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الكفاءة املكانيت للوذارس االهليت يف هذينت البصزة باستخذام 
 نظن املعلىهاث اجلغزافيت

 
 املذرس الذكتىر                                                                                       

                                       هزتضى هظفز سهز الكعبي                                                  
 كليت الرتبيت للبناث –جاهعت البصزة 

 
  -امللخص:

 

 

ان الاججاهاث الجًساَُت الخدًشت حظعى ئلى جدبو مىكىمت الخدماث التي جٓدمها اإلادن 

ٙانها واْلُمها ؛ لرلٚ اولى اإلاهخمىن بخخؿُـ اإلادن والجًساَُىن اهمُت بالًت بالخدماث  لظ

ُاًتها ،  ٙاوي ، ومٓداز ُٖاءتها ٖو ظمُهها ومنها الخدماث الخهلُمُت مً خُض جىشَهها اإلا

هالُتها ، بالىكس ئلى ان ودزاطت مخًح الخهلُم هى خاظت راتها والهىامل التي جإزس في ُٖاءتها َو

وخدمت في الىْذ هُظه ؛ َالخاظت الخهلُمُت جخؿلب جىَحر مظخىي مهحٍن مً الخهلُم 

خٓدمها خدمت للجهت  ٗاث الىطؿُت ٍو ظُت واإلاال اإلاسجبـ باألبيُت اإلادزطُت ، والهُأة الخدَز

 أو الؿالب( .اإلاظخُُدة )الخلمُر 

اخدي الىطائل التي جدظم مدًىت البطسة باالهدشاز الىاطو للمدازض الاهلُت ألنها جمشل  

ادة َسص الخهلم ، ٖما انها ظاهب خػازي ٌظهم في جؿىز الىىاحي التربىٍت  حظعى الى ٍش

والخهلُمُت ، َػال نً جخُُِ الصخم الؿالبي الخاضل للؿلبت في اإلادًىت نلى اإلادازض 

جحن مً مهلمحن ومدزطحن الرًً الخ٘ىم ُت، وهي َسضت الطدُهاب الهدد الهائل مً الخٍس

ع الؿلبت في اإلاساخل الدزاطُت ظمُهها . ومو ًىدظبىن الى جلٚ اإلادازض ؛ لًسع غمان جدَز

ت ندًدة ألنها جدبو الٓؿام  ذلٚ َأن جىشَو اإلادازض الاهلُت في اإلادًىت ًخػو إلاخًحراث بشٍس

ٙاوي باليظبت ألخُاء اإلادًىت ؛ ألظل ذلٚ الخاص في ادازتها و  بالخالي َٓد جباًً جىشَهها اإلا

ٙاهُت للمدازض الاهلُت باالطخهاهت بىكم اإلاهلىماث  خسص البدض نلى دزاطت الُ٘اءة اإلا

ٙان اإلادًىت مً  الٓطىي ، بما ًدٓٔ الُائدة  8108/8109الجًساَُت للظىت الدزاطُت  لظ

مُت مً هاخُت اخسي.هاخُت والخىمُت الاْخطادًت والخد
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Abstract:                                                                       

     The research aims to clarify the spatial distribution 

of private schools (kindergartens, primary, secondary) 

in the city of Basra and measure the extent of spatial 

efficiency for the academic year 2018/2019 through 

several criteria 

      Quantitative criteria, urban standards, the scope of 

service using GIS, in addition to the most important 

factors and variables that contributed to the spatial 

signature of them. 

1. There are 308 private schools, 70 kindergartens, 119 

primary schools, 119 secondary schools, 79 secondary 

schools for boys and 40 secondary schools for girls. 

2.The spatial distribution of private schools is not 

commensurate with the size of the city's population 

(1363567 inhabitants) in 2018.Moreover, the number of 

buildings (214) is not commensurate with the number 

of schools (308) and therefore there is a shortage in the 

number of school buildings reached (94) A school 

building to meet the local standard  . 
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 هشكلت البحث :
هل خٓٓذ اإلادازض الاهلُت في مدًىت  :الدظاٛؤ السئِع خٛى مشٙلت البدض  جخمدىز     

ٙاهُت في جىشَهها   الاجُت: الاطئلتىػىي جدذ هره اإلاشٙلت جو  ؟البطسة الُ٘اءة اإلا

ٙاوي الُ٘اءة اإلاهلُت في ما واْو اإلادازض الا  -0 ٙاهُتدًىت وهل خٓٔ جىشَهها اإلا مٓازهت  اإلا

 باإلاهاًحر اإلادلُت  ؟

ٙاوي للمدازض الاهلُت في اإلادًىت  -8 وهل ؟ ماهي الهىامل التي اطهمذ في الخىُْو اإلا

ٙاوي للمدًىت ؟و جىاطبذ   الدجم الظ

إلادازض الاهلُت ا هؿاّ جأزحر الخدمت لؿلبتهل ًمً٘ لىكم اإلاهلىماث الجًساَُت جدبو  -3

 في اإلادًىت ؟

 فزضيت البحث
0.  

ً
ٙاوي لها جبها هىامل التي للحهاوي اإلادازض الاهلُت في مدًىت البطسة مً طىء الخىُْو اإلا

اطهمذ في وظىدها ، َػال نً ندم مساناتها للمهاًحر اإلادلُت مما اوه٘ع نلى ُٖاءتها 

ٙاهُت .  اإلا

ٙاوي للمدازض  وطُاطُت واْخطادًت وشخطُت تنىامل مىْهُ ازسث .8 الخىُْو اإلا

 اإلاخخظ بخخؿُـ اإلادن .و وظهت هكس اإلاخؿـ  ةدون مسانا، مً الاهلُت

ٙاهُت .3 ٙاهاث جدلُل البُاهاث اإلا  ٌظهم هكم اإلاهلىماث الجًساَُت بما ًىَسه مً ام

 شخُص هطاق ثأجير الخدمة لطلبة املدازض الاهلُة في املدًىة .  لًسع ث ؛وجىكُمها 

 هذف البحث
ٙاوي للمدازض الاهلُت في مدًىت  اإلاخىدى ان الهدٍ مً البدض هى بُان الخىُْو اإلا

حزهاالبطسة ، مو بُان   . 54دظب اخُاء اإلادًىت البالًت ) باو اهخُاغها  جٖس
ً
 ط٘ىُا

ً
( خُا

ٙاوي لها  ٙاهُت مً خالٛ اإلاهاًحر اإلادلُت بَػال نً ذلٚ مٓازهت الخىُْو اإلا دزظت ُٖاءتها اإلا

ٙان اإلاخدومحنندد ال، ، اإلاهاًحر الهمساهُت ، مهُاز هؿاّ جأزحر الخدمت ) اإلاهاًحر ال٘مُت  ( ظ

 . GIS باطخخدام هكم اإلاهلىماث الجًساَُت
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   هنهج البحث :

اذ اطخخدم اإلاىهج  ؛ندة مىاهج لًسع جدُٓٔ الهدٍ اإلاسظى اطخهان البدض بمىاهج  

ٙاوي للمدازض الاهلُت  في اإلادًىت وجٓىٍم ُٖاءتها الخدلُلي الطُما في دزاطت الخىشَو اإلا

ٙاهُت ، ٖما اطخخدم اإلاىهج الاطخٓسائي وجٓىُت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت   . GISاإلا

 حذود هنطقت البحث : 

ممص ْػمماء البطممسة ،  شممملذ خممدود مىؿٓممت البدممض اخُمماء مدًىممت البطممسة   ، الممري جمشممل مٖس

 
ً
ممما ممممً الهمممساّ ،  واإلامخمممدة  يفمممي الجمممصء الشمممسفي ممممً مداَكمممت البطمممسة والجىمممىب والىاْهمممت اداٍز

ا ومىؿٓمممممت أبمممممى  مممممخحر شمممممماال وشمممممـ  ظًساَُمممما ممممممً نهمممممس الظمممممساشي ظىىبممممما وشمممممـ الهممممسب شمممممْس

 بمظماخت  بلًمذ ) 
ً
ؿمت )  01737( مما ٌهمادٛ )8ٖمم  017البطسة يسبا (  خٍس

ً
( ، امما  0ه٘خمازا

 َخٓمممممو اإلادًىمممممت بمممممحن دائسحمممممي نمممممسع )َ
ً
ىلممممم ي ؾمممممٛى  31,35َْ-ْْ  87,31مىْههممممما َلُ٘ممممما ( شمممممماال ْو

(47,45َ  ْْ-47,50َْ  
ً
ا وظمممممممممممممت ( بدظممممممممممممب ؤلاطممممممممممممٓاؾاث 0363567غمممممممممممممذ  اإلادًىممممممممممممت ) .( شممممممممممممْس

ٙاهُت لهممام   54بمجمممىم ) ( ْؿانمماث6بىاْممو ) 8108الظمم
ً
 طمم٘ىُا

ً
، اممما مجمممىم أخُا همما  ( خُمما

 .   ( 0، ملخٔ )( خُا ط٘ىُا  54الظ٘ىُت َبلٌ )

الظممممممىت  ةفممممممي مدًىممممممت البطممممممس  ئممممممما الخممممممدود الصماهُممممممت َشممممممملذ واْممممممو خمممممماٛ اإلاممممممدازض الاهلُممممممت

 .  8109/ 8108الدزال ي  الدزاطُت
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ؿت )   (  0خٍس

 8108مدًىت البطسة خظب الٓؿاناث والاخُاء الظ٘ىُت لهام 

 
ت بلدًت البطسة ، شهبت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت  ، بُاهاث يحر  GISاإلاطدز : مدًٍس

 . 8108ميشىزة ، لهام 
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 ينت البصزة :اوال: نبذة تارخييت عن املذارس االهليت يف هذ
 ما ٌشحر الى الجهت اإلامىلت ، لرلٚ َهي ظهاث اهلُت  

ً
ان مُهىم الخهلُم الاهلي نادة

ت خاضت يحر خ٘ىمُت ، ٖما ان الخهلُم الاهلي في الهساّ نمىما ، ومىؿٓت  اطدشماٍز

س مدازض اهلُت   َو
ً
ً ختى ؛ البدض خطىضا لً٘ بأنداد ْلُلت مىر بداًاث الٓسن الهشٍس

اذ ان ٖثرة الطساناث والخسوب التي مسث نلى اإلادًىت واْلُمها  ؛شماهِىاث بداًت نٓد ال

الٓذ بكاللها نلى الىاْو الخهلُمي َتردي ، وهرا ما خُص الخهلُم الاهلي نلى السيم مً 

ٗان  ؛جىاغهه  ْبل ُْام الخهلُم الخدًض في والًاث الهساّ ألاطلىب الشائو في الخهلُم اذ 

البطسة( في أواخس الههد الهشماوي، مً خالٛ اإلاشسوم الدًني الشالر )بًداد، اإلاىضل، 

ٗاهذ اإلادازض الدًيُت مسجبؿت باإلاظاظد والجىامو، أو مً خالٛ ال٘خاجِب  ؛( 0) ألاهلي، و

وبطٍس الىكس نً  لهرا اْخطسث نلى الجالُاث الاظىبُت والؿىائِ اإلاظُدُت واليهىدًت ،

ؿاهُت ( والهدٍ الهشماهُت والدو  تألاهداٍ الظُاطُت للدول  حشُِد ذلٚ مً وزاءلت البًر

و مظخىي الخهلُم اإلاتردي في  أطهمذ، َأنها ْد الاهلُت  جلٚ اإلادازض بيظبت مهُىت في َز

مهمت لىظىد جلٚ اإلادازض ذاث اإلاىاهج  وهي هدُجتالهساّ خالٛ الههد الهشماوي، 

مً أبىاء  طُماال مً خالٛ وظىد أنداد مً الهساُْحن الطُما ،  وألاطالُب الخدًشت

، َػال نً وظىد بهؼ اإلاظلمحن الرًً اهػمىا اليها َُما بهد اإلاظلمت الؿىائِ يحر 

 . (8)ْلت أندادهم َيها السيم مً نلى

ادة    خُت التي جخظ هرا الجاهب لىخكذ ٍش ومً خالٛ الاؾالم نلى اإلاطادز الخاٍز

ً ، مخىالُت في انداد اإلادازض الاهلُت في اإلادًىت نهاًت نٓد الظخ ِىُاث مً الٓسن الهشٍس

اإلادازض الاهلُت وذلٚ لخىامي  ؛ (3)( مدزطت زاهىٍت81( مدازض ابخدائُت و )9اذ وظدث )

وانخبازها البدًل اإلاىاطب للخهلُم الخ٘ىمي . اما َُما ًخظ الخؿىز الخاضل في انداد 

الٓسن اإلادازض الاهلُت الطُما خالٛ نٓىد الظبهُيُاث والشماهُيُاث والدظهُيُاث مً 

ً َلم حشهد اإلادًىت اي جؿىز َيها طىي مداوالث َسدًت مخىاغهت  هصي ذلٚ  ؛الهشٍس َو

ٙان مدًىت البطسة 0988-0981ئلى قسوٍ الخسب الهساُْت الاًساهُت للمدة ) ( وهجسة ط

 الطُما الجىىبُت والىطؿى منها ، َػال نً ذلٚ َٓد 
ً
واْلُمها ئلى اإلاداَكاث الاٖثر اماها
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 لخسب الخلُج الاولى في نٓد  شهد الهساّ ومً
ً
الطُما مىؿٓت البدض الاٖثر جػسزا

ٙان  الدظهُيُاث ْد اَسشث خطازا اْخطادًا اوه٘ظذ ازازه نلى اإلاظخىي الاْخطادي لظ

ٙان اإلادًىت واْلُمها وبالخالي  اإلادًىت ظمُههم واهدداز واضح للمظخىي اإلاادي لهمىم ط

ٙاطاجه الظلبُت نلى اإلاظخىي الخهلُمي ط  . اوه
ً
 خ٘ىمُا ام اهلُا

ً
ٗان حهلُما  ىاء ا

ت ٖبحرة وزيبت  8113شهدث مىؿٓت البدض بهد الخًحر الظُال ي لهام   مىظت اطدشماٍز

ٗاَت      خشِشت نىد ا خاب الىُىذ واإلااٛ والظُاطت في حشُِد اإلادازض الاهلُت بمساخلها 

اع الاؾُاٛ ، الابخدائُت ، الشاهىٍت ، الجامهُت ( وذلٚ بهد ال خدظً اليظبي في ) ٍز

و الخطاز الاْخطادي  ٗاَت الطُما بهد َز  ؛اإلاظخىي الاْخطادي الري شهدجه الٓؿاناث 

لهرا اضبذ الخىظه هدى الدظابٔ لًسع جدىٍل الهدًد مً الىخداث الظ٘ىُت في اإلادًىت 

ئلى مدازض اهلُت جدَهها السيبت في الىُو اإلاادي اوال والشهسة والخُّى زاهُا ، وهرا 

ٙان اإلادًىت وزيبتهم في حًدىاطب  ٙاهُاث اإلاادًت اإلاسجُهت لظ سجُل اوالدهم في والام

لخلٓي الخهلُم الجُد والخطٛى نلى الشهاداث الهالُت ، والتي ْد ال  ؛اإلادازض الاهلُت

 ؛ًدطلىن نليها مً خالٛ الخهلُم الخ٘ىمي اإلاتردي الري حش٘ى مىه جلٚ اإلاإطظاث 

( 009( زوغت ، و)71( مإطظت حهلُمُت ، منها )318) لرلٚ بلًذ انداد اإلادازض الاهلُت

 (.8108-8113( مدزطت زاهىٍت للمدة )  009مدزطت ابخدائُت ، و)

ثانيا : املتغرياث البشزيت الفعالت يف سيادة اعذاد املؤسساث التعليويت 
 االهليت يف هذينت البصزة

ٙاهُت و    ٙاوي للمدازض الاهلُت ئلى مخًحراث ط طُاطُت وجخؿُؿُت ًخػو الخىشَو اإلا

ٙاوي لها ، وبهرا الطدد ال ًخخلِ الخىُْو  واْخطادًت واظخمانُت حظهم في الخىُْو اإلا

ٙاوي للمدازض الاهلُت نً الاطباب اإلارٖىزة  بل ٌظهم ٗل نامل مً جلٚ الهىامل في  ؛اإلا

ادة انداد اإلاإطظاث الخهلُمُت لٓؿام مهحن دون اخس ، وألظل ذلٚ ًمً٘ الخؿّس ئلى  ٍش

و وشٍادة اندادها في  جلٚ ىٍ نلى اطباب اهدشازها الظَس الاطباب بش ٍئ مً الاًجاش للْى

 مدًىت البطسة وهي :
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 . السيادة  الصكانية1
ادة الؿبُهُت   ٔ ندة مخًحراث منها الٍص ٙاهُت ألي مجخمو ًخددد َو ادة الظ ان الٍص

اث ، واخسي ؾازئت الىاظمت نً َّس الهاملحن اإلاىالُد الاخُاء اإلاخمشل بالىالداث والىَُ

خها  وجخمشل بالهجسة . وفي مىغىم البدض هجد ان مدًىت البطسة حهسغذ خالٛ جاٍز

ادتها ًٓابل ذلٚ نىامل   لهىامل شجهذ نلى ٍش
ً
ٓا ٙاهُت مؿسدة َو ادة ط الؿىٍل ئلى ٍش

ٙانها ٖما ًخطح ذلٚ مً الجدٛو ) ت اطهمذ في اهخُاع انداد ط ( ، اذ هلخل ان 0ْظٍس

ٙان اإلادًىت ، زم اهخُؼ خالٛ نٓد  0977( وظمت لهام 458018سجل )  ندد ط

هدُجت للخسب الهساُْت الاًساهُت آهرإ ، ؛  0987( وظمت نام 368043الشماهُيُاث ئلى ) 

ٙاوي لِسجل نلى الترجِب )  ( 0363567،  973646،  685881ومً زم اشداد الدجم الظ

هصا ذلٚ ئلى ال 8108،  8119، 0997وظمت للظىىاث )  ادة ( َو ٙاهُت بُهل الاهجاب ٍص الظ

ادة خاالث الجزوح الجماعي  رلٚ الخاٛ ٍش ً مً الدٛو اإلاجاوزة ٖو َػال نً نىدة اإلاهجٍس

  .8104لبهؼ مداَكاث الهساُْت خالٛ اخخاللها مً ْبل نطاباث دانش الاظسامُت لهام 

ٙاهُت في مدًىت البطسة ْد شٙلذ غًؿا نلى مجمل الخدم     ادة الظ اث ًبدو ان الٍص

اإلاخىَس َيها ، ومنها الخدماث الخهلُمُت ، وال ًخُى نلى اإلاخخطحن بالخخؿُـ ان الخىُْو 

ٙاوي للمدازض الخ٘ىمُت وغهذ في نٓىد طابٓت الطُما خالٛ انداد الخطامُم  اإلا

ٙاوي للمدًىت ومهاًحر اخسي  الاطاطُت للمدًىت والتي اخرث بىكس الانخباز خالت الدجم الظ

ٙاهُت ال٘بحرة الطُما بهد الخًحر الظُال ي لهام آهرإ ، لً٘ ومو ا ادة الظ وندم  8113لٍص

