باب األنباء واملراسالت
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اآلثاريون والتراثيون وأجيالهم المتعاقبة في العراق
عبداهلل أمين أغا
منقب أثار
تمييد
تعػ ورتنػ وخريجوىػ مػف اآلثػ رييف لمعػ ـ  4991-4991مػف أكبػر ورات الخػريجيف وأكثرىػ عػ ا الػييف عممػوا فػ
ىيأة اآلث ر والتراث ,وكيلؾ خريجو ال ورات المق ربة لي ف سن التخرج سػوا كػ نوا قبميػ أو بعػ ى مػف الرعيػؿ (الجيػؿ
الث لػػث) فيي ػ ف ػ إكم ػ ؿ المسػػيرة اآلث ريػػة والتنقيب ػ ت والصػػي نة اآلث ريػػة والبحػػث اآلث ػ ر والت ػ ريخ والنشػػر العمم ػ ف ػ
مختمؼ فروع ال ارسػ ت المعنيػة .ومػف العػ مميف ف ػ المختب ػرات والتصوي ػر والمكتبػ ت والمخطوطػ ت والمتػ حؼ والين سػة
بفروعي ػ ػ والمتػ ػػرجميف والحف ػ ػ ريف الش ػ ػرق طييف والنق ػ ػ ريف والمفيرسػ ػػيف واإلعالميػ ػػيف والرس ػ ػ ميف ...ال ػ ػ وى ػ ػ متمم ػ ػ ت
وضروري ت العمؿ الحقم اآلث ر ونت ئجو الت يعػوؿ عميي بتظ فر ىيه المجيو ات .وعمػ وفػؽ تسمسػؿ وتػوال العمػؿ
لييه المج ميع المختصة ف الييأة اآلث رية بفروعي المختمفػة ومػف المفيػ إيضػ ح أف ىػيا التقسػيـ الشػكم الػي اقترحتػ ه
مػف لػ ن غيػر حػ تم مػ وال
ورتبنػ ه وجيػ ن فػ لػااـ تق يمػو والتعريػؼ بػو وب لمشػموليف فػ أجي لػو ىػو تقسػيـ اجتيػ
قطع أو ني ئ الترتيب ولكؿ رأيو ووجية نظػره التػ ي ارىػ صػ ئبة أو أكثػر قػة مػف أر اآلخػر وىػيا مػ يمػاـ األخػي بػو
إنص ف وعقالنية.
فرب آث ر مف (الرعيؿ الث لث) ق عمؿ مع الرعيؿ الي سبقو أو األسبؽ منو أو الي يميو فيو (مخضرـ) كم ىو
واقع الح ؿ وىكيا .وىيه ح لة معروفة ال تقبؿ التأويؿ أو االجتي وق يكوف ف تق يمن لؤلسم المب ركة الميكورة
والم ونة ف أجي لي المتب ينة بعض اليفوات غير المقصو ة بسبب مف طوؿ السنيف الم ضية والظروؼ الق سية الت ق
آنستن أو غيبت بعض مف أسم امالئن وف قص فميعيرون لطف .
وأحب أف أنوه كيلؾ بأف سر أو إ راج لؤلسم الوار ة لـ يكف حسب منالة أو مك نة عممية أو رجة وظيفية أو
ام لة أو م ش كؿ مف تصورات إنم ك ف حسب م اسعفتن الياكرة بو أو الفي رس العممية المعتم ة لمجمة سومر
والمسكوك ت وبيف النيريف وغيرى أو السؤاؿ واالستفس ر ف ىيا المنح الصعب اإلرض لك فة األطراؼ المعنية.
آمميف أف يكمؿ غيرن م ف تن وىيه سنة الحي ة ف لكم ؿ هلل وح ه أوال وأخ ار .
لـ يفتن إ راج أسم اآلث رييف وغير اآلث رييف ومف العمم المعروفيف ممف نشر بحوثو ومق التو ف مجمة سومر أو
ف مجمة المسكوك ت أو ترجـ ف مواضيع آث رية أو تراثية أو عم رية مفي ة أو ك نت اآلث ر ىوايتو أو شغفو البحث
وم يتعمؽ ب لجغرافية الت ريخية وف الكت ب ت المسم رية والمغ ت الق يمة واآلث ر والفنوف اإلسالمية بأنواعي .
