلى

السنة الزراعية  الحضاري حيث كانت الزراعة فتحا جديدا لحياة المصريين ولحضارتهم، وكانت
المصرية تتكون من ثالثة فصول هي الفصول المتصلة بالنهر والزراع: فصل الفيضان، فصل  

، ثم فصل الحصاد، وكل فصل من هذه الفصول يحوي شهور أربعة. اإلنباتالزرع أو  
عن الخطوات التي اتبعها المصريون القدماء فتخبرنا الدكتورة وسناء بالحلقة  إما

النقـاشية: ان الخطوات التي اتبعها المصريون ال تختلف كثيرا عن عما هو في الوقت الحاضر،  
حيث كانت عملية قياس األرض بعد انحسار مياه الفيضان لتقدير مدى انتفـاع األراضي من  

هذا على إنتاج األرض، ويبدأ عمل الفـالح بعد انحسار مياه الفيضان  مياه الفيضان، وتأثير  
وتفتيت ما على سطحها من كتل الطمى الصغيرة بواسطة المحراث الذي تجره الحيوانات،  

وحضر الحلقة النقـاشية عدد من أساتذة القسم.
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دراسة يف الداللة واالستعمالآثاريةمصطلحات 
حبلقة نقاشية

ألقىالموصلجامعةاآلثاركلیةفياآلثارقسمالنشاطاتضمن
مصطلحات(بعنوانمحاضرة) العزاويجسامعمر(المساعدالمدرس

... اآلثارقسمفي) واالستعمالالداللةفيدراسةآثاریة
فيالمستخدمةاآلثاریةالمصطلحاتأھمالباحثفیھاتناول
البحوثفياستخدامھاومدلوالتاآلثاریةاألكادیمیةالدراسات
التنقیبات(مصطلحاتمثل.. اآلثاربعلمالخاصةاألكادیمیة

اآلثاریة(مثلالوصفیةالمصطلحاتمدلولوكذلك) والحفریات
.. الدقیقاللغويومدلولھااستخدامھاوصواب) واألثریة
ونقاشاتھمآرائھمابدواالذیناآلثارقسمأساتذةالمحاضرةحضر

. المحاضرةموضوعحول



23

احلفل التأبيني
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الذين فقدهم األسرة االثارية ألرواحوتأبنيستذكارً حفل ااآلثارأقامت كلية 
العراق خالل السنوات املنصرمة من علماء اآلثار العراقيني من أكادمييني ومنقبني 

وعلى وباحثني ممن كان هلم ذكر طيب يف تاريخ املؤسسات املهنية يف هذا االختصاص 
.يف جامعة املوصلاألدبيقاعة املنتدى العلمي

األستاذ الدكتور ألقىعدها الكريم بمن القرآنآياتبدء احلفل بتالوة 
عميد علي ياسني اجلبوري 
جاء كلية اآلثار كلمة االفتتاح

اآلثارأساتذةفيها :" رحل عنا 
يف العراق يف السنوات 

عدد ليس بالقليل ،املنصرمة
بقى هلم ذكر طيب يف 
حياتنا،... واعتزازا بكل الذين 

أساتذةأكانواتوفاهم اهللا سواء 
جبامعة بغداد اآلدابيف كلية 

أويف كليتنا جبامعة املوصل أو
والرتاث لآلثاريف اهليئة العامة 

يف مكان آخر، واعتزازا أو
بهؤالء الراحلني وتذكرة 

يريد إن يضع له ملن لإلحياء
بصمة يف سفر احلياة، ولنقف 
مع هذه الذكرى ونتذكر هؤالء 

.، "هدــمن اجلري ـــقافة وحب العراق الكثــالعمالقة الذين أعطوا الث
الدكتور علي ياسني اجلبوري أضاف األستاذيف ختام الكلمة التي إلقاءها

تعوض)).بالقول ((ان رحيلهم قد ترك فراغًا كبريا وشكل خسارة ال
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كلمة إبراهيم أستاذ اآلثار يف كلية اآلثار جابر خليل األستاذ الدكتورألقىثم
الصوف أبووفاة الدكتور بهنام إناستهل كلمته بالقول :" عامة عن االستذكار ....

اآلثار جبامعة يف جمموعة الراحلني من االثاريني، قد حركت كلية األخريالذي كان 
الفقد حالة مؤملة والفراق هاجس مرعب .. لكننا إنذلك االستذكار ومبا إلقامةاملوصل 
اهللا هي التي حتكم البشر .. وان إرادةهذه الدنيا ليست بدار قرار، وان إننؤمن 

املوت حىت شادى فيه الضعيف والقوى..."
الدكتور األستاذوأضاف
الراحلني إنإبراهيمجابر خليل 

