
 

 

  
   :www.muthuruk.mu.edu.iq 

 

DOI:10.52113/uj05/022-15/2204-2215 ISSN  :  2072-6317(P)  -  2572-5440(O) 

 

 

 :املقذمــــــت

ليل مذًىت ميؽؤتها الثلافُت التي جخذمها وفي طىء هىع       

املؤظعاث الثلافُت والخعلُمُت ًخدذد دوس املذًىت باليعبت 

اتها املخخلفت اهم  إلكلُمها ، وجدخل الىخذاث الخعلُمُت بمعخٍى

ت بين املذًىت  مظاهش هزه امليؽآث التي جخلم عالكت كٍى

 لهزِه ألاهمُت (1)واكلُمها
ً
التي خظُذ بها الخذماث  ، وهظشا

الخعلُمُت جىاٌو الباخث دساظتها مشهضا في بدثه على دساظت 

املشخلت إلاعذادًت ليىنها جظم الفئاث التي جتراوح أعماسهم بين 

ت واليؽاغ وحعخبر 15-17) ( ظىت وهي فئت ؼابت وجمخاص بالحٍُى

كاعذة البلذ املعخلبلُت مً الؼاكاث واملىاهب ، وكذ اظخعمل 

في هزه الذساظت هظم املعلىماث الجغشافُت في معشفت  الباخث

ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت وهزلً في  الخىَص

ت بين املذاسط وجدذًذ صلت الجىاس بُنهما  جدذًذ املعافت املعُاٍس

ولها هزا مً احل كُاط هفاء هزه املذاسط في اللظاء ومذي 

 لعيان كظاء اللشهت .      كذستها على جىفير الخذماث الخعلُمُت 

 / مشكلت البحث
ً
 اوال

 جمثلذ مؽيلت البدث باألظئلت الخالُِت :     

ًٌ ؟ -1  عاد
ً
عا  هل جخىصع املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت جىَص

هل ػبلذ املعاًير املحلُت في الىاكع الحالي بهزه املذاسط  -2

عُت و  املعاخت ظىاء مً هاخُت اعذاد الؼلبت و اليىادس الخذَس

 وغيرها ؟

 / فشطيت البحث
ً
 ثاهيا

1-  .
ً
 عادال

ً
عا  لم جخىصع املذاسط إلاعذادًت في اللظاء جىَص

اقع التوصيع املكاوي للمذاسط إلاعذادًت الحكوميت  في قظاء القشهت  و

افيت  باظتعمال هغم املعلوماث الجغش

 *علي غاهم ًاظين

 مذًشيت جشبيت البصشة/ وصاسة التربيت 

 امللخص  معلوماث املقالت

: جاسيخ املقالت ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت للىكىف على مذي كذستها على جىفير          جىاٌو البدث دساظت الخىَص

الخذماث الخعلُمُت لعيان اللظاء إطافت للخعشف على مذي جؼبُم هزه املذاسط للمعاًش املحلُت للُاط 

لُت الخعلُمُت في هزه املذاسط ووطع الحلٌى هفاءتها ، هما سهض البدث على اهدؽاف املعىكاث التي حعترض العم

 على زالر مباخث 
ً
ا املىاظبت لها بما ًخفم مع معاًير وصاسة التربُت ووصاسة الخخؼُؽ العشاكُت ، حاء البدث مدخٍى

ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت ، وجؼشق املبدث الثاوي الى اظخخذام ألاظالُب  جىاٌو املبدث ألاٌو الخىَص

ع املذاسط إلاعذادًت واخخم البدث باملبدث الثالث والزي سهض على كُاط هفاء املذاسط إلاخصائُت في ج ىَص

      ( .EXCEL – GIS 10.8  إلاعذادًت في كظاء اللشهت . واظخخذم الباخث في دساظخه عذة بشامج منها  )

خ الاظخالم:   9/6/2022 جاٍس

خ الخعذًل :   26/6/2022  جاٍس

ـــٌى  ــــش:كبــ   17/7/2022 اليــؽــ

  22/9/2022 مخىفش على الىذ:
   

  الكلماث املفتاحيت :

، إلاعذادًت ،  املعلىماث ،  املذاسط

ع ، الخعلُم   .الخىَص
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

لم جؼبم املعاًير املحلُت بالىاكع الحالي للمذاسط إلاعذادًت في  -2

 املذًىت.

 هذف البحث

ع       ان الهذف وساء احشاء هزِه الذساظت هى الخعشف على الخىَص

املياوي للمذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت وكُاط هفاءتها 

والخعشف على ملذاس جؼبُلها للمعاًير املحلُت التي وطعتها وصاسة 

التربُت مً أحل الىكىف على املؽاول التي جىاحه هزِه املذاسط 

 لها . وإًجاد الحلٌى املىاظبِت 

 حذود الذساظت 

( و 47،20ًلع كظاء اللشهت بين دائشحي عشض )  : الحذود املياهُت

 وكىس ي ػٌى )47،37)
ً
 ًدذها 31،15( و)30،55( ؼماال

ً
( ؼشكا

ت اًشان  ش ومً حهت الؽشق حمهىٍس مً حهت الؽماٌ كظاء العٍض

داريها مً الجىىب كظاء الذًش اما مً الغشب  إلاظالمُت ٍو

ؼت )  (.1فُدذها كظائي املذًىت خٍش

-2021مثل الحذود الضماهُت بالعام الذساس ي )الحذود الضماهُت : جخ

2022) 

 ( خشيطت قظاء القشهت1خشيطت )

 

افيت )  GISاملصذس: عمل الباحث باظتعمال هغم املعلوماث الجغش

( وباالعتماد على خشيطت التصميم الاظاط لقظاء القشهت عام 10.8

2021 . 

 املوقع واملعاحت

ٌؽغل املىكع الجغشافي هىعين هما: املىكع الفليي واملىكع      

، وأن املىكع هى العامل الزي ًخدىم في همى املذن (2)اليعبي

عاعذ عل حغير وظائفها فُما بعذ  ، ًلع كظاء اللشهت ؼماٌ  (3)َو

ش ومً الغشب  مدافظت البصشة ًجاوسه مً الؽماٌ كظاء العٍض

ت اًشان إلاظالمُت اما مً حهت الجىىب فُجاوسها كظاء  حمهىٍس

دُؽ بها مً الغشب كظائي املذًىت والصادق . جبلغ  الذًش ٍو

. اما باليعبت ملىكعه الفليي 2( هم2073معاخت اللظاء الحالُت )

 وخؼي ػٌى 47.37( و)47.20ائشحي عــشض )فُلع بين د
ً
( ؼماال

. 31.15( و )30.55)
ً
 ( ؼشكا

 املبحث الاول / التوصيع املكاوي للمذاسط إلاعذادًت

وأن دساظت أي ظاهشة على ظؼذ ألاسض ًخؼلب الخعشف على 

عها املياوي للىكىف على كذستها في جىفير خاحاث العيان وان  جىَص

عها الجغشافي مً أي ظاهشة على ظؼذ ألاسض جدب اًً في جىَص

ع املياوي  مىؼلت الى أخشي ، لزا فان الباخث جىاٌو دساظت الخىَص

للمذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت للىكىف على مذي كذستها في 

 جىفير مخؼلباث ظيان اللظاء . 