ولـ نغفؿ يكر وت ويف أسم البعض ممف عمموا بمينة الت ريس بأقس ـ اآلث ر ف ج معة بغ ا وج معة الموصؿ
والق سية وب بؿ لمضرورة المطموبة ف ىيا العمؿ ممف س ىموا ف النت ج اآلث ر ف العراؽ مف عراقييف وأج نب الييف
عمموا ضمف ك ر ىيئة اآلث ر والتراث وسعوا إل تثبيت أرك ني وتوجي تي العممية وأخي ار أقوؿ إنن أ رجن األسم
الت لية ممف تأسست ونمت عم أي ييـ ىيه الييأة وجوان ألنفسن اعتب رىـ كم يعتبرىـ غيرن أيض عم أنيـ الروا
أو-:
أ -الجيل (الرعيل) األول :فييا من أمثال السادة األفاضل-:
س طع الحصر  ,ن ج األصيؿ ,يوسؼ راؽ اهلل غنيمة ,طو ب قر ,عب س العااو  ,فؤا سفر ,محم عم
مصطف  ,بشير فرنسيس ,كوركيس عوا  ,فرج بصمو ج  ,ن صر النقشبن  ,محمو حسيف األميف ,حسيف عط
عون  ,توفيؽ وىب  ,عب الوى ب األميف ,اك محم حسف ,صبر شكر  ,أحم الصوف  ,سعي ال يوه ج  ,ص ؽ
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الحسن  ,س لـ اآللوس  ,فيصؿ الوائم  ,س ج ة شكر  ,أحم مي الشكرج  ,أكرـ شكر  ,محمو الجميم  ,عا ال يف
الصن وؽ ,محمو العينو ج  ,البير رشي الح ئؾ ,سميـ الو  ,مصطف جوا  ,حسيف عم محفوظ ,جوا عم ,
انست س الكرمم  ,انتراف ايف ف ,محم مصطف  ,عب الرااؽ لطف  ,يوليوس يور اف ,وليمـ كوينغ ,ص لح أحم العم ,
محم ص يؽ الجميم  ,أحم فكر  ,اؤ الجمب  ,محم عب العايا مراوؽ ,صالح ال يف الن ى  ,يوسؼ يعقوب
مسكون  ,سميم ف الص ئغ.
ب -الجيل (الرعيل) الثاني :عم ىيا األس س والتقسيـ الشكم مف أمث ؿ:
خ ل األعظم  ,وائؿ الربيع  ,جميؿ حمو  ,عط الح يث  ,محم ب قر الحسين  ,شريؼ يوسؼ ,صبح أنور
رشي  ,فوا رشي  ,فؤا جميؿ ,سميـ طو التكريت  ,كم ؿ منصور عب ة ,محم حسف آؿ ي سيف ,ى شـ الخط ط
البغ ا  ,مظفر الشي ق ر ,و ا الفااا ,عوا الكس ر لمي الكيالن  ,عب الرقيب يوسؼ ,ايف ال يف ن ج المصرؼ,
ع ؿ ن ج  ,ط رؽ مظموـ ,أس مة النقشبن  ,عم النقشبن  ,رض جوا الي شم  ,ح اـ محم النجف  ,ش ه محم
عم الصيوان  ,خ ل الرح ؿ ,أكرـ الايب ر  ,عب الجميؿ جوا  ,سع الرويش  ,يوسؼ ينوف ,محم الاى و  ,عيس
سمم ف ,أحم ق سـ الجمعة ,بييجة خميؿ ,ف ضؿ عب الواح  ,رما نعوـ ,سميـ الجميم  ,ن ثرة الصراؼ ,عب العايا
حمي  ,بين ـ أبو الصوؼ ,ك ظـ الجن ب  ,عب الصم محم أميف ,ح اـ عب الحمي  ,ط رؽ النعيم  ,عب الق ر
التكريت  ,عب اإللو ف ضؿ ,س ج ة العا  ,مي ب رويش البكر  ,غ نـ وحي ة ,سميرة نور الرواؼ ,غس ف العطية,
الفؤا  ,ع مر سميم ف ,غ ا رجب ,طمعت رش الي ور ,واثؽ
نجيب كيسو ,برى ف توفيؽ جمميراف ,عب الي
الص لح  ,ط ىر العمي  ,صالح العبي  ,س م سعي األحم  ,منير يوسؼ طو ,ولي الج ر ,رفيؽ فتح اهلل ,تق
ال ب غ ,حسيف أميف يوسؼ حب  ,عب الكريـ عب اهلل ,جورج حبيب ,صميب شمعوف ,البير أبون  ,عب الرحمف فيم ,