للظُؿسة نلى الخىطو الخػسي في اإلادًىت ويُاب واضح  ؛وظىد خؿت واضخت اإلاهالم 

جُا  ادة انداد الىخداث ؛ للدوز الخ٘ىمي اخرث َػاءاث اإلادًىت جىدظس جدٍز بُهل ٍش

ة وبالخالي لم حظخىنب اإلاإطظاث الظ٘ىُت الهشىائُت في نمىم اخُاء مدًىت البطس 

ٙان ختى جىلدث زيبت خشِشت لدي  الخهلُمُت الخ٘ىمُت اإلاخخلُت الهدد الهائل مً الظ

ٙان بػسوزة اللجىء ئلى الخهلُم الاهلي لًسع انؿاء َسخت حهلُمُت واضخت  يالبُت الظ

ٙان بػسوزة الخىظه للمدازض الاهلُت  ألنها جدٓٔ  ؛اإلاهالم ألبىا هم ، وهرا الامس اْىو الظ

ٔ ْىاناتهم الصخطُت .        اث حهلُمُت اَػل مٓازهت باإلاإطظاث الخهلُمُت الخ٘ىمُت َو  مظخٍى



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
386 

 

 

 (0ظدٛو )

ٙان مدًىت البطسة ومهدالث همىه           مٓازهت باإلاداَكت والهساّ  للمدة محًحر ندد ط

 (0977-8108          ) 

 

طىت 

 الخهداد

ٙان ) وظمت ( اليظبت  الظىىي % مهدٛ الىمى  ندد الظ

ت  اإلائٍى

 الطهام

 الهجسة

مدًىت 

 البطسة

 الهساّ اإلاداَكت اإلادًىت الهساّ اإلاداَكت

 ـــ ـــ ـــ ـــ 0362733 923973 335613 5691

5622 217537 5330979 57333262 3,2 3,2 3,7 25,1 

5602 397523 027529 59331566 -7,7 -5,2 3,5 9,3 

5662 901003 5119221 77329722 9,9 9,3 3,3 51,0 

 ــ 3,7 5,2 0 37370355 5657133 623929 7336

7350 (*) 5393192 7633120 32229771 2,6 9 7,7 71,1 

 نلى : باالنخماداإلاطدز : الباخض 

ٙان للهساّ 0)  ٙاوي  0997،  0987،  0977  للظىىاث( حهداد الظ  .   8119، والخطس الظ

 (3ً فممي مداَكممت البطممسة ، وخممدة السضممد وظمممو اإلاهلىممماث ، بُاهمماث يحممر  ( دائممسة الهجممسة واإلاهجممٍس

 .                8108ميشىزة ، 

ٙان لهام    .8108)*(  ئطٓاؾاث الظ

 . العامل الصياشي والتخطيطي2 
الازس الىاضح في زفي مجخمهاتها مً  يجإدي الظُاطاث الخ٘ىمُت ودوزها الخخؿُؿ 

ٗاه الن الخهلُم زاَد مهم وخاظت  ؛ذ ظادة في جدُٓٔ ذلٚ الىىاحي الهلمُت والشٓاَُت اذا 

اطاطُت لخلٚ اإلاجخمهاث ، لرلٚ حظعى البلدان ظمُهها مً دون اطخصىاء ئلى اخدار 

ؾُساث ٖبحرة الطُما في اطخددار اإلاىاهج وجؿبُٔ اَػل الظبل الهلمُت لخدُٓٔ اَػل 

 مدىزٍا في جٓدم جلٚ اإلاجخمهاث واخ
ً
خاللها اإلاساٖص الاولى في الهلم الىخائج ، مما ٌهؿي أزسا

ت ، وهرا ًخؿلب نىاًت الجهاث الخ٘ىمُت في جرلُل الهٓباث منها جىَحر اإلاإطظاث  واإلاهَس

د اإلاجخمو اإلاخهلم  ٗاث الهلمُت والُىُت التي جَس ٙاَُت ، َػال نً جىَس اإلاال الخهلُمُت ال
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ٗاَتباالخخطاضاث الاْخطادًت والاظخمانُت والظُاطُت والخ٘ىلىظُت وال . َهلى (4)شٓاَُت 

ٗان  ئت و طبُل اإلاشاٛ اخرث الُابان بهد خظازتها في الخسب الهاإلاُت الشاهُت خؿىاث ظٍس

ت ظمُهها ، ومو وظىد الازادة  اهمها انادة جٓىٍم الجاهب الخهلُمي في وخداتها الاداٍز

الخُُٓٓت والخخؿُـ الُهاٛ الري ظهل اإلاهلم هى اإلاسبي الاٛو الري ًجب ان ًٓدطه 

و مظخىاه اإلاادي واوه٘ع ذلٚ وخالٛ  الجمُو بمً َيهم الُٓادة الُاباهُت ، ئلى ظاهب َز

طىت( نلى جدُٓٔ الُابان الؿُسة الهلمُت والخ٘ىلىظُت التي جػاهي بلدان الهالم  81)

اإلاخٓدم . ومً هرا اإلاىكىز هجد ان بهؼ الظُاطاث الخخؿُؿُت لبلدان الهالم الىامي 

ادة اإلاظخىٍاث الهلمُت لشهىبها ، وبالخالي اخرث مً الخجسبت الُاب  لٍص
ً
 َهاال

ً
اهُت مشاال

ٗان لها جسي الىىز لىال جؿبُٔ مدخىي ججازب الدٛو  خٓٓذ اهجاشاث المشُل لها ما 

اإلاخٓدمت . والجدًس ذٖسه ان الهساّ مً البلدان الىامُت التي خٓٓذ مظخىٍاث نلمُت 

ٙانها خالٛ نٓىد الظخِىُاث و  ً ، ختى وزٓاَُت لهمىم ط الظبهُيُاث مً الٓسن الهشٍس

دث انداد ٖبحرة مً البلدان الاوزبُت تهاظس ئلى الهساّ  ؛ باجذ الاهكاز مىظهت الُه َو

ت في الهساّ  بالىكس ئلى ازجٓاء اإلاظخىي الخهلُمي الري ؛ لًسع جلٓي الهلم وشٍادة اإلاهَس

  آهرإ 
ً
الطُما ج٘ساز الخسوب التي مس لً٘ الكسوٍ الاطخصىائُت ؛اخخل اإلاساجب الاولى ناإلاُا

بها الهساّ ومىؿٓت البدض مدىزها مىر الشماهُيُاث ختى الالُُت الشاهُت مً الٓسن 

ذ قاللها نلى الىاْو الخهلُمي  ً ، جٖس  قهسث ؛ الىاخد والهشٍس
ً
 واضخا

ً
ىدا مما طبب ٖز

هد الخًحر مالمده بهد جسدي الىاْو الامني والاهدداز ال٘بحر للىاْو الشٓافي والخهلُمي ب

ٙان  8113الظُال ي لهام  ، نلى السيم مً الخدظً اليظبي للمظخىي الاْخطادي للظ

ٙان اإلادًىت ئلى اإلادازض الاهلُت  ٙادز الخهلُمي ، وألظل ذلٚ جىظهذ اهكاز ط ؛ وبػمنهم ال

ٙاهت الهلمُت  ال ًػمً لألبىاء َسضت  ، الن اٖخكاف اإلادازض الخ٘ىمُت ألبىا هملخدُٓٔ اإلا

 لالئٓت مٓازهت باٖخكاف اإلادازض الخ٘ىمُت .الخهلم ا

 . العامل االقتصادي :3
ادة السيباث    ٙان ٖىهه خاَص اطال ي في ٍش ًخد٘م الهامل الاْخطادي في جؿلهاث الظ

ادة مخىطـ دخل الاطسة في مدًىت البطسة  طاهم  التي ًجب جدُٓٓها ، وهىا هالخل ان ٍش

ٙان في الخداّ ابىا ه ا غمً اإلادازض الاهلُت ، اذ اٖدث دزاطت بشٙل ظلي في زيبت الظ

%( في نمىم مدًىت البطسة 37,5ملُىن دًىاز بلًذ )  – 511بدشُت ان مظخىٍاث الدخل 

%( باليظبت لألطس التي حظخلم مسدوداث مادًت اٖثر مً ملُىن دًىاز خالٛ الشهس 06,8و )
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م اليظبي مما ، ومً هرا اإلاىكىز اخرث اإلاظخىٍاث الاْخطادًت باالزجُا (5)الىاخد

ادة جؿلهاث الاطس في الخداّ ابىا هم غمً اإلادازض الاهلُت وما وظىد  اوه٘ظذ نلى ٍش

ٙان اإلادًىت  318) مإطظت حهلُمُت اهلُت ( في اإلادًىت الا دلُل واضح نلى السفي اإلاادي لظ

ت الطُما في هرا مً هاخُت ، ومً هاخُت اخسي اخر الهدًد مً ا خاب الىخداث الظ٘ىُ

) اإلاُشاّ ، الاهدلع ، الجصائس ...الخ( في حًحر ظيع الىخدة الظ٘ىُت خُاء الساُْت بهؼ الا 

ادة اإلاسدوداث اإلاادًت الهالُت المخالٕ مدزطت  ئلى مدزطت اهلُت وهي هدُجت واضخت نلى ٍش

 او زوغت اهلُت مً هاخُت اخسي.  

 . العوامل االجتناعية والنفصية  :4
ٙان   ٙان مىؿٓت البدض منهم  لٓد جىىنذ وحًحرث اذواّ الظ ىاناتهم نمىما ، وط ْو

ٙان ، ومنها الخدماث الخهلُمُت التي  الطُما َُما ًخهلٔ بالخدماث الخ٘ىمُت اإلآدمت للظ

ٙان اإلادًىت ندم زغاهم نً خالت الخدماث  هدً بطددها ، اذ باث الامس للهدًد مً ط

ٙان ؛الخ٘ىمُت اإلآدمت لهم   مهكم الظ
ً
ئلى اإلاظدشُُاث  َهلى طبُل اإلاشاٛ ًلجا

ت بًُت  والهُاداث الؿبُت الخاضت نلى السيم مً ازجُام اطهاز الخدمت الصخُت والادٍو

جلٓي الهالط اإلاىاطب ألمساغهم اإلاخىىنت ، بهدما َٓدوا الامل في اإلاظدشُُاث الخ٘ىمُت ، 

ظسي الخاٛ هُظه نلى بُٓت الخدماث ، َُي ؾلُهت الخدماث الخهلُمُت الخ٘ىمُت  َو

ٙان هلخل ازجُام انداد الؿلبت مٓازهت بمددودًت انداد اإلادازض اإلآدم مما ولد ؛ ت للظ

مً اإلادازض الخ٘ىمُت في  خالت في بهؼ اإلادازض وهي جخطُظ دوام زالسي للهدًد

 نلى اإلادًىت
ً
، وبالخالي َان مددودًت الىْذ اإلاخطظ للخهلُم الخ٘ىمي اوه٘ع طلبا

ٙان مدًىت البطسة الطُما  ؛اهخُاع اإلاظخىٍاث الخهلُمُت للؿلبت  اذ خُص الهدًد مً ط

ب ًلبي ؾمىخاث ابىا هم ذاث اإلاظخىٍاث الاْخطادًت الجُدة بالبدض نً بدًل مىاط

ٗان البدًل اللجىء ئلى اإلادازض الاهلُت لخدُٓٔ مظخىٍاث حهلُمُت اَػل ، الخهلُمُت ، و

ىزهذ باإلادازض الخ٘ىمُت جتزامً ذلٚ مو الدظهُالث التي جٓدمها اإلادازض الاهلُت َُما لى ْ

د والخدَئت وهكام الخٓظُـ الشهسي  تواإلامخشل س وطائل الخبًر حر خؿىؽ لىٓل الؿلبت ، وجَى بخَى

ؾالب في  85-81لدَو اْظاؽ اإلادزطت ، َػال نً جؿبُٔ مهُاز ؾالب شهبت والري ال ًخجاوش 

ؾالب في  65اٖثر مً الشهبت الىاخد ، مٓازهت بأنداد الؿلبت في اإلادازض الخ٘ىمُت التي جطل 

 الشهبت الىاخد.
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 ثالثًا : التىسيع املكاني للوذارس االهليت يف املذينت :   
الن الجًساَُت تهخم بالدزظت الاولى بالخىشَو  ؛الخىشَو ظىهس نمل الباخض الجًسافي  

 
ً
ٙامىت وزاء هرا الخىشَو زاهُا ت الاطباب ال ٙاوي للكىاهس ومهَس ٙافي  ؛اإلا لخدُٓٔ الٓدز ال

لهرا َان دزاطت الخىشَو جمشل خؿىة  ؛لىمـ جىشَو الكاهسة ومً زم وضُها وجدلُلها 

الشمت لُهم طلٕى اًه قاهسة ظًساَُت
. ان الخهسع لدزاطت جىشَو اإلاإطظاث الخهلُمُت (6)

ٙاوي غمً اخُاء  الاهلُت في مدًىت البطسة ٌهؿُىا ضىزة واضخت نً َهم جىشَهها اإلا

ٙامىت وزاء اإلادًىت هرا مً هاخُت ، َو هم الهىامل الاْخطادًت والظُاطُت والاظخمانُت ال

هرا الخىشَو مً هاخُت اخسي مما ًىَس مهلىماث مهمت أل خاب الٓساز واإلاخؿؿحن نً 

 الىاْو الخالي لهرا الخىشَو .

ٙاوي َُما لى ْىزهذ باإلادازض الخ٘ىمُت    ُهها اإلا ؛ ان اإلادازض الاهلُت جخخلِ في جىشَهها وجْى

هها الن اإلا ٙاهُت بطىزة مىطهت ْبل جَى دازض الخ٘ىمُت جخػو إلاهاًحر ٖمُت ومظاخُت وط

ٙاوي غمً الخطامُم الاطاطُت للمدن ، الا ان اإلادازض الاهلُت جخػو لسيباث شخطُت  اإلا

وطُاطُت حظعى بالدزظت الاطاض ئلى جدُٓٔ السبذ اإلاادي ، وألظل ذلٚ ظسي الانخماد نلى 

ٙاهُت ) IKONOSاإلاسئُت الُػائُت ) باطخخدام هكم اإلاهلىماث  8107متر( لهام  0( بدْت م

ٙاهُت للمدازض الاهلُت بىاطؿت هكام  الجًساَُت ، َػال نً الانخماد نلى الاخدازُاث اإلا

ُو  الهاإلاي )   . GPS )(7)الخْى

اع ، الابخدائُت ، الشاهىٍت ( في مدًىت البطسة مظاخت        شًلذ اإلادازض الاهلُت ) الٍس

 (08,3) 
ً
%( 66,5( ْؿاناث بيظبت )6( مدزطت اهلُت مىشنت نلى )318بىاْو ) *ه٘خازا

اذ  ؛ 8109مدزطت ( لهام  463مً مجمل اإلادازض الاهلُت في مداَكت البطسة البالًت ) 

اخخل ْؿام ) السباؽ ( اإلاسجبت الاولى للمإطظاث الخهلُمُت الاهلُت ظمُهها في اإلادًىت 

اع الاؾُاٛ و 83بىاْو )  %( و 85,8( بيظبت ) تمدزطت ابخدائُ 31%( و )38,9وظبت ) ( لٍس

%( 85,3للبىحن بيظبت  ) ( مدزطت زاهىٍت  81% ( منها ) 68,8( مدزطت زاهىٍت بيظبت )35)

%( ، ٖما واخخل ْؿام الخلُج الهسبي اإلاسجبت الاخحرة مً 37,5( للبىاث بيظبت )  05و )

اع الاؾُاٛ بيظبت ) ( مدا 6انداد اإلاإطظاث الاهلُت بىاْو )  خُض % ( و 8,6زض لٍس

%(، 05,0( مدازض للخهلُم الشاهىي بيظبت )9%( و )00,7( مدزطت ابخدائُت بيظبت )04)

 (.0( وشٙل )8ظدٛو )
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 (8ظدٛو )

 8109 - 8108الاهلُت خظب الٓؿاناث في مدًىت البطسة للهام الدزال ي  تالخدماث الخهلُمُ

اطم  ث

 الٓؿام

ٍاع ز 

 الاؾُاٛ

 اإلادازض %

 الابخدائُت

ت %  اإلادازض الشاهٍى

 % البىاث % البىحن

 01 2 00,4 6 7,6 6 00,4 0 اإلاهٓل 0

 37,5 51 85,3 73 85,8 33 38,9 73 السباؽ 8

 31 57 87,9 77 86,0 35 81 52 الخىزة 3

 7,5 3 03,9 55 07,7 75 07,0 57 الهشاز 4

الخلُج  5

 الهسبي
9 8,6 52 00,7 9 7,6 3 7,5 

 7,5 3 03,9 55 00,7 52 01 2 الٓبلت 6

 011 23 011 26 011 009 011 71 مجمىم الٓؿاناث

 ( 0اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى ملخٔ ) 

 (0شٙل ) 

الخباًً اليظبي ألنداد اإلاإطظاث الخهلُمُت الاهلُت في مدًىت البطسة للهام الدزال ي 

8108/8109 

 
 (8اإلاطدز : ظدٛو )
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 أن اإلادًىت ْد خكُذ بيظب نالُت في مجاٛ خدمت الخهلُم الابخدائي هجد وفي غىء ذلٚ 

ص الٓػاء واإلاداَكت نلى اإلاداَكت والٓػاء ، بمٓازهت  الاهلي وهرا بدًهي الن اإلادًىت جمشل مٖس

ٙاوي مٓازهت باإلادن ألاخسي في اإلاداَكت وهرا  خٍد طىاء ، ص زٓل ط وبالخالي َهي جمخاش بمٖس

 ًىه٘ع نلى حجم الخدمت ا
ً
ٙان َخ٘ىن اٖثر نددا تمّما في  إلآدمت للظ الاخسي  الىخداث الاداٍز

ٙاهُا في مدًىت البطسة خظب الظلم في اإلاداَكت .  مً٘ جىشَو اإلاإطظاث الخهلُمُت الاهلُت م ٍو

 الخهلُمي ونلى الىدى الاحي :

 التىسيع اجلغزايف لزياض االطفال االهليت:

ت   اع ألاؾُاٛ مسخلت جسبٍى حزة ألاطاطُت في الظلم الدزال ي ألن مهمتحهد ٍز ها حشٙل الٖس

وبالخالي ، والتي حظهم في جىمُت شخطُت الؿُل بجىاهبه الجظمُت والهٓلُت واللًىٍت 

جي مً البِذ ئلى اإلادزطت   5-4ًخددد الهمس َيها مً )، اذ حظهل نمُلت الخهلم الخدٍز

ؿت )3ًخطح مً مهؿُاث الجدٛو )،  (8)طىىاث( اع الاؾُاٛ ( بان ندد 8( والخٍس ٍز

( بىاًت بشٙل يحر مدظاو بحن 71( زوغت مىشنحن نلى )71الاهلُت في مدًىت البطسة بلًذ )

٘ىن الدوام اخادي باطخصىاء زوغت ال٘ىىش التي  الاخُاء الظ٘ىُت في مدًىت البطسة ، ٍو

ىت التي حشتٕر مو  ىت الابخدائُت واإلاخىطؿتحشتٕر مو مدزطت ال٘ىىش وزوغت ٍش ، مدزطت ٍش

( 867( ؾُال / ؾُلت ، ٖما وبلٌ انداد اإلاهلماث ) 4108ذ مجمىم الاؾُاٛ َيها ) وبلً

هصي ذلٚ ئلى اهمُت الخي الظ٘ني مً الىاخُت الاْخطادًت والخباًً اإلاظاحي  مهلمت . َو

ُت ، اذ هالخل ان اخُاء الظ٘ىُت التي حًحر ظيظها ئلى مإطظاث حهلُم ثللىخدا

اع الاؾُاٛ ، اإلاُشاّ ، الجمهُاث ، ا)الاهدلع لجصائس ( التي سجلذ َيها انلى نددا لٍس