 جوصيع املذاسط الاعذادًت بحعب عذد الطلبت -1

لتهم أًت جؼىساث جدذر ان التزاًذ الاخز في الخصاعذ للعيان ً      

،  (4)مً خىلىا في البِئت في مخخلف املجاالث ومنها املجاٌ الخعلُمي

لزا ٌعذ الاظخعماٌ الخعلُمي اخذ اظخعماالث اسض داخل املذن 

 ألهمُت هزا ( 5)والتي حؽيل الترهُب الذاخلي للمذًىت
ً
. وهظشا

 الاظخعماٌ جىاوله الباخث في دساظخه هزِه .

( مذاسط 7ذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت )بلغ عذد امل      

مىصعت بصىسة مخباًىت على مىاػم اللظاء اخخلذ مىؼلت 

الؽشػ املشجبت ألاولى مً هاخُت اعذاد املذاسط والتي جمشهض فيها 

 –إعذادًت الفشصدق  -( مذاسط جمثلذ بـ ) إعذادًت صىعاء 3)
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

ذاسط إعذادًت الحؽذ (   بلغ عذد الؼالب امللخدلين بهزه امل

 ٌؽيلىن وعبت )1330)
ً
 وػالبت

ً
%( مً احمالي ػلبت 41.5( ػالبا

اللظاء في املشخلت إلاعذادًت ، زم ًؤحي حي الجمعت باملشجبت الثاهُت 

 في عذد املذاسط إلاعذادًت املخمشهض 

( مذسظت هما ) إعذادًت الؽُخ الصذوق 2فُه والتي بلغذ )

ىع الؼلبت امللخدلين إعذادًت البِىت للبىاث ( بلغ مجم –للبىين  

 أي بيعبت )883بهاجين املذسظخين )
ً
 وػالبت

ً
%( مً 27.6( ػالبا

احمالي ػلبت املشخلت إلاعذادًت، زم جؤحي مىاػم النهيراث والعىق 

باملشجبت الثالثت والتي ًخمشهض في ول منهما مذسظت واخذة فلؽ 

فلذ جمشهضث )اعذادًت اللشهت للبىين ( في مىؼلت النهيراث اما 

 لها بلغ عذد )
ً
إعذادًت اللشهت للبىاث ( فاجخزث مً العىق مياها

 و ) 577الؼالب امللخدلين بهاجين املذسظخين ) 
ً
 531( ػالبا

ً
( ػالبت

 حذٌو )16.6%( و )14.2على الخىالي وبيعبت ) 
ً
 ( .1%( جىالُا

( ان املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت 1وعخيخج مً الجذٌو )     

وجشهذ املىاػم البعُذة خالُت منها أي حىىب  جمشهضث في وظؼه  

 مً املذاسط إلاعذادًت خالٌ فترة الذساظت 
ً
اللظاء وؼماله خالُا

( ، بلغ عذد الؼالب امللخدلين بهزه املذاسط 2020-2021)

 ًخىصعىن بصىسة مخباًىت على 3201العبعت )
ً
 وػالبت

ً
( ػالبا

 مذاسط اللظاء .

 

للمذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت ( التوصيع املكاوي 1الجذول)

 (2022-2021بحعب عذد الطلبت للعام الذساس ي)

 % عذ الؼالب املىكع الجغشافي املذسظت

 14.2 457 النهيراث ع اللشهت للبىين

 16.6 531 العىق  ع اللشهت للبىاث

 12 383 الؽشػ ع صىعاء

 17.8 570 الؽشػ ع الفشصدق

 18.2 581 حي الجمعت ع الؽُخ الصذوق 

 9.4 302 حي الجمعت ع البِىت

 11.8 377 الؽشػ ع الحؽذ امللذط

 املجمىع
 

3201 100 

املصذس / عمل الباحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت،   

مذًشيت جشبيت البصشة ، قعم جشبيت القشهت، شعبت التخطيط ، الكشاط 

 .    2022الاحصائي 

 بحعب جيغ الطلبت جوصيع املذاسط الاعذادًت -2

( مذاسط 4وصعذ املذاسط إلاعذادًت العبعت في اللظاء الى )     

%( مً احمالي املذاسط إلاعذادًت للبىين 57.1للبىين اي بيعبت )

 1985في مىؼلت الذساظت بلغ عذد الؼالب البىين )
ً
( ػالبا

%( مً احمالي ػلبت املذاسط إلاعذادًت في 62ٌؽيلىن وعبت )

( مذاسط 3البىاث بلغذ ) مىؼلت الذساظت ، في خين ان مذاسط

جخىصع بصىسة مخباًىت على مىاػم اللظاء بلغ عذد الؼالباث في 

 ٌؽيلً وعبت )1216هزه املذاسط )
ً
%( مً احمالي 38( ػالبت

 (2ػلبت املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت حذٌو )

 (2022-2021عذادًت في قظاء القشهت بحعب جيغ الطلبت للعام الذساس ي)( التوصيع املكاوي للمذاسط إلا 2الجذول)

 املذسظت
املىكع 

 الجغشافي
 % عذد الؼالباث املذاسط البىاث % عذد الؼالب املذاسط البىين

 23 457 1 النهيراث ع اللشهت للبىين
   

 العىق  ع اللشهت للبىاث
   

1 531 43.7 

 الؽشػ ع صىعاء
   

1 383 31.5 

 28.7 570 1 الؽشػ الفشصدقع 
   

 29.3 581 1 حي الجمعت ع الؽُخ الصذوق 
   

 حي الجمعت ع البِىت
   

1 302 24.8 
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

 19 377 1 الؽشػ ع الحؽذ امللذط
   

 املجمىع
 

4 1985 100 3 1216 100 

قعم جشبيت القشهت ، شعبت التخطيط ، الكشاط الاحصائي  املصذس / عمل البحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت ، مذًشيت جشبيت البصشة ،

