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 انًستخهض

تـكككككهى ككككككله فيؿكككككضر فيٗكككككزؼ ف ػ ػكككككٝ يهكككككى      

فيُجتُعكك ا فسْؼكك ْٟه نْٙٗكك  فيع َككى فيؿعكك و ي ككك   فيؿككضر 

عٓلككككضف اٟٙٞكككك  َٓتجكككك  قكككك رصف عًككككٛ َظف٘يككككه ْـكككك ىٕ 

فالقتلكككك رٜ ٘فالعتُكككك عٝ ؤهؿكككك  ح تكككك َّ ؤككككك   اٟ تككككٕ 

٘تطٙصٖكك  ٘توككُّ صقككٝ ٘تكككزٌ فيُجتُككش فيككشٜ ٞعككٟؾ ؾككٝ 

 نٓؿٕ.

فيلككككلٝ ٖكككٙ فيٙػككككًٟه فيتٓ ُٟٟككككه ٘فِ فيتذطكككٟي      

يٙهش ؤضفَج فيضع ٞه فيلكلٟه   عجعٟكه ٘٘ق ةٟكه  عًكٛ 

عُٟش فيُؼتٙٞ ا نُ  فْٕ فيٙػًٟه فيؿع يه يتٓؼكٟف فيذكزَ ا 

فيلككلٟه ؤُكك  ٞكك رٜ قيككٛ تلكٟككف ف ٖككزفؼ ؤهؿكك  ح ع يٟككه . 

ٞٗكككزؼ في لكككب فيكككٛ ؤٟككك ِ ٘فقكككش اككك و فيتٙطٞكككش فيُهككك ْٝ 

َش ؤٟك ِ  0202ع ٌ يًُ ػؼ ا فيللٟه ؾٝ َزٞٓه فيكضْه ي

فيعٙفَى فيُؼ ُٖه ؾٝ تٙطٞعٗ  ، ؾوكج عكّ  قٟك ع نؿك  ح 

فيذككزَ ا فيلككلٟه عًككٛ َؼككتٙٚ قاٟكك   فيُزٞٓككه ٘نؿكك  ح 

فيُٙقش فيُه ْٝ َ٘ٙفقش فيذزَ ا فيلكلٟه ؤ العتُك ر عًكٛ 

َع ٟٞض فيتذطٟي فيُلًٝ َ٘ع ٟٞض َٓ ُكه فيلكله فيع يُٟكه 

في لككب ؾككٝ تكككٍٙٞ َؼككتٙٚ فيذككزَ ا فيلككلٟه ، فس فعتُككز 

فيظَككك ْٝ ؤلؼكككة فيؼكككٓه  -عًكككٛ فيُكككٓٗج فيتلًٟكككى فيُهككك ْٝ

فيُؼتٗزؾه يً لب ، ؾوكج عكّ فػكتذزفٌ فيُكٓٗج فيتك صٞذٝ 

ؾٝ َعضؾه ػٓٙفا تـكٟٟز فيُ ػؼك ا فيلكلٟه ؾكٝ فيُزٞٓكه 

٘نشيم فيُكٓٗج فيُؼكا فيُٟكزفْٝ يً ك ٖضح ، ٘نك ِ َكّ  ٖكٍ 

فيٓت ةج فيتٝ تٙكى يٗك  في لكب ٖكٙ اجكٍ فيكٓكق فيل ككى 

 ر فيُ ػؼ ا فيللٟه ؾوج عّ نٙفرصٖ  ٖ٘شف ؾٝ فعزف

 

 

 

ٞتطًكككة ٘قؿكككه عزٞكككه َكككّ ق كككى فيُذططكككّٟ ٘فككككل   

فيكككضفص قرصفل فيُؼكك ٘يٟه فيًُككك ح عًككٛ عكك تكٍٗ ؾككٝ رصفػككه 

فيٙهش فيللٝ ٘٘هش فيذطي فيلكلٟه يًذكزَ ا ، فيتكٝ 

  ك لت تُثى صنٓ   ػ ػٟ  ؾٝ فقتل رٞ ا فيز٘و .

القًكٍٟ فيلكلٝ فيذكزَ ا فيلكلٟه ، ف: كهًاخ يفتاحُح 

 ، فيُ ػؼ ا فيللٟه ، َؼتـؿٛ ، َضنظ كلٝ
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Abstract 

       The health of the individual 

constitutes the primary goal of all human 

societies, as it is the effective factor for the 

survival of the individual, a vital, 

productive element capable of carrying out 

his economic and social activity in an 

efficient manner that secures the survival 

and development of his life and ensures the 
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advancement and progress of the society in 

which he lives. 

        And health planning is the 

organizational means for developing 

"curative and preventive" health care 

programs at all levels. It is also an effective 

means of coordinating health services, 

leading to the achievement of goals with 

high efficiency. The research aims to 

clarify the reality of the spatial distribution 

of health institutions in the city of Qurna 

with a statement of the factors contributing 

to their distribution, as well as measuring 

the efficiency of health services based on 

local planning standards and the standards 

of the World Health Organization in 

evaluating the level of health services, One 

of the most important findings of the 

research is the extent of the shortage in the 

number of health institutions as well as 

their cadres, and this requires a serious 

pause by planners and decision-makers and 

an awareness of the responsibility 

entrusted  to the them in studying the 

health situation and developing health 

plans for services, which have become a 

cornerstone in the economics of Countries . 

Keyword : Health Services ,health 

district , health institutions ,hospital, health 

center 

 

 انًقذيح 

تعكككز فيذكككزَ ا فيلكككلٟه سفا  ُٖٟكككه ن ٟكككضح ،  س       

ا ؤ يعزٞكككز َكككّ فيكط عككك ا فيتُٓٙٞكككه  ا ٘ػكككً   تكككضت ي فٞج ؤككك 

،ِ (442  3895االشعععؼة   ) ٘فالقتلككك رٞه ٘فالعتُ عٟكككه

٘تتُتش فيذزَ ا فيللٟه ؤُه ْه فػ ػٟه عٓز ػكه ِ فيُكزِ 

زٞه ْ كككضفا التلككك يٗ  فيُ  ؿكككض ؤلٟككك تٍٗ ٘ككككلتٍٗ فيجؼككك

٘فيٓؿؼكككٟه ٘ؤ يتككك يٝ فْعه ػككك تٗ  عًكككٛ قكككزصفتٍٗ ٘ق ؤًٟككك تٍٗ 

فالْت عٟه ، ٘ؾٝ فيلكٟكه فِ فيذزَ ا فيللٟه تذكزٌ ػكه ِ 

فيُزٞٓككه ف٘ال ، ؾوككج عككّ ػككه ِ فقًُٟٗكك  ، الِ فيُككزِ ٖككٝ 

َضفنظ فػ ػكٟه يتجُكش فيُ ػؼك ا فالرفصٞكه ٘فيذزَٟكه ؤُك  

 ؾٟٗكك  فيذككزَ ا فيلككلٟه ٖ٘ككشف ٞعككز اجككض فيظف٘ٞككه يتكككزٍٞ

فيتؼكككٟٗجا فيلكككلٟه يؼكككه ِ فيُكككزِ ف٘ال ٘ػكككه ِ فالقًكككٍٟ 

ا .   فيُُ ع ٘فيٙفػش ث ْٟ 

ْتعككضم ؾككٝ ؤلثٓكك  فيلكك يٝ رصفػككه ٘فؾٟككه يهؿكك  ح       

، الِ  0202فيذككزَ ا فيلكككلٟه ؾكككٝ َزٞٓككه فيكضْكككه يعككك ٌ 

فيُزٞٓه َكّ فيُكزِ فيضةٟؼكه ٘فيُُٗكه ؾكٝ َل ؾ كه في لكضح 

الػكككُٟ   يكككشيم الؤكككز َكككّ رصفػكككه فاكككزٚ عٙفْ ٗككك  فيُُٗكككه

فيذككزَ ا فيلككلٟه ، ٘ؤ يتكك يٝ ؾكك ِ َجكك و فيهؿكك  ح فيُه ْٟككه 

٘فيُؼ اٟه هض٘صح َُٗه ؾُٟ  تتعًف ؤذلك ةق دكزَ تٗ  

فيُذتًؿه ٖ٘ٝ َّ فيوكض٘صٞ ا فيتكٝ تؿضهكٗ   ُٖٟكه ٖكشف 

فيُج و ؤلٟ ح فيُزٞٓكه ، فس تت ًكٙص ؾكٝ ْـك ى تٗ  ٘ؾع يٟ تٗك  

تعهغ  ٘فػغ تذطٟطٗ  ، ؤى فْٗ  تعز فاز فيُتػٟضفا فيتٝ

َؼكتٙٚ تلوككض فيُجتُككش ٘سيككم َكّ دككجو فيعٓ ٞككه فيط ٟككه 

ؤ يؼككه ِ ٘فيٓجكك   ؾككٝ فيكوكك   عًككٛ فيهثٟككض ؤتكك ثٟض فيتكككزٌ 

 فيللٝ .

 يشكهح انثحث: 

ٖى ٞتُتكش فيتٙطٞكش فيلك يٝ يًُ ػؼك ا فيلكلٟه ؾكٝ    

َزٞٓه فيكضْه ؤ يهؿك  ح فيعزرٞكه ٘فيُؼك اٟه ؤلؼكة فيُعك ٟٞض 

 فيتذطٟطٟه ؟ 

 

 



 

 
 

478 

 

 فرضُح انثحث:

فِ فيتٙطٞش فيلك يٝ يًُ ػؼك ا فيلكلٟه ؾكٝ فيُزٞٓكه    

ال ٞٓؼككككجٍ َككككش فيُعكككك ٟٞض فيتذطٟطٟككككه الػككككُٟ  فيعزرٞككككه 

 ٘فيُؼ اٟه َُ  ؿهى ا يه يعزٌ فيتٙطٞش فيُث يٝ يٗ  .

 هذف انثحث:

ٞٗككزؼ في لككب فيككٛ تلًٟككى ٘فقككش فيتٙطٞككش فيُهكك ْٝ     

يًٓ ككك ٌ فيلكككلٝ ؾكككٝ َزٞٓكككه فيكضْكككه َ٘ك صْتكككٕ ؤ يُعككك ٟٞض 

ه ٘كككككٙال فيككككٛ تـككككذٟق فيهؿكككك  ح فيُه ْٟككككه فيتذطٟطٟكككك

٘فيُؼكك اٟه يتٙطٞككش فيُ ػؼكك ا فيلككلٟه ؤ يٓؼكك ه  عككزفر 

فيؼه ِ ؤلؼة فاٟ   فيُزٞٓه ٘ؤ يتك يٝ َعضؾكه فيعجكظ َ٘كّ 

 ثٍ تلزٞز فيل عه فيل يٟه يًذزَ ا فيللٟه ؾٝ فيُزٞٓه. 

 

 

 حذود يُطقح انثحث

ه تتلز َٓطكه في لب ؤ يلز٘ر فيُه ْٟه يُزٞٓكه فيكضْك     

٘فيتٝ تكش ؾٝ فيجظ  فيجٓٙؤٝ َّ فيعضفـ ٘فيجظ  فيـُ يٝ 

َككّ َل ؾ ككه في لككضح ، ٞلككزٖ  َككّ فيـككُ و اككز٘ر ْ اٟككه 

فيثػض َّ٘ عٗه فيـضـ ْٗض رعًه َّ٘ عٗه فيػض  اكز٘ر 

ْ اٟه عظ فيزّٞ ػًٍٟ َّ٘ عٗه فيجٓٙ  ْٗض فيؿضفا ، فَك  

 – 72.03فيلكككز٘ر فيؿًهٟكككه ؾتككككش ؤكككّٟ رفةضتكككٝ عكككضم  

(  03.04 – 03.72 ٘قٙػكككٝ ىككككٙو   ( ؿكككُ الا  72.23

ا ، دضٞطه    ( .2ؿضق 

فَك  ؤذلككٙف فيلككز٘ر فيظَ ْٟكه ؾتلككزر في لككب ؤعكك ٌ    

0202. 