قحط ف رشي ص لح ,محم أبو الفرج العش ,عب الص حب الير ,اىير أحم القيس  ,بين ـ حب بة ,ابير بالؿ إسم عيؿ,
بطرس ح ا  ,خمؼ ب و  ,محم أحم الحميضة ,خضر عب ة ,ص لح الطعمة ,عب خمؼ العنكو  ,محم عب الرحمف,
سمط ف رويش ,ح اـ رحيمو.
ج -الجيل (الرعيل) الثالث :وىـ عم م يب و يمثموف أو يؤلفوف األغمبية مف أمث ؿ:
إسم عيؿ حج رة ,ع ؿ نجـ عبو ,ف روؽ الراو  ,عب الواح الرمض ن  ,ي سيف رشي  ,قحط ف العا  ,يوسؼ خمؼ,
خ ل خميؿ االعظم  ,مؤي سعي  ,فري مجي حسيف ,صب ح ج سـ الشكر  ,أحم فتي ف الراو  ,ن ىض عب الرااؽ
فتر ,ربيع القيس  ,عم محم مي  ,حكمت برى و  ,ون جورج ,ع ن ف غي اف ,إحس ف حسيف ,ضي يػونػس
ال ب غ ,ف ضؿ عب س ,س لـ يونس ,عب السالـ سمع ف ,جرجيس محم محم عج ج ,عب جرو ,محم احم  ,غ ا
منعـ البي ت  ,اعتم يوسؼ القصير  ,ي سيف محمو الخ لص ,
إسم عيؿ ,مأموف غ نـ ,غس ف طو ي سيف ,ى
أحمػ ك مؿ ,ن ى ة عب الفت ح ,صالح رميض ,أمؿ مت ب ,ىن عب الخ لؽ ,ك ظـ محم ك طع ,عب الرحيـ الوكيؿ,
اخؿ مجيوؿ ,نعيـ عون  ,سع عب الست ر ,ج بر خميؿ إبراىيـ ,ميسوف عب الق ر ,ي سيف محمو  ,صالح ح م ,
منيؿ جبر ,صب ح عبو  ,عب اهلل أميف أغ  ,تحسيف عب الوى ب ,اكية عمر العم  ,سكينة حسيف ول  ,ميسر سعي
العراق  ,مااحـ محمو حسيف ,إسم عيؿ ج سـ ,ق سـ محم  ,خميؿ قبط ف ,محم سعي محم عم  ,سمير الصراؼ,
حمي عكػ ر ,عب الجب ر خواص ,رسمية رشي  ,غ لب الخش ب ,غس ف عب الكريـ ,محفوظ عب اهلل نجيب ,كريـ توم
يوسؼ ,ضرار الق و ,سييؿ ق ش  ,ولي ي سيف ,محسف حسف عم  ,ثري البااا ,عب الق ر عب الجب ر ,كم ؿ نور
معروؼ ,ك ظـ سع ال يف ,عص ـ المالئكة ,عم يحي منصور ,عب الق ر سمم ف المع ضي  ,حكمت توم ش ,
منتي ور خميؿ ,محم نبيو عب الفت ح ,صب ح الق ض  ,ن ظر الراو  ,خ ل ال رة ,كريـ عايا ,راتب الكبيس  ,مت
ب ب الطوف ,محم اك الرف ع  ,فلاير مصطف  ,ري ض القيس  ,سمير عب الرحيـ الجمب  ,حكمت بشير محم صبح
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عب اهلل ,ن ية غ نـ مي وش ,عم ال يف خميؿ ,ا يبة عمـ ال يف ,حي ر عب الرااؽ كمونة ,ب ىرة القيس  ,عب الوى ب
ن ر ,راجحة خضير النعيم  ,سمط ف ن ج  ,مسمـ محم احم  ,جني الفخر  ,نج ة يونس التوتونج  ,عب اإللو
الجميم  ,حي ة عب عم  ,حمي محم حسف ,سميمة عب الرسوؿ ,ن ئؿ حنوف ,ع ن ف محسف ,معتصـ رشي  ,ط رؽ جوا
الجن ب  ,عم ى شـ خير  ,سييمة الجبور  ,نوالة أحم متول  ,ن ئؿ حنوف ,ري ض عب الرحمف ال ور  ,ضي
العااو  ,ق سـ عكمة ,قحط ف رشي  ,برى ف ش كر ,م ج الشمس ,عال ال يف الع ن  ,اىير رجب ,نجمة العا  ,مظير
الخ ل  ,أثير الحسين  ,ي سيف المشي ان  ,عب الرحمف محم عم  ,كنع ف المفت  ,عب الست ر العااو  ,ج ى ة ط ىر,