(2020-2021) 

 التوصيع املذاسط إلاعذادًت بحعب عذد ألابييت  -3

في كظاء اللشهت حاءث املذاسط إلاعذادًت اغلبها جمخلً بىاًاث      

اصلُت خاصت بها سغم خلٌى مذاسط أخشي مً مشاخل أخشي 

 عليها باظخثىاء مذسظت واخذه في اللظاء ال جمخلً بىاًت 
ً
طُفا

 على 
ً
خاصت بها جمثلذ بـ) ع الحؽذ امللذط( والخــــــي جدل طُفـــــــــا

ؼت ) )مخىظؼت الؽشػ( . ( ان املذاسط 3( ومً الجذٌو )2خٍش

( بىاًاث اصلُت ومذسظت 6إلاعذادًت في كظاء اللشهت جمخلً )

 على مذسظت أخشي .
ً
 واخذه فلؽ جيىن طُفا

( التوصيع املكاوي للمذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت 3الجذول)

 (2022-2021بحعب عذد الابييت للعام الذساس ي)

 املذسظت
املىكع 

 الجغشافي
 الظُف الاصلُت عذد الؼالب

 1 457 النهيراث ع اللشهت للبىين
 

 1 531 العىق  ع اللشهت للبىاث
 

 1 383 الؽشػ ع صىعاء
 

 1 570 الؽشػ ع الفشصدق
 

 1 581 حي الجمعت ع الؽُخ الصذوق 
 

 1 302 حي الجمعت ع البِىت
 

 377 الؽشػ ع الحؽذ امللذط
 

1 

 املجمىع
 

3201 6 1 

البحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت ، املصذس / عمل 

مذًشيت جشبيت البصشة ، قعم جشبيت القشهت ، شعبت التخطيط ، الكشاط 

 (2021-2020الاحصائي )
 

املبحث الثاوي / ألاظاليب إلاحصائيت املعتعملت في جوصيع 

املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت باظتعمال هغم املعلوماث 

افيت  الجغش

 

( التوصيع املكاوي للمذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت  2خشيطت )

 (2022-2021للعام الذساس ي )

 
افيت )  .(GIS 10.8املصذس : عمل الباحث باالعتماد هغم املعلوماث الجغش

 

 ألهمُت هظم املعلىماث الجغشافُت في دساظدىا مىطىع     
ً
هظشا

البدث اظخعمل الباخث هزِه الخلىُت الحذًثِت في جدذًذ 

ع املذاسط إلاعذادًت في مىؼلِت  ألاظالُب املعخعملِت في جىَص

ع املذاسط الاعذادًت في كظاء اللشهت   الذساظت ومنها  اججاه جىَص

ت بُنهما وصل   ِت الجىاس .    واملعافت املعُاٍس

 اججاه التوصيع -1

 في عملُت الخدلُل املياوي ألي       
ً
 مهمت

ً
عذ ملُاط الاججاه أداة  ٌ

دذد امخذاد   ً ظاهشة مً الظىاهش املترهضة في املذن فمً خاللًه 

 الى 
ً
الظاهشة واججاهها ار اهه ًدعب مً مشهض الظاهشة ممخذا

 
ً
ا أػشافها أي باججاهين مخعاهعين على ان جىلذ ؼىال  بُظٍى

ها. شاد دساظت 
 
 ًدُؽ بالظاهشة امل
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

ؼت )      ( ًظهش ان الاججاه 3وفي مىؼلت الذساظت ومً خالٌ الخٍش

 املذاسط إلاعذادًت في اللظاء اخز 
البُظىي والزي اجخزجه 

 هدى الجىىب الؽشقي 
ً
ت الؽمالُت الغشبُت في اهدشافه  مخجها الضاٍو

ه الؽمالي الغشبي فلذ بلغذ دسحت اهدشاف الظاهشة في الاججا

( دسحت ، وبلغ عذد املذاسط الىاكعت في طمً الاججاه 154.68)

%( مً احمالي املذاسط 57.1( مذاسط حؽيل وعبت )4البُظىي )

إلاعذادًت في كظاء اللشهت اما وعبت املذاسط التي جلع خاسج هزا 

 %( مً مجمىع املذاسط في اللظاء .        42.9الاججاه )

 ت  املعافت املعياسي -2

ت أداة مهمت في جدلُل البُاهاث غير املياهُت       عذ املعافت املعُاٍس
 
ح

فمً خاللها ًخم جدذًذ دسحت الخباعذ او الترهض بين الظىاهش 

املدؽابهِت ، لزا اعخمذها الباخث في دساظخه للُاط دسحت الخباعذ 

والترهض بين املذاسط إلاعذادًت في اللظاء ، فمً خالٌ الخٍشؼت 

ت )( ًظه3) %( 85.7ش ان املذاسط التي جلع طمً الذائشة املعُاٍس

مً مجمىع املذاسط إلاعذادًت في مىؼلت الذساظت في خين ان 

ت 14.3) %( مً إحمالي مذاسط اللظاء ًلع خاسج الذائشة املعُاٍس

ت  وحاءث اعذادًت اللشهت للبىاث باملىكع املشهض مً الذائشة املعُاٍس

ت هيل فلذ  (م27807والتي بلغ هصف كؼشها ) اما املعافت املعُاٍس

 (م .       2975.18بلغذ )

( اججاه مذاسط التعليم الثاهوي في قظاء القشهت 3خشيطت )

 (2022-2021للعام الذساس ي)

 

 ( . GIS 10.8املصذس : عمل الباحث باظتخذام بشهامج ) 

 معامل الجاس ألاقشب -3

أن معامل الجاس ألاكشب هى أخذ ألادواث املعخعملِت في جدذًذ      

ع املياوي للظىاهش فىق ظؼذ ألاسض فمً خالٌ ًخم  أهماغ الخىَص

 او 
ً
 مىخظما

 
عا معشفت ان الظاهشة مىطىع الذساظت جخىصع جىَص

 . 
ً
 او مخباعذا

ً
 عؽىائُا

ع املذاسط       وعىذ جؼبُم هزا املعامل في جدذًذ همؽ جىَص

عذادًت في كظاء اللشهت ومً خالٌ اظخعماٌ هظم املعلىماث إلا 

( اما كُمت 3.77( بلغذ )Z( ًظهش أن كُمت )GIS 10.8الجغشافُت ) 

(P( فؤنها بلغذ )وان دسحت الجاس ألاكشب للمذاسط إلاعذادًت 0 )