 4،  5،  6،  7الاهلُت بىاْو ) 
ً
 ( زوغت نلى الترجِب ، هكسا
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 خ
الحي 

السكىي 

المىقع 

 الجغزافي 

م اســــ

 الزوضح

عذد 

 الزياض

 سىح

 التأسيس

الحي  خ  اعذاد

السكىي 

المىقع 

 الجغزافي 

اســــم 

 الزوضح

عذد 

 الزياض

 سىح

 التأسيس

 اعذاد

 معلماخ طفل شعثح

  معلماخ طفل شعثح
 الزتيع 12

 6 75 5 2004 2 روضت سٌُت

1 

 المعقل

 انزٌاحٍٍ

3 

 4 60 4 2016 انشًىص  3 50 2 2016

 4 49 2 2015 انفزدوص  
 13 

 الفيحاء
بزاعى 

 انشٌتىٌ

1 
2017 3 62 3 

انشهىر 

 انذهبٍت
2012 2 19 3 

 14 

 القاهزج

روضت 

 اطفال انًحبت 
2 

2016 5 80 3 

2 
 االتلح

االقًار 

 انًٍُزة
1 2015 3 37 3 

انقدٌض  

 ٌىطف
2012 15 600 17 

3 
 االساتذج

 االقًار
2 

 5 56 4 2016 1 انًثانٍت عمان 15  4 50 2 2013

 16  3 31 2 2014 طٍىر انظالو
 صىعاء

 5 36 2 2015 2 َبزاص انعهى

 انزحًت الغذيز 4

2 

 4 28 2 2016 االسدهار  4 50 3 2016

 
 

احباب 

 انزطىل
2013 4 55 4 

 17 
 العثاسي

اَىار 

 انفزدوص

1 
2015 2 26 3 

 22 2 2017  4 نالىديا الجزائز 18  28 55 20  8  قطاع المعقل

5 

 

 الميثاق

 

روضت 

 انكُىس

6 

2005 2 54 3 

  

 

 ضانقدٌ

ٌىطف 

 انزاهباث

 

2015 11 396 11 

 4 49 2 2016 طارة  2 35 2 2017 انٍاقىتت

 2 35 2 2017 االيال
انفزدوص  

 االعهى
2014 2 34 3 

اجٍال 

 انًظتقبم
2012 5 61 4 

 19 
 المهلة

قطزاث 

 انظًاء

1 
2017 2 60 4 

 75 1584 61  14  قطاع الخىرج  2 28 2 2015 بٍبً درٌى

   5 110 5 2016 الىان

 الزسالح 20

 

  رٌاحٍٍ انجُت

3 

2009 4 78 6 

 الخضزاء 6
 االطاور

2 
2017 2 15 3 

قطزاث  

 انظًاء
2017 2 60 4 

 3 54 3 2016 انشهد  3 20 3 2017 رٍٍَ 

 االوذلس 7

 انىاٌ

7 

2016 5 110 5  21 

 الىصز

  جُت االطفال

2 

2016 3 40 3 

 3 15 2 2017 يايا نىنى
خطىاث  

 انطفىنت
2014 2 23 2 

 22  3 29 2 2014 ايٍُت

 االصمعي

  طٍىر انجُت

3 

2016 2 34 3 

 3 50 2 2015 اندرر  11 90 5 2013 االَدنض 

 2 1 1 2017 شًض بالدي  3 40 2 2015 انىرود

 3 22 2 2016 1 االطًى التميميح 23  3 14 2 2016 احباب اهلل

 4 25 3 2014 بٍبً طًاٌم
كىخ  24 

 الحجاج
 عانى َىَت

1 
2014 2 36 2 

 االوذلس 8

فزحت 

 2 انطفىنت
2017 2 27 2 

عتثح ته  25 

 غزوان

بزاعى 

 انبصزة

1 
2015 3 35 5 

 3 50 3 2012 1 اندالل الكفاءاخ 26  2 25 2 2015 انًهدي

 التأميم 9

 انظُابم

2 

 39 483 29  12  قطاع العشار  6 74 3 2014

 3 27 2 2016 بظًت
  

27 

 

 الجمعياخ

الخليح 

 العزتي

انًالك 

 انصغٍز
 

 

5 

2015 3 54 4 

 3 48 3 2015 انهؤنؤة  3 58 3 2017 1 عانى انظُافز المىفقيح 10

 الزافذيه 11

انزوضت 

 انًهكٍت

3 

2013 2 40 4 
انىرد  

 انظعٍدة
2014 2 39 5 

 3 16 2 2015 انفٍحاء
جُاث  

 انصغار
2016 3 50 4 

احباب 

 انعزاق
2017 2 33 3 

 
 3 87 5 2016 انشهىر  

قطاع 
 82 961 59  23  انزتاط

االمه  28 

 الذاخلي

 انًُار
1 

2017 
3 

60 3 

 

 22 338 19  6  قطاع الخليح العزتي 

 

29 
  خالثلذيا

 ()الجامعح

  بزاعى انزبٍع

3 

2015 2 25 4 

 3 35 2 2016 َىر انشهزاء 

 3 44 2 2014 يايا يىَت 

 

 لمهىذسيها 30

  انًشارق

3 

2016 4 75 3 

 3 90 4 2017 االوائم 

 3 16 2 2017 تًارا 

 2 26 2 2016 1 حهى انطفىنت القثلح 31 

 21 311 18  7  قطاع القثلح 

 267 4018 206  70  مجمىع القطاعاخ 

 اإلاطدز : 
ت الهامت لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض الاخطائي إلادازض  اإلادًٍس

 . 8108( ، بُاهاث يحر ميشىزة ، لهام 8109-8108الاهلُت للهام الدزال ي ) 
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طة )  ( 7خٍس

اع الاؾُاٛ الاهلُ ٙاوي لٍس ت في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُت للهام الخىشَو اإلا

  8109/ 8108الدزال ي

 
 اإلاطدز : 

 GPS( هكام جدُد اإلاىاْو الهاإلاي 0)

ٙاهُت  Quick Bird 2( اإلاسئُت الُػائُت للٓمس الطىاعي 8)  8107متر لهام 0بدْت م
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ٙان جلٚ الاخُاء بمظخىٍاث دخٛى مسجُهت َُما لى ْىزهذ ببافي اخُاء ا إلادًىت ، لخمخو ط

اع الاؾُاٛ الاهلُت ، وهرا امٌس ؾبُعي هدُجت الَخٓاز  ؛مما ًإهلهم أللخاّ اؾُالهم بٍس

اع اؾُاٛ خ٘ىمُت جلبي خاظت  الهدًد مً الاخُاء الظ٘ىُت في اإلادًىت ئلى وظىد ٍز

الاؾُاٛ ئلى الخهلم غمً هره اإلاسخلت اإلاهمت مً خُاة الؿُل ، وفي خالت وظىدها َان 

ٙان ال ًدظم د سجلذ ادوى الظ ىن بالشٓت َيها للهدًد مً الاطباب ال مجاٛ لرٖسها ، ْو

اع الاؾُاٛ الاهلُت في اخُاء ) الابلت ، اإلاىَُٓت ، نمان، الهبال ي ، اإلاهلب ،  ندد لٍس

الخمُمُت ، ٖىث الدجاط ، نخبت بً يصوان ، الُ٘اءاث ، الجهاد ، الٓبلت ( بىاْو زوغت 

اع الاؾُاٛ ظمُهها اإلاىشنت في اإلادًىت واخد لٙل منهما نلى الخىالي . و  الجدًس ذٖسه ان ٍز

، ما ٌهؿي مإشس نلى جىظه الهدًد مً  8113شُدث بهد الخًحر الظُال ي في الهساّ لهام 

ً بطىزة خاضت ئلى غسوزة الاهخمام بهرا الٓؿام  ٙان بطىزة نامت واإلاظدشمٍس الظ

ٙان اإلاد ت الهلمُت ألبىاء ط د مً اإلاهَس دٓٔ الازباح الهالُت الخُىي ألهه ًٍص ًىت ، ٍو

جحن في قل يُاب الدشًُل غمً الٓؿام الخ٘ىمي.  ىَس َسص نمل للخٍس ً ٍو  للمظدشمٍس

 . التوزيع املكاني للندارس االهلية االبتدائية2
 ؛ ى بهىاًت خاضتكٌهد الخهلُم الابخدائي مً أهم اإلاساخل الدزاطُت التي ًجب أن جد 

اهخم  وألظل ذلٚ ؛ ألاطاطُت ؤلاوظاني، وخٔ مً خّٓى ْاندة الهسم الخهلُم جمشل ألنها

 مىُه بأنها أداة مً أدواث الخٓدم 
ً
الهساّ بخىطُو هرِه الٓاندة والهمل نلى جدظُنها ئًماها

الخػازي، ٖما أن نملُت الخىمُت الاْخطادًت والاظخمانُت جخىِْ ئلى خد ٖبحر نلى وشس 

اإلاسخلت خدماتها الخهلُمُت للؿلبت الرًً  ، جٓدم هره(9)هرا الىىم مً الخهلُم في البلد

 . ( طىت  08-6جتراوح انمازهم ما بحن ) 

 جخىشم  الاهلي ( ئن مدازض الخهلُم الابخدائي3ؿت )ٍ( والخس 4ًكهس مً الجدٛو ) 
ً
با جٍٓس

وهي ) الٓبلت ، الخظحن ، الشهلت ،  بهٍؼ منهاباطخصىاء  البطسة ظمُههانلى أخُاء مدًىت 

خكُذ مدًىت البطسة  ُت ، الؿىبت والىخُلت ، خالد بً الىلُد ( ؛ َٓدالهادي ، الٓادط

ً ، لهره اإلاسخلت لدسجل ( 009مجمىم اإلادازض الابخدائُت) باهخمام ٖبحر مً اإلاظدشمٍس

 ( 85353) َٓد بلٌ، أما مجمىم الؿلبت اهلُت  مدزطت
ٌ
 وجلمُرة

ً
، ئذ ٌشٍس نلى جلمُرا
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مازطىن حهو ( مهلم 901حهلُمهم) اذ حشتٕر  ؛بىاًت مدزطُت (  009 ) لُمهم فيمهلمت ٍو

مهكم اإلادازض الابخدائُت الاهلُت مو مدازض الشاهىٍت الاهلُت ، ٖما حهىد ملُ٘تها ئلى 

اإلاإطظت هُظها ، وهرا ما ًُظس حشابه اإلاإطظت التربىٍت مً خُض الدظمُت للمسخلت 

  .الابخدائُت الاهلُت والشاهىٍت 
ً
 واضخا

ً
الخل ان هىإ ججمها للمدازض الابخدائُت في  ٍو

هصي ذلٚ ئلى اهمُت الخي الظ٘ني  اخُاء مهُىت وخلى بهػها الاخس مً جلٚ اإلادازض َو

ت مما  ٙان الطُما ازجُام الدخٛى الشهٍس باليظبت للىاخُت الاْخطادًت التي ًخمخو بها الظ

َػال  ًدَو باألطس ئلى ازطاٛ اوالدهم ئلى جلٚ اإلادازض لًسع جلٓي اإلاهاٍز الخهلُمُت ،

نً ٖىنها حشٙل الٓاندة الخهلُمُت التي ٌظدىد نليها الخالمُر خالٛ مساخل الخٓت مً 

خُاتهم الهلمُت . وهرا ًُظس جىشَهها اإلاخباًً بحن اخُاء اإلادًىت ، والجدًس ذٖسه ان هىإ 

( مدازض وهي )  9اخُاء ْد شًلذ انلى نددا للمدازض الابخدائُت الاهلُت بىاْو  )

( مدازض 7جمهُاث ، اإلاهىدطحن ( ، جالها باإلاسجبت الشاهُت حي الاهدلع بىاْو )الُُداء ، ال

ُٓتابخدائُت اهلُت ، في خحن خطل  ٗل حي مً الاخُاء الاجُت ) ال٘ ، سامت والظ٘ٚ ، الابلت ، اإلاَى

 نلى ما جٓدم هىإ نىامل اخسي ادث 
ً
 الٓاهسة ، الظاعي ( مدزطت واخد لٙل منهما . وبىاءا

 (4ظدٛو )

ٙاوي للمدازض الابخدائُت الاهلُت في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُ   تالخىشَو اإلا

 8108/8109للهام الدزال ي 

 ث

 الخي

الخي 

الظ٘ني 

و  اإلاْى

 الجًسافي

اطم 

 اإلادزطت

اإلادزطت 

 اإلاصدوظت

طىت 

 الخأطِع

 ندد

 اإلاالٕ
هىم 

 جالمُر شهب ضُىٍ الدوام

1 
 ال٘سامت 

 الظ٘ٚو 

مىبو 

 ازالاهى 

ر. مىبو الاهىاز 

 للبىحن
 زىائي 6 166 8 8 2015

 اإلاهٓل 2

ابً 

 خلدون 

ر. ابً خلدون 

 للبىاث -للبىحن
 اخادي 10 314 12 12 2009

الىبأ 

 الهكُم
 اخادي 6 99 6 6 2013 م. الىبأ الهكُم

 جىائي 7 70 6 6 2013 ث. املُىاء املُىاء



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
396 

 

 

بوابة 

 املظحقبل

ث. بوابة 

 املظحقبل للبىين
 جىائي 6 189 8 8 2015

 الابلة 3
الاقماز 

 املىيرة
 احادي 10 218 8 8 2012 احادي

 ألاطاثرة 4

س ي  احادي 16 725 27 27 2010 احادي الادَز

ال السطول 

 )ص(

عبد الحظين 

 داخل حظً
 جىائي 16 580 26 26 2011

 الغدًس 5
هوز 

 الجوادًً

ث. هوز 

 الجوادًً للبىين
 جىائي 8 333 11 11 2014

مجمىم ْؿام 

 اإلاهٓل
   112 112 2694 85  

 املُخاق 6

خطواجي 

 الاولى
 احادي 10 108 7 7 2016 احادي

 احادي 6 96 6 6 2012 احادي الخوازشمي

 الحسة
ث. الحسة 

 الاهلُة
 جىائي 7 84 6 6 2011

 جىائي 12 515 18 18 2006 زوضة النىوش  النىوش 

 احادي 6 277 8 8 2013 احادي داز املعازف

هوز ال 

 البِت
 احادي 4 49 0 0 2014 احادي

 السافدًً 7

 الصهساء)ع(
ث. الصهساء 

 للبىين
 جىائي 1 198 12 12 2011

 احادي 8 215 12 12 2011 احادي البروز 

 احادي 9 99 6 6 2010 احادي الالباب

 احادي 8 70 7 7 2017 احادي دازالفنس

هبة 

 الصهساء
 احادي 8 88 6 6 2015 احادي

 الخضساء 8

شمع 

 املعازف

محوططة شمع 

 املعازف
 احادي 6 130 7 7 2011

 جىائي 6 96 6 6 2011 ث. الابداع الابداع

 الصهساء 9

 جىائي 9 211 12 12 2010 ث. السصافي السصافي

 احادي 6 183 7 7 2014 احادي طوبى

ابىاء 

 الساشي 
 احادي 7 79 6 6 2017 احادي

 احادي 12 152 9 9 2011 احادي مىالاط
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امادًمُة 

 الاطمى
 احادي 6 186 12 12 2016 احادي

 الاهدلع 10

شمع 

 الصباح

محوططة شمع 

 الصباح
 جىائي 1 183 7 7 2010

شط 

 العسب
 احادي 14 1126 34 34 2010 احادي

 ابً الهُخم
ث. ابً الهُخم 

 للبىات
 جالحي 10 162 7 7 2010

 احادي 6 134 6 6 2012 دياحا الشىاشُل

 الاهدلع
جاهوي الاهدلع 

 للبىين
 احادي 12 707 25 25 2012

الصدًقة 

 الصهساء
 احادي 1 39 6 6 2008 احادي

 احادي 6 104 6 6 2012 احادي الىخُل

 الظالم 11

 احادي 9 240 12 12 2011 احادي الجىات

 القمم
محوططة القمم 

 الاهلُة
 جىائي 9 249 14 14 2017

 جىائي 6 100 6 6 2013 ث. املهدي املهدي

اليشأ 

 الجدًد
 جىائي 6 154 6 6 2014 احادي

 الظؤدد املوفقُة 12
ث. الظؤدد 

 للبىين
 جىائي 10 139 12 12 2015

مجمىم ْؿام 

 السباؽ
   288 288 6173 221  

 الفُحاء 13

ىة  ٍش
ىة الحُاة  -ث. ٍش

ىة  زوضة ٍش
 يجالح 14 510 28 28 2004

 الىوز املبين
محوططة الىوز 

 املبين للبىات
 جىائي 9 54 8 8 2017

 احادي 7 21 4 4 2017 احادي ملىا العساق

 عماز
ة عماز  جاهٍو

 الاهلُة
 جىائي 8 172 7 7 2017

 احادي 7 156 6 6 2017 احادي الامحُاش

 املىجصات
ة املىجصات  جاهٍو

 الاهلُة
 جىائي 6 57 6 6 2017

ة الشاهين  واهينالش  جىائي 8 140 7 7 2017جاهٍو
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 للبىات

الهدف 

 التربوي 
 احادي 8 167 12 12 2017 احادي

الباشق 

 العسبي
 احادي 8 558 15 15 2016 احادي

 جىائي 7 47 6 6 2009 ث. مىاوي باشا مىاوي باشا القاهسة 14

 صىعاء 15

بالعلم هبني 

 الوطً
 احادي 9 56 6 6 2017 احادي

 احادي 10 383 12 12 2008 زوضة الظسوز لظسوزا

 السافدًً

ث. السافدًً 

الاهلُة للبىين 

 والبىات

 احادي 11 330 12 12 2010

 احادي 8 27 6 6 2010 احادي الظالم

 احادي 6 70 6 6 2016 احادي البيرووي

هبراض 

 العلم
 احادي 6 161 8 8 2015 احادي

 العباس ي 16

 املحىبي
ىبي ث. املح

 الاهلُة للبىين
 احادي 12 456 18 18 2011

هوز 

 السحمً

محوططة هوز 

 السحمً الاهلُة
 احادي 7 141 7 7 2012

وشق 

 املدائً

ة وشق  جاهٍو

 املدائً الاهلُة
 جىائي 7 233 10 10 2017

 الاخحُاز
ة الاخحُاز  جاهٍو

 الاهلُة
 جىائي 9 66 6 6 2017

الاهواز 

 املحمدًة
 احادي 7 81 6 6 2017 احادي

 بسيهة 17

 جىائي 10 167 6 6 2009 ث. البصسة البصسة

 جىائي 7 50 6 6 2010 ث. املسبد املسبد

البصسة 

 الفُحاء
 جىائي 7 271 12 12 2013 احادي

احُال 

 املظحقبل
 جىائي 6 71 6 6 2013 احادي

 الجصائس 18

 احادي 6 87 6 6 2015 احادي القمة

 احادي 6 73 6 6 2012 دياحا دهُا الامل

 جىائي 8 147 12 12 2013 احادي الجصائس
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 العمسان
ة العمسان  جاهٍو