وغيرىـ.
د -الجيل (الرعيل) الرابع :وىو األخير ويتمثؿ اآلث رييف والع مميف ف الييئة والج مع ت والتربية وغيرى  ,مف أمث ؿ:
عب س التميم  ,س لـ يحي الجبور  ,سن ف عب يونس النعيم  ,أحم مجي الجبور  ,ليث مجي حسيف ,ن صر
عب الواح الش و  ,ري محسف عب الرااؽ ,فواية الم لك  ,إيم ف الس مرائ  ,أميرة عي اف اليىب ,راف ة عب اهلل ,من
حسف ,سمير شم  ,عمر ق سـ خميؿ الراو  ,ش كر ج سـ محم  ,حي ة إبراىيـ محم  ,سع ية محم ص لح ,إنع ـ عوف
محم  ,عب المجي محم الح يث  ,كم ؿ رشي  ,ناار عب المطيؼ ,ح فظ الحي ن  ,مرواف س لـ شريؼ ,نعمت ب يؿ
حمو ,شكراف مي  ,عم ي سيف ,سييمة ال اروج  ,ميسر خمؼ ب و  ,عب س الحسين  ,ح م يوسؼ خير  ,سن ف
عب الوى ب خميؿ ,إيم ف محسف ,برن يت حن مت  ,ن ية ف ضؿ ,أميف عمر حي ر ,أميرة بيجت ,ليم محمو  ,سع
احم  ,أحم ى شـ العط ر ,ست ر عب الحسف الفتالو  ,خير ال يف احم  ,اي غ ا  ,نسريف عايا ,مصعب محم
ج سـ ,وسن فؤا  ,عب س عب من يؿ ,محم كريـ الشمر  ,مريـ عمراف موس  ,ب سـ سعي  ,س م الفتالو  ,قص
الييت  ,قيس حسيف رشي  ,ع مرة ع صـ الض ح  ,فواية ص بر ,جن ف خضير منصور ,ق سـ راض حنيف ,محم
المي ل  ,سي ـ محم المي  ,حسيف عبي  ,ع ن ف أبو ية ,عب العايا اليأس ,شيم النعيم  ,إيم ف ى ن  ,ري سميـ
بولس ,محم مؤي الحي ل  ,أكرـ محم الحي ل  ,سج مؤي عب المطيؼ ,شيم صالح ,عشت ر سمير الصراؼ ,خولة
مع رج ,ن ية عم اكبر ,اينب عب اهلل ,سع سمم ف ,محسف ك ظـ ,ف ئاة عب الق ر ,ي سميف عب الكريـ ,حسيف عم
حماة ,عب اهلل ح م  ,حي ر فرح ف ,محم صبر عب الرحيـ ,حي ر عب الواح عريب  ,عم حم عبي  ,منير عم
عب الممؾ ,بي ع مر الجبور  ,ب سمة جميؿ عب  ,أحم لفتة ,إكراـ عب المنعـ السراج ,م عب المنعـ السراج ,إاى ر
عب المنعـ السراج ,ممت ا ح اـ ال يوه ج  ,أحم خيؿ النقيب ,أمير حراؽ ,وغيرىـ.
ومن كمية اآلثار في جامعة الموصل :ن رج ف أ ن ه أسم ع مف اآلث رييف الم رسيف وغيرىـ فيي إض فة إل مف
يكرن ىـ ضمف (األجي ؿ الث ن والث لث والرابع) ,والميكوروف يع وف مف الجيؿ الرابع وىـ مف الشب ب مثؿ :حسيف
ظ ىر حمو  ,خ ل حي ر عثم ف ,نبيؿ نور ال يف ,خ ل إسم عيؿ ,ي سر ج بر خميؿ ,أميف محم أميف ,ع مر
الجميم  ,أحالـ الط لب  ,شعالف ك مؿ ,حسيف يوسؼ النجـ ,لق جميؿ عيس  ,إاى ر ى شـ شيت ,عمر جس ر
ف ضؿ ,أحم عم صالؿ ,عم عب المطمب محمو  ,ع مر اىير خميؿ ,نش ت شريؼ ,عم خضير محمو  ,ف تف
م ش اهلل ح م  ,ى يؿ اك محم  ,ور ة يونس محمو  ,أرجواف لؤ  ,حسف س ق ج سـ  ,محم عب الغن البكر ,
مؤي محم سميم ف ,في ف موفؽ رشي  ,كرواف ع مر سميم ف ,سيؼ لقم ف عب الرااؽ ,إبراىيـ مؤي  ,أحم ى شـ ,أحم
إبراىيـ ,عم ر صبح  .وغيرىـ.