واألدب، العلم مبآثرهمغمروا 
اليوم كلما وأصبحناوالبحث، 

كتبوه، خفقت قرأنا ماأوذكرناهم 
حلسن عشرتهم، أفئدتنا إليهم

.." آراءهمومجيل مودتهم وقيمة 
وكانت املعلومات التي قدمها 

كونه الدكتور جابر قائمة على 
عاصر البعض منهم وحظي 
بصداقتهم أو تتلمذ على يد 
بعضهم األخر... وأشاد الدكتور 
جابر بقوله (أنهم رجال بنوا للفكر 
والرتاث يف زمن كانت بالدنا ما 

أحوجها إليهم وألمثاهلم ..) .
العراقية اآلثارمجعتهم دائرة اآلثار إىلأساتذةومشل حديث الدكتور جابر  

ومنهم املهندس حممد علي مصطفى امللقب (بشيخ االثاريني) والعالمة الدكتور 
مصطفى جواد والدكتور صالح الدين الناهي والدكتور فرج بصمه جي والدكتور 

ف فرنسيس وكوركيس عواد وغريهم كل واألستاذ بشري يوس، األمنيحممود حسني 
يف زاوية يثرى التاريخ واحلضارة....م منه
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لراحل عن اثم اعقيبها كلمة استذكارية 
ألقاهاالدكتور خالد امحد االعظمي األستاذاملرحوم 
جاء فيها: ولد االستاذ خالد سامل العزاوي األستاذ

واكمل 1932الدكتور خالد االعظمي يف بغداد عام 
دراسته فيها وبعدها حصل على بكالوريوس اثار 

، 1955وحضارة من كلية االداب جامعة بغداد عام 
من جامعة 1967ثم نال شهادة املاجستري عام 
حصوله عام أعقبهابرفيكهام/ اململكة املتحدة عام 

اه من نفس اجلامعة،شارك على الدكتور1972
نقيب يف تل الدكتور االعظمي يف يف عدد من احلمالت التنقيبيه منها التاألستاذ

، ومشاركته أملانياحرمل ومشروع سد محرين، فضال عن مشاركته يف دورة املتاحف يف 
إعمال، كذلك اشرف على أخرىيف املتحف العراقي ومتاحف اإلعماليف الكثري من 

، وجدير بالذكر فقد عمل االستاذ الدكتور االعظمي األثريةمدينة بابل توسيع متحف 
العراقية اآلثارعملت يف مواقع أجنبيةلدى بعثات تنقيبات اآلثاركممثل لدائرة 

والربيطانية، وللراحل نتاج ثر يف قراءة وحتليل واألملانيةكالبعثات الدمناركية 
ي القديم والراحل االعظمي امسا المعًا لالنصوص املسمارية وخاصة رسائل العصر الباب

يف العامل.  اآلشورياتالالمعة من علماء األمساءضمن 
ألقاهااهللا الشيخ لراحل املرحوم الدكتور عادل عبدعن اتلتها كلمة استذكارية 

ولد املرحوم د.عادل عبداهللا الشيخ يف حمافظة : الدكتور حسني ظاهر محود جاء بها
والثانوية يف حمافظته ومن ثم االبتدائيةدراسته أكملعشائر الدليم.االنبار وهو من 

دراسته أمتسنوات أربع/جامعة بغداد وبعد مضي اآلداب/كلية اآلثارقبل يف قسم 
بتفوق .التحق بالدراسات العليا جامعة بغداد لدراسة املاجستري األوىلاجلامعية 

عن وأجنزهادم لدراسة الدكتوراه قبل التاريخ.وبعدها قوختصص مبوضوع عصور ما
عبداالله فاضل.بعدها تعني األستاذالدكتور تقي الدباغ ومن بعده األستاذإشراف

فيها سنوات عديدة انتقل أمضىإنجامعة االنبار وبعد اآلداباملرحوم يف كلية 
/جامعة بغداد. اآلداب/كلية اآلثارللتدريس يف قسم 
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الدكتور خالد حيدر عثمان كلمة ألقىدها بع
الدكتور فوزي األستاذاستذكارية عن الراحل املرحوم 

يف 1931: ولد الدكتور فوزي رشيد عام رشيد جاء بها
بغداد وأكمل دراسته حىت اجلامعية بتفوق وحصل 
على البكالوريوس يف كلية اآلداب جامعة بغداد ثم 

امعة دراسته العليا يف جإلكمال1960التحق عام 
وحصل على الدكتوراه منها عام أملانياهادلربك يف 

. وشغل الدكتور فوزي منصب مدير املتحف 1966
ثم انتقل بعد ذلك 1978_1968العراقي للفرتة 

جامعة بغداد كما درس يف العديد من اجلامعات العربية يف اآلدابيف كلية أستاذا
كثري من اطاريح الدكتوراه اليمن وليبيا وتونس كما واشرف وشارك يف نقاش ال

ورسائل املاجستري يف العديد من اجلامعات العراقية والعربية.
ثم أعقبتها كلمة استذكارية ألقتها الدكتورة ريا حمسن عبدالرزاق من 

مفتشية آثار نينوى عن الراحل املرحوم األستاذ الدكتور تقي الدباغ.
عبد الكريم عن الراحل املرحوم تالها كلمة استذكارية ألقتها الدكتورة يامسني 