 

 

 

 

 

 

 (3خرَطح )

يىقغ يذَُح انقرَح يٍ انؼراق ويحافظح انثظرج نؼعاو 

4243 

 

فيُلككزص : َزٞضٞككه ؤًزٞككه قوكك   فيكضْككه ، ؿككع ه تٓ ككٍٟ 

 .0202فيُزِ ، ؤٟ ْ ا غٟض َٓـٙصح  يع ٌ 

تحهُععم واقععغ انُظععاو انظععحٍ فععٍ يذَُععح انقرَععح  -اوالا 

 :2021نؼاو 

تعز فيُ ػؼ ا فيللٟه ٘فاكزح َكّ  ٖكٍ فيُ ػؼك ا    

فيتٝ ٞلت عٗ  ػه ِ فيُزٞٓكه ٘فقًُٟٗك  فيُجك ٘ص ؤـكهى رفةكٍ 

َ٘ؼتُض ؤؼ ة َك  ٞتضتكة عًٟٗك  َكّ  ثك ص ككلٟه ْ٘ؿؼكٟه 

ؾككٝ اٟكك ح ػككه ِ فيُزٞٓككه ، َ٘زٞٓككه فيكضْككه  فاككزٚ فيُككزِ 

يضةٟؼه ٘فيُُٗه ؾٝ َل ؾ ه في لكضح ، فس تلتكى ؤ يُضت كه ف

فيؼ رػه َّ اٟب فيلجٍ فيؼه ْٝ ٘فيُؼ اٝ َك صْه ؤ كٟكه 

َككزِ َل ؾ ككه في لككضح فالدككضٚ ، ٘تتكك تٛ فُٖٟتٗكك  نْٙٗكك  

اًكه ٘كى صفؤطه ؤّٟ فيُضفنكظ فيلوكضٞه يُكزِ َل ؾ كه 

ا ٘ؤككّٟ فيُككزِ فيتككٝ تكككش ؿككُ ال ٘غضؤكك  ؾككٝ  في لككضح عٓٙؤكك 
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وككج عكككّ َككزِ َل ؾ كككه َٟؼكك ِ ، ٘ ُٖٟكككه فيُل ؾ ككه ؾ

فيُٙهكٙ  ْككشنض فيٙفقككش فيلككلٝ ؾكٝ َزٞٓككه فيكضْككه ٘عًككٛ 

 فيٓلٙ فالتٝ : 

 يستشفً انقرَح انؼاو  .3

فيُؼتـؿٛ ٖٝ َ ػؼه كلٟه َظ٘رح ؤـكهى رفةكٍ        

ؤُذتًككؽ فالعٗككظح ٘فالػككضح يضع ٞككه فيُضهككٛ ٘فيلكك الا 

فيُضهكككٟه تكككزفص َكككّ ق كككى فى ككك   سفا نؿككك  فا َ٘ٗككك صفا 

يٟكككه ، تككككزٌ فيضع ٞكككه فيلكككلٟه فيه ًَكككه يًؼكككه ِ تـكككُى ع 

 فيضع ٞه 

فيٙق ةٟكككككه ٘فيعجعٟكككككه ٘دكككككزَ ا فيعٟككككك رفا فيذ ككككككه 

٘فيذ صعٟككه ، نُكك  ٞهؿككى فيُؼتـككؿٛ يًُككضٞن تككٙؾٟض  ق َككٕ 

َك ٙيككككه يًُضهككككٛ فيضفقككككزّٞ ٘صع ٞككككه ى ٟككككه تُضٞوككككٟه 

، فِ َؼتـككؿٛ فيكضْككه ( ,398Al-Kaabi ,2021)ؾع يككه

ٌ فيكشٜ ٞككش ؾكٝ اكٝ  1976ع ٌ  ٞضعش ت صٞخ ت ػٟؼٕ فيٛ 

  فيٟٓٗككضفا فيػضؤٟككه( ٘تلزٞككزف ٘ػككي َزٞٓككه فيكضْككه ، ٖ٘ككٝ 

َّ فيُ ػؼ ا فيللٟه فيُُٗه نْٙٗ  تلتوّ تذلل ا 

َذتًؿه َّ فالى ك   ٘فيهكٙفرص فيلكلٟه فالدكضٚ فيُتكٙفؾضح 

( 20730ٌؾٟٗكك  ، فس ؿككػًت فيُؼتـككؿٛ َؼكك اه  
0
، ؤعككزر  

، ؾككٝ اككّٟ ( ى ٟككة / ى ٟ ككه 03نكك رص ى ككٝ َتذلككق   

( 030ؤًككع عككزر فيهككٙفرص فيلككلٟه ٘فالرفصٞككه ٘فيذزَٟككه   

ا  َككّ َجُككٙ  فيعكك ًَّٟ ؾككٝ فيكطكك   فيلككلٝ ؾككٝ  َٓتؼكك  

ا ، فَك  عكزر فالػكضح ؾككز 357فيُزٞٓه في  يع   ( َٓتؼ  ا كلٟ 

( 0( كككك الا يًعًُٟككك ا ٘ 4( ػكككضٞضفا ، ٘  002ؤًػكككت   

 ( .0( ، ٘فيذضٞطه   2َذت ضفا ، فيجز٘و  

 

 

 

 

 

 

 

 (3ل )خذو

اػذاد انكادر انظحٍ فٍ يستشفً انقرَح انؼاو 

 4243ويىقؼها انًكاٍَ فٍ يذَُح انقرَح نؼاو 
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تُكك ر عًككٛ رفةككضح فيُلككزص : َككّ عُككى في  اثكك ِ ؤ الع

كككله َل ؾ ككه في لككضح ، قؼككٍ فيلككله فيع َككه ، ؤٟ ْكك ا 

 .0202غٟض َٓـٙصح يع ٌ 

  

 يراكس انرػاَح انظحُح االونُح  .4

تكك تٝ َضفنككظ فيضع ٞككه فيلككلٟه فال٘يٟككه ؤ يُضت ككه       

فيث ْٟه َّ اٟب فيؼًٍ فيٗضَٝ يًٙظٟؿكه فيلكلٟه ؾكٝ َزٞٓكه 

ُزٞٓه ؾوجا عكّ فيكضْه ، فس تكزٌ دزَ تٗ  فيللٟه يؼه ِ في

 ؤز  َـــــــــــــــّ تٙؾٟض فيًك ا ا يألىؿ و ٘ؤجزف٘و طَٟٓه 
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 (4خرَطح )

انتىزَعععغ انًكعععاٍَ نهًاسسعععاخ انظعععحُح فعععٍ يذَُعععح 

 4243انقرَح نؼاو 

 

فيُلككزص: عُٗٙصٞككه فيعككضفـ ، ٘طفصح فيلككله ، رفةككضح 

ؿع ه ْ كٍ فيُعًَٙك ا فيجػضفؾٟكه ، ؤٟ ْك ا  –كله فيكضْه 

  0202ـٙصح ، غٟض َٓ

 

فيكككٙالرح فيكككٛ عُكككض فيؼكككٓه فيذ َؼكككه ، ٘نكككشيم صع ٞكككه 

فيلٙفَى ٘تكزٍٞ فيذزَ ا فيعجعٟه يطً كه فيُكزفصع ٘تككزٍٞ 

فالػككع ؾ ا فال٘يٟككه ؤ يلكك الا فيط صةككه ، ؾوككج عككّ تكككزٍٞ 

دزَ ا يتلؼّٟ فيلله ٘دزَ ا ٘ق ةٟه ٘عجعٟكه ت ًٖٟٟكه 

ؤًػكت ، َّ٘ َجا ه فعزفر فيُضفنظ فيلكلٟه ؾكٝ فيُزٞٓكه 

( فاٟ   ػكهٟٓه ٖ٘كٝ      5( َضفنظ كلٟه تتضنظ ؾٝ  5 

فيٟٓٗككككضفا فيـككككُ يٟه ، فيوكككك  ى ، فيؿككككضر٘ع، فيٟٓٗككككضفا 

فيـضقٟه ، فيٓعٍٟ ، َظٞضعكه ، فيُكٙاٝ ، فيلكًٙٞا ، ؿكًٗه 

فيلؼككككّ ، فيجًعككككه فيػضؤٟككككه ( ٘اؼككككة فػككككُ   فيُضفنككككظ 

(  ، ٘ؤًكع 0٘ فيذضٞطكه   (7،  0فيُكشنٙصح ؾكٝ فيجكز٘يّٟ  

ا ،  23ع ًَّٟ ؾٟٗ  َكّ فيهكٙفرص فيط ٟكه   َجُٙ  في ( ى ٟ ك 

( 250ؾكككٝ اكككّٟ ؤًكككع عكككزر فيهكككٙفرص فسرفصٞكككه ٘فيذزَٟكككه  

ا ، َككٍٓٗ   ا كككلٟ  ( 222( َعكك ِ٘ كككٟزيٝ ، ٘ 02َٓتؼكك  

( َككككّ فيهككككٙفرص فالرفصٞككككه 30سٜ٘ فيُٗككككّ فيلككككلٟه ، ٘ 

 ٘يتٙهٟا سيم ْشنضٖ  عًٛ فيٓلٙ فالتٝ :٘فيذزَٟه ،

 يركس انُهُراخ انشًانُح : .3

ٞكككش فيُضنككظ ؾككٝ اككٝ فيٟٓٗككضفا فيـككُ يٟه ، فس ٞكككزٌ     

دزَ تككٕ يؼككه ِ اككٝ فيٟٓٗككضفا فيـككُ يٟه ؾوككج عككّ دزَككه 

اككككٝ فالاٟكككك   ٘فيُؼككككتكضفا فيضٞؿٟككككه فيُجكككك ٘صح ٖ٘ككككٝ  

َكٙطح ، َ٘ؼكتكضح  فيذككٟي ،  فيٟٓٗكضفا فيـكُ يٟه ٘ َؼكتكضح 

ْؼكُه( ٘ؤٓؼك ه   22022( ؤٙفقكش   َ٘ؼتكضح  ٖكٙص فيؼكعز

( َكككككّ 0ؾٟككككٕ   ى ٟكككككة ٘فاككككز ( ٘   %( ، فس ٞعُككككى3,0

( َكككّ 5( َكككّ سٜ٘ فيُٗكككّ فيلكككلٟه ٘  20فيلكككٟ ريه ٘ 

 فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .

 يركس اندًؼح : .0

ٞكش فيُضنظ ؾٝ اٝ فيو  ى ، ٘ٞذزٌ ٖشف فيُضنكظ       

فاٟ   فالاٟ   فيؼهٟٓه ٘فيُؼتكضفا فيضٞؿٟه فيُج ٘صح ٖ٘كٝ 

ي( ؤٙفقككش   فيـككٗزف  فيعؼككهضٜ َ٘ؼككتكضفا فيط قككه ٘فيذككٟ

% َّ َجُى دزَكه ػكه ِ 27,5ْؼُه ( ؤٓؼ ه  02722 

فيُزٞٓه فالعُ يٟه ، فس ا ٝ فيُضنظ عًكٛ تٙفعكز   ى ٟ ك ِ 

( َككّ سٜ٘ فيُٗككّ فيلككلٟه 27( َككّ فيلككٟ ريه ٘  0( ٘  

 ( َّ فيهٙفرص فيع ًَه فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .3٘  

 . يركس انقرَح :5

زٌ ٖكشف ٞكش َضنظ فيكضْه ؾٝ اٝ فيؿكضر٘ع ، ٘ٞذك      

فيُضنظ فيعزٞز َّ فالاٟ   فيؼهٟٓه ٖ٘ٝ   َضنظ فيُزٞٓكه ، 

فيؼكككككجٌ ، فيٓلكككككٟض ، فيٟٓٗكككككضفا ، َظٞضعكككككه ، فيٓعكككككٍٟ ( 

٘فيُؼككتكضفا   فيلكك ٟا ، فيؼككٙٞة ، فيٗٙٞككزٜ ، فيل ْككه ، 

( ْؼكككُه 70342ُٖككك ِٞٙ ، فيلكككزح( ، ٞذكككزٌ َككك  ٞكككك ص   
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( َككّ 0%( ، فس اوككٝ َضنككظ فيكضْككه ؤككـ  07,5ؤٓؼكك ه    

( َكككّ س٘ َكككّ 23( ٘  7  ٘ؤًكككع عكككزر فيلكككٟ ريه  فالى ككك 

 فيهٙفرص فيع ًَه ؾٝ فيُضنظ الػُٟ  فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .  

 . يركس َهر انثاشا 6

ٞلتككى َضنككظ ْٗككض في  ؿكك  َه ْٟكك  اككٝ   فيٟٓٗككضفا     

فيـضقٟه( تكزٌ دزَ تٗ  يؼكه ِ فيعزٞكز َكّ فالاٟك   فيؼكهٟٓه 

، ؤٟكككت ٘فيُؼكككتكضفا فيضٞؿٟكككه ٖ٘كككٝ   َظٞضعكككه ، فيؼككك رح 

ؿًَٙٝ ، فيعض  ، ؤٟكت عهك   ، ؤٟكت ػكعٟز ، فيعٙعك ِ ، 

( ْؼككُه ٘ؤٓؼكك ه 20222ْٗككض فيعككظ ، فيهع ؤٓككه ( فس ٞذككزٌ  

%(  ، نُكك  ٘فاتككٙٚ فيُضنككظ عًككٛ ى ٟككة ٘فاككز ٘ 5,3 

( َكّ 4( َّ فيُٗكّ فيلكلٟه ٘  22( َّ فيلٟ ريه ٘  7 

 فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .

 . يركس انشهُذ ػثذ انسهرج انثؼاج7

تككٙط  فيُضنككظ ؾككٝ اككٝ فيٓعككٍٟ ٘ٞذككزٌ فيعزٞككز َككّ      

فالاٟكككككك   فيؼككككككهٟٓه ٖ٘ككككككٝ   فيٓعككككككٍٟ ، ر٘ص فيوكككككك  ى ،  

( ْؼكككُه ٘ؤٓؼككك ه   5722فيلؼكككٟٟٓ ا( ٘ٞذكككزٌ فيُضنكككظ   

( َككّ فالى كك   ٘ؤًككع فيهكك رص 0%( ، ٘ٞوككٍ  فيُضنككظ  3,0

ا ٍَٓٗ  24فيللٝ   ( َّ 22( َّ فيلٟ ريه ٘  0( َٓتؼ  

( َككّ فيُٓتؼكك ّٟ َككّ 0وككٟه ٘   فيُٗككّ فيلككلٟه ٘فيتُضٞ

 فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيللٟه  .

 . يركس انظىَهح 8

ٞٙعككز  َضنككظ فيلككًٙٞا ؾككٝ اككٝ فيلككًٙٞا هككُّ      

فيجظ  فيجٓكٙؤٝ   فيـكضؽ( ، فس ٞذكزٌ ٖكشف فيُضنكظ فيعزٞكز 

َّ فالاٟ   ٖ٘ٝ  فيلًٙٞا ، فيجُعٟ ا ، فيهكضٍٞ ٘فيلك   

 ه ( ْؼككككُه ٘ؤٓؼكككك5022ْ كككككض ، فيلُككككزفٜ٘ ( ؤٙفقككككش  

( َكككّ 0%( ، فس فاتكككٙٚ فيُضنكككظ عًكككٛ ى ٟ ككك ِ ٘  3,0 

( َكّ فيهكٙفرص 3( َّ فيُٗكّ فيلكلٟه ٘  22فيلٟ ريه ٘  

 فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .

 (4خذول )

انتىزَغ انًكاٍَ نًراكس انرػاَح انظحُح األونُح 

 وػذد انكادر انظحٍ

 4243تحسة االحُاء انسكُُح فٍ يذَُح انقرَح نؼاو 

انًركس 

انظعععح

ٌ 

انحعععععٍ 

نسععععكُا

ٌ 

ػععععذد 

االط

 تاء

ػعععععععذد 

انظُاد

 نح

ػذد روٌ 

انًهعععععععععٍ 

انظععععحُح 

وانتًععععععرَ

 ضُح

ػععععععععذد 

انكععععىاد

ر 

االدار

َعععععععععععععح 

وانخذي

 َح

فيٟٓٗككضف

ا 

فيـكككُ ي

 ٞه

فيٟٓٗككضف

ا 

فيـكككُ ي

 ٞه

2 0 20 5 

 فيجُعه
فيوكككك  

 ى
0 0 27 3 

 فيكضْه
فيؿككضر٘

 ع
0 7 23 3 

ْٗككككككككض 

 في  ؿ 

فيٟٓٗككضف

ا 

فيـككككضق

 ٞه

2 7 22 4 

فيـككٟٗز 

ع ككككككككز 

فيظٖكككض

ح 

 في ع  

 0 22 0 0 ٍٟفيٓع

فيلككككٙ

 ًٞا

فيلككككٙ

 ًٞا
0 0 22 3 

ؿكككككًٗه 

فيُكككٙا

ٜ 

فيُكككٙا

ٜ 
0 0 27 0 
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ؿكككككًٗه 

 فيلؼّ

ؿكككككًٗه 

 فيلؼّ
2 0 5 3 

فيـككككككض

 ؽ

فيجًعككه 

فيػكككضؤٟ

 ح

7 0 23 22 

 30 222 02 23 فيُجُٙ  

فيُلزص: عُٗٙصٞه فيعضفـ ، ٘طفصح فيلله ، رفةكضح   

كله في لضح ، قطك   فيكضْكه يًضع ٞكه فيلكلٟه فال٘يٟكه ، 

 .0202فالال   ، ؤٟ ْ ا غٟض َٓـٙصح ، ؿع ه 

 (5خذول )

انتىزَغ انًكاٍَ نًراكس انرػاَح انظحُح األونُح 

وػذد انسكاٌ انًخذويٍُ تحسة االحُاء انسكُُح 

 4243فٍ يذَُح انقرَح نؼاو 

انًركععععس 

 انظحٍ

انحعععععععععٍ 

 انسكٍُ

 

االحُعععععععاء 

 انًخذويح

ػععععععععععععععععذد 

انسعععععععععكاٌ 

انًخععععذويُ

 ٌ 

% 

فيٟٓٗكككككضف

ا  

 فيـُ يٟه

فيٟٓٗككككككضف

ا 

 فيـُ يٟه

قضٞكككككككككككككه 

فيٟٓٗكككضفا 

فيـُ يٟه ، 

قضٞكككككككككككككه 

َكككككككٙطح ، 

قضٞكككككككككككككه 

فيذككككككٟي ، 

قضٞه ٖٙص 

 فيؼعز

22022 3,0 

 فيو  ى فيجُعه

اكككككككككككككككٝ 

فيوكك  ى ، 

اكككككككككككككككٝ 

فيـككٗزف  ، 

02722 
27,

5 

اكككككككككككككككٝ 

فيعؼككهضٜ 

، فيط قه ، 

 فيذٟي

 فيكضْه
فيؿككككككضر٘

 ع

َضنككككككككككظ 

فيُزٞٓككككه ، 

فيؼكككككجٌ ، 

فيٓلككٟض ، 

فيٟٓٗكككضفا 

 ،

َظٞضعككككه 

، فيٓعكككٍٟ ، 

فيلكك ٟا ، 

،  فيؼككٙٞة

فيٗٙٞكككككزٜ 

، فيل ْه ، 

ُٖكك ِٞٙ ، 

 فيلزح 

70342 07,5 

ْٗككككككككككككض 

 في  ؿ 

فيٟٓٗككككككضف

ا 

 فيـضقٟه

فيؼكككككك رح ، 

ؤٟكككككككككككككككت 

ؿكككًَٙٝ ، 

اكككككككككككككككٝ 

فيعككككض  ، 

َظٞضعككككه 

، ؤٟككككككككككت 

عهككككك   ، 

ؤٟت ػعٟز 

 ،

فيعٙعكككك ِ 

، ؤٟككككككككككت 

20222 5,3 
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َككككٙطفِ ،  

فيـػ ْ ه ، 

ْٗككض فيعككظ 

 ، فيهع ؤٓه 

فيـككككككٟٗز 

ع ككككككككككككز 

فيظٖككككضح 

 في ع  

 فيٓعٍٟ

فيٓعكككككككٍٟ ، 

ر٘ص 

ي ، فيوككػ

فيلؼكككككٟٟٓ 

 ا

5722 3,0 

فيلككككًٙٞ

  

فيلكككككًٙٞ

  

فيلكككًٙٞا 

 ،

فيجُعٟ ا 

، فيلككًٟا 

، فيهكككككضٍٞ 

٘فيلككككككك   

ْ كككككككض ، 

 فيلُزفٜ٘

5022 3,0 

ؿكككككككككًٗه 

 فيُٙاٝ
 فيُٙاٝ

ؿككككككككككككًٗه 

فيُٙاٝ ، 

ؿككككككككككككًٗه 

فيلؼككككّ ، 

فيُع صهككك

ح فيـككضقٟه 

 ،

فيُع صهككك

ح فيػضؤٟكككه 

، َٟكككك   ، 

 فيلوض

22333 3,0 

ؿكككككككككًٗه 

 فيلؼّ

ؿكككككككككًٗه 

 فيلؼّ

ؿككككككككككككًٗه 

فيلؼككككّ ، 
22077 3,4 

٘فؾٝ  ؤٟت

، ؤٟككككككككككت 

 ؿ ٜ٘

 فيـضؽ
فيجًعككككككه 

 فيػضؤٟه

فيجًعكككككككككه 

فيػضؤٟكككه ، 

فيجًعكككككككككه 

فيـككضقٟه ، 

فيـ ّٖٟ ، 

فيهكككككككككضٍٞ 

٘فيلككككككك   

 ْ كض

00034 23,7 

 انًدًىع 
36748

2 

32

2% 

 فيُلزص : فيزصفػه فيُٟزفْٟه.

 . يركس شههح انًىحٍ  4

ٞكككش فيُضنككظ َه ْٟكك  ؾككٝ اككٝ فيُككٙاٝ ٖ٘ككٙ َككّ        

فيتككٝ ؿككٟزا ؤعككز فيتػٟككض فيؼٟ ػككٝ يعكك ٌ فيُضفنككظ فيلككلٟه 

، يذزَككه ػككه ِ اككٝ فيُككٙاٝ ، ؾوككج عككّ دزَككه  0227

ػككه ِ فالاٟكك   فيُجكك ٘صح ٖ٘ككٝ   ؿككًٗه فيلؼككّ ، َٟكك   ، 

فيلوض( ؾوج عّ دزَه فيُؼتكضفا فيضٞؿٟكه فيُجك ٘صح   

 22333فيُع صهه فيـضقٟه ، فيُع صهه فيػضؤٟه ( ٞذكزٌ 

ّ فالى    ، ٘ؤًع ( 0َ% ، هٍ فيُضنظ  3,0ْؼُه ؤٙفقش 

( َكّ سٜ٘ فيُٗكّ فيلكلٟه ٘   27( ٘  0عزر فيلكٟ ريه  

 ( َّ فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيتُضٞوٟه  فيع ًَه ؾٝ فيُضنظ.  0

 . يركس شههح انحس9ٍ

ٞكككش فيُضنككظ ؾككٝ اككٝ فيـككًٗه ٘ٞذككزٌ فيعزٞككز َككّ       

ػككه ِ فالاٟكك   فيُجكك ٘صح يككٕ ٖ٘ككٝ   ؿككًٗه فيلؼككّ ، ؤٟككت 

( ْؼككُه ٘ؤٓؼكك ه  22077ش   ٘فؾككٝ ، ؤٟككت ؿكك ٜ٘ ( ؤٙفقكك

( َكككّ 0% ، هكككٍ فيُضنكككظ عًكككٛ ى ٟكككة ٘فاكككز ٘  3,4
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( َكككّ 3( َكككّ سٜ٘ فيُٗكككّ فيلكككلٟه ٘  23فيلكككٟ ريه ٘  

 فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيتُضٞوٟه .

 . يركس انشرش8

ٞككككش فيُضنكككظ ؾكككٝ اكككٝ فيجًعكككه فيػضؤٟكككه ، ٞذكككزٌ      

فيُضنككظ فالاٟكك   فيُجكك ٘صح يلككٝ فيجًعككه ٖ٘ككٝ   فيجًعككه 

يجًعكككه فيـكككضقٟه ، فيـككك ّٖٟ ، فيهكككضٍٞ ٘فيلككك   فيػضؤٟكككه ، ف

% ( ، 23,7( ْؼكككُه ٘ؤٓؼككك ه   00034ْ ككككض ؤٙفقكككش   

( َككّ فيلككٟ ريه ٘ 0( فى كك   ٘  7فاتككٙٚ فيُضنككظ عًككٛ  

( َككّ فيهككٙفرص فالرفصٞككه 22( َككّ فيُٗككّ فيلككلٟه ٘  23 

 ٘فيذزَٟه .

 انؼُاداخ انشؼثُح  .5

فدشا فيجٗ ا فيُعٟٓه عًٛ ع تكٗك  تٙطٞكش فيُ ػؼك ا 

لكككلٟه ؾكككٝ فيُزٞٓكككه يتككككزٍٞ دكككزَ تٗ  فيعجعٟكككه يؼكككه ِ في

فالاٟككك   فيؼكككهٟٓه فيتكككٝ تتكككٙط  ؾٟٗككك  تًكككم فيعٟككك رفا َ٘ككك  

ٞج ٘صٖكككك  َككككّ فاٟكككك   فدككككضٚ ، فس فِ فيعٟكككك رفا فيط ٟككككه 

ا َّ ف٘عٕ فيُ ػؼ ا فيلكلٟه ؾٗكٝ تـك صل  فيـع ٟه ٘عٗ 

فيُ ػؼكك ا فالدككضٚ  فيُؼتـككؿٟ ا ٘فيُضفنككظ فيلككلٟه ( 

يًؼككه ِ ٘تككٙؾٟض فيعككج  ؤ ػككع ص  ؤتكككزٍٞ فيذككزَ ا فيلككلٟه

صَظٞكككه فيتكككٝ ف٘عكككزتٗ  فيز٘يكككه ؤٗكككزؼ فػكككٓ ر فيُ ػؼككك ا 

فيلكككلٟه فالدكككضٚ ٘تكككٙؾٟض دكككزَ ا ككككلٟه يًؼكككه ِ ؤُككك  

 Al- 1989,85, )ٞتج ٌ ٘فَه ْٟ تٍٗ فالقتل رٞه 

Ajili). 