مدة تولي رئاسة الييأة العامة لآلثار والتراث:
االسم

من  -إلى
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4999-4991
 .4مس بؿ
4991-4999
 .9مستر كوؾ
4991-4999
 .9مستر سمث
4991-4999
 .1يور اف
4914-4991
 .1األست ي س طع الحصر
4914-4914
 .9مستر سيتوف لوي
4914-4914
 .7األست ي حسيف عط
4911-4914
 .8األست ي يوسؼ غنيمة
4918 - 4911
 .9ال كتور ن ج األصيؿ
4918-4918
 .41األست ي فؤا سفر
4999-4918
 .44األست ي طو ب قر
4999- 4999
 .49األست ي أكرـ شكر
4998-4999
 .49ال كتور فيصؿ الوائم
4977-4998
 .41ال كتور عيس سمم ف
4999-4977
 .41ال كتور مؤي سعي
9114-4999
 .49األست ي ربيع القيس
9119-9114
 .47ال كتور ج بر خميؿ التكريت
9119-9119
 .48األست ي ربيع القيس
9111- 9119
 .49ال كتورة اعتم القصير
9111-9111
 .91ال كتور عب العايا حمي
9119-9111
 .94ال كتور ون جورج
9119-9119
 .99األست ي حي ر فرح ف حسيف
9117-9119
 .99ال كتور عب س الحسين
9119- 9117
 .91ال كتورة أميرة عي اف اليىب
-9119
 .91األست ي قيس حسيف رشي
* حرصػػن عم ػ ت ػ ويف الق ئمػػة أعػػاله بع ػ استنس ػ خي مػػف عم ػ الموحػػة الم ونػػة عميي ػ ف ػ م ػ خؿ الييػػأة الع مػػة لآلث ػ ر
والتراث  /بغ ا لم لي مف صمة وثيقة ب لبحث الي نحف بص ه.
قسم اآلثار في كمية اآلداب وأساتذتو ومحاضريو
وف وتق ي ار خ لص من ألس تيتن اإلجال فييه كممة موجاة تق ؿ بحقيـ وال تف بفضميـ الكبيػر عمينػ فػأقوؿ-:قػ مت
لمقبوؿ إل قسم الت ري أو االنكميا ف كمية اآل اب /ج معة بغ ا .
ولكف مع ؿ ال رج ت يىب ب إل قسـ اآلث ر ولـ أكف أعمـ بموضوعو أو وجو ه وق وج ت ض لت فيو الحق
وأصبحت مش و ا إل ىيا العمـ الج ي واعتنيت بموضوع تو وأممت أف أكوف شيئ مفي ا فيو إف ش اهلل وك نت ورتن
مف أكبر ورات قسـ اآلث ر ع ا ( 11ط لب وط لبة) وعمؿ كثير مف خريجيي ف الم يرية الع مة لآلث ر بع تخرجيـ
الحق أو بع سنوات وك ف م رسو القسـ والمح ضروف فيو مف الرق العمم مم يفخر بيـ عمـ اآلث ر وك ف لتأثيرىـ
عمين ف منيجي تيـ الت ريسية أث ار واضح ف قبولن وتقبمن لموا عمـ اآلث ر الت ال تخمو مف الجف ؼ كم ىو أر
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البعض .ومف جممة ىؤال األس تية اإلجال نيمن مف معينيـ العمم واألبو والتربو مب ئ عمـ اآلث ر وك نوا مف
()
جنسي ت مختمفة يرحـ اهلل مف توف منيـ ويرحـ مف بق عم قي الحي ة ينتظر لق ربو وك ف فييـ األست ي العراق
واألست ي المصر واألست ي األمريك واألست ي الجيك واألست ي األلم ن وك نوا نخبة ن ضجة ىضمت عمومي ف مع ى
ىؤال
عراقية وأجنبية وعربية وق موى كخالصة إل ىيا القسـ الي يفخر بيـ وبأنو ق تخرج منو رج ؿ عم أي
سوا مف القسـ أو أقس ـ الت ري والعرب واالنكميا وم يرية اآلث ر الع مة منيـ:
 .4األست ي فؤا