 الاهلُة للبىات
 جىائي 9 172 8 8 2017

 الىوز 
ث. هوز الحق 

 للبىات
 احادي 1 326 12 12 2005

 احادي 8 223 12 12 2008 احادي املوعظة

مجمىم ْؿام 

 الخىزة
   282 282 5473 242  

19 
البصسة / 

 الظاعي

مشاعل 

 الىوز 

م. مشاعل الىوز 

 للبىات
 جىائي 6 90 6 6 2015

 الصمود 20
 املعازف

عادل عبد 

الوهاب عبد 

 السشاق

 احادي 7 142 6 6 2010

 احادي 10 257 12 12 2011 احادي اقسأ

 السطالة 21
 احادي 8 89 12 12 2016 احادي املىاهل

 احادي 10 264 13 13 2013 م. الافالذ للبىين الافالذ

 النفاءات 22

 احادي 7 72 6 6 2015 احادي النفاءات

العلوم 

 واملعسفة

ة العلوم  جاهٍو

 واملعسفة الاهلُة
 جىائي 8 27 6 6 2017

23 
موت 

 الحجاج

 جىائي 6 102 6 6 2013 ث. النىدي النىدي

 احادي 20 1072 31 31 2008 احادي الفساهُدي

 الىصس 24

 الاهواز 

 الصاهسة
 جىائي 10 203 9 9 2009 احادي

 احادي 8 271 7 7 2011 احادي النحاب

 احادي 8 144 6 6 2015 احادي هوز املعسفة

اهواز 

 املصطفى

ث. اهواز 

 املصطفى
 جىائي 6 61 6 6 2013

 الاصمعي 25

 احادي 6 178 8 8 2009 احادي الاحساز

 احادي 10 158 6 6 2011 احادي املصطفى

 جىائي 6 86 6 6 2013 احادي شجسة الدز

 نهس العلوم
ة نهس العلوم  جاهٍو

 الاهلُة
 جىائي 9 101 6 6 2017

الشمائل 

 الحمُدة
 جىائي 6 111 6 6 2013 احادي
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26 
عحبة بً 

 غصوان

قىادًل 

 املعسفة
 جىائي 6 70 6 6 2013 احادي

اشبال 

 الفسقدًً
 احادي 6 126 6 6 2014 احادي

 احادي 5 154 7 7 2015 احادي ميزالح

مجمىم ْؿام 

 الهشاز
   177 177 3778 168  

27 

الجمهُاث) 

الخلُج 

 الهسبي (

طُوز 

 البصسة
 احادي 18 874 33 33 2009 احادي

 داز الحنمة
محوططة داز 

 الحنمة
 احادي 8 181 6 6 2009

الفازابي 

 للبىات

ث. الفازابي 

 للبىات
 جىائي 8 205 7 7 2015

 احادي 8 147 7 7 2016 احادي الاططوزة

علي  3د

 الوزدي
 احادي 9 151 7 7 2017 احادي

ادة  الٍس
ادة  ة الٍس جاهٍو

 الاهلُة
 جىائي 9 56 6 6 2017

 احادي 1 159 6 6 2014 احادي البُان

 احادي 1 137 6 6 2011 احادي ثبازك

الفازابي 

 للبىين

ث. الفازابي 

 للبىين
 جىائي 10 480 17 17 2012

28 
العباض                  

 الاصدقاء()

 الفضل
ث. الفضل 

 الاهلُة
 احادي 9 501 17 17 2011

هوز 

 املصطفى
 احادي 10 150 8 8 2014 احادي

 اهل العلم
ة اهل  جاهٍو

 العلم الاهلُة
 جىائي 9 171 7 7 2017

29 

الجهاد                 

) الامً 

 الداخلي(

 احادي 10 417 15 15 2010 عين شمع ث. حموزابي

 احادي 1 133 6 6 2014 احادي الحظىين
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مجمىم ْؿام 

 الخلُج الهسبي
   148 148 3762 111  

 البلدًات 30

 احادي 8 124 6 6 2016 احادي العلُم

 الخالدون 
م. الخالدون 

 الاهلُة
 جىائي 1 153 6 6 2015

العصس 

 الحدًث
 ىائيج 1 250 7 7 2015 احادي

هجوم 

 العلوم
 احادي 6 119 8 8 2015 احادي

اٌشق 

 البصسة
 احادي 1 596 24 24 2013 احادي

 املهىدطين 31

حُل ا 

 لصهساء
 احادي 6 116 7 7 2016 احادي

الظبط 

 الالبر
 احادي 7 81 7 7 2017 احادي

 الهافي
ث. الهافي 

 الاهلُة
 جىائي 1 138 6 6 2015

 احادي 10 481 17 17 2010 احادي لنز املعسفة

 احادي 14 618 21 21 2009 احادي الاوائل

 احادي 9 212 8 8 2012 احادي الجواهسي 

 احادي 1 160 7 7 2012 م. فُض الهوجس الهوجس

 جىائي 8 180 9 9 2013 ث. الىجاح الىجاح

حىوب 

 الخير

محوططة حىوب 

 الخير
 جىائي 10 245 11 11 2013

ام مجمىم ْؿ

 الٓبلت
   144 144 3473 83  

اإلاجمىم ال٘لي 

 للٓؿاناث

الابخدائُت ندد اإلادازض 

لجمُو الٓؿاناث  الاهلُت

 مدزطت 009

 1151 1151 25353 910  

تاإلااإلاطدز :  لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض  الهامت دًٍس

 . 8108، لهام ( ، بُاهاث يحر ميشىزة 8109-8108 )للهام الدزال ي الاخطائي إلادازض الاهلُت 
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طة )  ( 3خٍس

ٙاوي للمدازض الابخدائُت الاهلُت في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُت  الخىشَو اإلا

 8109/ 8108للهام الدزال ي 

 
 اإلاطدز :

 GPS( هكام جدُد اإلاىاْو الهاإلاي 0)

ٙاهُت ب Quick Bird 2( اإلاسئُت الُػائُت للٓمس الطىاعي 8)  8107متر لهام 0دْت م
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ٙاوي ، منها  ٔ جىشَهها اإلا ادة او انداد اإلادازض الابخدائُت الاهلُت او هٓطانها َو دوزا في ٍش

طهت مظاخت الىخداث الظ٘ىُت التي شًلذ مإطظت حهلُمُت في اخُاء الجمهُاث 

رلٚ الٍص8م751-311والُُداء جساوخذ )  ادة ( والتي حًحر ظيظها ئلى مدازض اهلُت ، ٖو

ٙاهُت في حي الُُداء ووظىد الازاض ي الصزانُت التي اطدشمس بهػها في حشُِد اإلادازض  الظ

 ٔ الاهلُت ، الا ان اهخُاع انداد اإلادازض الاهلُت في اخُاء مخباًىت مً اإلادًىت ًخػو َو

ٙانها . ٙاوي للخي وأهمُخه الاْخطادًت والاظخمانُت لظ  الدجم الظ

 لثانوية االهلية. التوزيع املكاني للندارس ا3
( 07-08تممممراوح انمممممازهم ممممما بممممحن )جالممممرًً  للؿلبممممتجٓممممدم هممممره اإلاسخلممممت خممممدماتها الخهلُمُممممت 

 الؿلبمممت  ألنهممما جإهمممل ؛ ممممً اإلاساخمممل الدزاطمممُت اإلاهممممت، لمممرلٚ حهمممد همممره اإلاسخلمممت  *طمممىت
ً
 جمممأهُال

 
ً
 ونملُما

ً
ا ٍ٘س  َو

ً
ي ممً بلمىى مظمخى  جم٘منهمْابلُماث الؿلبمت ومُمىلهم  ، وهمي ج٘شمِ نمً نلمُا

مممت والخؿبُُٓمممت مممت واإلاهمممازة ممممو جىىَمممو بهمممؼ اإلاُمممادًً الٍُ٘س   وحهمُٓهممما انلمممى ممممً اإلاهَس
ً
جمهُمممدا

اهممممممممخم اإلاظممممممممدشمسون فممممممممي مدًىممممممممت البطممممممممسة بهممممممممره اإلاسخلممممممممت  . (01)إلاىاضمممممممملت الدزاطممممممممت الجامهُممممممممت

همصي ذلمٚ المى السيبمت ؛ الدزاطُت وانؿىها اهمُت ٖبحمرة حهمادٛ اهمُمت اإلامدازض الابخدائُمت  َو

ابىمممممما هم غمممممممً هممممممره اإلاسخلممممممت اإلاهمممممممت ، وهممممممرا ًُظممممممس طممممممعي  ّاء الامممممممىز بالخدممممممااإلالخممممممت ألولُمممممم

خىْممو ان جممصداد انممدادها  ممادة أنممدادها وجىاميهمما بشممٙل مظممخمس ، ٍو اإلاظممدشمسون الخشِممض  فممي ٍش

 باإلاممممدازض الابخدائُمممم
ً
الاهلُممممت فممممي الظممممىىاث اإلآبلممممت  ، َُممممي اإلاممممدازض الشاهىٍممممت للبىممممحن  تمٓازهممممت

 وا
ً
 فمي الخىشَمو اإلاٙماوي لهما مما بمحن اخُماء اإلادًىمت هلخل ان هىإ جباًىا

ً
همصي ذلمٚ المى  ؛ضخا َو

تهم مٓازهمت بخالمُمر اإلامسخلخحن الابخدائُمت  ان ؾلبت الخهلُم الشاهىي لديهم الٓدزة باحظمام خمٖس

وزٍماع الاؾُمماٛ بظمبب الُمماّز الهممسي ، ونلممى همرا الاطمماض َمان جىشَههمما ٗمان اٖثممر احظممانا 

ىُت ، اذا ممممما ْىزهممممذ ببُٓممممت اإلاساخممممل اإلاشمممماز اليهمممما ، وبُػممممل وحشممممدخا لخخممممدم نممممدة اخُمممماء طمممم٘

وطممائل الىٓممل اإلاخاخممت لممم ٌهممد هىممإ مشممٙلت بهممد اإلاظمماَت بممحن الظممً٘ واإلادزطممت فممي الىْممذ 

( 79( مدزطمممت زاهىٍمممت ، منهممما )009لهمممرا بلًمممذ انمممداد اإلامممدازض الشاهىٍمممت الاهلُمممت )  ؛الخاغمممس 

ممممت للبىممممحن و )  ٛ 41زاهٍى ( ، ولًممممسع اشممممبام هممممرا اإلاىغممممىم ًيب ممممي 8) ( زاهىٍممممت للبىمممماث ، ظممممدو

 جىاٛو اإلادازض الشاهىٍت بدظب ظيع الدوام ) بىحن ، بىاث ( ونلى الىدى الاحي :
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 املدارس الثانوية للبنني  –أ 
ؿمممت )5ًخطمممح ممممً الجمممدٛو )    4( والخٍس

ً
( ان اإلامممدازض الشاهىٍمممت للبىمممحن ْمممد اجخمممرث جىشَهممما

( خُمممما 37( مدزطممممت زاهىٍممممت وفممممي ) 79ىممممت بىاْممممو ) مىدشممممسا الطممممُما فممممي الهدًممممد مممممً اخُمممماء اإلادً

 ممممو يُممماب ملخمممىف لخىشَههممما اإلاٙممماوي فمممي )
ً
 . وبمممالىكس لألهمُمممت ال٘بحمممرة 07طممم٘ىُا

ً
 طممم٘ىُا

ً
( خُممما

سخلممممت اإلا لهممممرهالؿلبممممت اإلالخدٓممممحن  التممممي جخمخممممو بهمممما اإلاممممدازض الشاهىٍممممت للبىممممحن ، سممممجلذ انممممداد

ٓطممممدون اإلاممممدازض الشاهىٍممممت مممممً ( ؾالممممب 00834ً) فممممي مدًىممممت البطممممسة   8108/8109للهممممام 

خلٓمممىن الخهلمممُم فمممي  94نممممىم اخُممماء اإلادًىمممت ، ٌشمممٍس نلمممى حهلمممُمهم )  ( ممممدزض ومدزطمممت ، ٍو

( بىاًمممت مدزطمممُت ذاث المممدوام الشىمممائي ، ألنهممما حشمممتٕر و اإلامممدازض الابخدائُمممت الاخمممسي والتمممي 79)

بممممدو ان اإلاممممدازض الشاهىٍممممت الاهلُممممت ظمُه همممما ْممممد شممممُدث حهممممىد ملُ٘تهمممما للمظممممدشمس هُظممممه . ٍو

 حشُِدها بهمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد الخًُحر 

 (5ظدٛو )

ٙاوي للمدازض الشاهىٍت الاهلُت للبىحن في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُ   تالخىشَو اإلا

 8108/8109للهام الدزال ي 

 

 ث

الخي 

الظ٘ني 

و  اإلاْى

 الجًسافي

 إلادزطتاطم ا
اإلادزطت 

 اإلاصدوظت

طىت 

 الخأطِع

    

 هىم

 الدوام

ٍ
ُى

ض
 

ب
شه

 

بت
ؾل

 ٕ
ال

اإلا
 

1 
ال٘سامت 

 والظ٘ٚ
 مىبو الاهىاز

مدزطت مىبو 

 الاهىاز الاهلُت
 زىائي 1 109 4 3 2015

 اإلاهٓل 2

بىابت 

 اإلاظخٓبل

مدزطت بىابت 

اإلاظخٓبل 

 الاهلُت

 زىائي 2 112 6 3 2015

ر/اإلاُىاء 

 للبىحن

طت مدز 

 اإلاُىاء الاهلُت
 زىائي 1 48 3 2 2013

ابً خلدون 

 للبىحن

ر. ابً 

خلدون 

 للبىاث

 زىائي 1 208 12 20 2010

س ي  الاطاجرة 3 ت الادَز  اخادي 1 555 17 22 2009زاهٍى
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س ي  للبىحن الادَز

 للبىاث

أٛ السطٛى 

 للبىحن
 زىائي 1 310 14 8 2011 اخادي

4 

الًدًس ) 

ًاطحن 

بـ(  خٍس

 لماهل اله
مدزطت اهل 

 الهلم الاهلُت
 زىائي 1 75 4 4 2017

 هىز الجىادًً

مدزطت هىز 

الجىادًً 

 الاهلُت

 زىائي 1 223 11 7 2014

5 
الؿىبت 

 والىخُلت
ٙامش  ٗل

مدزطت 

ٙامش  ٗل

 الاهلُت

 زىائي 1 30 4 2 2017

  10 1670 75 71    ْؿام اإلاهٓل

 اإلاُشاّ 6

 الخسة للبىحن
مدزطت الخسة 

 الاهلُت
 زىائي 2 36 3 3 2011

داز اإلاهاٍز 

 للبىحن

ر. داز 

اإلاهاٍز 

 للبىاث

 زىائي 1 181 10 12 2011

 ال٘ىىش للبىحن
ر ال٘ىىش 

 للبىاث
 زىائي 1 252 14 12 2008

 الساَدًً 7

الصهساء )م( 

 للبىحن
 زىائي 2 94 6 4 2011 اخادي

الالباب 

 للبىحن

ت  زاهٍى

الالباب 

 للبىاث

 ىائيز 1 176 12 10 2009

 الخػساء 8

شمع 

 اإلاهاٍز

مدزطت 

شمع 

اإلاهاٍز 

 الاهلُت

 زىائي 1 95 6 5 2014

الُ٘اح 

 للبىحن

ت  زاهٍى

الُ٘اح 
 زىائي 1 197 14 14 2011
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 للبىاث

السضافي 

 للبىحن

مدزطت 

السضافي 

 الاهلُت

 زىائي 2 97 6 4 2010

 الاهدلع 9

 الىد للبىحن
ت الىد  زاهٍى

 للبىاث
 زىائي 1 44 3 8 2008

شمع 

 الطباح

مدزطت 

شمع 

الطباح 

 الاهلُت

 زىائي 1 110 6 4 2010

شـ الهسب 

 للبىحن

ر. شـ 

 الهسب للبىاث
 زىائي 1 1180 32 35 2010

الىخُل 

 للبىحن

ر. الىخُل 

 للبىاث
 زىائي 1 59 3 10 2012

 الخلُج للبىحن
ر. الخلُج 

 للبىاث
 زىائي 2 88 9 9 2012

الاهدلع 

 للبىحن
 اخادي 2 484 13 12 2012 اخادي

 اخادي 1 585 16 14 2016 اخادي الامخُاش للبىحن

 الظالم 10

مخىطؿت 

 الٓمم

مدزطت 

 الٓمم الاهلُت
 زىائي 1 55 3 3 2017

الجىاث 

للبىحن 

)الازظىان 

 طابٓا(

الجىاث 

 للبىاث
 زىائي 1 231 10 9 2011

 اإلاهدي

مدزطت 

اإلاهدي 

 الاهلُت

 زىائي 1 56 5 4 2013

اليشأ الجدًد 

 للبىحن
 زىائي 1 82 8 5 2014 اخادي

ُٓت 11  زىائي 2 124 4 2 2015مدزطت  الظإدد اإلاَى



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
407 

 

 

الظإدد 

 الاهلُت

  26 4226 183 179    ْؿام السباؽ

 السبُو 12

مىابو الهلم 

 للبىحن
 اخادي 1 84 6 9 2017 اخادي

ً للبىحن  اخادي 1 60 5 9 2009 اخادي ٍش

 خُازالاخ اإلاخجزه 13

مدزطت 

الاخخُاز 

 الاهلُت

 زىائي 1 46 6 6 2017

 الُُداء 14

الشاهحن 

 للبىحن

مدزطت 

الشاهحن 

 الاهلُت

 زىائي 1 64 4 2 2017

ر/ الخمحز 

 للبىحن

مدزطت 

الخمُحز 

 الاهلُت

 زىائي 1 55 3 3 2017

مخىطؿت 

اإلاىجصاث 

 للبىحن

مدزطت 

اإلاىجصاث 

 الاهلُت

 زىائي 4 23 3 4 2017

هدٍ ر/ ال

التربىي 

 للبىحن

مدزطت 

الهدٍ 

التربىي 

 الاهلُت

 زىائي 1 159 10 8 2017

ر/ نماز 

 للبىحن

مدزطت نماز 

 الاهلُت
 زىائي 1 25 2 2 2017

الُساهُدي 

 للبىحن
 اخادي 1 1245 34 36 2004 اخادي

 الٓاهسة 15
 مىاوي باشا

مدزطت 

مىاوي باشا 

 الاهلُت

 زىائي 1 39 5 3 2011

 اخادي 1 68 8 10 2016 اخادي ىحنالٓمت للب

 زىائي 1 199 11 14 2010ر الساَدًً الساَدًً  ضىهاء 16
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 للبىاث للبىحن

هبراض الهلم 

 للبىحن
 اخادي 1 180 12 10 2015 اخادي

 الهبال ي 17

 اإلاخىبي للبىحن
ر. اإلاخىبي 

 للبىاث
 زىائي 1 302 12 8 2011

وشٔ اإلادائً 

 للبىحن

مدزطت وشٔ 

اإلادائً 

 الاهلُت

 زىائي 1 68 7 8 2017

الظُاب 

 للبىحن

ت  زاهٍى

الظُاب 

للبىاث 

 واإلاظائُت

 زالسي 1 166 11 12 2009

الظُاب 

 اإلاظائُت

ت  زاهٍى

الظُاب 

الاهلُت للبىحن 

 والبىاث

 زالسي 1 77 4 2 2009

 بسيهت 18

البطسة 

 الُُداء

مدزطت 

البطسة 

الُُداء 

 الاهلُت

 زىائي 2 184 10 7 2013

 سبد للبىحناإلا
مدزطت اإلاسبد 

 الاهلُت
 زىائي 2 54 7 7 2010

ر . اإلاسبد 

 اإلاظائُت

مدزطت اإلاسبد 

ر  -الاهلُت 

 اإلاسبد الاهلُت

 زالسي 1 13 4 2 2017

 الجصائس 19

هىز الخٔ 

 للبىحن
 اخادي 1 209 10 12 2014 اخادي

 البطسة

مدزطت 

البطسة 

 الاهلُت

 زىائي 2 58 8 8 2010

  28 3378 182 182    ْؿام الخىزة
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 الظاعي 20