فاتٙا َزٞٓه فيكضْه عًكٛ عٟك رح ؿكع ٟه ٘فاكزح تككش     

ا ؾكككٝ اكككٝ فيؿكككضر٘ع عكككز٘و   ٌ دكككزَ تٗ  ( ، تككككز0َه ْٟككك 

يؼكككه ِ فيُزٞٓكككه ٘فقًُٟٗككك  فيُجككك ٘ص رِ٘ تلكككٟٓؽ فيضقعكككه 

فيجػضفؾٟه يٗ  ، يشيم تضتؿكش فعكزفر فيُكضفععّٟ َك صْكه َكش 

فعزفر فيُضفععّٟ فيٛ فيُضفنظ فيللٟه فال٘يٟه ؾكٝ فيُزٞٓكه 

٘فقًُٟٗككك  فيُجككك ٘ص ، فس تككككزٌ دكككزَ تٗ  فيعجعٟكككه ٘صع ٞكككه 

  ، فالَكككضفم فيُظَٓكككه َٓٗككك  فيوكككػي ٘فيؼكككهضٜ ٘غٟضٖككك

( َككّ سٜ٘ فيُٗكككّ 4( فى كك   ٘ 0فاتككٙا فيعٟكك رح عًكككٛ  

 ( َّ فيهٙفرص فالرفصٞه ٘فيذزَٟه .  0فيللٟه ٘  

 (6خذول  ) 

انتىزَععغ انًكععاٍَ نهؼُععاداخ انطثُععح انشععؼثُح تحسععة  

 4243االحُاء انسكُُح فٍ يذَُح انقرَح نؼاو 
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 فيُلزص/ عُى في  اث ِ فعتُ رفا عًٛ:  

عُٗٙصٞككككه فيعككككضفـ ، ٘طفصح فيلككككله ، رفةككككضح كككككله -

في لضح ، قؼٍ فيلله فيع َه ، رفةضح فيعٟ رفا فيط ٟه فيـكع ٟه 

 .0202ؾٝ في لضح ، ؤٟ ْ ا غٟض َٓـٙصح ، 

 انًدًؼاخ انطثُح انتؼاوَُح.  6

تعكككز فيُجُعككك ا فيط ٟكككه فيتع ْٟ٘كككه فيٙعكككٕ فالدكككض       

يًتؼكككٟٗجا فيلكككلٟه فيتكككٝ تككككزٌ يًؼكككه ِ ؤُككك  ٞكككتجةٍ َكككش 

ا َككككّ  فَه ْٟكككك تٍٗ فالقتلكككك رٞه فس فككككك لت عككككظ فا َُٗكككك 

فيُ ػؼ ا فيللٟه فيتٝ ٘طعت ؾٝ فيُزِ فيعضفقٟكه ْٗ ٞكه 

َهًُكه يًذزَكه  فيتؼعٟٓ ا َّ فيكضِ فيعـضّٞ ، ؤ عت  صٖك 

ا فيٛ عٓة َش  فيللٟه فالدضٚ ، َ٘ش سيم ؾٗٝ تعُى عٓ  

فيُضفنظ فيللٟه َّ عٗه ، ٘يؼز فيٓكق فيٓؼ ٝ ٘تذؿٟكؽ 

فيوػي عّ فيُ ػؼك ا فيلكلٟه فالدكضٚ َكّ عٗكه ث ْٟكه  

، يككشيم ؾكك ِ فػككع ص فيؿلككق يًُضهككٛ تٓ ػككة َككش عُٟككش 

فيؿئ ا فيُجتُش ٖ٘ٝ ٘ػكًٟه يتذؿٟكؽ عكّ ن ٖكى فيُكٙفىّ 

  يكككشٜ٘ فيكككزدى فيُلكككز٘ر ، فس تتكككٙؾض ؾٟٗككك  فى ككك   الػكككُٟ

فدتل ف فى    في  ىٟٓه ٘فيٓؼ ةٟه ٘فى    فالػٓ ِ ٘ؤكٟكه 

فالدتل ككك ا فالدككضٚ ، ؾوككجا عككّ تككٙفؾض فيُذت ككضفا 

فاتككٙا َزٞٓككه فيكضْككه  فس  فيذ كككه ؤكك يتلًٟجا فيُضهككٟه 
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( َٓتؼك ّٟ َكّ 0عًٛ َجُكش ى كٝ ٘فاكز ٞوكٍ ى ٟ ك ِ ٘ 

 ًه ؾٝ فيُجُش فيط ٝ.فيهٙفرص فيللٟه فيع َ

 

 

 انؼُاداخ انطثُح انخاطح   .7

تعككككز فيعٟكككك رفا فيذ كككككه فاككككز فالَكككك نّ فيُهًُككككه     

يًُ ػؼ ا فيللٟه فالدضٚ ، ٘يكٟغ ٖكشف ؾلؼكة ؤكى تعكز 

ا ؾككٝ تكككزٍٞ فيذككزَ ا فيعجعٟككه يؼككه ِ فيُزٞٓككه  ا فػ ػككٟ  صنٓك 

٘فقًُٟٗ  فيُج ٘ص، تٙطعكت فيعٟك رفا فيط ٟكه فيذ ككه ؾكٝ 

ػكككُٟ  ؾكككٝ فيُٓطككككه فيتج صٞكككه فيُضنظٞكككه َزٞٓكككه فيكضْكككه ال

٘ؤكككك يكض  َككككّ فيـككككٙفص  فيضةٟؼككككه ٘فالػككككٙفـ ٘فيُلكككك و 

ؾُٓٗك  َك  فيتج صٞه ، نُ  ؾٝ فاٟ   ؿي فيعض  ٘فيؿكضر٘ع 

تجُعككت ؾككٝ  َكك نّ َلككزرح ؾككٝ َضنككظ فيُزٞٓككه عًككٛ ؿككهى 

( ؾككٝ  غٟككض َٓككت ٍ تجُعكك ا َتت يٟككه ، ٘ دككضٚ َٓتـككضح  

ـش فػكككـتعُ الا فيـكككٙفص  فيع َكككه ٘فيؿضعٟكككـه َ٘تزفدًكككه َككك

( عٟك رح 32، فس ؤًكع عكزرٖ    ف صم ف دضٚ ؾكٝ فيُزٞٓكه

ى ٟككككه د كككككه ، ُٞكككك صع ؾٟٗكككك  فالى كككك   فدتل ككككك تٍٗ 

فيُذتًؿككه ، ؾوككج عككّ سيككم تتككٙط  فيككٛ ع ْككة فيعٟكك رفا 

فيط ٟككه فيذ كككه فيعزٞككز َككّ فيلككٟزيٟ ا فيتككٝ ٞ ًككع عككزرٖ  

 ( كٟزيٟه .77 

 انًختثراخ انظحُح انخاطح   .8

ُذت ككضفا فيلككلٟه ؤكك عضف  فيؿلٙككك ا تؼككٍٗ في      

فيُذت ضٞكككه يعٟٓككك ا فيكككزٌ فيُذتًؿكككه ، ؾوكككج عكككّ فعكككضف  

فيتل يٟككى يجُٟكككش فالَكككضفم فيتكككٝ تلكككٟة فيؼكككه ِ ْتٟجكككه 

يً ككككض٘ؼ في ٟئٟككككه ٘فيُجتُعٟككككه ٘في ـككككضٞه فيُذتًؿككككه ، فس 

تٙطعت فيُذت ضفا ؾٝ فيُٓطكه فيتج صٞه فيُضنظٞكه ٘سيكم 

فاتٟ عك ا فيُضهكٛ ؤ يكض  َكّ فيعٟك رفا فيذ ككه يتً ٟكه 

َككّ فيؿلٙككك ا فيُذت ضٞككه ؤعككز ػككلة عٟٓكك ا فيككزٌ َككّ 

فيُضهكككٛ ٘ؤ يتككك يٝ تـذٟلكككٍٗ ٘عجعٗكككٍ ، يكككشيم تعكككز 

فيُذت ضفا فيللٟه َهُى فػ ػٝ يًعٟ رفا فيط ٟكه ٘غ ي ك  

َكك  تهككِٙ ؤكك يكض  َٓٗكك  ٖ٘ككٝ ٘ؤ يُك ؤككى تككٙؾض فيجٙفْككة 

فيللٟه فيجطَكه فيتكٝ عجكظا عٓٗك  فيُ ػؼك ا فيلكلٟه 

عّ تً ٟتٗ  ْتٟجه يً ض٘ؼ فالقتلك رٞه ٘فالَٟٓكه فيلهَٟٙه 

ا ،  فيتٝ ُٞض ؤٗك  فيعكضفـ عَُٙك  َ٘ٓطككه في لكب دلٙكك 

ؤلككٙصح ع َككه ٞضفعككش ٖككشٔ فيعٟكك رفا فيلكك الا فيُضهككٟه 

فيك رَككه َككّ َذتًككؽ فاٟكك   فيُزٞٓككه َ٘ككّ فيُككزِ فقًُٟٗكك  

فيُج ٘ص يًللٙو عًٛ فيذزَه فيلكلٟه فيُطًٙؤكه ، ٘ؾكٝ 

( 20 ككضفا فيلككلٟه ؾككٝ فيُزٞٓككه  فيلكٟكككه ؤًككع عككزر فيُذت

( َلككجا يككظصـ 24َذت ككضفا  ٘عٟكك رح يألؿككعه ٘فيؼككْٙ ص، ٘ 

فالؤض ٘فيتزفٜ٘
 
 . 

ا  انؼىايم انتٍ حعذدخ انتىزَعغ انًكعاٍَ نهخعذياخ  -ثاَُا

 انظحُح 

 انحدى انسكاٍَ: .3

فِ رصفػكككه فيلضنكككه فيط ٟعٟكككه يؼكككه ِ فٜ َٓطكككككه     

ٞتطًككككة فيتعككككضؼ عًككككٛ َعككككزالا عٓ كككككضٖ  فيٙالرفا 

يٙؾٟ ا( ، ٖ٘ٝ فيعًُٟ ا فيلٟٙٞه ، ٘فِ فيظٞك رح فيٓ تجكه ٘ف

عُٓٗكك  ال ٞؿتككضم فِ تهككِٙ طٞكك رح ؾعًٟككه ؤُكككزفص َكك  ٖككٝ 

تػٟككض ى ٟعككٝ َ٘كك  ٞٓككتج َككّ طٞكك رح ف٘ ْكلكك ِ ؾككٝ فيلجككٍ 

  . (84   3894انخفاف   ) فيؼه ْٝ

( فِ عكككزر ػكككه ِ َزٞٓكككه 0ٞتوكككا َكككّ فيجكككز٘و       

ؿككك   ؤلؼكككة فيكضْكككه ؾكككٝ تشؤكككش  َككك  ؤكككّٟ فْذؿككك م ٘فصت

فيعٙفَى في ـضٞه فيتٝ فػكُٗت ؤكشيم ، فس ؤًكع عكزر فيؼكه ِ 

( ْؼككُه ، فْذؿككن 03422ؤٙفقككش    2533فيُزٞٓككه يعكك ٌ 

-، ؤُعزو ُْكٙ ػكٜٓٙ   2543( ْؼُه يع ٌ 02732فيٛ  

%( ، ٘ٞعكككظٚ سيكككم فيكككٛ ظكككض٘ؼ فيلكككض  فيعضفقٟكككه 0,3

فالٞضفْٟكه  ٘ع َكى قكض  َزٞٓكه فيكضْكه َكّ فٞكضفِ ٘ؤ يتك يٝ 

عًككٛ ٖجكككضح ػكككه ْٗ  فيككٛ فقوكككٟه َل ؾ كككه  فْعهككغ سيكككم

في لككضح ف٘ فيككٛ فيُل ؾ كك ا فالدككضٚ يػككضم فيللككٙو 

عًككٛ فالَكك ِ ، ٘ؤعككز فْتٗكك   فيلككض  فيثُكك ِ ػككٓٙفا ٘ؾككز 

ػه ِ فيُزٞٓه فيٛ َلى ػه ٍْٗ ؤـهى تزصٞجٝ ٖ٘شف ٞؿؼكض 

( ْؼكُه ؤُعكزو ُْكٙ 07700فصتؿ   عكزر فيؼكه ِ يٟلكى  

( 220573َ٘ككّ ثككٍ فيككٛ   2553%( يعكك ٌ 0,0ػككٜٓٙ  
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%( ٘ؤعكز فيتػٟكض فيؼٟ ػكٝ 0,0ْؼُه ؤُعكزو ُْكٙ ػكٜٓٙ  