م ير اآلث ر الع ـ.

مح ضر

 .9ال كتور ن ج معروؼ.

أست ي الت ري اإلسالم  /قسـ الت ري .

 .1ال كتور عب العايا حمي .

قسـ اآلث ر

 .9ال كتور أحم فكر .

مصر الجنسية.

أست ي العم رة اإلسالمية /قسـ اآلث ر

مصر الجنسية.

أست ي العم رة اإلسالمية  /قسـ اآلث ر

 .9ال كتور تق ال ب غ.

 .1ال كتور أكرـ الايب ر .

قسـ اآلث ر

قسـ اآلث ر

 .7ال كتور عب العايا مراوؽ.

مصر الجنسية.

 .9ال كتور ص لح أحم العم .

أست ي الت ري اإلسالم  .قسـ الت ري

 .8ال كتور محم توفيؽ بمبع.
 .41األست ي حسيف أميف

األمريك الجنسية.

فنوف إسالمية /قسـ اآلث ر.

 .49ال كتور لوبور م تيوش

الجيك الجنسية.

 .41األست ي واثؽ إسم عيؿ ألص لح .

 .91ال كتورة سع م ىر.
 .94ال كتور فرج بصـ ج

مح ضر

م رس المسم ري ت / .قسـ اآلث ر

م رس المغة االنكمياية .مح ضر

معي ة قسـ اآلث ر

 .47ال كتور غ ا رجب.

 .49األست ي رايـ شن ي ر.

لمغة العربية

مح ضر

معي  .قسـ اآلث ر

 .49األست ية سييمة الجبور .

 .48ال كتور س م سعي األحم .

مح ضر

ال كتور الحق .

 .44األست ي أحم مطموب.

 .41ال كتور عب الكريـ طو .

أست ي الفنوف اإلسالمية /قسـ اآلث ر

قسـ الت ري

ال كتور الحق .

 .49ال كتور جوف شبم .

مح ضر

قسـ اآلث ر

الم ن الجنسية.