( وهى إؼاسة الى أن هزِه املذاسط جؤخز الىمؽ املخباعذ 1.7بلغذ )

عها   املياوي . غير املىظم في جىَص

( همط جوصيع املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت 1الشكل )

 (2022-2021للعام الذساس ي )

 
 ( . GIS 10.8املصذس : عمل الباحث باظتخذام بشهامج ) 

 املبحث الثالث / لفاءة املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت 

 والعوامل املؤثشة على امتذاها

/ لفاءة املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت 
ً
 اوال

حعشف الىفاءة على انها الاكخصاد في الجهىد والخيالُف      

باظخخذام اكصش الؼشق واسخص الىظائل مً احل جدلُم 
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

 . وفي العملُت الخعلُمُت ًخم دساظت هفائتها( 6)ألاهذاف املؼلىبت 

ملعشفت مذي كذستها على جىفير الخذماث الخعلُمُت للعيان ومذي 

جؼبُلها للمعاًير املحلُت مً هاخُت حجم املذسظت وعذد الؽعب 

عُت وغيرها مً املعاًير ، لزا جىاٌو  والؼالب واليىادس الخذَس

الباخث دساظت هفاءة املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت للىكىف 

 في دساظخه على على املؽاول واملعىكاث ا
ً
لتي جىاحهها معخمذا

 املعاًير التي وطعتها وصاسة الخخؼُؽ العشاكُت .  

( املعاًير املحليت للخذماث التعليميت في جمهوسيت 4الجذول )

 العشاق

املشخلت 

 الخعلُمُت

الفئت 

ت  العمٍش

ػالب 

 /مذسظت
 ػالب/معاخت ػالب/مذسط ػالب/ؼعبت

املخىظؼ

 ة
15-17 540 30 18 10000 

املصذس / جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت ، الخطت التىمويت العامت ، 

2005 . 

 مؤشش طالب / مذسظت -1

أؼاس املعُاس املحلي أن جيىن خصت املذسظت إلاعذادًت الىاخذة      

 وعىذ جؼبُم هزا املعُاس على املذاسط 540مً الؼلبت )
ً
( ػالبا

ًث بين املذاسط إلاعذادًت في مىؼلت الذساظت هجذ أن هىالً جفاو 

مً هاحُت جؼبُلها للمعُاس املحلي هزا ار هجذ ان هىالً مذاسط 

دون املعُاس املحلي هما هى الحاٌ باليعبت )ع صىعاء للبىاث( 

( أي انها وبدعب املعُاس املحلي 383والتي بلغ عذد الؼالباث فيها )

( ػالبت أخشي ختى جخؼابم مع 157لها اللذسِة على اظدُعاب )

( وفي)ع البِىت للبىاث( هجذ ان العذد 5املحلي حذٌو )املعُاس 

( ػالبت دون املعُاس املحلي 302الحالي مً الؼالباث والبالغ )

( ػالبت ، 238خُث بلغ الفاسق بين العذد الحالي واملعُاس املحلي )

وفي راث الىكذ هجذ هىالً مذاسط إعذاد الؼالب فيها فىق 

ُخ الصذوق( والتي بلغ عذد املعُاس املحلي هما هى الحاٌ لـ)الؽ

 أي ان هىالً فائع بلغ 851ػلبتها خالٌ فترة الذساظت )
ً
( ػالبا

ادة في اعذاد الؼالب مً ؼؤهه أن ًؤزش 41)  ، ان هزه الٍض
ً
( ػالبا

 على ظير العملُت الخعلُمت ظىاء وان مً هاخُت صعىب 
 
ظلبا

طبؽ الصف مً كبل املذسط وهزلً صعىبت إًصاٌ املادة 

 رهان الؼلبت.العلمُت أل 

( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب معياس 5الجذول )

 (2022-2021طالب / مذسظت للعام الذساس ي )

 الفائع او العجض املعُاس الخعلُمي عذد الؼالب املذسظت

 83- 540 457 ع اللشهت للبىين

 9- 540 531 ع اللشهت للبىاث

 157- 540 383 ع صىعاء

 30 540 570 ع الفشصدق

 41 540 581 ع الؽُخ الصذوق 

 238- 540 302 ع البِىت

 163- 540 377 ع الحؽذ امللذط

 579- 3780 3201 املجمىع

 ( 1املصذس / عمل الباحث باالعتماد على بياهاث جذول )

 مؤشش طالب / شعبت  -2

ٌعذ هزا املؤؼش اخذ املعاًير الزي اؼاسث الُت وصاسة التربُت ملا      

له مً جؤزير على ظير العملُت الخعلُمُت واًصاٌ املادة العلمُت 

ألرهان الؼالب مً كبل املذسظين لزا خذد املعُاس املحلي ان 

 وفي املذاسط 30جيىن خصت الؽعبت الىاخذة مً الؼالب )
ً
( ػالبا

ت الذساظت حاء مخباًىت مً هاخُت اعذاد الؼالب الاعذادًت ملىؼل

( ان إعذادًت 5في الؽعب الذساظُت فلذ ًظهش مً الجذٌو )

 ًخىصعىن على )581الؽُخ الصذوق جظم )
ً
( ؼعبت 12( ػالبا

%( مً مجمىع الؽعب 10.9دساظُت والتي حؽيل وعبت )

الذساظُت في املذاسط إلاعذادًت ملىؼلت الذساظت بلغذ خصت 

 مما ٌعني انها فىق املعُاس املحلي 48لىاخذة )الؽعبت ا
ً
( ػالبا

ع الؼلبت على مجمىع 18بـ)  لزا فعىذ احشاء عملُت جىَص
ً
( ػالبا

 221الؽعب هجذ ان هىالً فائع في إعذاد الؼالب بلغ )
ً
( ػالبا

 
ً
ادِة الىبيرِة في اعذاد الؼالب مً ؼؤنها أن جؤزش ظلبا وهزِه الٍض

علُت مً كبل املذسط ، وبامللابل  على ظير مجش الذسط والعُؼشة

هجذ ان هىالً بعع املذاسط إلاعذادًت عذد الؼالب في ؼعبها 
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

اكل مً املعُاس املحلي هما هى خاٌ )ع البِىت للبىاث ( والتي جظم 

 ًخىصعً على )302)
ً
( ؼعبت دساظُت حؽيل وعبت 16( ػالبت

%( مً احمالي الؽعب الذساظُت بلغذ خصت الؽعبت 14.5)