فطرفر عككزر ػككه ِ فيُزٞٓككه ؤـككهى ن ٟككض ْتٟجككه  0227يعكك ٌ 

فيككٛ ا يككه فيتلؼككّ فالقتلكك رٜ ٘ا يككه فالْتعكك ؽ يًؼككه ِ 

ٖ٘شف ٞؿؼض طٞ رح عزرٞكه اؼكة فالػكك ى ا فيؼكه ْٟه يعك ٌ 

 ( ْؼُه.270205ؤٙفقش    0202

 

 (7اندذول)

 وانًُععى انسععكاٍَ فععٍ يذَُععح انقرَععح نهًععذجػععذد انسععكاٌ ويؼععذل 

(3844 -4243) 

انًعععععععععذج       

 انسيُُح

 يدًىع انسكاٌ
انفععرق تععٍُ 

 انتؼذادٍَ 

يؼعععذل 

 انًُى
انتؼععذاد 

 االول

انتؼعععذاد 

 انثاٍَ

3844- 

3894    

0342

2 

0273

2 
3002 

- 

0,3 

3894- 

3884 

7027

3 

0770

0 
02024 0,0 

3884 - 

4228       

  

0770

0 

2205

73 
05050 0,0 

4228- 

4243   

2225

35 

2702

05 
02232 2,0 

 فيُلزص: في  اث ِ ؤ العتُ ر عًٛ :  

فيجُٗٙصٞه فيعضفقٟه ، ٘طفصح فيتذطكٟي ، فيجٗك ط  -

 2533فيُضنظٜ يإلال   ، ْت ةج فيتعزفر فيع ٌ يًؼه ِ  

عُٗٙصٞككككه فيعككككضفـ ، ٖٟكككك ح فيتذطككككٟي، فيجٗكككك ط  -

 ِ يؼكككٓه فيُضنككظٜ يإلالكك  ، ْتكك ةج فيتعككزفر فيعكك ٌ يًؼككه

2553. 

عُٗٙصٞكككه فيعكككضفـ ، ٘طفصح فيتذطكككٟي ، فيجٗككك ط  -

فيُضنكككظٜ يإلالككك   فيؼكككه ْٝ  ْتككك ةج فيللكككض ٘فيتكككضقٍٟ 

 (0225فيؼه ْٝ يع ٌ 

عُٗٙصٞكككه فيعكككضفـ ، ٘طفصح فيتذطكككٟي ، فيجٗككك ط  -

فيُضنظٜ يإلال   فيؼه ْٝ ، فالػك ى ا فيؼه ْٟه يُزٞٓه 

 0202فيكضْه يع ٌ 

 انؼايم انتخطُطٍ: .4

 َككى فيتذطٟطككٝ َككّ فيعٙفَككى فيُُٗككه فيتككٝ ٞعككز فيع    

تعتُككز عًٟٗكك  فالعٗككظح فيُعٟٓككه ؤتطككٙٞض فيذككزَ ا فيلككلٟه 

ؤعز ٘هكش فيذطكي فيُؼكتك ًٟه يٗك  ، ٘فيجكزٞض سنكضٔ ٞٓ ػكٝ 

فِ ٞللككى تطكك ؤف ؤككّٟ فيتذطككٟي َ٘ضفاككى فيتٓؿٟككش هككُّ 

ف٘ق ا َلزرح فيذطي فيُٙهٙعه َّ ٘طفصح فيتذطٟي ؾكٝ 

يذطي ؤ يُزح فيُلزرح ػكٙؼ في ًز . ٘يهّ عزٌ تط ٟف ٖشٔ ف

ٞذًكككف َـكككهجا ْتٟجكككه يتكككضفنٍ فيُـككك صٞش غٟكككض فيُٓجكككظح 

٘عكككزٌ تٓؿٟكككشٖ  َُككك  ٞكككٓعهغ ػكككً   عًكككٛ تككككزٍٞ فيذزَكككه 

فيُذلله يؼه ِ فالاٟ   فيؼكهٟٓه ؾكٝ فيُكزِ ، ٘ؤ عت ك ص 

َزٞٓككه فيكضْككه فيُضنككظ فالرفصٜ يكوكك   فيكضْككه ؾكككز ٘طعككت 

ؿٛ عك ٌ ؾٟٗ  فيُ ػؼ ا فيللٟه ٘فيتٝ فاتٙا عًٛ َؼتـ

( َضفنظ يًضع ٞه فيللٟه فال٘يٟكه ٘عٟك رح ى ٟكه 5٘فاز ٘ 

ؿع ٟه ٘فازح ، ؾوجا عّ فيعٟك رفا فيذ ككه ٘فيلكٟزيٟ ا 

٘فيُذت ككضفا فيتككٝ يككٍ تتككٙط  ؤـككهى ٞتٙفؾككف َككش فيلجككٍ 

 فيؼه ْٝ يجُٟش فالاٟ   يُزٞٓه فيكضْه. 

 2530يعك ٌ  230َُ٘  الؿكم ؾٟكٕ فِ قك ِْٙ صقكٍ      

ٞ ا ُٞككٓا فيُ ػؼكك ا في ًزٞككه كككجاٟه فيُعككز سرفصح في ًككز

٘هش دطكه فعتُ عٟكه فقتلك رٞه عُضفْٟكه دزَٟكه يًُزٞٓكه 

فيتككككٝ تُثًٗكككك  ، فال فِ فيُجاككككع فِ فغًككككة فيُذططكككك ا 

فالػ ػككٟه تكككٌٙ ؤٙهككعٗ  فيٟٗئكك ا فيتذطٟطٟككه فيُضنظٞككه ، 

٘فِ في ًككزٞ ا تكككٌٙ ؤتٓؿٟككش ٖككشٔ فيتلكك ٍَٟ . فٜ فيُ ػؼكك ا 

ٟككه ٘فُْكك  ٖككٝ فػتـكك صٞه في ًزٞككه يككٟغ يٗكك  ػككًط ا تذطٟط

تٓؿٟشٞككككككككه ؾوكككككككككجا عكككككككككّ َٗ َٗكككككككك  رفدكككككككككى اكككككككككز٘ر 

٘ؤ يت يٝ يٍ ْجكز فِ  ( Shadidi-Al 2008,145,)في ًزٞه
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يًع َككككى فيتذطٟطككككٝ ر٘صفا ن ٟككككضفا ؾككككٝ تٙطٞككككش فيذككككزَ ا 

 .فيللٟه ؾٝ فيُزِ 

 

 انؼايم االختًاػٍ: .5

ا َّ اٟ ح فيؼه ِ      ٞعز فيع َى فالعتُ عٝ عظ فا َُٗ 

ُ  ع َكككى فيٗجكككضح ٘ف٠ثككك ص فيؼكككً ٟه ؾكككٝ فيُكككزِ ، ٘الػكككٟ

فيُتضت كككه عًكككٛ سيكككم ٖكككٙ ٘عكككٙر فيٗجكككضح فيزفدًٟكككه ؤكككّٟ 

فيُل ؾ  ا ٘اتكٛ رفدكى فيُل ؾ كه فيٙفاكزح ، الػكُٟ  َكّ 

فالقوٟه ٘فيٓٙفاٝ فيٛ فيُضنظ فيلوكضٜ ، َ٘كّ فيكوك   

فيٛ فيُضفنظ فيلوضٞه فيضةٟؼكه ؾكٝ فيُل ؾ كه ، فس فِ قًكه 

فيعٙفَكى فيُلؿكظح فيذزَ ا ٘عزٌ تكٙؾض ؾكضف فيعُكى َكّ 

يٗجضح فيؼه ِ فيٛ فيُل ؾ  ا فالنثض قزصح عًٛ تٙؾض ٖشٔ 

فيذزَ ا فيتٝ تتُٟظ ؤكٙؾضٔ فيذكزَ ا فالعتُ عٟكه ، ؾوكجا 

عّ فيٓـ ى ا فالقتل رٞه ٖشف َّ ع ْة َّ٘ ع ْكة  دكض 

ا  ؾكك ِ فطرٞككك ر فيُٗككك عضّٞ فيككٛ فيُل ؾ ككك ا فالنثكككض ْـككك ى 

ا ػكٙؼ ٞك رٜ فيكٛ اكز٘خ فالدتٓ قك ا  ؾكٝ ؤعكن فقتل رٞ 

 فيذزَ ا ٘فيشٜ ٞ رٜ فيٛ تضرٜ َؼتٙٞ تٗ  .

تؼككتٓز في ٟٓككه فالعتُ عٟككه يؼككه ِ َزٞٓككه فيكضْككه فيككٛ     

 ػكك ع ق ًككٝ  عـكك ةضٜ( ، فس تكؼككٍ فيضقعككه فيجػضفؾٟككه فيككٛ 

عزح فقؼ ٌ تؼهٓٗ  فيعـ ةض فيت يٟه  ؤٓكٝ َ يكم ، َظٞضعكه ، 

فيجٙفؤض ، فيُٟ   ، فيٓلٟض ، فيؼعز ، فيؼٙٞة ، فيـكضؽ ، 

 Al- 2002,93,)يـككككػ ْ ه ، في ٙؤذٟككككت ، فيهع ؤٓككككه (ف

Attiyah)  ٔ٘غٟضٍٖ َكّ فيعـك ةض فيتكٝ فػكتكضا ؾكٝ ٖكش

فيُٓ ىف َٓش َزر طَٟٓه قزُٞه ٘فيشٜ ٞتعًف ؤت صٞخ فيُزٞٓكه 

ا  ٘تطٙصٖ  فيت صٞذٝ ، فس ع   تٙطٞش ػه ِ فيُزٞٓكه َتٙفؾكك 

ٌٙ ؤـكهى َش فيُٓ ىف فيتٝ تؼهٓٗ  تًم فيعـك ةض، ٘فيتكٝ تكك

٘اككزفا َتُ ػككهه ، ٖ٘ككشف ٞؿؼككض ت كك ّٞ فيتٙطٞككش فيؼككه ْٝ 

 يعٌُٙ فاٟ   فيُزٞٓه ٘طٞ رح ا ع تٍٗ يًذزَ ا فيللٟه .

 انؼايم االقتظادٌ: .6

فيُزِ َضفنظ َُٗه يُُ صػكه فالْـكطه فالقتلك رٞه     

٘فالعتُ عٟككككه فيُذتًؿككككه ، ٘ؤُكككك  فِ َزٞٓككككه فيكضْككككه تُثككككى 

فيكشٜ رع ٖك  فيكٛ فِ  فيُضنظ فسرفصٜ يكو   فيكضْه فالَكض

تلتوّ عُٟش فيُ ػؼ ا فيتج صٞكه الػكُٟ  تجك صح فيجًُكه 

َٓٗككك  ؾوكككج عكككّ فيُ ػؼككك ا تجككك صح فيُؿكككضر ، ٘نكككشيم 

فاتجيٗككك  عُٟكككش فيُ ػؼككك ا فالرفصٞكككه ٘ؤ يتككك يٝ ؿكككجعت 

فيُزٞٓكككه عًكككٛ فق ككك و فيُٗككك عضّٞ َكككّ فيُٓككك ىف فيكضٞ كككه 

٘فقًُٟٗ  يًؼهّ ؾٟٗ  ٖشف َّ عٗه ، َّ٘ عٗه فدضٚ فػٍٗ 

ضنظ فيُ ػؼك ا فالرفصٞكه ؾكٝ فْذكضفى فيعزٞكز َكّ ػكه ِ ت

فيُزٞٓككه ؤ يعُككى ؾٟٗكك  ، فالَككض فيككشٜ فْعهككغ عًككٛ فصتؿكك   

َؼتٙٞ ا َكزدٙالتٍٗ فيُ رٞكه ْ٘تٟجكه يكشيم تظفٞكز فيوكػي 

عًككٛ فيذككزَ ا فيلككلٟه الػككُٟ  َؼتـككؿٛ فيكضْككه ٘ؤكٟككه 

فيُ ػؼكك ا فيلككلٟه فالدككضٚ َُكك  ٞعطٟٓكك  َ ؿككضف عًككٛ 

ا فيذ ككككه ٘فيلكككٟزيٟ ا ن ػكككتج ؤه طٞككك رح فعكككزفر فيعٟككك رف

 اكٟكٟه عّ ا عه فيؼه ِ فيُتظفٞزح ؤطًة تًم فيذزَ ا . 