الهساّ 

الجدًد 

 للبىحن

ه الهساّ  زاهٍى

الجدًد 

 للبىاث

 زىائي 2 66 6 12 2009

 الطمىد 21

مخىطؿت 

اإلاهاٍز 

 للبىحن

مدزطت 

اإلاهاٍز 

 الاهلُت

 زىائي 1 44 3 3 2015

 السطالت 22
م/الاَالذ 

 للبىحن

مدزطت 

الاَالذ 

 الاهلُت

 زىائي 2 76 3 3 2015

 الُ٘اءاث 23

ر/ الهلىم 

ت  واإلاهَس

 للبىحن

مدزطت 

الهلىم 

ت  واإلاهَس

 الاهلُت

 زىائي 1 17 2 2 2017

24 
ٖىث 

 الدجاط
 ال٘ىدي

مدزطت 

ال٘ىدي 

 الاهلُت

 زىائي 1 88 8 6 2013

 الىطس 25

اإلاظخٓبل 

 للبىحن
 اخادي 1 43 3 8 2009 اخادي

 الابدام للبىحن

مدزطت 

الابدام 

 الاهلُت

 زىائي 1 100 11 9 2011

اهىاز 

 اإلاطؿُى

مدزطت اهىاز 

اإلاطؿُى 

 الاهلُت

 زىائي 1 40 3 2 2013

 الاضمعي 26

ر/ الاخساز 

 للبىحن
 اخادي 1 95 6 8 2010 اخادي

 نهس الهلىم

مدزطت نهس 

الهلىم 

 الاهلُت

 زىائي 1 94 5 3 2017

اإلاطؿُى 

 للبىحن

مدزطت 

اإلاطؿُى 

 الاهلُت

 زىائي 1 55 5 3 2011
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  13 718 55 59    ازْؿام الهش

27 

الجمهُاث) 

الخلُج 

 الهسبي (

الُازابي 

 للبىحن

مدزطت 

الُازابي 

 الاهلُت للبىحن

 زىائي 1 493 17 18 2011

 اخادي 1 200 8 9 2010 اخادي ؾُىز البطسة

م/داز 

الخ٘مت 

 للبىحن

مدزطت داز 

 الخ٘مت

 الاهلُت

 زىائي 1 65 3 2 2014

 الهباض 28
 الُػل

مدزطه 

ل الُػ

 الاهلُت

 زىائي 1 231 7 5 2014

 اخادي 1 104 6 6 2015 اخادي هىز اإلاطؿُى

29 
الامً 

 الداخلي

نحن شمع 

 للبىحن

مدزطه 

خمىزابي 

 الاهلُت

 زىائي 1 149 6 4 2011

ْؿام الخلُج 

 الهسبي
   44 47 1242 6  

 البلدًاث 30

 الخالدون 

مدزطت 

الخالدون 

 الاهلُت

 زىائي 1 120 4  2015

 اخادي 2 132 7 8 2011 اخادي شٔ البطسةاٌ

الهطس 

 الخدًض

مدزطت 

الهطس 

الخدًض 

 الاهلُت

 زىائي 1 112 8 6 2015

 اإلاهىدطحن 31

مخىطؿت 

 ظىىب الخحر

اندادًت 

ظىىب الخحر 

 الاهلُت

 زىائي 1 82 4 8 2013

الامام ظهُس 

الطادّ 

 للبىحن

 اخادي 1 170 9 14 2008 اخادي
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م/ ظىىب 

 بىحنالخحر لل

مخىطؿت 

ظىىب الخحر 

 الاهلُت

 زىائي 1 110 7 5 2015

 الىجاح

مدزطت 

الىجاح 

 الاهلُت

 زىائي 1 95 8 4 2013

 َُؼ ال٘ىزس

مدزطت 

ال٘ىزس 

 الاهلُت

 زىائي 1 69 3 3 2015

م/ظىىب 

الخحر 

 اإلاظائُت

 مخىطؿت

اندادًت 

ظىىب الخحر 

 الاهلُت

 زىائي 1 35 3 2 2017

اهىاز 

 الجىاهسي 

دزطت م

الجىاهسي 

 الاهلُت للبىحن

 زىائي 1 15 2 2 2017

 الٓبلت 32
ر/ الهلُم 

 للبىحن

مدزطت 

الهلُم 

 الاهلُت

 زىائي 1 74 9 7 2017

  11 1014 64 59    ْؿام الٓبلت

 مجمىم الٓؿاناث
ندد اإلادازض الاهلُت  لجمُو 

ت  79الٓؿاناث   مدزطت زاهٍى
 594 606 11234 94  

تاإلااإلاطدز :  لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ،  الهامت دًٍس

، ( ، بُاهاث يحر ميشىزة 8109-8108) للهام الدزال ي ال٘ساض الاخطائي إلادازض الاهلُت 

 . 8108لهام 
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مو الخطماز الاْخطمادي  8113الظُال ي لهام  بمالىكس المى خالمت الاهُخماح الاْخطمادي بهمد َز

ٙان اإلاُمممممسوع نلمممممى الهمممممساّ ومىؿٓممممم ت البدمممممض والازجُمممممام اليظمممممبي للمظمممممخىي الاْخطمممممادي لظممممم

اإلادًىممممت ، َمممماوه٘ع ذلمممممٚ نلممممى زيبممممت اولُممممماء الامممممىز بأزطممممماٛ ابىمممما هم الممممى المممممخهلم غمممممً جلمممممٚ 

 اإلادازض بدظب اهمُت اإلادزطت ومىْهها الطُما الٓسب 

مممممً طممممً٘ الؿممممالب . والجممممدًس ذٖممممسه ان انلممممى نممممددا لخىشَممممو اإلاممممدازض الشاهىٍممممت للبىممممحن ْممممد 

( مممدازض زاهىٍمممت ، واخخممل اإلاسجبمممت الشاهُممت حمممي الُُدمماء بىاْمممو 7ا حمممي الاهممدلع بىاْمممو ) شممًله

 لهممممما فمممممي اخُممممماء ) ال٘ساممممممت والظمممممم٘ٚ ، 6)
ً
مممممد سمممممجل ادومممممى نمممممددا ( ممممممدازض زاهىٍمممممت اهلُمممممت ، ْو

اإلاىَُٓمممت ، الؿىبمممت والىخُلمممت ، اإلاخجمممزه ، الظممماعي ، الطممممىد ن السطمممالت ، الُ٘ممماءاث ، ٖمممىث 

 لي ، الٓبلت ( بىاْو مدزطت زاهىٍت اهلُت لٙل منهما .  الدجاط ، الامً الداخ

 املدارس الثانوية االهلية للبنات  –ب
( مإطظمممت حهلُمُمممت ، وهمممي ذاث  41بلمممٌ نمممدد ممممدازض الخهلمممُم الشممماهىي الاهلمممي للبىممماث )    

جىشَممممممممو مخبمممممممماًً فممممممممي الهدًممممممممد مممممممممً اخُمممممممماء اإلادًىممممممممت ، اذ اْخطممممممممسث فممممممممي اخُمممممممماء ذاث مظممممممممخىٍاث 

 مممممو يُمممماب للهدًممممد مممممً اخُمممماء اإلادًىممممت الاخممممسي ، شممممًلذ مممممدازض اْخطممممادًت مسجُهممممت 
ً
وظممممبُا

( بىاًمت وهمي حشمتٕر ممو اإلامدازض الابخدائُمت  41( ؾالبمت غممً ) 5598البىاث ما مجمىنمه ) 

 مممما ً٘مممىن زىمممائي باطمممخصىاء بهمممؼ اإلامممدازض التمممي شمممُدث فمممي نمممام 
ً
لمممرلٚ َؿبُهمممت المممدوام نمممادة

 ، ظ 8107
ً
ؿت )6دٛو )والتي جخمخو ب٘ىن دوامها اخادًا  ( .5( وخٍس
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ؿت )  ( 4خٍس

ٙاوي للمدازض الشاهىٍت بىحن الاهلُت في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُت  الخىشَو اإلا

 8109/ 8108للهام الدزال ي 

 
 اإلاطدز :

 GPS( هكام جدُد اإلاىاْو الهاإلاي 0)

ٙاهُت  Quick Bird 2( اإلاسئُت الُػائُت للٓمس الطىاعي 8)  8107ر لهام مت0بدْت م
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 (6ظدٛو )

ٙاوي للمدازض الشاهىٍت الاهلُت للبىاث في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُ   تالخىشَو اإلا

 8108/8109للهام الدزال ي 

 

 ث

 الخي الظ٘ني

و الجًسافي  اإلاْى
 اطم اإلادزطت

اإلادزطت 

 اإلاصدوظت

طىت 

 الخأطِع

هوع    

 اإلاالٕ ؾلبت شهب الدوام

ص/ اإلاهٓ 1  لاإلاٖس
ابً خلدون 

 للبىاث

ر. ابً خلدون 

 للبىاث
 جىائي 1 83 10 2010

 الاطاجرة 2

س ي  الادَز

 للبىاث
 احادي 1 307 13 2009 اخادي

اٛ السطٛى 

 )م( للبىاث

مدزطت اٛ 

السطٛى 

 الاهلُت

 زىائي 1 140 8 2015

3 
الًدًس ) ًاطحن 

بـ(  خٍس

هىز الجىادًً 

 للبىاث
 اخادي 1 51 5 2016 اخادي

  4 581 36    هٓلْؿام اإلا

 اإلاُشاّ 4

 ال٘ىىش للبىاث
ر ال٘ىىش 

 للبىحن
 زىائي 2 152 11 2008

داز اإلاهاٍز 

 للبىاث

ر. داز اإلاهاٍز 

 للبىحن
2014 9 79 1  

 الساَدًً 5

 الالباب للبىاث
ت الالباب  زاهٍى

 للبىحن
 زىائي 1 58 9 2010

ر/هبت الصهساء 

 للبىاث

مدزطت هبت 

 الصهساء الاهلُت
 اخادي 2 83 8 2014

 الُ٘اح للبىاث الخػساء 6
ت الُ٘اح  زاهٍى

 للبىحن
 زىائي 1 150 10 2011

 الاهدلع 7

شـ الهسب 

 للبىاث

ر. شـ الهسب 

 للبىحن
 زىائي 1 745 22 2010

ابً الهُشم 

 للبىاث

مدزطت ابً 

 الهُشم الاهلُت
 زىائي 2 61 8 2010

 الخلُج للبىاث
ر. الخلُج 

 للبىحن
 زىائي 2 18 3 2012

الاهدلع 

 للبىاث
 احادي 2 219 9 2012 اخادي

 جىائي 1 30 6 2012ر. الىخُل  الىخُل للبىاث
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 للبىحن

 الىد للبىاث
ت الىد  زاهٍى

 للبىحن
 جىائي 1 28 3 2008

 اخادي 1 326 10 2016 اخادي للبىاث الامخُاش

 الظالم 8

اليشأ الجدًد 

 للبىاث

مدزطت اليشا 

 الجدًد الاهلُت
 زىائي 1 78 7 2015

اإلاطؿُى 

 الامحن للبىاث
 اخادي 3 49 4 2016 اخادي

الجىاث للبىاث 

)الازظىان 

 طابٓا(

 جىائي 1 80 8 2011 الجىاث للبىحن

  22 2156 127    ْؿام السباؽ

 السبُو 9
م/ الىىزاإلابحن 

 للبىاث

مدزطت الىىز 

 اإلابحن الاهلُت
 زىائي 1 26 3 2017

 الُُداء 10

هدٍ ر/ ال

 التربىي للبىاث
 اخادي 1 114 10 2017 اخادي

الشاهحن 

 للبىاث

مدزطت 

الشىاهحن 

 الاهلُت

 زىائي 1 16 3 2017

الُساهُدي 

 للبىاث
 احادي 1 1264 31 2004 اخادي

 ضىهاء 11

الساَدًً 

 للبىاث

ر الساَدًً 

 للبىحن
 جىائي 1 121 8 2010

هبراض الهلم 

 للبىاث
 خاديا 1 91 10 2015 اخادي

 الهبال ي 12

 اإلاخىبي للبىاث
ر. اإلاخىبي 

 للبىحن
 جىائي 1 169 9 21012

 الظُاب للبىاث

ت الظُاب  زاهٍى

الاهلُه للبىحن 

 واإلاظائُت

 جالحي 1 123 9 2009

 بسيهت 13
البطسة 

 الُُداء للبىاث
 اخادي 1 39 6 2017 اخادي

 الجصائس 14

مدًىت الهلم 

 للبىاث
 ياحاد 2 100 10 2009 اخادي

هىز الخٔ 

 للبىاث

مدزطت الىىز 

 الاهلُت
 جىائي 1 103 8 2011



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
416 

 

 

 الهمسان

مدزطت 

الهمسان 

 الاهلُت

 زىائي 1 47 5 2017

  13 2213 112    ْؿام الخىزة

 الظاعي 15

الهساّ الجدًد 

 للبىاث

ه الهساّ  زاهٍى

 الجدًد للبىحن
 جىائي 2 35 7 2009

 مشانل الىىز 
مشانل الىىز 

 الاهلُت
 زىائي 1 12 2 2015

 الاهىاز الصاهسة الىطس 16
الاهىاز الصاهسة 

 الاهلُت
 جىائي 1 59 8 2010

  4 106 17    ْؿام الهشاز

17 
الجمهُاث) 

 الخلُج الهسبي(
 الُازابي للبىاث

مدزطه 

الُازابي الاهلُت 

 للبىاث

 جىائي 1 264 12 2014

 الهباض 18
م/الُػل 

 للبىاث
 اخادي 1 52 3 2017 اخادي

19 
الجهاد ) الامً 

 الداخلي(

شهىز خمىزابي 

 للبىاث
 اخادي 1 34 5 2016 اخادي

  3 350 20    ْؿام الخلُج الهسبي

 اإلاهىدطحن 20

الامام ظهُس 

الطادّ 

 للبىاث

 احادي 1 65 8 2008 اخادي

ٙافي  ر/ ال

 للبىاث

ٙافي  مدزطت ال

 الاهلُت
 زىائي 1 78 8 2015

ر/ظىىب 

 الخحر للبىاث
 اخادي 1 49 6 2016 اخادي

  3 192 22    ْؿام الٓبلت

  49 5598 334 مدزطت اهلُت 41ندد اإلادازض الاهلُت بىاث  مجمىم الٓؿاناث

 

 اإلاطدز : 

تاإلا لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض الاخطائي  الهامت دًٍس

 . 8108، لهام اث يحر ميشىزة ( ، بُاه8109-8108) للهام الدزال ي إلادازض الاهلُت 
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ؿت )  (5خٍس

ٙاوي للمدازض الشاهىٍت بىاث الاهلُت في مدًىت البطسة بدظب الاخُاء الظ٘ىُت  الخىشَو اإلا

 8109/ 8108للهام الدزال ي 

 
 اإلاطدز :

 GPS( هكام جدُد اإلاىاْو الهاإلاي 0)

ٙاهُت  Quick Bird 2( اإلاسئُت الُػائُت للٓمس الطىاعي 8)  8107لهام  متر 0بدْت م
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 رابعًا : الكفاءة املكانيت للوذارس االهليت يف هذينت البصزة 

ت مىممممر مىخطممممِ الشالزُيُمممماث مممممً    ٙاهُممممت فممممي الدزاطمممماث الخػممممٍس قهممممس مطممممؿلح الُ٘مممماءة اإلا

ً ، والمممممري يهمممممدٍ المممممى جُٓمممممُم اداه الخمممممدماث اإلاخىىنمممممت التمممممي جٓمممممدمها اإلادًىمممممت  الٓمممممسن الهشمممممٍس

ٙان اْلُمهممممما ، بمهنمممممى اخمممممس  ٙانها وطممممم تهمممممدٍ المممممى اخخطممممماز الىْمممممذ والاْخطممممماد فمممممي الجهمممممد  لظممممم

وبخٙمممالُِ اْمممل وبأْطمممس الؿمممّس واوظمممب الىطمممائل ممممً اظمممل جدُٓمممٔ الاهمممداٍ اإلاسظمممىة . وفمممي 

ٙاهُمممت للممممدازض الاهلُمممت فمممي مدًىمممت البطمممسة  مممص هىممما نلمممى جُٓمممُم الُ٘ممماءة اإلا مىغممىم البدمممض هٖس

ت ال جدىاطممب ومظماخت اإلاممدازض وممدي جىاطماها مممو اإلاهماًحر اإلادلُممت ، وبمما ان اإلاهمماًحر اإلاظماخُ

   الاهلُمممت لمممرلٚ اطمممدبهدث ممممً البدمممض . وانخممممد البدمممض اإلاهممماًحر ال٘مُمممت واإلاهممماًحر الهمساهُمممت 

 نلى الىدى الاحي : و * GISُٖاًت الابيُت( وطهىلت الىضٛى باطخخدام هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ) 

 . املعايري الكنية 1
الخهلُممممي لبُمممان ممممدي ُٖممماءة الخدممممت الخهلُمُمممت  همممي مهممماًحر نددًمممت ٌهخممممد نليهممما الهُٙمممل  

بًمممؼ الىكمممس نمممً ؾبُهمممت اإلاسخلمممت الدزاطمممُت وهمممي )مهُممماز نمممدد الخالمُمممر / الؿلبمممت للمدزطمممت 

 الىاخمممدة ، اإلاهلمممم الىاخمممد ، الشمممهبت الىاخمممدة ( غممممً الخىشَمممو اإلاٙممماوي للمإطظمممت الخهلمُمممت

مت ، الشاهىي  مخًحراث خدمت الخهلُم الابخدائيمو اإلآازهت مو   فمي اإلادًىمت ممو اإلاإشمساث التربٍى

مممت ممممدي ُٖاءتهممما نلمممى اطممماض دزظمممت الاْتمممراب مىمممه او الابخهممماد  ) اإلاهُممماز اإلادلمممي الهسافمممي ( إلاهَس

 :      ( ونلى الىدى الاحي0( وملخٔ )8، 7نىه خظب الجدولحن )

    رياض االطفال االهلية : –أ 
اع الاؾُاٛ البالًت  ( ؾُل / زوغت مً مجمل4108بلٌ ندد الاؾُاٛ لٙل زوغت )  .0 ٍز

زوغت  /ؾُل(  58) بمهدٛ 8109-8108للهام الدزال ي  مدًىت البطسةفي  ( زوغت 71)

( ؾُل / زوغت ، اذ هالخل 061البالٌ ) وهي أْل مً اإلاهُاز التربىي  للٓؿاناث ظمُهها

ؾُل زوغت وادهاها غمً ْؿام  94ان انلى اليظب اطخدىذ نليها ْؿام الخىزة بىاْو 

هصي طبب ازجُام هرا اإلاهدٛ في ْؿام الخىزة الى 35يظبت ) الهشاز ب ( ؾُل / زوغت ، َو

ادة اليظبُت ألنداد الاؾُاٛ َُما لى ْىزن بٓؿام الهشاز . والجدًس ذٖسه ان اشدًاد  الٍص
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ٗان الظبب اإلاباشس في اهخُاع اطدُهاب الاؾُاٛ  اع الاؾُاٛ الاهلُت في اإلادًىت  انداد ٍز