( ػالبت وهي اكل مً املعُاس املحلي 18مً الؼالباث ) الىاخذة

ع هزا العذد الحالي مً الؼالباث على العذد الحالُت  وعىذ جىَص

مً الؽعب الذساظُت هجذ ان هىالً عجض في اعذادهً بلغ 

 ( ػالبت .178)

( ان عذد الؼالب في املذاسط 6وعخيخج مً بُاهاث الجذٌو )     

 ًخىصعىن على 3201لغ )إلاعذادًت في كظاء اللشهت ب
ً
 وػالبت

ً
( ػالبا

( ؼعبت دساظُت جيىن الؼاكت الاظدُعابُت لهزه الؽعب 110)

 مما ٌعني انها ملاسبت 3300وبدعب املعُاس املحلي )
ً
( ػالبا

 بلغ 
ً
للمعُاس املحلي فلذ وان العجض بئعذاد الؼلبت  كلُل حذا

( ػالب إال أهه ًخخلف مً مذسظت الى أخشي فلذ جيىن 99)

ىالً مذاسط حعاوي مً الضخم في إعذاد ػلبتها وأخشي حعاوي ه

ع الؼالب بما ًدىاظب  العجض الامش الزي ًخؼلب إعادة جىَص

وخاحت ول مذسظت لللظاء على الفائع في بعع املذاسط 

 ومعالجت الىلص في املذاسط ألاخشي . 

( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب معياس 6الجذول )

 (2022-2021للعام الذساس ي ) طالب / شعبت

 املذسظت
عذد 

 الؼالب

الؽعب 

 الحالُت
% 

اللذسة 

 الاظدُعابُت

الفائع او 

 العجض

ع اللشهت 

 للبىين
457 16 14.5 480 -23 

ع اللشهت 

 للبىاث
531 17 15.5 510 21 

 157- 540 16.4 18 383 ع صىعاء

 60 510 15.5 17 570 ع الفشصدق

ع الؽُخ 

 الصذوق 
581 12 10.9 360 221 

 178- 480 14.5 16 302 ع البِىت

ع الحؽذ 

 امللذط
377 14 12.7 420 -43 

 99- 3300 100 110 3201 املجمىع

عمل البحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت ، مذًشيت  -2

جشبيت البصشة ، قعم جشبيت القشهت ، شعبت التخطيط ، الكشاط الاحصائي 

(2020-2021) 

 مؤشش طالب / مذسط -3

 خصت املذسط الىاخذ مً 18اعخمذ املعُاس املحلي )    
ً
( ػالبا

الؼالب وعىذ جؼبُم هزا املعُاس على املذاسط إلاعذادًت في كظاء 

( هجذ ان هىالً مذاسط حعاوي مً 7اللشهت ومً خالٌ الجذٌو )

عُت بدث ًيىن عذد املذسظين فيها غير  هلص في وىادسها الخذَس

غؼُت الاعذاد املخىفشة مً الؼالب وفي مذاسط اخشي كادس على ح

هجذ هىالً فائع في اعذاد املذسظين في خين وحذ مذاسط 

مالئمت للمعُاس املحلي ففي )ع اللشهت للبىين ( هجذ انها جظم 

م )457) عه   ٌؽش ف على جذَس
ً
 وعىذ جؼبُم 38( ػالبا

ً
( مذسظا

حالي مً املعُاس املحلي على هزه املذسظت هجذ ان العذد ال

 مما ٌعني أن العذد الحالي 684املذسظين كادس على جذَسغ )
ً
( ػالبا

مً املذسظين اكل مً املعُاس املحلي فلذ بلغذ خصت املذسط 

 مما ٌعني ان هزه املذسظت بداحت 12الىاخذ مً الؼالب )
ً
( ػالبا

 وي جدىاظب مع املعُاس املحلي مما ٌعني أن هىالً 25الى )
ً
( مذسظا

 ، فين خين هجذ ان )ع 13اد املذسظين بلغ )فائع في أعذ
ً
( مذسظا

 ًللىن مىادهم الذساظُت على 23الفشصدق للبىين ( جظم )
ً
( مذسظا

 وأهه وبدعب املعُاس املحلي فؤن هزه املذسظِت 570)
ً
( ػالبا

( 
ً
 وبما انها جظم  خالُا )32ِبداحت

ً
 فؤنها 23( مذسظا

ً
( مذسظا

ً ألن ال9بداحت إلى )ً عذد الحالي كادس على جذَسغ ( مذسظين اخٍش

( ػالبا مما ٌعني ان العذد الحالي مً الؼلبت هى فىق كذسة 414)

عذد املذسظين مما ًؤزش على ظير الذسط واخخىاق الصف 

بالؼلبت وصعىبت العُؼشة علُه مً كبل املذسط الامش الزي 

ع الؼلبت على املذاسط إلاعذادًت في اللظاء او  ًخؼلب إعادة جىَص

إطافُت أخشي مً املذاسط التي حعاوي مً فائع في  حلب وىادس

اعذاد مذسظيها ، اما باليعبت )ع الحؽذ امللذط( فىجذ ان عذد 

 وىادسها ًدىاظب واعذاد ػلبتها بما ًخفم علُه املعُاس املحلي .  
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ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت الحيىمُت  باظخعماٌ هظم املعلىماث الجغشافُت في كظاء اللشهت  واكع الخىَص

( ان عذد الؼلبت الحالي في املذاسط 7وعخيخج مً الجذٌو )     

 )3210إلاعذادًت والبالغ )
ً
 ٌؽشف علُه خالُا

ً
 وػالبت

ً
( 208( ػالبا

 على املذاسط إلاعذادًت 
ً
 الا انهم ال ًخىصعىن بصىسة عادلت

ً
مذسظا

( 177في مىؼلت الذساظت ار ان الحاحت الفعلُت مً املذسظين هي )

 مما ٌعن
ً
 .  31ي ان هىالً فائع بلغ )مذسظا

ً
 ( مذسظا

( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب 7الجذول )

 (2022-2021مذسط للعام الذساس ي ) طالب/ 

 املذسظت
عذد 

 الؼالب

عذد 

املذسظي

 ن الحالي

معُاس 

 ػالب/

 مذسط

الحاحت 

الفعلُت 

 للمذسظين

الفائع 

 او العجض

ع اللشهت 

 للبىين
457 38 684 25 13 

اللشهت ع 

 للبىاث
531 33 594 29 4 

 14 21 630 35 383 ع صىعاء

ع 

 الفشصدق
570 23 414 32 -9 

ع الؽُخ 

 الصذوق 
581 31 558 32 -1 

 10 17 486 27 302 ع البِىت

ع 

الحؽذ 

 امللذط

377 21 378 21 0 

 31 177 3744 208 3201 املجمىع

وصاسة التربيت ،  املصذس / عمل البحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ،