أست ية مصرية الجنسية

أميف المتحؼ العراق
قسـ الت ري

م رس المسم ري ت

الفنوف اإلسالمية

مح ضر

مح ضر

مح ضر

 .99ال كتور عب المنعـ رش
خالدون ال منسيون
حسن ستفعؿ ىيئة اآلث ر والتراث أو ربم غيرى مف الكمي ت المختصة ب آلث ر والحض رة ف ىيا المنح الج ي
الي انتيجتو بييه الومضة الوق ة المنتظرة مف التأليؼ واإلص ارات المتفر ة الط بع ,أال وىو تخمي منتسبيي مف جيؿ

(*) مع شديد األسف لم يتسن لدورتنا االرتشاف من معين عممية األستاذ العالمة (طو باقر) طيمة السنوات التي قضيناىا مابين األعوام
1222-1221م ,لذا لم يدون في أعاله .وانتسب الدكتور فاضل عبدالواحد بقسم اآلثار ولم نحظ بتدريسو وعممو الزاخر كذلك.
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الروا وم أعقبيـ مف أجي ؿ وىـ الييف حفروا بصم تيـ العميقة ف ك فة المج الت الت تعنيي وتيتـ بي األوس ط
العممية اآلث رية ف العراؽ وخ رجو إلبراا نت ج ورىـ العمم وأوجيو المتع ة الجوانب ف مسيرة ىيه المؤسسة العممية
كال عم طريقتو وق بمي تو حسب منيجية وأقس ـ الييئة العممية المتع ة فمف :تحري ت آث رية وتنقيب ت آث رية ومسح
آث ر وعرض لممطبوع ت والنشري ت وصي نة آث رية وعرض متحف وتصوير فن ومع رض جوالة لآلث ر وكت ب ت
ق يمة متنوعة ورسـ ىن س وفي رس مكتبية ونشر عمم بإص ارات لمواضيع تخصصية ...ال إي ال يصح كم ىو
العرؼ الس ئ ف ال وؿ المتحضرة والت تيتـ بحض رتي وبم ضيي وتراثي وف مق متيـ بم ن العراؽ مي الحض رات
اإلنس نية والمعرفية أف ي خمي (الييأة) اآلث ر أو مف يعمؿ ف حقؿ التنقيب والصي نة اآلث رية وغيرى مف النت ج ت
وىو ش ب ي فع ف مقتبؿ عمره ونش طو وشب بو ويخ مي ف شت من ح المعرفة ومج الت الخ مة الع مة الت يكمؼ
بي ولمبم عموم بصورة مخمصة ونايية ويتركي أو (وتتركو) شيخ ف أواخر سن أو شيور أو أي ـ عمره وحي تو وف
اع اااه واكرامو بأبسط الحقوؽ لو عميي وعم ال ولة الت أىمتو ورعتو مف طفولتو وصب ه ف الم ارس األولية ومف ثـ
راستو الج معية المتخصصة ف كؿ حقؿ مف حقوؿ المعرفة اآلث رية الق يمة واإلسالمية والكت ب ت ..ال  .أال وىو
اعترافي وتق يرى وتثميني لخ متو وتف نيو وص قو معي بنبؿ ب لصورة األمثؿ أو األقرب لمكم ؿ أو المث لية أحي ن كؿ
حسب ق بميتو وق راتو المكتسبة أو الت وىبي اهلل لو ليعي طرحي كم ة عممية مفي ة ال يخف أف منظور (الييأة
وم يرية النشر فيي ) ف ىيا الشأف المح ث والمميـ لمنشر العمم عف سيرة ومسيرة منتسبيي عبر عقو مف السنيف
مضت وانص فيـ بم يستحقونو منظور ورؤية حض رية ونبي لؤلن نية والفر ية مف قبؿ الق ئميف عم مشروع النشر ىيا
.بؿ ىـ يحثوف اآلث رييف عم المش ركة الف عمة فيو إلص اره كم يظير حس واعتراف وتق ي ار أصيال لم أور ن ه وي فع
ب آلث رييف الح لييف والمستقبمييف إل ماي مف الجي والمث برة ف بحوثيـ وأعم ليـ واص اراتيـ إل راكيـ بأنيـ غير
منسييف أو ميمشيف واف ىن ؾ مف ف خمقو وطبعو اإليث ر الي جبمو اهلل عميو وىـ هلل والوطف يعمموف ولف يغفؿ عنيـ
أو يتن سوف بع عمر طويؿ ف العمؿ اآلث ر المتنوع واهلل الموفؽ لمف سع لمخ مة الع مة النبيمة .
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