 ت .باْل ندد ممً٘ لٙل زوغ

مماع الاؾُمماٛ فممي اإلادًىممت  ت/ مهلمممؾُمملمإشممس وبخطممىص  .8 ت /مهلمممؾُل( 04َٓممد بلممٌ )لٍس

واضمممح نلمممى  وهمممرا مإشمممس ( ؾُمممل / زوغمممت ، 85، وهمممى اْمممل ب٘شحمممر ممممً اإلاهُممماز اإلادلمممي البمممالٌ )

مماع الاؾُمماٛ فممي نمممىم اخُمماء مدًىممت البطممسة  اذ ًخطممح ان انلممى اليظممب سممجلذ  ؛اهدشمماز ٍز

ممادة انممداد 07ي ) لٓؿمماعي الخممىزة والخلممُج الهسبمم ( ؾُممل / مهلمممت لٙممل منهممما ، بممالىكس الممى ٍش

مممد سمممجلذ ادومممى  338،  0584الاؾُممماٛ فمممي جلمممٚ  الٓؿانممماث البمممالٌ ) ؾُمممل ( نلمممى الخمممىالي ، ْو

 . ( ؾُل / مهلمت00اليظب غمً ْؿام الهشاز بىاْو )

 

 ( 7ظدٛو )

اع الاؾُاٛ  ندد اإلادازض ٙادز  والشاهىٍت الابخدائُتو ٍز الخهلُمي ومهدالتهما  والخالمُر وال

  8108/8109للهام الدزال ي  مدًىت البطسةفي 

 

 ث

 

الٓؿام 

 الظ٘ني

اع الاؾُاٛ  اإلادازض الشاهىٍت بىاث اإلادازض الشاهىٍت بىحن اإلادازض الابخدائُت ٍز

 انداد

اع  الٍس

 ؾُل

 زوغت

 ؾُل

 مهلمت

 ؾُل

 شهبت

 جلمُر

 اإلادازض

 جلمُر

 مدزطت

 جلمُر

 مهلم

 جلمُر

 شهبت

 انداد

داز اإلا

 ض

 ؾالب

 مدزطت

 ؾالب

مدز 

 ض

 ؾالب

 شهبت

 انداد

اإلاداز 

 ض

 ؾالبت

مدز 

 طت

 ؾالبت

مدز 

 ض

 ؾالبت

 شهبت

0 
ْؿام 

 اإلاهٓل
8 48 08 07 9 317 30 85 9 069 068 81 4 009 094 85 

8 
ْؿام 

 السباؽ
83 41 08 05 31 088 85 038 81 069 086 80 05 006 98 41 

3 
ْؿام 

 الخىزة
04 94 07 86 30 070 80 08 88 084 013 05 08 044 040 04 

4 
ْؿام 

 الهشاز
08 35 00 04 80 089 80 09 00 68 58 04 3 40 37 6 

5 

ْؿام 

الخلُج 

 الهسبي

6 58 07 08 04 870 37 85 6 089 089 86 3 006 
090

6 
05 

6 
ْؿام 

 الٓبلت
7 41 04 06 04 848 38 84 00 98 88 04 3 64 64 9 

مجمىم 

الٓؿاناث / 

 مهدٛ

71 58 04 08 009 888 88 41 79 034 009 08 41 011 017 08 

 اإلاطدز : ملخٔ )  (

تاإلا اإلاطدز: لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض  الهامت دًٍس

 . 8108، لهام ( ، بُاهاث يحر ميشىزة 8109-8108)   للهام الدزال يالاخطائي إلادازض الاهلُت 
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(  (8ظدٛو

 في الهساّ اإلاهخمدة للخدماث الخهلُمُت ؿُؿُتاإلاهاًحر الخخ

ت اإلاسخلت الخهلُمُت  ؾالب/شهبت ؾالب/ مهلم ؾالب/ مدزطت الُئت الهمٍس

اع الاؾُاٛ  31 85 061 5-4 ٍز

 35-85 85-08 361-311 00-6 الابخدائُت

 31 81 871 04-08 اإلاخىطؿت

ت  31 81 501-481 07-05 الشاهٍى

 نلى:انخما تاإلاطدز/ نمل الباخش 
ً
 دا

ٙان  ألانماز، وشازة  ظمهىزٍت الهساّ - ٙانة الهامت أالهُ ،وؤلاط ، ٖساض  ، شهبت الدزاطاثلإلط

ٙانمهاًحر   .81-09، ص 8101،  الخػسي  ؤلاط

ٙان، ْظم ؤلاْلُمي الخخؿُـ  هُأة ، ، وشازة الخخؿُـ الجمهىزٍت الهساُْت -    ؤلاط

ت  .58، ص0977 خدماث الهامت ، بًداد ،مباوي الومهاًحر  أطع ، واإلاظخىؾىاث البشٍس

ُممما ًخمممظ  .3 ممماع الاهلُمممت / شمممهبتؾُممملمإشمممس َو مدًىمممت البطمممسة بدظمممب ْؿاناتهممما فمممي  للٍس

هممى الادوممى َُممما لممى ْممىزن  ( ؾُممل / شممهبت ، 08ان هممرا اإلاهممدٛ  البممالٌ )  الظمم٘ىُت َممىلخل 

ة بيظممممبت اذ بلممممٌ انلممممى اليظممممب فمممي ْؿممممام الخممممىز /شمممهبت .ؾُل(  31) البممممالٌ  التربممممىي  باإلاهُممماز 

بممدو ان جُمماوث 04( ؾُممل / شممهبت وادهاهمما فممي ْؿممام الهشمماز بىاْممو )86) ( ؾُممل / شممهبت ، ٍو

مماع الاؾُمماٛ ، ومممً  هممرا اإلاهُمماز بممحن ْؿانمماث مدًىممت البطممسة همماظم نممً الخبمماًً اإلاظمماحي لٍس

زمممممم ًخدمممممدد خظمممممب اإلاىْمممممو الجًسافمممممي غممممممً اخُممممماء اإلادًىمممممت والظمممممهس اإلاؿلمممممىب لشمممممساء ْؿهمممممت 

  لظىا بطدد ذٖسها . ألازع ونىامل اخسي 

     املرحلة االبتدائية االهلية : –ب 
( جلمُممممر / مدزطممممت ، مٓازهممممت باإلاهُمممماز 888بلممممٌ مهممممدٛ نممممدد الخالمُممممر للمدزطممممت الىاخممممدة ) .0

( جلمُمممممممر / مدزطمممممممت هجمممممممد ان انمممممممداد الخالمُمممممممر ادومممممممى ممممممممً الخمممممممد  361-311اإلادلمممممممي البمممممممالٌ ) 

لظممم٘ىُت َممممىالخل ان ْؿممممام اإلاهٓممممل اإلاظممممىح لهممممرا اإلاهُمممماز  ، امممما نلممممى مظممممخىي الٓؿانمممماث ا

مممادة انمممداد  317اطمممخدىذ نلمممى اإلاسجبمممت الاولمممى بيظمممبت )  همممصو ذلمممٚ المممى ٍش ( جلمُمممر/ مدزطمممت ، َو
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( ممممممدازض ، وادومممممى  9( جلمُمممممر ًخىشنمممممىن نلمممممى )8694الخالمُمممممر غممممممً همممممرا الٓؿمممممام البمممممالٌ ) 

هممىد طممبب ذلممٚ ئلمم070اليظممب سممجل غمممً ْؿممام الخممىزة بىاْممو )  ى ( جلمُممر/ مدزطممت ، َو

ممادة انممداد اإلاممدازض غمممً هممرا الٓؿممام البالًممت ) ( مدزطممت مممما طممبب اهخُمماع جىشَممو 30ٍش

 الخالمُر غمً جلٚ اإلادازض .

( جلمُممر/ مهلمممم وهممى انلمممى مممً اإلاهُممماز 88اممما مهممدٛ نمممدد الخالمُممر لٙمممل مهلممم َٓمممد بلممٌ )  .8

ممد ان ًدبمماًً همممرا اإلاهُمماز غمممً 85ْ-08اإلادلممي البممالٌ ) ؿانممماث ( جلمُممر / مهلمممم ، ومممً اإلاٖإ

( جلمُمر / مهلمم وجمىخُؼ فمي 37مدًىت البطسة ، اذ جسجُو في ْؿمام الخلمُج الهسبمي لِشمٙل )

 ( جلمُر/ مهلم نلى الخىالي .  80ْؿاعي الخىزة والهشاز البالًحن )

ونلمممى ضمممهُد نمممدد الخالمُمممر لٙمممل شمممهبت للممممدازض الابخدائُمممت الاهلُمممت فمممي مدًىمممت البطمممسة  .3

رلٚ هجمممممد ان مهممممممدٛ جلمُمممممر/ شممممممهبت نلمممممى مظممممممخىي ( جلمُممممممر / شمممممهبت ، وبمممممم88َٓمممممد بلًمممممذ ) 

ممممٔ اإلاهُمممماز اإلادلممممي البممممالٌ )  ( جلمُممممر / 35-85ْؿانمممماث اإلادًىممممت هممممى غمممممً الخممممد اإلاظمممممىح َو

شمهبت . اذ ًىظمد جبماًً ملخمىف بمحن ْؿانماث اإلادًىمت اذ سمجل انلمى وظمبت فمي ْؿمام الٓبلمت 

م٘ممً ان  ( جلمُمر/08( جلمُمر/ شمهبت ، وادومى وظمبت فمي ْؿممام الخمىزة لِسمجل )84) شمهبت ٍو

وهممصو طممبب خالممت الازجُممام فممي ْؿممام الٓبلممت الممى اهخُمماع انممداد اإلاممدازض وبالخممالي اهخُمماع 

مممد غمممم ْؿمممام الخمممىزة ) ( مدزطمممت ، 30انمممداد الشمممهب وهمممرا ًُظمممس ازجُمممام اإلاهمممدٛ َُمممه ، ْو

لهمممرا ممممً الؿبُعمممي ان جمممصداد انمممداد الشمممهب لهممممىم جلمممٚ اإلامممدازض وبالخمممالي اهخُممماع مهُممماز 

 .   جلمُر/ شهبت

مممممادة واضمممممخت ألنمممممداد اإلامممممدازض الابخدائُمممممت الاهلُمممممت فمممممي بهمممممؼ  .4 والجمممممدًس ذٖمممممسه ان هىمممممإ ٍش

الاخُممماء الظممم٘ىُت ومنهممما ) الاهمممدلع ، الجمهُممماث( وهمممرا نممممل نلمممى جىشَمممو الخالمُمممر نلمممى اٖبمممر 

ندد مً اإلادازض مما خُؼ انداد الؿلبمت غممً جلمٚ الاخُماء الا ان هىمإ اخُماء اخمسي ال 

خدائُت اهلُت مما ًػؿس الخالمُر الى اطخخدام وطائل الىٓمل اإلاخخلُمت جىظد َيها مدازض اب

 لبلىى اإلادازض في الاخُاء اإلاجاوزة التي سجلهم َيها اولُاء امىزهم .  

 

 



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
422 

 

 

     : املرحلة الثانوية االهلية للبنني –جـ 

( مدزطممممممت زاهىٍمممممت اهلُمممممت مىشنممممممت بشمممممٙل يحممممممر 79سمممممجل نمممممدد اإلاممممممدازض الشاهىٍمممممت للبىمممممحن ) .0

( 034مً اخُممممماء مدًىمممممت البطمممممسة ، اذ بلمممممٌ مهمممممدٛ نمممممدد الؿمممممالب لٙمممممل مدزطمممممت ) مخمممممىاشن غممممم

ؾالمممممب / مدزطمممممت ، مٓازهمممممت باإلاهُممممماز ممممممو اإلاهُممممماز اإلادلمممممي الخممممماص ، بمهمممممدٛ حجمممممم الؿلبمممممت فمممممي 

 بممممحن 501 – 481اإلادزطممممت الىاخممممدة البممممالٌ ) 
ً
 ٖبحممممرة

ً
( ؾالممممب/ مدزطممممت هجممممد ان هىممممإ َجممممىة

 الن الالخدممممم
ً
ً وهمممممرا اممممممٌس ؾبُهُممممما اّ باإلامممممدازض الاهلُمممممت ًٓخطمممممس نلمممممى ابىممممماء مِظمممممىزي اإلاهُممممماٍز

 مما ج٘مىن مجاهُمت الخهلمُم وبالخمالي حظمخىنب انمداد 
ً
الخاٛ ، الا ان اإلامدازض الخ٘ىمُمت نمادة

اذ هلخمممممل ان انلمممممى اليظمممممب لهمممممرا  ؛ٖبحمممممرة ممممممً الؿمممممالب َُمممممما لمممممى ْىزهمممممذ باإلامممممدازض الاهلُمممممت 

/مدزطمت لٙمل منهمما ، فمي خمحن ( ؾالمب 069اإلاهُاز سجلذ في ْؿاعي اإلاهٓل والسباؽ بىاْمو )

همصي طمبب ازجُمام همرا 68سجلذ ادوى اليظب غمً ْؿام الهشماز ) ( ؾالمب / مدزطمت ، َو

مادة انمداد الؿلبمت اإلالخدٓمحن غممً اإلامدازض الاهلُمت  اإلاهُاز فمي ْؿماعي اإلاهٓمل والسبماؽ المى ٍش

اهخُمماع  َيهممما ، الا ان اهخُمماع هممرا اإلاهُمماز الطممُما فممي ْؿممام الهشمماز ًم٘ممً ان ٌهممصي الممى

 انداد الؿلبت اإلالخدٓحن غمً اإلاداض الاهلُت َُه .

( ؾالمممب / ممممدزض فمممي مدًىمممت 009بلمممٌ مهمممدٛ ؾالمممب / ممممدزض للممممدازض الشاهىٍمممت للبىمممحن ) .8

ٙاهُممت 81البطممسة ، ونىممد مٓازهخممه باإلاهُمماز اإلادلممي البممالٌ ) ( ؾالممب / مممدزض هجممده ذا ُٖمماءة م

بممممممدو ان هممممممر ا اإلاهمممممممدٛ مبممممممالٌ َُممممممه الن اإلامممممممدازض مىخُػممممممت ظممممممدا باليظممممممبت لهمممممممرا اإلاهُمممممماز ، ٍو

ً الخممممممازظُحن الممممممرًً ٌهملممممممىن فممممممي  الشاهىٍممممممت الاهلُممممممت حهخمممممممد بالدزظممممممت الاولممممممى نلممممممى اإلاداغممممممٍس

اإلاممممدازض الخ٘ىمُممممت ولممممديهم ازجباؾمممماث مممممو اإلاممممدازض الاهلُممممت ، وهممممرا ًىضممممح اْخطمممماز الٙممممادز 

سمممممم ي الاطالمممممم ي اإلايظممممممب نلممممممى اإلاممممممدازض الشاهىٍممممممت الاهلُممممممت للبىممممممحن بلممممممٌ انممممممداد ( 94هم ) الخدَز

( ؾالممب / 068مممدزض/ مدزطممت . سممجلذ انلممى وظممبت لهممرا اإلاهُمماز فممي ْؿممام الهشمماز بىاْممو ) 

( ؾالمممب / مممدزض . والجممدًس ذٖمممسه 58مممدزض ، وادوممى وظمممبت سممجل فممي ْؿمممام الهشمماز بىاْممو )

 بحن اخُاء مدًىت البطسة مٓازهت بهرا اإلاهُاز.
ً
 ٖبحرا

ً
 ان هىإ جباًىا

فممممي الشمممهبت الىاخممممدة ، َٓممممد سممممجل اإلاممممدازض الشاهىٍممممت  امممما باليظممممبت إلاهممممدٛ نممممدد الؿممممالب .3

 ظممدا ، 08للبىممحن فممي مدًىممت البطممسة مهممدٛ ) 
ً
( ؾالممب / شممهبت ، وهممرا اإلاهممدٛ ٌهممد مىخُػمما
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 31اذا مممما ْمممىن باإلاهُممماز اإلادلمممي المممري ًتمممراوح )
ً
( ؾالب/شمممهبت ، مممما ٌشمممحر المممى ان هىمممإ هٓطممما

 بلمممٌ )
ً
 08واضمممخا

ً
نلمممى زاخمممت الؿمممالب وظلىطمممهم  ( ؾالمممب / شمممهبت ، وهمممى أممممس اوه٘مممع اًجابممما

غمً الشهبت الىاخدة وبالخالي طهىلت جلٓي الخهلمُم بشمٙل طملُم ممو جمىَحر الىْمذ والجهمد 

مادة الٓمدزة الخهلُمُمت للؿمالب . اذا  وطُادة الهدود في الشهب الدزاطمُت وبالخمالي حظمهم فمي ٍش

ت الىاخمدة ما ْىزهذ باإلادازض الخ٘ىمُت التي سجل َيها مهدٛ ندد الؿالب غممً الشمهب

. سممجلذ ( 00)( ؾالممب / شممهبت ، مممما ادي الممى اهخُمماع اإلاظممخىٍاث الهلمُممت لؿالبهمما 45-65)

(ؾالمممب / شممممهبت وادومممى وظممممبت 86انلمممى وظمممبت لهممممرا اإلاهُممماز فممممي ْؿمممام الخلممممُج الهسبمممي بىاْممممو )

( ؾالممب/ شممهبت لٙممل منهممما. مممو جُمماوث واضممح بممحن 04غمممً ْؿمماعي الهشمماز والٓبلممت بىاْممو )

 لبطسة.اخُاء مدًىت ا

     املرحلة الثانوية االهلية للبنات : –د 
 مممما ج٘مممىن انمممدادها اْمممل ممممً انمممداد اإلامممدازض الشاهىٍمممت  .0

ً
ان اإلامممدازض الشاهىٍمممت للبىممماث نمممادة

( 41لمرلٚ َٓمد بلًممذ انمدادها فممي مدًىمت البطممسة )  ؛للبىمحن النخبمازاث ندًممدة طمبٔ ذٖسهمما 

ممممً اخُممماء اإلادًىمممت ، وجخخُمممي فمممي مدزطمممت زاهىٍمممت للبىممماث ، مىشنمممت بشمممٙل مىدشمممس فمممي الهدًمممد 

 لألهمُممممت الاْخطممممادًت لهممممرا الخممممي والنخبممممازاث مظمممماخُت وشخطممممُت . بلمممممٌ 
ً
اخُمممماء اخممممسي جبهمممما

( ؾالبت / مدزطمت ، ونىمد مٓازهخمه باإلاهُماز اإلادلمي 011مهدٛ ؾالبت مدزطت لهره اإلادازض ) 

اإلاممممدازض  هجممممد اهممممه ادوممممى بممممأزبو مممممساث نممممً اإلاهُمممماز الهسافممممي لألطممممباب التممممي اوضممممخىاها غمممممً

الشاهىٍممت للبىممحن . ممما ٌشممحر الممى جمخممو الؿالبمماث بالُػمماء الىاطممو غمممً اإلاممدازض التممي ًىدظممبن 

اليهمما ، نلممى الممسيم مممً الطممًس اإلاظمماحي للهدًممد منهمما . سممجلذ انلممى وظممبت  فممي ْؿممام الخممىزة 

( ؾالبمممت / 40( ؾالبمممت / مدزطمممت ، وادومممى وظمممبت سمممجل فمممي ْؿمممام الهشممماز بىاْمممو )044بىاْمممو )

ممممادة ألنممممداد الؿالبمممماث اإلالخدٓمممماث باإلاممممدازض  مدزطممممت . وهلخممممل ان ْؿممممام الخممممىزة  ًخمخممممو بٍص

ممممادة وظممممبت  أنممممداد الؿالبمممماث غمممممً جلممممٚ  اإلاىظممممىدة غمممممً  الٓؿممممام هُظممممه مممممما اطممممهم فممممي ٍش

اإلامدازض ،الا ان  ْؿمام الهشماز ًمىخُؼ َُمه انمداد الؿالبماث ، وبالخمالي أطمهم فمي اهخُماع 

ٔ اإلاهُاز .  اندادهم َو
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( 017خمممظ مهُممماز ؾالبمممت / ممممدزض ومدزطمممت ، َمممىلخل ان همممرا اإلاهمممدٛ بلمممٌ ) امممما َُمممما ً .8

ُممممما لممممى ْمممممىزن باإلاهُمممماز اإلادلممممي البممممالٌ )  ؾالبممممت / ممممممدزض/  81ؾالبممممت / مممممدزض ومدزطممممت ، َو

 ، ل٘مممً ال ٌهنمممي ذلمممٚ ان هىمممإ  جمممص فمممي انمممداد 
ً
 ظمممدا

ً
مدزطمممت( ، وهمممرا اإلاهمممدٛ هجمممده مسجُهممما

دازض الاهلُمممت نلمممى هخبمممت ٖبحمممرة ممممً اإلادزطممممحن اإلادزطممماث لخلمممٚ اإلامممدازض بٓمممدز مممما حهخممممد اإلامممم

ممممٔ اطممممهاز  واإلادزطمممماث الهمممماملحن غمممممً ْؿممممام جسبُممممت البطممممسة الممممرًً ًٓممممدمىن مداغممممساث َو

 مهُىت وبالخالي هرا اإلاإشس ً٘ىن يحر خُٓٓي واهما ذٖس ألظل اإلآازهاث بالهُاز لِع الا . 