مذًشيت جشبيت البصشة ، قعم جشبيت القشهت ، شعبت التخطيط ، الكشاط 

 (2021-2020الاحصائي )

 مؤشش املعاحت -4

 2(م10000خذد املعُاس املحلي معاخت املذسظت إلاعذادًت بـ)     

وفي كظاء اللشهت حاءث املذاسط إلاعذادًت مخباًىت في معاخاتها 

ن املعُاس املحلي واهبر معاخت حؽغلها الا انها حمُعها واهذ دو 

الا انها  2(م4400مذسظت )إعذادًت اللشهت للبىين( والتي بلغذ )

ً لخصل الى املعُاس املحلي وواهذ  2(م5600بداحت الى ) اخٍش

اصغش معاخت للمذاسط إلاعذادًت في اللظاء حؽغلها مذسظت 

 .  2(م2500الحؽذ امللذط والتي بلغذ )

( ان املعاخت الحالُت للمذاسط 8ذٌو )وعخيخج مً الج     

وهي اكل مً املعُاس املحلي الزي  2(م25650إلاعذادًت بلغذ )

 2(م44350مما ٌعني انها بداحت الى ) 2(م70000000بلغذ فُه )

 وي جخؼابم مع املعُاس املحلي .

( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب معياس 8جذول )

 (2022-2021)املعاحت للعام الذساس ي 

 املذسظت
عذد 

 الؼالب

املعاخت 

 (2الحالُت)م

املعاخت خعب 

 (2املعُاس)م

الفشق بين املعاخت 

 (2الحالُت واملعُاس)م

ع اللشهت 

 للبىين
457 4400 10000 -5600 

ع اللشهت 

 للبىاث
531 3500 10000 -6500 

 6000- 10000 4000 383 ع صىعاء

 6250- 10000 3750 570 ع الفشصدق

الؽُخ ع 

 الصذوق 
581 3750 10000 -6250 

 6250- 10000 3750 302 ع البِىت

ع الحؽذ 

 امللذط
377 2500 10000 -7500 

 44350-- 70000 25650 3201 املجمىع

املصذس / عمل البحث باالعتماد على جمهوسيت العشاق ، وصاسة التربيت ، 

، الكشاط  مذًشيت جشبيت البصشة ، قعم جشبيت القشهت ، شعبت التخطيط

 (2021-2020الاحصائي )
 

ثاهيا / العوامل املؤثشة على امتذاد مذاسط التعليم الثاهوي في 

 قظاء القشهت

ع       اظخخذم الباخث عذدا مً املؤؼشاث التي جؤزش على جىَص

 مذاسط الخعلُم الثاهىي ودسحت هفاءتها وامخذادها وبالخالي جؤزيرها

 على ظير العملُت الخعلُمُت . 
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 عامل املعافت .  -1

ٌعذ عامل املعافت اخذ العىامل املؤزشة على امخذاد املذاسط 

الخعلُمُت ومنها املذاسط إلاعذادًت وكذ خذدث وصاسة التربُت 

(م وعىذ 2000املعافت التي ًلؼعها ػالب املذاسط إلاعذادًت بـ)

جؼبُم هزا املعُاس على املذاسط إلاعذادًت في مىؼلت الذساظت 

( ًظهش ان الؼالب الزًً ًلؼعىن 9هاث الجذٌو )ومً خالٌ بُا

%( مً مجمىع 27.1(م بلغذ وعبتهم )1000معافت اكل مً )

ػلبت املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت ، اما الؼالب الزًً 

(م بلغذ وعبتهم 2000-1000ًلؼعىن معافت جتراوح بين )

%( مً هزا ًظهش ان وعبت الزًً ًلؼعىن معافت جصل 24.3)

%( مما عُني ان هصف الؼالب 51.4(م بلغذ )2000الى )

ًلؼعىن معافت دوان او جدىاظب مع املعُاس املحلي اما وعبت 

%( فهم ًلؼعىن معافت جفىق املعُاس املحلي ان هزِه 48.6)

ادة في املعافت امللؼىعت مً كبل الؼالب جؤزش على مجشي  الٍض

ع املياوي لل مذاسط العملُت الخعلُمُت هما وجىؽف ظىء الخىَص

 إلاعذادًت في اللظاء .

 (2022-2021( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب معياس املعافت للعام الذساس ي )9الجذول)

املىكع 

 الجغشافي
 مجمىع العُىت

 فاهثر 3000 م3000-2000مً  م2000-1000مً  م1000اكل مً 

 % عذد الؼالب % عذد الؼالب % الؼالبعذد  % عذد الؼالب

 34.3 24 14.3 10 24.3 17 27.1 19 70 كظاء اللشهت

 34.3 24 14.3 10 24.3 17 27.1 19 70 املجمىع

 املصذس / عمل الباحث باالعتماد على اظتماسة الاظتبيان 

 عامل وظيلت الىقل -2

ان جباًً املعافت التي ًلؼعها الؼالب للىصٌى الى مذاسظهم     

أدي إلى جباًً وظائل الىلل املعخخذمت في هلل الؼالب مً 

مىاكعهم العىىُت الى مىكع املذسظت وبالعىغ فمً خالٌ بُاهاث 

( ًظهش ان وعبت الؼالب الزًً ًزهبىن الى 10الجذٌو )

 على الاكذام بلغذ )
ً
مً مجمىع عُىت  %(28.6مذاسظهم ظيرا

البدث في خين ان الؼالب الزًً ًزهبىن الى مذاسظهم بىاظؼت 

%( 20%( مً مجمىع العُىت وان )11.4ظُاساث العائلت بلغذ )

مً افشاد العُىت ًزهبىن الى مذاسظهم بىاظؼت الذساحاث 

( ، في خين أ اليعبِت ألاهبر مً افشاد العُىت 10الهىائُت حذٌو )

ت العُاساث الخاصت ألاحشة والتي ًلصذون مذاسظهم بىاظؼ

خم هللهم الى مذاسظهم  ًخجمع فيها عذد مً الؼالب ًىمُا ٍو

%( مً مجمىع 40وبالعىغ الى معاهنهم والتي بلغذ وعبتهم )

 أفشاد العُىت .   