ا : انًؼاَُر انًستخذيح نقُاش يسعتىي كفعاءج      ثانثا

 انخذياخ انظحُح

فِ فالصتك   ؤ يٙفقش فيللٝ ٞتطًة تكزٍٞ دزَه          

َتُٟككظح يًُككٙفىّٟٓ فيككك ىّٟٓ هككُّ فيٙاككزح فالرفصٞككه فيتككٝ 

ٗكك  تًككم فيذككزَ ا ، ٘ٞـككُى سيككم تلكٟككف فعككزفر ٘طعككت ؾٟ

فالى ككك   َكككثج قٟ ػككك  ؤعكككزر فيؼكككه ِ ٖ٘هكككشف فيلككك و ي كٟكككه 

فيتذلل ا فيط ٟكه فالدكضٚ ، ؤُعٓكٛ فدكض تـكٟض فيهؿك  ح 

فيٛ ا يه فيتٙطٞش فيُٓت ٍ يًُ ػؼك ا فيلكلٟه ٘فيعٓ ككض 

فيع ًَككككه ؾٟٗكككك  ٘فيُككككٙفصر فيُؼككككتذزَه ؾككككٝ  ْـكككك   ٖككككشٔ 

ُذتًكؽ ف عٗكظح ٘فيُعكزفا فيُ ػؼ ا ٘نٟؿٟكه تجٟٗظٖك  ؤ

فيط ٟه ؤ قى فيجٗكٙر ٘فيٙقكت ؤػٟكه تلككف  ٖكزفؾٗ  فيُضعكٙٔ 

، ؾؿككٝ  (Ajili-Al , 38989343(فيتككٝ ٘هككعت العًٗكك 

ا يككه تٓ ػككة فعككزفر فيهككٙفرص فيلككلٟه َككش فيؼككه ِ ٞهككِٙ 

يككزٞٓ  ا يككه َككّ فالتككظفِ ، يهككّ ؤ يُك ؤككى فِ فْذؿكك م فٜ 

فيذكزَ ا  َ ؿض يًُع ٟٞض فيللٟه َعٓ ٔ فْذؿ م يُؼتٙٚ

فيللٟه فيُكزَكه يًؼكه ِ ٘ؤ يتك يٝ تكزٖٙص فيل يكه فيلكلٟه 

يًُككٙفىّٟٓ ، ٘ؤٓكك   عًٟككٕ ٖٓ يككم عككزح َعكك ٟٞض تؼككٍٗ ؾككٝ 
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تلزٞككز َؼككتٙٚ نؿكك  ح فيذككزَ ا فيلككلٟه ٘فيُٙهككله ؾككٝ 

 ( .3فيجز٘و  

 (8خذول)

انًؼععععععاَُر انتخطُطُععععععح انًسععععععتخذيح فععععععٍ قُععععععاش  

 انًاشراخ انظحُح ػهً انًستىي انًحهٍ وانؼانًٍ

 انًحهٍ ياشراخ انًؼُار خ
انؼعععان

 يٍ

 ػه ِ / َؼتـؿٛ 2
2 /

 ْؼُه 02222

02

22-

22222 

 ْؼُه

0 
ػككككككه ِ / َضنككككككظ 

 كلٝ

2/

 ْؼُه 22222
- 

 ػه ِ / ى ٟة 7
2/2222ْ

 ػُه

2 /

022 

 ْؼُه

0 
ػكككككككككككككككه ِ / سٜ٘ 

 فيُّٗ فيللٟه

2 /022-

 ْؼُه 022

2 /

022 

 ْؼُه

0 
سٜ٘ فيُٗكككككككككككككككككككّ 

 فيللٟه  / ى ٟة
2/7 - 

 َؼتـؿٛ/ فّػضح 3
722-

 ػضٞض 022

42-

-202 

 ػه ِ / فػضح 3
2 /022 

 ْؼُه

2 /

222 

 ْؼُه

4 

عكككزر فالػكككضح يهكككى 

ع َى َكّ سٜ٘ فيُٗكّ 

 فيللٟه

2/7 - 

 - 222ٌ0َؼككككك اه ػكككككضٞض /  5

 َؼتـؿٛ

2

2 

َؼككككك اه / َضنكككككظ 

 كلٝ
0222ٌ0 - 

2

2 

في عكككككككز فيُؼككككككك ؾٝ 

 َؼتـؿٛ / ػه ِ
0222 ٌ - 

2

0 

في عكككككككز فيُؼككككككك ؾٝ 

 َضنظ كلٝ / ػه ِ
422 ٌ - 

 فيُلزص/ عُى في  اث ِ فعتُ رفا عًٛ:  

Ajili, Muhammad Salih Rabie, Health -Al-

Services for the City of Baghdad, Master 

University of  -Thesis, College of Arts 

143.-Baghdad, 1989,pp.122 

هككككضغ ٌ  -

د يككز ع ككز فيٖٙكك   فؤككٙ نًككى، ٘فقككش تٙطٞككش فيذككزَ ا 

ؾككككٝ َزٞٓككككه فيٓجككككؽ  فيلككككلٟه َ٘ؼككككتٙٞ ا نؿ  تٗكككك 

فالؿضؼ ، فىض٘اه رنتكٙصفٔ ، نًٟكه فالرف  ، ع َعكه 

 .77، ف0220في لضح ، 

Sahlani, Sami Jalab Mansi, The -Al-

Efficiency of the Spatial Distribution of   

Community Services (Educational, Health 

and Recreational services) in Shatrah City, 

College of Arts, University of  PhD Thesis,

Basra, 2012,p.22.  

عُٗكككٙصٞ -

ح فيعضفـ ، ٘طفصح فالعُ ص ٘فالػه ِ ، نضفع َع ٟٞض 

،  0222فالػكككه ِ فيلوكككضٜ ، ؿكككع ه فيزصفػككك ا ، 

 . 02ف

ا : تقُعععُى كفعععاءج انخعععذياخ انظعععحُح فعععٍ يذَُعععح  راتؼعععا

 انقرَح
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٘يػضم تلًٟى فيهؿك  ح فيٓؼك ٟه فيعزرٞكه ٘فيُؼك اٟه     

زَ ا فيلككلٟه ػككٙؼ ْتٓكك ٘و فٖككٍ فيُعكك ٟٞض فيذ كككه يًذكك

 ؤ رف  ٖشٔ فيذزَه ؾٝ َزٞٓه فيكضْه ٘عًٛ فيٓلٙ فالتٝ:

  ٍُانًاشعععراخ انخاطعععح تكفعععاءج انؼعععايه

 فٍ انًدال انظحٍ 

 

 يؼُار حدى انسكاٌ / يستشفً .3

ٞٙعز ؾٝ َزٞٓه فيكضْكه َؼتـكؿٛ ٘فاكزح فيٙفقعكه ؾكٝ     

تكككزٌ دككزَ تٗ   اككٝ فيٟٓٗككضفا فيجٓٙؤٟككه نُكك  فػككًؿٓ  ٘فيتككٝ

فيعجعٟككه ٘فعككضف  فيعًُٟكك ا فيككٛ ػككه ِ فيلككٝ سفتككٕ ؾوككج 

عكككككّ ػكككككه ِ فيُزٞٓكككككه ٘فقًُٟٗككككك  ، ٘ؤُككككك  فِ فيُ ؿكككككضفا 

( 02222فيتذطٟطٟككه اككزر ؤوككض٘ٔ تككٙؾض َؼتـككؿٛ يهككى  

ْؼكككُه ، ٘ؤ يُك صْكككه َكككش فيلجكككٍ فيؼكككه ْٝ يًُزٞٓكككه في  يػكككه 

ؾكك ِ فيُزٞٓككه ؤل عككه فيككٛ  0202( ْؼككُه يعكك ٌ 270205 

( ، ي ًكككٙل فيُعٟككك ص فيُلًكككٝ 3ٞٓ كككض فيجكككز٘و   َؼتـكككؿٟ ِ

٘تلكككف فيهؿككك  ح فيُه ْٟكككه يٗككك  ، ؾوككج عكككّ تككككزٍٞ فؾوكككى 

ا.   فيذزَ ا يؼه ْٗ  ٘ؾف فالدتل ك ا فيُـ ص فيٟٗ  فْؿ 

 يؼُار حدى انسكاٌ / يركس طحٍ .4

ؤهؿ  ح تٙطٞش فيذزَ ا فيللٟه فال٘يٟكه فِ فالٖتُ ٌ     

ٟي فيلككلٝ ، َككّ فيجٙفْككة فيُُٗككه فيتككٝ ٞع يجٗكك  فيتذطكك

٘فيكككشٜ َكككّ فٖزفؾكككٕ فيضةٟؼكككه تطكككٙٞض فيذكككزَ ا فيلكككلٟه 

٘طٞكك رح ؾ عًٟتٗكك  ٘نؿ  تٗكك  ٘فعكك رح تٙطٞعٗكك  َككش هككض٘صح 

تٙؾٟض ػٗٙيه فيٙككٙو قيكٛ تًكم فيُضفنكظ، ٖ٘كشف َك   نزتكٕ 

فيكٛ فيؼكعٝ 2533َ تُضفا َٓ ُه فيلكله فيع يُٟكه عك ٌ 

يتكككٙؾٟض فيذكككزَ ا فيلكككلٟه يجُٟكككش فيؼكككه ِ ؤػٟكككه تلكٟكككف 

 ػككك ع ؤتهكككّٙٞ اٟككك ح َؿعُكككه ؤ يلكككله ، ٘عًٟكككٕفيٗكككزؼ ف 

( َضفنكككظ ككككلٟه ٘اؼكككة 5تتكككٙط  ؾكككٝ َزٞٓكككه فيكضْكككه   

فالاٟ   فيؼكهٟٓه   فيٟٓٗكضفا فيـكُ يٟه ، فيجُعكه ، فيكضْكه ، 

ْٗكككض في  ؿككك  ، فيـكككٟٗز ع كككز فيظٖكككضح ، فيلكككًٙٞا ، ؿكككًٗه 

( ، 0فيُككٙاٝ ، ؿككًٗه فيلؼككّ ، فيـككضؽ( ٞٓ ككض دضٞطككه  

وكض٘صح ٘عكٙر َضنكظ ككلٝ ٘قز ازر فيُعٟك ص فيؼكه ْٝ ؤ

( ْؼككُه ٘ؤتط ٟككف ٖككشف فيُعٟكك ص عًككٛ عككزر 22222يهككى  

ْجككز  0202( ْؼككُه يعكك ٌ 270205ػككه ِ فيُزٞٓككه في كك يع  

( َضفنككظ كككلٟه ٞٓ ككض عككز٘و 0فِ فيُزٞٓككه ؤل عككه فيككٛ   

( َضفنكظ كككلٟه فيُـك ص فيٟٗكك  يتلكٟككف 5( فهك ؾه فيككٛ  3 

 فيُعٟ ص ٘فيهؿ  ح فيُطًٙؤه .

 / طثُة  . يؼُار حدى انسكا5ٌ

( 2222اككزر َعٟكك ص اجككٍ فيؼككه ِ / ى ٟككة ؤـككـ        

ا، َككٍٓٗ     30ْؼككُه ٘ؤ يُك ؤككى فاتككٙا فيُزٞٓككه عًككٛ   ( ى ٟ كك 

ا ؾككٝ َؼتـككؿٛ فيكضْككه ٘  05   ( ؾككٝ فيُضفنككظ 23( ى ٟ كك 

فيلككلٟه ، ٘عٓككز َك صْككه فعككزفر فالى كك   ؤكك يلجٍ فيؼككه ْٝ 

( ْؼككُه ، ٞتوككا يٓكك  فِ َزٞٓككه فيكضْككه  270205في كك يع  

ا يؼز فيٓكق فيل كى ؾكٝ عكزرٍٖ ٖ٘كشف 03ؤل عه   ( ى ٟ  

ٞتٙفؾف َش عزر فيؼه ِ َّ عٗكه ٘تلكٟكف فيهؿك  ح فيُه ْٟكه 

٘فيلككلٟه َككّ عٗككه فدككضٚ ، يككشيم ٞٓ ػككٝ عًككٛ فيجٗكك ا 

فيتذطٟطٟككه ؾككٝ فيُزٞٓككه صؾككز فيُ ػؼكك ا فيلككلٟه ؤهككٙفرص 

 فه ؾٟه يؼز فيٓكق فيهٙفرص فيط ٟه ؾٝ فيُزٞٓه 

 / روٌ انًهٍ انظحُح . يؼُار حدى انسكا6ٌ

ٞعز ٖشف فيُ ؿض فاز فيُ ؿضفا فيتٝ تككٟغ  نؿك  ح      

فػتذزفٌ سٜ٘ فيُٗكّ فيلكلٟه ؤ يٓؼك ه يعكزر ػكه ِ فيُزٞٓكه 

٘ؤ يتككك يٝ ٞعطكككٝ َكككزيٙو يكٟككك ع َكككزٚ نؿككك  ح فيذكككزَ ا 

فيلككلٟه فيُكزَككه يًؼككه ِ، فس اككزر َعٟكك ص ٘طفصح فيلككله 

ا ٘فاكزفا يهكى  ٘يػكضم ( ْؼكُه ، 022-022فيعضفقٟه َٟٗٓ 

تلزٞككز نؿكك  ح ٖككشف فيُعٟكك ص ػككٙؼ ْ دككشٔ عًككٛ فيُؼككتّٟٙٞ 

 ( :3فيُؼتـؿٛ ٘فيُضفنظ فيللٟه ٘ن التٝ ٞٓ ض عز٘و  

يؼُار حدعى انسعكاٌ/ روٌ انًهعٍ انظعحُح )  - أ

 نًستشفً انقرَح (

ؤًككع فعككزفر سٜ٘ فيُٗكككّ فيلككلٟه ؾككٝ َؼتـكككؿٛ         

ا ٘عٓكز َك صْكه سيكم َكش عكزر 020فيكضْه اٙفيٝ    ( َٓتؼ  

( ْؼكُه َ٘كش فيلكز فالرْكٛ 270205ِ فيُزٞٓه في  يع   ػه 

( ْؼككُه ٞتوككا ؤكك ِ فيُزٞٓككه ؾٟٗكك  022َككّ فيُعٟكك ص في كك يع  

ا .52ؾ ةن يشٜ٘ فيُّٗ فيللٟه ؤٙفقش    ( َٓتؼ  
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يؼُار حدعى انسعكاٌ/ روٌ انًهعٍ انظعحُح )  - ب