/ شمهبت وهمى ادومى ممً  ( ؾالبمت08بلٌ مهدٛ ؾالبت / شمهبت فمي اإلامدازض الاهلُمت للبىماث ) .3

ممب 31اإلاهُمماز اإلادلممي البممالٌ ) الن اإلاممدازض الاهلُمممت ؛ ( ؾالبممت / شممهبت ، وهممرا الامممس لممِع بًٍس

 ختمممى ًٌؿمممىا جٙمممالُِ جلمممٚ 
ً
ًلخدمممٔ َيهممما ابىممماء الاطمممس ذاث اليشممماؽ الاْخطمممادي اإلاسجُمممو وظمممبُا

، ( ؾالبمممممت / شمممممهبت 41اإلامممممدازض باهػمممممه المممممشمً ، وسمممممجلذ انلمممممى وظمممممبت فمممممي ْؿمممممام السبممممماؽ )

م٘مممممً ان هبمممممرز همممممرا 6وادومممممى وظمممممبت جمشلمممممذ فمممممي ْؿمممممام الهشممممماز بىاْمممممو ) ( ؾالبمممممت / شمممممهبت ، ٍو

 ٖبحممرة مممً الؿالبمماث مممو 
ً
الخُمماوث بممحن الٓؿممانحن بممأن ْؿممام الخممىزة اإلاسجُممو اخخممىي انممدادا

 ممممً الؿالبممماث ممممو 05وظمممىد )
ً
 ْلُلمممت وظمممبُا

ً
( مدزطمممت ، الا ان ْؿمممام الهشممماز جػممممً انمممدادا

ازض َُمه وبالخممالي سمجل ادومى اهخُمماع اإلآازهمت ببُٓمت الٓؿانمماث . ْلمت واضمخت ألنممداد اإلامد

 مو جباًً ملخىف بحن اخُاء اإلادًىت.  

 . املعايري العنرانية ) كفاية االبنية املدرشية (2
ًٓطمممممد بُ٘اًمممممت الابيُمممممت اإلادزطمممممُت ان جخطمممممظ ٗمممممل مدزطمممممت ممممممً اإلامممممدازض الاهلُمممممت بىاًمممممت  

( ان الهمممدد ال٘لمممي للممممدازض الاهلُمممت فمممي 8)( والشمممٙل 9اذ ًخطمممح ممممً الجمممدٛو ) ؛خاضممت بهممما 

( بىاًممت مدزطممُت ، أي ان 804( مدزطممت مخخلُممت اإلاساخممل ، حشممًل )318مدًىممت البطممسة بلممٌ )

%( مممً مجمممىم اإلامممدازض 69,4وظممبت اإلاممدازض الاضمملُت التمممي حشممًل ابيُممت خاضممت بهممما بلًممذ )

ت لًمممممسع ان جدٓمممممٔ ( بىاًممممم94لمممممرلٚ ان اإلامممممدازض الاهلُمممممت جدخممممماط المممممى ) ؛الاهلُمممممت فمممممي اإلادًىمممممت 

الُ٘اًممممت الهددًممممت للمممممدازض الاهلُممممت والممممخخلظ مممممً اللجممممص الخممممالي الطممممُما للهممممام الدزالمممم ي 

، وبطممممممىزة نامممممممت ان نمممممممدد الابيُممممممت فمممممممي اإلادًىممممممت لممممممم ًدٓمممممممٔ الُ٘اًممممممت الهددًمممممممت  8108/8109

مادة الخاضملت فمي نمدد اإلامدازض بمساخلهما   نلمى نمدم مىاٖبتهما للٍص
ً
للمدازض مما اوه٘ع طلبا
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( اي ان يالبُمممت اإلامممدازض الابخدائُمممت 6، 4،5، 3را مممما هلخمممل ظلُممما  ممممً الجمممداٛو )ٗاَمممت ، وهممم

والشاهىٍممت ذاث دوام زىمممائي بهػمممها ذاث دوام زالسمممي ممممما ٌهنمممي جٓلُمممل طممماناث المممدوام الُمممىمي 

 نلممى اإلاىُهممت الهلمُممت للؿلبممت اإلالخدٓممحن بخلممٚ اإلاممدازض ٖممما فممي مممدازض ) ابممً 
ً
مممما ًممإزس طمملبا

ىممممت فممممي حممممي الُُدمممماء غمممممً ْؿممممام الهُممممشم فممممي حممممي الاهممممدل ع غمممممً ْؿممممام السبمممماؽ ومممممدازض ٍش

سبممممممد فممممممي حممممممي بسيهممممممت غمممممممً ْؿممممممام الخممممممىزة  ، وزاهىٍممممممت الظممممممُاب فممممممي حممممممي الهبالمممممم ي وزاهىٍممممممت اإلا

، َػال نً ذلٚ ان خالت الدوام الشىائي طببذ مشٙلت اخمسي وهمي الػمًـ ال٘بحمر الخىزة(

 نلممى بىاًممت اذ ج ؛نلممى الابيُممت اإلادزطممُت الطممُما مممً هاخُممت اشممًالها 
ً
دممل اخممد اإلاممدازض غممُُا

اإلادزطمممممممممممممممممممممممت الاضممممملُت وهمممممرا مإشمممممس خؿحمممممر نلمممممى غمممممهِ ُٖممممماءة الخمممممدماث الخهلُمُمممممت الاهلُمممممت 

ممذ  ٙان اإلادًىممت َػممال نممً نىامممل اخممسي ، والجممدًس ذٖممسه ان الاطممباب انمماله جٖس اإلآدمممت لظمم

لممممى خممممدا طممممىاء ، اذ قاللهمممما نلممممى اهخُمممماع مظممممخىٍاث ؾلبممممت اإلاممممدازض الخ٘ىمُممممت والاهلُممممت ن

%( للممممممدوز الاٛو بدظمممممممب 86بلًممممممذ وظمممممممبت الىجمممممماح للممممممممدازض الاهلُممممممت فمممممممي مدًىممممممت البطمممممممسة )

ت الهامت لتربُت مداَكت البطسة للهام الدزال ي   . 8108/8109الاخطائُت السطمُت اإلادًٍس

وفمممي غمممىء مممما جٓمممدم هلخمممل ان يالبُمممت اإلامممدازض الاهلُمممت سمممجلذ ازجُانممما فمممي وظمممبت الابيُمممت  

ممماع الاؾُممماٛ بيظمممبت )الخاضمممت بهممم %( جليهممما باإلاسجبمممت الشاهُمممت اإلامممدازض الابخدائُمممت 011ا وهمممي ٍز

%( غمُِ . اممما خطمىص اإلاممدازض الشاهىٍمت َٓممد 58,3%( اضملُت و وظممبت    ) 47,7بيظمبت ) 

%( اضمملُت 08,7ظماءث باإلاسجبمت الشالشمت والسابهمت ، اذ سمجلذ للممدازض الشاهىٍمت بىمحن وظمبت )

 ، واإلامممممممداز 87,3و)
ً
مممممممت بىممممممماث بلًمممممممذ   ) %( غمممممممُُا %( غمممممممُِ . 93%( اضممممممملُت و  ) 7ض الشاهٍى

بدو ان نٓلُت اإلاظدشمس الهسافي جمُل الى ج٘دض اإلادازض الاهلُت غمً اخُماء مهُىمت ذاث  ٍو

طمممبب مشممماٗل مىْهُمممه ممممً ظهمممت ، وجخؿُؿُمممت ممممً  ؛مظمممخىي اْخطمممادي مسجُمممو دون اخمممسي 

ٗاهمممذ نممما مممادة زبدُمممت اإلاإطظممممت الاهلُمممت   اخممممس فمممي ظهمممل الممممدوام ظهمممت اخمممسي ، َػمممال نممممً ٍش
ً
مال

.
ً
 بهػها ذاث دوام زالسي ٖما اجطح اهُا

ً
 زىائُا
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 (9ظدٛو )

انداد الابيُت الُهلُت للمدازض الاهلُت في مدًىت البطسة ومٓداز اللجص َيها للهام 

 8108/8109الدزال ي 

 

 ث

اإلاسخلت 

 الدزاطُت

 الاهلُت

مجمىم 

ندد 

 اإلادازض

ص لألبيُت مٓداز اللج الاضلُت ندد الابيُت

 اإلادزطُت

 % اللجص %       ندد الابيُت

اع الاؾُاٛ 0  1 1 38,7 71 71 ٍز

 08,0 07 47,7 018 009 الابخدائُت 8

ت بىحن 3  55,3 58 08,6 87 79 الشاهٍى

ت بىاث 4  86,6 85 7 05 41 الشاهٍى

 011 94 011 804 318 مدًىت البطسة

 (0( ملخٓت )0اإلاطدز : )

ت( اإلا8)  لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض  الهامت دًٍس

 . 8108، لهام ( ، بُاهاث يحر ميشىزة 8109-8108)  للهام الدزال يالاخطائي إلادازض الاهلُت 

 

 (8شٙل )

 8108الخباًً الهددي للمدازض الاهلُت والابيُت اإلادزطُت في مدًىت البطسة لهام 

 
 (9اإلاطدز : ظدٛو ) 



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
427 

 

 

 . معيار شهولة الوصول للندارس االهلية يف مدينة البصرة3
ٌهممد نىطممس اإلاظممماَت مممً الهىاضمممس اإلاهمممت فمممي جدلُممل الخىشَمممو الجًسافممي للممممدازض الاهلُممت ونلمممى   

 لُهمممم الخىكمممُم اإلاٙممماوي فمممي الخحمممز الجًسافمممي
ً
 اطاطمممُا

ً
ٗاَمممت ، اذ ٌهمممد بهمممدا اث  ، اذ ان ٗمممل  (08)اإلاظمممخٍى

مو ٔ مْى ٙان وإلاظماَاث مهُىمت  مدزطت اهلُت شُدث َو مدمدد لًمسع ان جخمدم مما خىلهما ممً الظم

. ولًممسع جبظممُـ هممرا  الامممس ظممسث الاطممخهاهت باخممدي ادواث الخدلُممل اإلاٙمماوي ، الطممُما اطممخخدام 

سة غممممً بِئمممت هكمممم اإلاهلىمممماث الجًساَُمممت وهمممى ) الخمممسم  الخمممصام  –اخمممدي ادواث الاْتمممراب اإلاخمممَى

 باإلا Buffer )(03) –اإلاٙممماوي 
ً
دمممت لظمممهىلت الىضمممٛى ، مٓازهمممت هممماًحر اإلادلُمممت التمممي خمممددث اإلاظممماَت اإلاٍس

مماع الاؾُمماٛ بمممم )  م( ، الا انهمما اطممخخدمذ 511َٓممد خممدد بمممم) تم( ، اممما اإلاممدازض الابخدائُمم311ئلممى ٍز

ممت811اإلاظمماَت )  وهممى اإلاؿلممىب فممي مىغممىم البدممض الخممالي ، لهممرا طممُ٘ىن  (04)م( للمممدازض الشاهٍى

دممممت مدنىمممممت بمممممالخسائـ ، ٖممممما ًخطممممح ممممممً جُٓممممُم ٗممممل مسخلممممت دزاطمممممُت نلممممى  اطمممماض اإلاظممممماَت اإلاٍس

 ( ونلى الىدى الاحي :0( وملخٔ ) 9،  8،  7،  6( والخسائـ  ) 01الجدٛو )

 معيار شهولة الوصول لرياض االطفال : –أ 
ؿمممت )01ًخطمممح ممممً الجمممدٛو )   ( ان مجممممل مظممماخت الاخُممماء الظممم٘ىُت اإلاخدوممممت 6( والخٍس

مممماع الاؾُمممماٛ فمممي مدًىممممت البطمممسة التممممي جٓمممم دمممت للىضممممٛى ئلممممى خمممدماث ٍز و غممممً اإلاظمممماَت اإلاٍس

%( ممممً اإلاظممماخت الاظمالُمممت للمدًىمممت ، امممما نمممدد 07,6( ه٘خممماز بيظمممبت )0891الاهلُمممت بلًمممذ )

ممممماع الاؾُممممماٛ َٓمممممد بلمممممٌ )  ٙان اإلاخمممممدومحن باليظمممممبت إلاىاْمممممو ٍز ( وظممممممت بيظممممممبت 788619الظممممم

ٙان اإلادًىت ، وهم ًخىشنىن نل57,4)  .31ى )%( مً اظمالي ندد ط
ً
 ط٘ىُا

ً
 ( خُا

 معيار شهولة الوصول للندارس االبتدائية االهلية : –ب 
دممت للىضممٛى ئلممى    بلممٌ مجمممىم مظمماخت الاخُمماء الظمم٘ىُت اإلاخدومممت التممي جٓممو غمممً اإلاظمماَت اإلاٍس

ُمما ًخهلمٔ 70( ه٘خاز بيظبت 7688اإلادازض الابخدائُت الاهلُت )  % مً مظاخت اإلادًىمت الٙلُمت ، َو

ٙان ( وظمممت ، وهممرا ٌشمحر ئلممى ان ممما 784080َٓممد بلمٌ )  تاإلاخممدومحن للممدازض الابخدائُمم بهمدد الظمم

ٙان فمممممممي اإلادًىمممممممت ًدطممممممملىن نلمممممممى الخمممممممدماث الخهلُمُمممممممت 53,0وظمممممممبخه ) %( ممممممممً اظممممممممالي نمممممممدد الظممممممم

دت ، ٖما وشًل ندد الاخُاء اإلاخدومت ) . 30الابخدائُت غمً اإلاظاَت اإلاٍس
ً
 ط٘ىُا

ً
 ( خُا

 للندارس الثانوية االهلية للبنني:معيار شهولة الوصول  –جـ 
دممممممت    بلممممممٌ مجمممممممىم مظمممممماخت الاخُمممممماء الظمممممم٘ىُت اإلاخدومممممممت والتممممممي جٓممممممو غمممممممً اإلاظمممممماَت اإلاٍس

% ممممً مظممماخت اإلادًىممممت 54,0( ه٘خممماز بيظمممبت  5805للىضمممٛى ئلمممى اإلامممدازض الشاهىٍمممت للبىممممحن )

ٙان اإلاخمممدومحن للممممدازض الابخدائُممم ُمممما ًخهلمممٔ بهمممدد الظممم ( 716085َٓمممد بلمممٌ ) تالٙلُمممت ، َو
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ٙان فممممممي اإلادًىممممممت 50,8وظمممممممت ، وهممممممرا مإشممممممس ئلممممممى ان ممممممما وظممممممبخه ) %( مممممممً اظمممممممالي نممممممدد الظمممممم

دمممممت ، ٖمممممما شمممممًل نمممممدد  ًدطممممملىن نلمممممى الخمممممدماث الخهلمُمممممت الابخدائُمممممت غممممممً اإلاظممممماَت اإلاٍس

. 38الاخُاء اإلاخدومت )
ً
 ط٘ىُا

ً
 ( خُا

 معيار شهولة الوصول للندارس الثانوية االهلية للبنات: –دـ 
دمت ان مجمل مظ اخت الاخُاء الظ٘ىُت اإلاخدومت في مدًىت البطسة التي جٓو غممً اإلاظماَت اإلاٍس

مممممممت للبىممممممماث بلًمممممممذ ) %( ممممممممً اإلاظممممممماخت 34,0( ه٘خممممممماز بيظمممممممبت )3660للىضمممممممٛى ئلمممممممى خمممممممدماث الشاهٍى

مممت للبىممماث بلمممٌ  ٙان اإلاخمممدومحن باليظمممبت إلاىاْمممو للممممدازض الشاهٍى الاظمالُمممت للمدًىمممت ، امممما نمممدد الظممم

ٙان اإلادًىممممت ، وهممممم ًخىشنممممىن نلممممى )38,8ت )( وظمممممت بيظممممب447810) ( 81%( مممممً اظمممممالي نممممدد طمممم

. 
ً
 ط٘ىُا

ً
 خُا

 (01ظدٛو )

دت للهام الدزال ي  هؿاّ الخدمت للمدازض الاهلُت في مدًىت البطسة خظب اإلاظاَت اإلاٍس

8108/8109 

 

 ث

اإلاسخلت 

 الدزاطُت

 الاهلُت

ندد 

 اإلادازض

 ال٘لي

اإلاهُاز 

لظهىلت 

 الىضٛى م

مظاخت الاخُاء 

 اإلاخدومت

ٙانو  ندد الاخُاء  اإلاخدومحن الظ

اإلاظاخت 

 ه٘خاز

ندد  %

الاخُاء 

 اإلاخدومت

ندد 

ٙان  الظ

% 

اع الاؾُاٛ 0  57,4 788619 31 07,6 0891 311 71 ٍز

 53,0 784080 30 70 7688 511 009 الابخدائُت 8

ت بىحن 3  50,8 716085 38 54,0 5805 811 79 الشاهٍى

ت بىاث 4  38,8 447810 81 34,0 3660 811 41 الشاهٍى

 مدًىت البطسة

 اإلاجمىم/اإلاهدٛ

اإلاظاخت   318

 الاظمالُت

01739 

مجمىم  44,8

 الاخُاء

58 

مجمىم 

ٙان  الظ

0363567 

48,8 

 اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى :

 (0( ملخٔ )0)

متممر لهممام 0ٙاهُممت بدْممت م Quick Biard2واإلاسئُممت الُػممائُت للٓمممس الطممىاعي  Arc GIS 10.2( بسهممامج 8)

8107 . 