 (2022-2021الىقل للعام الذساس ي ) ( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب عامل وظيلت10الجذول )

املىكع 

 الجغشافي
 مجمىع العُىت

 على الاكذام
ً
 الذساحاث الهىائُت العُاساث الخاصت العُاساث الاهلُت مؽُا

 % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب

 20 14 40 28 11.4 8 28.6 20 70 كظاء اللشهت

 20 14 40 28 11.4 8 28.6 20 70 املجمىع

 املصذس / عمل الباحث باالعتماد على اظتماسة الاظتبيان 

 عامل الضمً املعتغشق  -3

أن جباًً املعافت التي ًلؼعها الؼالب في املشخلت الاعذادًت      

أدث الى جباًً ألاوكاث التي ًدخاحىنها للىصٌى الى مذاسظهم 

املحلي املعافت التي ًلؼعها ػلبت املشخلت الاعذادًت وخذد املعُاس 

. فبعع ( 7)(م800مً أماهنهم العىىُت الى مذاسط وبالعىغ بـ)

 اكل مً )
 
( دكائم للىصٌى إلى مذاسظهم 5الؼالب ًدخاج وكخا
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%( مً مجمىع افشاد عُىت البدث وان 11.4بلغذ وعبتهم )

 م
ً
( 15-10ً )اليعبت ألاهبر مً الؼالب واهىا ًدخاحىن وكخا

%( مً 30دكُلت للىصٌى الى مذاسظهم فلذ بلغذ وعبتهم )

 (.    11مجمىع افشاد عُىت البدث حذٌو )

 (2022-2021( املذاسط املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب عامل الضمً للعام الذساس ي)11الجذول )

املىكع 

 الجغشافي
 العُىتمجمىع 

 دكُلت 15اهثر مً  ( دكُلت15-10مً ) ( دكُلت10-5مً ) دكائم 5اكل مً 

 % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب

 15.7 11 42.9 30 30 21 11.4 8 70 كظاء اللشهت

 15.7 11 42.9 30 30 21 11.4 8 70 املجمىع

 املصذس / عمل الباحث باالعتماد على اظتماسة الاظتبيان 
 

 عامل دسجت الشطا -4

للذ أدي جمشهض املذاسط إلاعذادًت في كظاء اللشهت في وظؼه       

عذ املعافت بين معاهً الؼالب  وافخلاد ؼماله  وحىىبه  منها إلى ب 

ومىاكع املذاسط مما حعل دسحت الشطا لذي أهالي اللظاء 

%( مً 42.9مخباًىت فبلغذ وعبت الزًً غير ساطين على أدائها )

ي اليعبت ألاهبر اما دسحت كلُل مجمىع افشاد عُىت البدث وه

%( اما الزًً واهىا ساطين على أداء هزِه 25.7الشطا فبلغذ )

 %( مً مجمىع افشاد العُىت .   14.3املذاسط فبلغذ وعبتهم )

 (2022-2021الذساس ي)( املذاسط إلاعذادًت في قظاء القشهت بحعب عامل دسجت الشاض للعام 12الجذول )

املىكع 

 الجغشافي
 مجمىع العُىت

 ساًض حًُذ  مخىظؽ الشطا كلُل الشطا غير ساض

 % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب % عذد الؼالب

 14.3 10 17.1 12 25.7 18 42.9 30 70 كظاء اللشهت

 14.3 10 17.1 12 25.7 18 42.9 30 70 املجمىع

 املصذس / عمل الباحث باالعتماد على اظتماسة الاظتبيان 
 

 الاظتيتاجاث

ان التوصيع املكاوي للمذاسط إلاعذادًت في القظاء غير موصع  -1

 جوصيعا عادًل .

بلغ عذد ألابيُت املذسظُت الاصلُت التي حؽغلها املذاسط  -2

( مذاسط مما ٌعني ان هىالً 7)( بىاًت مً اصل 6إلاعذادًت )

 على بىاًت أخشي .
ً
 مذسظت إعذادًت واخذة جدل طُفا

ًٌ فهي حعاوي مً  -3  عاد
 
عا عُت غير مىصعت جىَص ان اليىادس الخذَس

فائع في بعع املذاسط وعجض في البعع الاخش الامش الزي 

عا بما ًدىاظب وخاحت ول مذسظت.  ًخؼلب إعادة جىَص

 3201إلاعذادًت )بلغ عذد الؼالب في املذاسط  -4
ً
 وػالبت

ً
( ػالبا

مىصعين على مذاسط اللظاء بؽيل مخباًً فهي جلل في بعع 

 املذاسط وجضداد في مذاسط أخشي .

ع املياوي للمذاسط إلاعذادًت في مىؼلت  -5 ان ظىء الخىَص

الذساظت أدي الى جىىع وظائل الىلل املعخخذمت في هلل الؼالب 

 الى مذاسظهم .

العُىت على أداء املذاسط إلاعذادًت  جباًيذ دسحت سطا افشاد -6

%( مً 42.9فبعظهم وان غير ساض عليها وبلغذ وعبتهم )

 مجمىع افشاد العُىت .

جباًيذ املعاخاث التي حؽغلها البىاًاث املذسظُت الا انها واهذ  -7

 دون املعُاس املحلي .
ً
 حمُعا

ادة إعذاد الؼلبت على املعُاس املحلي في بعع املذاسط   -8 ان ٍص

عب واهخفا
 
ض اعذادهم في مذاسط أخشي أدي الى اصدخام الؽ

 
 
الذساظُت منهم ففي إعذادًت الؽُخ الصذوق واهذ خصت

( 
 
 الىاخذة

 
عبت

 
عب الذساظُت 47الؽ

 
 إما في بعع الؽ

ً
( ػالبا
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عبت 12ًىخفع العذد دون املعُاس املحلي هثير والتي بلغ )
 
( في الؽ

   . 
 
 الىاخذة

 التوصياث :

ًت حذًذة في ألاماهً التي جفخلش اليها أوؽاء مذاسط إعذاد -1

 وخعب الحجم العياوي.

عُت بين هزِه املذاسط للحذ مً   -2 ع اليىادس الخذَس أعادة جىَص

اصدخامهم في مذسظت معُىت وافخلادهم في بلُت املذاسط مً خالٌ 

 الاعخماد على املعُاس املحلي .

ع الؼالب بين املذاسط إلاعذادًت في اللظاء بما  -3 أعادة جىَص

ًدىاظب وخاحت ول مذسظت وخعب املعُاس املحلي للحذ مً 

 الفائع في إعذادهم في بعع املذاسط وكلتهم في مذاسط أخشي .

فخذ ؼعب دساظُت أخشي حعخىعب الاعذاد الفائع والتي  -4

 جفىق املعُاس املحلي.