 انًراكس انظحُح (

َّ٘ دجو تلزٞز ٘فقكش ٖكشٔ فيذزَكه ؾكٝ فيُزٞٓكه         

زر فيعكك ًَّٟ ؾككٝ فيُٗككّ فيلككلٟه ؾككٝ فيُضفنككظ ٞتوككا فِ عكك

ا يًُعٟكك ص 222فيضع ٞككه فال٘يٟككه في  يػككه   ا ، ٘ى ككك  ( َٓتؼكك  

( ْؼكككُه يهكككى َٓتؼكككة َكككّ 022فيُلًكككٝ فالرْكككٛ في ككك يع  

فيُضفنككظ فيلككلٟه ، ْجككز فِ فيُضفنككظ فيلككلٟه ؤل عككه فيككٛ 

ا ي ًكككٙل فيُعٟككك ص فيُلًكككٝ ، ٖ٘كككشف ٞؼكككتزعٝ 025  ( َٓتؼككك  

يُعٟٓكككه ؤوكككض٘صح فالػكككتؿ رح َكككّ تٙعكككٕ اكٟككككٝ يًجٗككك ا ف

فيذككضٞجّٟ يتككٙظٟؿٍٗ هككُّ فيُضفنككظ فيلككلٟه ؾككٝ فيُزٞٓككه 

 يتكزٍٞ فؾوى فيذزَ ا فيللٟه يًُٙفىّٟٓ ؾٝ فيُزٞٓه . 

٘فيجزٞض سنضٔ فْكٕ عًكٛ فيكضغٍ َكّ تكٙفؾض فيهكٙفرص      

فيٙػكككطٟه
 )

ا َككك  يًُ ؿكككض فيكٟ ػكككٝ فال فِ  َ٘ط ؤكتٗككك  ْٙعككك 

ُٟ  ؾككٝ فيُ ػؼكك ا فيكك عن َككٍٓٗ ؾككٝ فاٟكك ِ نثٟككضح ٘الػكك

فيلكككلٟه فيلكككػٟضح فس ٞكَٙكككِٙ ؤ  عُككك و فالرفصٞكككه ٖ٘كككٝ 

ؤعٟزح نى في عز عّ تذلل تٍٗ فيُٟٗٓه ٖ٘شف ػٙؼ ٞك رٜ 

فيٛ ٖزصف يًط ق ا في ـضٞه ٘عزٌ فػتذزفَٗ  ؤهؿك  ح هكُّ 

 َٙفقعٗ  فيٙظٟؿٟه.

 يؼُار روٌ انًهٍ انظحُح / طثُة .7

ا ؤككك ِ َزٞٓكككه فيكضْكككه تلتكككٜٙ عًكككٛ         فتوكككا فْؿككك 

َؼتـكككؿٛ ٘فاكككزح ؾوكككج عكككّ ؤكٟكككه فيُ ػؼككك ا فيلكككلٟه 

فالدكككضٚ        َضفنكككظ ككككلٟه ، عٟككك رفا ؿكككع ٟه ..فيكككخ( 

٘ عى سيم ْضنكظ ؾكٝ تط ٟكف ٖكشف فيُعٟك ص عًكٛ َؼتـكؿٛ 

فيكضْكككه ٘فػكككتثٓ   تط ٟكككف فيُعٟككك ص عًكككٛ ؤكٟكككه فيُ ػؼككك ا 

يتلكٟككف فالٖككزفؼ فيُضعككٙح َككّ تط ٟككف ٖككشف فيُعٟكك ص ، فس 

ا  020٘عكككٙر    (3فتوككا َكككّ دكككجو فيجكككز٘و   ( َٓتؼككك  

يككشٜ٘ فيُٗككّ فيلككلٟه ٘فيتُضٞوككٟه ؾككٝ فيُؼتـككؿٛ ٘ؤًككع 

( ى ٟكككة ، ٘اكككزر فيُعٟككك ص ؤوكككض٘صح 03عكككزر فالى ككك     

( َككّ سٜ٘ فيُٗككّ فيلككلٟه يهككى ى ٟككة ، ٘عٓككز 7٘عككٙر  

                                                           

 


( ٞكلز ؤ يهٙفرص فيٙػطٟه  َع ِ٘ ى ٝ ، َع ِ٘ كٟزيٝ ، 

 َُضم، .... فيخ(.

( 42اؼكك   ٖككشف فيُعٟكك ص ٞتوككا يٓكك  ٖٓكك ل طٞكك رح تكككزص 

ا عٓز َك صْه َش عزر فالى    ؾٝ فيُؼتـؿٛ  .   َٓتؼ  

 (4ول )خذ

انكفععاءج انًكاَُععح ودرخععح انؼدععس نهًاسسععاخ انظععحُح 

 فٍ يذَُح انقرَح تحسة انًاشراخ انظحُح

 

 

 خ

انًاسععع

سععععععععععح 

انظعععععح

 َح

ػععععععععععذد 

 انسكاٌ

انًذَُعععح 

4243 

اػععععععععذاد 

انًاسعععععع

سععععععععععاخ 

 انظحُح 

انحانُعععععح 

- 

ا   يُتسثا

انحاخعععععح 

نهًاسعععععع

سععععععععععاخ 

 انظحُح

انفعععا   

يععععععععععععععٍ 

انًاسعععععع

سععععععععععاخ 

 انظحُح

ا   يُتسثا

َؼتـ 2

ؾٛ / 

 ػه ِ
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05 

30 03 - 

َضنظ  0

كلٝ 

 / ػه ِ

5 0 - 

ى ٟة  7

ع ٌ / 

 ػه ِ

2 0 - 

سٜ٘  0

فيُّٗ 

فيلل

ٞه 

َؼتـ

ؾٛ / 

 ػه ِ

020 - 52 

سٜ٘  0

فيُّٗ 

020 

ا   َٓتؼ  

- 002 
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فيلل

ٞه / 

 ى ٟة

03 

 ى ٟة

َؼتـ 3

ؾٛ / 

 فػضح

002 042 - 

ػضٞض /  3

 ى ٟة

   

ػضٞض /  4

 ػه ِ

002 7 - 

 ػضح /  5

سٜ٘ 

فيُّٗ 

فيلل

 ٞه

 020 004 - 

 فيُلزص : في  اث ِ ؤ العتُ ر عًٛ عز٘و   (

 يستشفً / اسرج .8

ٞٙهكككككا ٖكككككشف فيُعٟككككك ص عكككككزر فالّػكككككضح ؾكككككٝ          

فيُؼتـؿٟ ا َك ؤكى فيُضهكٛ فيضفقكزّٞ ، ٘ت  ٞٓكت فالصقك ٌ 

َّ ر٘يكه فيكٛ فدكضٚ ، اٟكب ؤًػكت ؾكٝ فيكز٘و فيٓ َٟكه َك  

( ؿذق/ ػضٞض، ٘ؾٝ فيز٘و فيُتكزَه َ  022-722ؤّٟ 

( ؿككذق/ ػككضٞض، ٘عٓككز َك صْككه فيُعٟكك ص 202-42ؤككّٟ 

( 002فيُلًٝ َش عزر فالػكضح ؾكٝ َزٞٓكه فيكضْكه في  يػكه  

( ػكضٞض فهك ؾٟه 042  ػضٞض ْجز فِ فيُزٞٓه ؤل عه فيٛ 

ي ًكككٙل فيُعٟككك ص فيُعتُكككز ُ٘ٞهكككّ سيكككم فسف َككك  تكككٍ فْـككك   

 َؼتـؿٛ فدض. 

 يؼُار سرَر/ طثُة:  .4

ٌ فالى    فيع ًَّٟ ٞٙها ٖشف فيُعٟ ص نؿ  ح فػتذزف    

ؾٝ فيُ ػؼ ا فيللٟه فيه ٟكضح ؤُك  ؾٟٗك  فيُؼتـكؿٟ ا ؾكٝ 

هككٙ  عككزر فالّػككضح فيتككٝ ٞكككٌٙ فيط ٟككة فيٙفاككز ؤذككزَتٗ ، 

يشيم ٞٓ ػٝ فِ تهِٙ ٖٓ ل ا يه َّ فيتٙفطِ ؾٝ عجقتُٗك  

هككُّ َلككٟي فيُ ػؼككه فيلككلٟه، ؤُعٓككٛ فِ طٞكك رح ؾككٝ 

   ٞكك ثض فالّػككضح َككّ رِ٘ َكك  ٞك ؤًككٕ طٞكك رح ؾككٝ عككزر فالى كك

عًككٛ فيٙهككش فيعكك ٌ ؾككٝ فيُؼتـككؿٛ ، فس ٞؼكك ة ؾككٝ ٘عككٙر 

دًككى ف٘ هككعؽ ؾككٝ فرف  فيط ٟككة يٓٙعٟككه فيذزَككه فيُكزَككه 

٘فيٙقككت فيُؼككتػضـ ؾككٝ فيُع ٞٓككه ٘فيتـككذٟق ٘فيعككج  ، 

( فّػكككضح 3-0٘عٓكككز تط ٟكككف فيُعٟككك ص فيُلًكككٝ فيكككشٜ ٞلكككزر 

 يهــــــــــــــى ى ٟة 

( 03 ( ػككككضٞض ؤ يُك صْككككه َككككش 002ْجككككز فِ ٖٓكككك ل  

ى ٟكككة ؾكككٝ َؼتـكككؿٛ فيكضْكككه ، ٞ ٗكككض يكككزٞٓ  عٓكككز تط ٟكككف 

( 0فيُعٟ ص فِ اله فيط ٟة ت ًع َّ َعزو عكزر فالّػكضح  

ػضٞض/ى ٟة ، ٖ٘ٙ َعزو عٟز َك صْه ؤ يُعٟك ص فيُعتُكز ، 

٘عًكككٛ فيكككضغٍ َكككّ ٘ككككٙو َعٟككك ص فػكككضح / ى ٟكككة رِ٘ 

فيُعٟككك ص فيُلًكككٝ فال فِ سيكككم ال ٞعٓكككٝ طٞككك رح ؾكككٝ فعكككزفر 

ؿٛ فيكضْه َش طٞك رح فعكزفر ػكه ِ فيُزٞٓكه فالػضح ؾٝ َؼتـ

ؾٝ فيُؼتك ى ، ؾوج عّ فهك ؾه فعكزفر فالى ك   يًٙككٙو 

فيكككٛ تٙفؾكككف ؤكككّٟ فعكككزفر فالػكككضح ٘فعكككزفر فالى ككك   فيكككجطٌ 

 يُع يجه فيُضهٛ ؾٝ فيُزٞٓه .