ٙان إلادًىت البطسة نام 3)  .8108( اطٓاؾاث الظ

ٙان واإلاظمممخىؾىاث 4) ( الجمهىزٍمممت الهساُْمممت ، وشازة الخخؿمممُـ ، هُمممأة الخخؿمممُـ الاْلُممممي ، ْظمممم الاطممم

ت ، اطع ومهاًحر مباوي الخدماث الهامت ، بًداد ،   . 8101البشٍس
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ؿت )   ( 6خٍس

اع الاؾُاٛ الاهلُت في مدًىت البطسة للهام هؿاّ الخدمت بدظب اإلاظاَت اإلاس  ٍدت لٍس

 8108/8109الدزال ي 

 
 اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى :

ت بلدًت البطسة ، شهبت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ( 0)  . 8108، بُاهاث يحر ميشىزة ، لهام  GISمدًٍس

 Arc GIS 10.2(  Buffer( جؿبُٓاث هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ) 8)
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 ( 7ؿت ) خٍس

دت للمدازض الابخدائُت الاهلُت في مدًىت البطسة للهام  هؿاّ الخدمت بدظب اإلاظاَت اإلاٍس

 8108/8109الدزال ي 

 
 اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى :

ت بلدًت البطسة ، شهبت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ( 0) ، بُاهاث يحر ميشىزة ، لهام  GISمدًٍس

8108 . 

 Arc GIS 10.2(  Bufferلىماث الجًساَُت ) ( جؿبُٓاث هكم اإلاه8)
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ؿت )   ( 8خٍس

دت للمدازض الشاهىٍت الاهلُت للبىحن في مدًىت البطسة  هؿاّ الخدمت بدظب اإلاظاَت اإلاٍس

 8108/8109للهام الدزال ي 

 
 اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى :

ت بلدًت البطسة ، شهبت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ( 0) اث يحر ميشىزة ، لهام ، بُاه GISمدًٍس

8108 . 

 Arc GIS 10.2(  Buffer( جؿبُٓاث هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ) 8)
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ؿت )  ( 9خٍس

دت للمدازض الشاهىٍت الاهلُت للبىاث في مدًىت البطسة  هؿاّ الخدمت بدظب اإلاظاَت اإلاٍس

 8108/8109للهام الدزال ي 

 
 اإلاطدز : الباخض باالنخماد نلى :

ت بلدًت ا( 0) ، بُاهاث يحر ميشىزة ، لهام  GISلبطسة ، شهبت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت مدًٍس

8108 . 

 Arc GIS 10.2(  Buffer( جؿبُٓاث هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ) 8)



           0202                                      19 مجلح آداب الثصزج/ العذد

 
433 

 

 

 النتائج واملقرتحات

 اوال : النتائج :
خُا الى خٓبت الاخخالٛ الهشماوي  ؛الخهلُم الاهلي هى الىظه الاخس لالطدشماز  .0 اذ ًسظو جاٍز

ؿاوي  الري اْخطس نلى اإلادازض الدًيُت اإلاظُدُت واليهىدًت   ؛ومً زم جالها الاخخالٛ البًر

 وألهداٍ طُاطُت بدذ آهرإ . 

جىضل البدض الى ان الخسوب اإلاخ٘سزة وندم الاطخٓساز الظُال ي في الهساّ ومىؿٓت  .8

ٗان البدًل  الىخُد البدض مً غمنها اوه٘ع ذلٚ بتردي الىاْو الخهلُمي الخ٘ىمي ، و

لظد اللجص الخاضل في اإلادازض الخ٘ىمُت ، اذ سجلذ انداد  ؛قهىز اإلادازض الاهلُت 

( مدزطت زاهىٍت نهاًت 81( مدزطت ابخدائُت و)9( مدزطت اهلُت منها ) 89اإلادازض الاهلُت )

ً ، ومً زم اشدادث في نام  ( مدزطت 318لخبلٌ ) 8108نٓد الظخِىُاث مً الٓسن الهشٍس

 ًىت.اهلُت في اإلاد

ٙاوي الى ندة نىامل حظهم في جصاًدها في حي ط٘ني  .3 ًخػو الخهلُم الاهلي في جىُْهه اإلا

ٙاهُت بُهل الىالداث والهجسة الىاَدة  ، والهامالن  ادة الظ مددد مً دون اخس منها الٍص

 مهما في اهدشاز اإلادازض الاهلُت وال ًمً٘ 
ً
الظُال ي والخخؿُؿي وجلٚ الهىامل ادث دوزا

ٙان الري ان جصداد ا نداد اإلادازض الاهلُت دون وظىد مظخىي اْخطادي مسجُو للظ

ًسطلىن ابىاءهم لًسع الاطخُادة مً الخدماث الخهلُمُت الاهلُت .َػال نً نىامل 

ٙان دون اخس . تهُظُت واظخمانُ  حظهم في جصاًد اإلادازض الاهلُت في م

بمظاخت اظمالُت ) ( مدزض اهلُت 318اقهس البدض ان اإلادازض الاهلُت البالًت )  .4

 ( مىشنت بحن ) 08,3
ً
اع الاؾُاٛ و)71ه٘خازا ( مدزطت 009( مدزطت ابخدائُت و)009( لٍس

ٙاوي لها نلى 41( زاهىٍت للبىحن و)79زاهىٍت منها )  ٗان الخىشَو اإلا ( مدزطت زاهىٍت للبىاث ، و

 مً مجمىم الاخُاء البالًت )38( ْؿاناث و )6)
ً
 ط٘ىُا

ً
 58( خُا

ً
 ط٘ىُا

ً
. اخخل  ( خُا

اع و) 83ْؿام السباؽ اإلاسجبت الاولى للمدازض الاهلُت ظمُهها في اإلادًىت بىاْو )  ( 31( ٍز

د اخخل ْؿام الخلُج اإلاسجبت 35مدزطت ابخدائُت و)  ( مدزطت زاهىٍت للبىحن والبىاث ، ْو
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اع و) 6الاخحرة مً خُض انداد اإلادازض الاهلُت بىاْو )  ( 9( مدزطت ابخدائُت و)04( ٍز

 ( مدزطت للبىاث .3( مدازض للبىحن و )6ازض زاهىٍت منها )مد

اع الاؾُاٛ  .5 جىضل البدض الطُما نىد مٓازهت اإلادازض الاهلُت باإلاهاًحر اإلادلُت )ٍز

، زطتواإلادازض الابخدائُت والشاهىٍت الاهلُت ( انها دون خدود جلٚ اإلاهاًحر ) مهُاز ؾالب/مد

هصي ذلٚ ان ؾالب /مدزض ، ؾالب / شهبت ( ، باطخصىاء  مهُاز ؾالب/ مدزض ومدزطت َو

ً الخازظُحن  اإلادازض الاهلُت الطُما الشاهىٍت منها حهخمد بالدزظت الاولى نلى اإلاداغٍس

 الهاملحن غمً اإلادازض الخ٘ىمُت وبالخالي ال ًمً٘ الىزّى بهرا اإلاهُاز.

بيُت للمدازض جبحن مً البدض ان اإلاهُاز الهمساوي ) ُٖاًت الابيُت( ال ًخؿابٔ وندد الا  .6

( بىاًت وبالخالي 804( مدزطت اهلُت مٓابل ) 318اذ ان مجمىم اإلادازض بلٌ ) ؛الاهلُت 

 ( بىاًت لًسع الىضٛى لُ٘اءة هرا اإلاهُاز .94لدًىا  جص في ندد الابيُت سجل ) 

ٙاوي للمدازض الاهلُت  .7  ؛ْد جباًً بدظب مساخلها الدزاطُتجىضل البدض ان الىؿاّ اإلا

اع م( ، الا 311%( مً هؿاّ خدمتها للمدًىت بدظب اإلاهُاز )07,6الاؾُاٛ ) اذ سجلذ ٍز

%( مً مجمل مظاخت مدًىت البطسة ، اما 70ان هؿاّ جأزحر اإلادازض الابخدائُت بلٌ ) 

د بلًذ 54,0هؿاّ جأزحر اإلادازض الشاهىٍت للبىحن َبلٌ )  %( مً مظاخت اإلادًىت الٙلُت ، ْو

%( مً مجمل مظاخت اإلادًىت ، 34,0ىٍت الاهلُت للبىاث ) وظبت هؿاّ جأزحر اإلادازض الشاه

هصي طبب هرا الخباًً في هؿاّ الخدمت الى نىامل مىْهُه وطُاطُت واْخطادًت .  َو

 . املقرتحات :2
ًيب ي نلى الجهاث الخخؿُؿُت في اإلادًىت ان جإطع ظهت زطمُت جأخر نلى ناجٓها  .0

آًاٍ جصاًدها في الاخُاء التي ج٘ثر َيها  لًسع؛ انادة الىكس في ؾلباث َخذ مدازض اهلُت 

جلٚ اإلاإطظاث والدصجُو نلى حشُِد مدازض اهلُت في الاخُاء التي جُخٓس التي جلٚ 

 الخدماث الخهلُمُت.

؛ اطخددار ْىاهحن ظدًدة مً شأنها ان جخُؼ زطىم الدسجُل في اإلادازض الاهلُت  .8

خكت بأنداد ٖبحرة مً نلى اإلادازض الخ٘ىمُت اإلا٘ بخخُُِ الػًـَُىه٘ع ذلٚ 

 الؿالب . 
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 هوامش البحث

، بًداد ، داز الشإون 0908 – 0869ظمُل مىل ى الىجاز ، الخهلُم في الههد الهشماوي ألاخحر  .0

 .001، ص 8118الشٓاَُت، 

خُت اخطائُت  0963-0869طخاز هىزي الهبىدي اإلادازض الاهلُت في الهساّ )  .8 ( ) دزاطت جاٍز

ت والاوظاهُت ، ظامهت بابل ، الهددمٓازهت ، مجلت ٗلُت التربُ ،  81ت الاطاطُت للهلىم التربٍى

 .468، ص  8105

ت وجؿىز  .3 ياهم طهُد الهبُدي ، الخهلُم الاهلي في الهساّ بمسخلخُه الابخدائُت والشاهٍى

 .  898، ص  0971مش٘الجه ، زطالت ماظظخحر ، ٗلُت التربُت ، ظامهت بًداد ، 

ـ الخدماث اإلاجخمهُت والبيُت الخدخُت ، داز ضُاء ، خلِ خظحن نلي الدلُمي ، جخؿُ .4

  87، ص 8119نمان ، الازدن ، 

ٙاوي لخًحر اطخهماالث ألازع الظ٘ىُت في مدًىت   .5 مسجض ى مكُس طهس ال٘هبي ، الخدلُل اإلا

البطسة باطخخدام الاطدشهاز نً بهد وهكم اإلاهلىماث الجًساَُت ، اؾسوخت دٖخىزاه ، الجصء 

 .68، ص  8107ربُت للهلىم الاوظاهُت  ، ظامهت البطسة ، الاٛو ، ٗلُت الت

 8111ضُىح خحر ، الجًساَُا مىغىنها ومىاهجها واهداَها ، داز الُ٘س للؿبانت ، دمشٔ ،  .6

 . 341، ص

ٙاهُت ءههى جدظحن أخمد  السخمت ، اإلاال .7 خهلُم الاهلي في مدًىت البطسة ، زطالت للمت اإلا

 . 890 -884، ص  8107وظاهُت ، ظامهت البطسة ، ماظظخحر ، ٗلُت التربُت للهلىم الا

 .Arc GIS 10.2جم خظاب مظاخت اإلادازض الاهلُت بىاطؿت هكم اإلاهلىماث الجًساَُت  *

ٙاوي للخدماث اإلاجخمهُت في مدًىت  .8 ٗاقم الهُداوي ، جباًً الخىشَو اإلا نباض نبد الخظً 

 .66، ص 8118، البطسة ، اؾسوخت دٖخىزاه ، ٗلُت آلاداب ، ظامهت البطسة 

طهدون زشُد نبد اللؿُِ، نادٛ زشُد الشمسي، جخؿُـ الخهلُم الابخدائي في الهساّ  .9

 .45، ص0978( وشازة التربُت، بًداد، 0981 -0971)للمدة 

 طىت. 09ممً٘ أن ً٘ىن َيها الؿلبت غمً هره اإلاسخلت ختى * 

بهت الاولى ، م٘خبت أطع ومُاهُم ، الؿ –ماشن نبد السخمً الهُتي ، ظًساَُا الخدماث  .01

 .99، ص 8103اإلاجخمو الهسبي لليشس والخىشَو ، نمان ، 
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   ٙاهُت ) ال٘مُت ، الهمساهُت ، طهىلت الىضٛى ( نلى انخمد البدض في  جدلُل الُ٘اءة اإلا

حز نلى َهم الخباًىاث للُ٘اءة اإلاٙ اهُت للمدازض الاهلُت في مظخىي الٓؿاناث لًسع التٖر

( الري 0ٔ أٖثر نلى مظخىي الاخُاء الظ٘ىُت في اإلادًىت َحراظو اإلالخٔ )، ولًسع الخهماإلادًىت

ٙاهُت ألخُاء مدًىت البطسة .  ًىضح الخباًىاث ظمُهها في الُ٘اءة اإلا

ت الهامت لتربُت مداَكت البطسة ، ْظم الخخؿُـ ، شهبت الاخطاء ، ال٘ساض  .00 اإلادًٍس

  8108بُاهاث يحر ميشىزة ، لهام  ( ،8109-8108الاخطائي إلادازض الخ٘ىمُت للهام الدزال ي  ) 

ٗازجىيساَُت لخددًض خسائـ اطخهماالث ألازع  .08 ادي  ، دزاطت  ياشي َُطل نؿشان الٍص

ت في مدًىت الظماوة وجُُٓمها لهام  ، زطالت ماظظخحر ، ٗلُت التربُت للبىاث ،  8101الخػٍس

ت ،   .48، ص 8103ظامهت الَ٘ى

ٙا  .03 ،  GISوي في اؾاز هكم اإلاهلىماث الجًساَُت ظمهت مدمد داود ، اطع الخدلُل اإلا

 . 810، ص  8108الؿبهت الاولى ، م٘ت اإلا٘سمت ، الظهىدًت ، 

ٙان  .04 الجمهىزٍت الهساُْت ، وشازة الخخؿُـ ، هُأة الخخؿُـ الاْلُمي ، ْظم الاط

ت   . 8101، اطع ومهاًحر مباوي الخدماث الهامت ، بًداد ، واإلاظخىؾىاث البشٍس
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انحي 
 انضكُي

 انًذارس انثاَىيح تُاخ انًذارس انثاَىيح تُيٍ انًذارس االتتذائيح رياض االطفال

 عذد
 انزياض

 طفم
 روضح

 طفم
 يعهًح

 طفم
 شعثح

 عذد
 انًذارس

 تهًيذ
 يذرصح

 تهًيذ
 يعهى

 تهًيذ
 شعثح

 عذد
 يذارس

 طانة
 يذرصح

 طانة
 يذرس

 طانة 
 شعثح

 عذد
 انزياض

 طانثح
 يذرصح

 طانثح
 يذرصح

 طانثح 
 شعثح

خانذ تٍ  1
 انىنيذ

0    0    0    0    

انكزايح  2
 وانضكك

0    1 166 22 21 1 101 101 22 0    

 2 23 23 1 12 12 123 3 22 23 162 4 20 12 31 3 انًعقم 3

    0    0 22 22 212 1 12 12 32 1 االتهح 4

    0    0    0    0 انهادي 5

    0    0    0    0 انًحارب 6

    0    0    0    0 انعايم 7

 56 442 223 2 22 432 432 2 25 41 652 2 20 12 41 2 االصاتذج 8

 10 51 51 1 20 141 141 2 30 41 333 1 15 13 52 2 انغذيز 9

    0    0    0    0 انقادصيح 10

انطىتح  11
 وانُخيهح

0    0    1 30 30 2 0    

 25 114 111 4 20 162 161 1 25 31 302 1 12 12 42 2 قطاع انًعقم /يعذل

 115 22 115 2 12 112 156 3 25 25 122 6 12 12 54 6 انًيثاق 12

 2 42 20 2 15 10 135 2 15 20 134 5 15 1 30 3 انزافذيٍ 13

 15 150 150 1 15 12 130 3 12 11 113 2 5 2 20 2 انخضزاء 14

    0    0 12 20 162 5    0 انزهزاء 15

 22 143 204 7 31 223 364 7 22 41 351 7 15 10 46 7 االَذنش 16

انجًهىر 17
 يح

0    0    0    0    

 32 43 43 3 16 106 106 4 11 30 126 4 13 13 26 2 انضالو 18

    0    0    0 20 11 50 2 انتأييى 19

    0 31 62 124 1 11 14 131 1 11 11 52 1 انًىفقيح 20

 40 12 116 15 21 126 161 20 132 25 122 30 15 12 40 23 /يعذل قطاع انزتاط

 1 26 26 1 13 22 22 2    3 15 13 62 2 انزتيع 21

    0 2 46 46 1    0    0 انًتُزِ 22

 31 465 465 3 22 124 262 6 11 24 306 6 21 21 62 1 انفيحاء 23

    0 2 53 53 2 2 2 42 1 32 32 362 2 انقاهزج 24

    0    0    0 14 11 56 1 عًاٌ 25

 12 106 106 2 16 121 121 2 20 20 121 6 22 10 45 2 صُعاء 26

 15 146 146 2 12 153 153 4 23 23 115 5 13 1 26 1 انعثاصي 27

    0    0    0    0 انزهىر 28

 6 31 31 1 14 50 23 3 11 23 140 4    0 تزيهح 29

 11 62 23 3 15 21 133 2 11 22 121 6 21 24 122 4 انجزائز 30

    0    0    0    0 انتحزيز 31

    0    0    0 30 15 60 1 انًههة 32

 14 141 144 12 15 103 124 22 12 21 121 31 26 12 14 14 قطاع انخىرج /يعذل

    0    0    0    0 انعشار 33

 5 15 23 2 11 33 66 1 15 15 10 1    0 انضاعي 34

    0 15 44 44 1 22 23 111 2    0 انصًىد 35

انفزاهيذ 36
 ي 

0    0    0    0    

    0 25 32 26 1 14 11 126 2 21 15 64 3 انزصانح 37

    0 2 12 12 1 2 6 50 2 12 12 50 1 انكفاءاخ 38

كىخ  39
 انحجاج

0    2 522 45 32 1 22 22 11 0    

 2 51 51 1 11 61 61 3 24 21 120 4 12 12 21 3 انُصز 40

    0    0    0 11 2 22 1 انتًيًيح 41

    0 15 21 21 3 20 12 122 5 13 2 21 3 االصًعي 42

عتثح تٍ  43
 غزواٌ

1 35 2 12 3 116 20 12 0    0    

 6 32 41 3 14 52 62 11 11 21 121 21 14 11 35 12 /يعذل قطاع انعشار

 22 264 264 1 22 253 253 3 25 33 265 1 12 14 56 5 انجًعياخ 44

    0    0    0    0 انحضيٍ 45

 12 52 52 1 26 162 162 2 25 21 224 3    0 انعثاس 46

    0    0    0    0 انشعهح 47

االيٍ  48
 انذاخهي

1 60 20 20 2 225 50 26 1 141 141 25 1 34 34 2 

قطاع انخهيح 
 انعزتي/يعذل

6 52 12 12 14 221 32 25 6 121 121 26 3 116 116 15 

    0 11 11 121 3 24 30 242 5 12 10 35 3 انثهذياخ 49

انًهُذص 50
 يٍ

3 60 20 12 1 242 34 24 2 22 22 16 3 64 64 1 

    0 2 24 24 1    0    0 انقثهح 51

    0    0    0 13 13 26 1 انقائى 52

 1 64 64 3 14 22 12 11 24 32 242 14 16 14 40 2 قطاع انقثهح/ يعذل

يجًىع انقطاعاخ 
 /يعذل

20 52 14 12 111 222 22 40 21 134 111 12 40 100 102 12 