أوؽاء مذاسط راث معاخاث جدىاظب مع املعُاس املحلي  -5

عع املذاسط اللذًمت التي اطافت الى احشاء عملُت جىظعت الى ب

 حعاوي مً صغش معاختها .

 الهوامش : 

                                                           

خالص خعني الاؼعب ، إكلُم املذًىت ) بين الخخؼُؽ إلاكلُمي  (1) 

ع  والخىمُت الؽاملت( ، بِذ الحىمت لليؽش والترحمت ، العشاق، بغذاد، والخىَص

 .   190، ص

،  2010واًذ عثمان أبى صبده ، حغشافُت املذن ، الؼبت الثاهُت ،   (2)

 .  47ص

عبذالفخاح دمحم وهُبه ، حغشافُت العمشان ، داس النهظت العشبُت للؼباعت  (3)

 .70، ص 1980واليؽش ، بيروث ، 

ؼادي وعُم حبير ، املؽىالث العياهُت ، مىخبت املجخمع العشبي لليؽش  (4)

ع ، الؼبعت   .115، ص2006ألاسدن ،   –ألاولى ، عمان والخىَص

 –د. صبري فاسط الهُتي ، د. صالح فلُذ خعً ، حغشافُت املذن ، بغذاد  (5)

 . 83العشاق ، ص

علي غاهم ًاظين  املاليي ، جلُُم هفاءة الخذماث املجخمعُت )الخعلُمُت  (6)

التربُت والصحُت والترفيهُت( في مذًىت اللشهت ، سظالت ماحعخير ، ولُت 

 . 56، ص2016حامعت البصشة ،  –للعلىم إلاوعاهُت 

                                                                                                  

ع املياوي  (7) اميرة دمحم علي خمضه ، ًىظف ًحي ػعماط ، هفاءة الخىَص

اض ألاػفاٌ في مذًىت الحلت ، ولُت التربُت للعلىم إلاوعاهُت   –لخذماث ٍس

 . 344حامعت بابل ، ص

 املصــــــــادس 

 والشظائلأوال/ الكتب واملجالث وإلاطاسيح 

أبى صبده ، واًذ عثمان ، حغشافُت املذن ، الؼبت الثاهُت ،   -1

2010 . 

الاؼعب ، خالص خعني ، إكلُم املذًىت )بين الخخؼُؽ  -2

إلاكلُمي والخىمُت الؽاملت( ، العشاق، بِذ الحىمت لليؽش 

ع .  والترحمت والخىَص

خمذان ، حماٌ ، حغشافُت املذن ، الؼبعت الثاهُت ، مؼبعت  -3

 الىخب ، اللاهشة .عالم 

حبير ، ؼادي وعُم ، املؽىالث العياهُت ، مىخبت املجخمع  -4

ع ، الؼبعت ألاولى ، عمان   . 2006ألاسدن ،  –العشبي لليؽش والخىَص

ً العابذًً علي ، جخؼُؽ املذن )أظغ ومفاهُم  -5 صفش ، ٍص

 . 2015هشوىن، -وجؼبُلاث ( ، العشاق

املاليي ، علي غاهم ًاظين ، جلُُم هفاءة الخذماث املجخمعُت  -6

)الخعلُمُت والصحُت والترفيهُت( في مذًىت اللشهت ، سظالت 

ولُت التربُت للعلىم إلاوعاهُت ،  –ماحعخير ، حامعت البصشة 

2016 . 

الهُتي ، صبري فاسط ، صالح فلُذ خعً ، حغشافُت املذن ،  -7

 . 1998العشاق ، 

لفخاح دمحم ، حغشافُت العمشان ، داس النهظت وهُبه ،عبذا -8

 .1980للؼباعت واليؽش ، بيروث،

 ثاهيا / الذوائش واملؤظعاث الحكوميت وغير الحكوميت 

ت العامت لتربُت  -1 ت العشاق ، وصاسة التربُت ، املذًٍش حمهىٍس

 . 2022-2021البصشة ، كعم جشبُت اللشهت، الىشاط الاخصائي 

ت العشاق ، وصاسة ا -2 ت العامت للخخؼُؽ حمهىٍس لتربُت ، املذًٍش

ش خؼت التربُــــت للفترة )  ( . 2005-1994التربىي ، جلٍش
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ت  -3 ت العشاق ، وصاسة البلذًاث والاؼغاٌ العامت ، مذًٍش حمهىٍس

 . 2022بلذًت البصشة ، دائشة بلذًت اللشهت ، كعم الخخؼُؽ ، 
 

 ( اظتماسة الاظتبيان1ملحق )

 اظتماسة الاظتبيان

 ًشجى عذم لتابت الاظممالحغت : 

عضيضي الطالب ان هزه الاظتماسة التي بين ًذًك ماهي الا عباسة 

عً اظتماسة اظتبيان ملعشفت مذى سطاك عً الخذماث 

التعليميت للمذاسط الثاهويت في قظاء القشهت التي جذسط فيها  

والهذف منها اجشاء دساظت عً ألاداء الوعيفي لهذه املذاسط في 

على جىميتها وجطويشها  . لزا ًشجى الحفاظ  الىاحيت والعمل

 عليها والاجابت بذقت ، وظتكون موطع شكشها وجقذًشها .

 اهثى )     (             الجيغ                رلش )     (           

 (        )                                   العمش                    

 (       )                 الحالت الاجتماعيت                

 املعتوى التعليمي                       )                           (

 (                    )                                      اظم املىطقت 

 ًشجى عذم لتابت الاظم

 لمذسظت التي جذسط فيها دسجت الشطا عً الخذماث التعليميت ل

 
 الضمً املعخغشق للىصٌى الى مذسظخً .

 وظُلت الىلل التي حعخمذها للىصٌى الى مذسظخً
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Abstract       :   

    The stuely dealt with the study of the 

spatial distribution of preparatory schools in 

the district of Qurna to determine the extent of 

their ability to provide educational services to 

the residents of the district, in addition to 

identifying the extent to which these schools 

apply local standards to measure their 

efficiency. The study also focused on 

discovering the obstacles that face the 

educational process in these schools and 

developing appropriate solutions to them in 

accordance with the standards of the Ministry 

of Education and the Iraqi Ministry of 

Planning. Preparatory schools The study 

concluded with the third topic, which focused 

on measuring the efficiency of preparatory 

schools in the district of Qurna. In his study, 

the researcher used several programs, 

including (EXCEL - GIS 10.8). 

Keywords  : school,  Middle,  District, The 

information,  Distribution,  Education. 