األستاذ الدكتور طارق مظلوم.
الدكتور األستاذالدكتور مروان سامل شريف عن املرحوم ألقاهاتالها كلمة 

هؤالء النخبة هم جنوم وقناديل تنري طريق أجيال قادمة من صالح العبيدي جاء بيها: 
لنقول للزمن قف باحرتام وجلل الستذكار هؤالء النخبة اخلربة األوانإناالثاريني، وقد 

الدكتور صالح حسني العبيدي الذي بدا يف دراسة األستاذ، ومنهم اآلثارأساتذةمن 
ثم حصل ، 1956من جامعة بغداد سنة اآلثاربعد حصوله على البكالوريوس يف اآلثار

حصل على 1972ويف عام من جامعة القاهرة ، بعدها1965على املاجستري سنة 
جامعة اآلدابالدكتوراه من جامعة القاهرة. وشغل مناصب عدة منها عميد كلية 

.1986االنبار، وحصل على وسام املؤرخ العربي سنة 
الدكتور ياسر جابر  خليل كلمة عن األستاذ الدكتور عبداالله فاضل ألقىثم 

دراسته وأكمل1941بغداد سنة الدكتور عبداالله فاضل يفاألستاذجاء بيها: ولد 
وحصل على شهادة البكالوريوس من جامعة بغداد واإلعداديةاالبتدائية واملتوسطة 
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حصل على منحة دراسية 1969ويف عام 1963سنة 
وأنهىمن جامعة هايدلربك، للماجستري أملانياإىل

من نفس اجلامعة.1978دراسته للدكتوراه عام 
غفران صربي عن الراحل الدكتور  لألستاذتالها كلمة 

دوني جورج يف احلبانية د. ولد  دوني جورج جاء فيها:
دوني على حب شب.1950يف حمافظة االنبار عام 

التعلم، وكانت رغباته وطموحه يف دراسة ماضي 
ما أكمل دراسة اإلعدادية والتحق إذاحىت اإلنسان

دوني السنوات األربعة بنجاح كملأ. أمنياتهلتحقيق اآلثاربكلية اآلداب لدراسة 
. 1974عام حصل على البكالوريوسو

. حقق دوني طموحاته العلمية بالعمل احلقلي اآلثاروبعدها التحق مبؤسسة 
عمل هذه السنوات إن، بعد املتحف العراقي.عاد دونييف الذي استمر بنجاح مطرد 

يف التلول واملواقع االثرية وخباصة االنقاذية منها يف األثريةيف اللقى واملعروضات 
. بعدها التحق دوني بكلية اآلداب جامعة بغداد لدراسة بدياىلحوض محرين 

.1986عام ثاراآلاملاجستري يف 
بعدها ألقى السيد حممد خضر كلمة استذكارية عن املرحوم األستاذ الدكتور  

عيسى سلمان.
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ويف اخلتام القى السيد عمر 
جسام العزاوي كلمة عرفان باجلميل 
للنخبة االثارية الراحلة جاء فيها: 
سيبقى التاريخ حافظًا وشاهدًا على 
مدى نشاط كل من ساهم مبسرية علم 

له أداريًا وأسساآلثار يف هذا البلد 
وأكادمييًا وحىت سياسيًا كاألستاذ 

لاألصيساطع احلصري والدكتور ناجي 
من آثار األوائلفؤاد سفر، بدليل ما تركه مؤسسو علم اآلثار واألستاذطه باقر واألستاذ

ألعماهلم التي ما زالت حلد يومنا هذا حتمل بأساس رصني ومتني طريق العلم للجيل 
اآلثاري احلديث، ذلك الطريق الذي عبدهُ مبدرسة خاصة لدراسة علم اآلثار اجليل 

منذ ستينيات القرن املاضي بعد خترجهم من قسم اآلثار يف الثاني ورواد هذا العلم
ثم تواىل علماء اآلثار جامعة بغداد ومنهم الراحل الدكتور بهنام أبو الصوف، 

العراقيني وعلى مر أجيال متتابعة بأخذ دورهم يف مسرية علم اآلثار يف العراق، 
در األكادميية والفنية مع ظهور التخصصات املتفرعة عن هذا العلم، تلك الكواأتوبد

وفق ختصصها الدقيق ببنان اجليل إليهاتكون جنومًا تتألأل يف مساء هذا العلم ويشار 
اآلثاري احلديث .

ومل تقتصر جمهودات علماء اآلثار العراقيني، سواء الراحلني منهم رمحهم اهللا 
سرية علم اآلثار يف العراق بل تعدت م، على أعمارهماهللا يف أطالأو الباقني بيننا 

واإلماراتجمهوداتهم إىل خارج العراق وبالتحديد يف دول عربية شقيقة مثل ليبيا 
العربية املتحدة والبحرين واليمن، لتخرج جمهوداتهم ومساهماتهم عن احمللية إىل 

.احلديثأآلثارييفتخر بها اليوم اجليل إقليميةليضعوا بصمة علمية والدولية، 
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