 سكاٌ / اسرج .9

ٞعهكككغ َكككزٚ تكككٙؾض فالّػكككضح ؾكككٝ فيُ ػؼكككك ا         

ِ فيُزٞٓككه فيلككلٟه الػككتك  و فيُضهككٛ فيضفقككزّٞ َككّ ػككه 

٘فعتُ رفا عًٛ فيُعٟ ص فيُلًكٝ ؤوكض٘صح تكٙؾٟض    ٘فقًُٟٗ 

( 002( ْؼكككُه ، َ٘كككش ٘عكككٙر  022ػكككضٞض ٘فاكككز يهكككى 

ػككضٞض ، ٘فعككضف  َك صْككه ٞتوككا ٘عككٙر عجككظ َكك  ٞككك ص  

( فػكككضح ي ًكككٙل فيُعٟككك ص فيُلًكككٝ فيُلكككزر ؤعكككز فِ تكككٍ 7 

 ( ْؼُه. 270205َك صْتٕ ؤعزر ػه ِ فيُزٞٓه في  يع  

 نًهٍ انظحُحسرَر / روٌ ا .8

ٖكككشف فيُ ؿكككض ٞلككككزر َكككزٚ فٖتُككك ٌ سٜ٘ فيُٗككككّ       

فيلككلٟه يجّػككضح، ؾهًُكك  فطرفر عككزر فالّػككضح يككشٜ٘ فيُٗككّ 

فيلككلٟه قًككه نؿكك  ح فيُ ؿككض، يككشيم ؾكككز اككزر فيُعٟكك ص يٗككشف 

ا يكككشٜ٘ فيُٗكككّ فيلكككلٟه يهكككى 2/7فيُكٟككك ع ٖكككٙ  ( َٓتؼككك  

ا، ٘ؤُكك  فِ َؼتـككؿٛ فيكضْككه 030ػككضٞض َك ؤككى   ( َٓتؼكك  
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( ػضٞض ؾٓجز فِ فيُؼتـؿٛ ؤل عه فيٛ 002عًٛ   تلتٜٙ

( َٓتؼكك   َُككّ سٜ٘ فيُٗككّ فيلككلٟه ي ًككٙل فيُعٟكك ص 004 

 فيُلًٝ. 

  انًاشراخ انخاطح تانكفاءج انًسعاحُح

 نهًاسساخ انظحُح 

٘هعت عًُه َّ فيُع ٟٞض فٖتُت ؤ ي عز فيُؼك اٝ      

يًُ ػؼ ا فيلكلٟه ٘يهكى َ ػؼكه ككلٟه الؤكز َكّ تكٙؾض 

 ف فيُعٟ ص ٘عًٛ فيٓلٙ فالتٝ : اجٍ َؼ اٝ ٘ؾ

 يساحح انًستشفُاخ:  .3

ال تعتُكككز نؿككك  ح فيذكككزَ ا فيلكككلٟه عًكككٛ َعككك ٟٞض     

فيعكك ًَّٟ ؾككٝ فيُ ػؼكك ا فيلككلٟه / فيؼككه ِ ؾلؼككة ؤككى 

ا ؤ يُؼككك ا ا فيتكككٝ تـكككػًٗ  ؤُككك  ٞٓط كككف َكككش  تكككضت ي فٞوككك 

ؤك يٓ ض فيكٛ فُٖٟتٗك  ؾكٝ صفاكه    فيتذطٟي فيُذلق يٗك 

قككز اككزر  ع فِ فيُعٟكك ص فيُلًككٝ٘كككله فالْؼكك ِ ، فس ْجاكك

( 222ٌفيٙفاككز َككّ َؼكك اه فيُؼتـككؿٛ  يًؼككضٞض
0

، ٖ٘ككشٔ 

فيكُٟككه تهككِٙ فٞج ؤٟككه عٓككز فيُك صْككه ؤ يُعٟكك ص فال فْٗكك  غٟككض 

٘فقعٟه َ٘ ُٗه ، ٘راليه سيكم  ْٗك  عك  ا الكًٟه عجقكه 

فيُؼ اه فيهًٟه يًُؼتـؿٛ ؤعكزر فالّػكضح
 

 4234)انحهفعٍ   

ا فِ َزٞٓككككه فيكض (342   ( ػككككضٞضفا 002ْككككه توككككٍ عًُكككك 

( 20730ٌؤلؼككة َؼكك اه فيُؼتـككؿٛ في  يػككه  
0
 


٘ؤككشيم 

تهكككِٙ الكككه فيؿكككضر فيٙفاكككز َكككّ فيُؼككك اه ؾكككٝ هكككٙ  

( 30ٌفيُعٟكك ص 
0

ٖ٘ككٝ فرْككٛ َككّ فيُعٟكك ص فيُعتُككز ، يككشيم 

ٞٓ ػككٝ عًككٛ فيجٗكك ا فيُعٟٓككه ؤوككض٘صح فالٖتُكك ٌ ؤ يظٞكك رح 

فيُؼ اٟه يُؼتـؿٛ فيكضْه ف٘ عًٛ فالقكى طٞك رح فيُؼك ا ا 

فيُذلله يضرٖ ا فيُضهكٛ َكش ث ك ا فيلجكٍ فيُؼك اٝ 

ا .  يًُؼتـؿٛ نُ  سنضْ  فْؿ 

 يساحح انًراكس انظحُح:  .4

( 5ؤًككع عككزر فيُضفنككظ فيلككلٟه ؾككٝ َزٞٓككه فيكضْككه      

( 04020ٌَضفنكككككككظ ككككككككلٟه ، ؤُؼككككككك اه فعُ يٟكككككككه  
0
 

                                                           

فػتذضعت فيُؼ اه َّ ق ى في  اث ِ ؤ العتُ ر عًٛ فيُضةٟه  

 . 0224ػٍ يع ٌ 32ؤزقه َه ْٟه  Quick Bird2فيؿو ةٟه 

( 3022ٌَ٘عزو 
0
يهى َضنظ كلٝ ، ٘عٓز َك صْه ٖكشٔ  

فيُلًٟكككه فيتكككٝ ال تككككى فيُؼكك اه َكككش فيُعككك ٟٞض فيتذطٟطٟككه 

( 0222ٌَؼكككك اتٗ  عككككّ 
0

، ٞ ٗككككض فِ فغًككككة فيُضفنككككظ 

فيللٟه ؾٝ فيُزٞٓه َتٙفؾكه َّ فيُعٟ ص فيُؼك اٝ فيُعتُكز 

َكك  عككزف فيُضفنككظ فيلككلٟه   فيكضْككه ، فيٟٓٗككضفا فيـككضقٟه ، 

فيلككككًٙٞا ، ؿككككًٗه فيلؼككككّ ( فيًككككشفِ ٞكعكككك ِ ؾككككٝ فاٟكككك   

فيلؼكّ   فيؿضر٘ع ، فيٟٓٗضفا فيـضقٟه ، فيلًٙٞا ، ؿكًٗه

( ٘قككز ػككجج َؼكك اه فرْككٛ َككّ فيُعٟكك ص فيُلًككٝ ؤٙفقككش   

عًككككٛ فيتككككٙفيٝ 0( ٌ  7350،  0550،  0022،  7325

يٗكككشف الؤكككز فِ تكككٙؾٟض َؼككك اه فهككك ؾٟه يًُضفنكككظ فيلكككلٟه 

( 0250ٌاكككٙفيٝ 
0
يؼكككز فيكككٓكق فيل ككككى ؾكككٝ فيلجكككٍ  

 ( .4فيُؼ اٝ يًُضفنظ فيللٟه ؾٝ فيُزٞٓه ، عز٘و  

 ( 9خذول )

انظععحُح فععٍ يذَُععح انقرَععح وانؼدععس  يسععاحح انًراكععس

 4243انًساحٍ نها نؼاو 

انًركعععععععععععععس  خ

 انظحٍ

انحععععععععععععععٍ 

 انسكٍُ

انًسععععاحح 

 4و

انؼدعععععععععععععس 

انًسعععععاحٍ 

 4و

فيٟٓٗككككككككضفا  2

 فيـُ يٟه

فيٟٓٗكككككضفا 

 فيـُ يٟه

3000 - 

 - 4372 فيو  ى اٝ فيجُعه 0

 2752 7325 فيؿضر٘ع فيكضْه 7

 0052 0022 ْٗض في  ؿ  ْٗض في  ؿ  0

ز فيـككٟٗز ع كك 0

فيظٖككككككككككككضح 

 في ع  

 فيٓعٍٟ

23032 - 

 3 0550 فيلًٙٞا فيلًٙٞا 3

ؿكككككككككككككككككًٗه  3

 فيُٙاٝ
 فيُٙاٝ

0350 - 

 2024 7350ؿككككككككككككككًٗه ؿكككككككككككككككككًٗه  4
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 فيلؼّ فيلؼّ

5 
 فيـضؽ

فيجًعكككككككككككه 

 فيػضؤٟه

3347 - 

يدًععععععىع يسععععععاحح انًراكععععععس 

 انظحُح

79734 7387 

فيُلككككزص : فيُلككككزص : َعطٟكككك ا ْ ككككٍ فيُعًَٙكككك ا 

يُضةٟكه فيؿوك ةٟه يًكُكض ٘ف ARC GIS 10.2فيجػضفؾٟكه 

ػكككٍ يعككك ٌ 32ؤزقكككه َه ْٟكككه  Quick Bird2فيلكككٓ عٝ 

0225 

  انًاشععراخ انًكاَُععح نسععهىنح انىطععىل

 انً انًاسساخ انظحُح فٍ انًذَُح  

فِ عًُٟه فيٙكٙو فيٛ فيذزَ ا فيللٟه فَضفا ؾٝ      

غ ٞه فالُٖٟه ؾُّ دجيٗ  ُٞهكّ قٟك ع نؿك  ح ٘تٙطٞكش ٖكشٔ 

 ؾككه فيؼككه ِ ٘ا عكك تٍٗ ٘فَكك نّ فيذككزَ ا ؤُكك  ٞتٓ ػككة ٘نث

ا  تجُعٍٗ ، ؾهًُ  ن ِ فيُٙقش فيجػضفؾٝ يٗشٔ فيذزَه َٓ ػك  

هككُّ فيلككٝ فيؼككهٓٝ ػككًٗت عًُٟككه فيٙكككٙو فيٟٗكك  ؤـككهى 

٘فيجكككزٞض سنكككضٔ فِ فثكككض فيُؼككك ؾه ٞ ككككٛ    ػكككٗى َ٘كككضٞا

ا نع َككى َكك ثض عًككٛ اضنككه فيؼككه ِ ٘فالْتككك و ؾككٝ  ٘فهككل 

ف ؤٓ كض فالعت ك ص فيلٟظ فيُه ْٝ ٘الؤز يًُذتلّٟ فِ ٞ دش٘

فُٖٟككه ع َككى فيُؼكك ؾه ٘ر٘صٖكك  ؾككٝ عًُٟككه فيهًؿككه ٘تضتٟككة 

) اتعععى طعععثحح   فيتٙطٞعككك ا فيُه ْٟكككه يألْـكككطه في ـكككضٞه

4232   69. ) 

٘ عككى سيككم فعتُككز في  اثكك ِ عًككٛ ؤعككن تط ٟككك ا     

ْ كككٍ فيُعًَٙككك ا فيجػضفؾٟكككه ؤػٟكككه تلكٟكككف فقلكككٛ نؿككك  ح 

ٓه فيكضْكه يؼٗٙيه فيٙكٙو فيٛ فيُ ػؼ ا فيللٟه ؾٝ َزٞ

( ؤ يُك صْككككه َككككش فيُعكككك ٟٞض  Bufferؤ ػككككتذزفٌ تط ٟككككف   

 ( ٘عًٛ فيٓلٙ فالتٝ :3فيُؼ اٟه فيُٙهله ؾٝ فيجز٘و  

 سهىنح انىطىل انً انًستشفً  .3

اكككزر فيُعٟككك ص فيُؼككك اٝ يًُؼتـكككؿٛ فِ تهكككِٙ         

ٌ( ٖكٝ فيُؼك ؾه فيُٓ ػك ه يجُٟكش فيؼكه ِ 0222فيُؼ ؾه   

ُ ػؼككككه فيلككككلٟه   هككككُّ فيكطككككض فيككككزفةضٜ يٙقككككٙ  في

( 7فيُؼتـؿٛ( ، ٘ؤٓ   عًٟٕ ٞتوكا َكّ دكجو فيذضٞطكه  

ؤ ِ ْط ـ ت ثٟض َؼتـؿٛ قز ؿُى فعظف  َّ َزٞٓكه فيكضْكه 

% َككّ َؼكك اتٗ  فيهًٟككه ٘ؤ يتكك يٝ تكتوككٛ 02َكك  ٞككك ص  

فيوككض٘صح فْـكك   َؼتـككؿٟ ِ تضفعككٝ ؾككٝ تٙطٞعٗكك  فيلجككٍ 

فيؼككه ْٝ ٘فيُهكك ْٝ يؼككه ِ فيُزٞٓككه ٘ؤُكك  ٞلكككف فيُعٟكك ص 

(  02222يؼككه ْٝ فيككشٜ اككزر ؤٙعككٙر َؼتـككؿٛ يهككى   ف

ْؼككُه َككّ فيؼككه ِ ، ٘ٞجكككة فِ ٞكككش فاككزٚ فيُؼتـكككؿّٟٟ 

هُّ فاٟ   فيـضؽ يتً ٟه فيذزَكه فيلكلٟه يؼكه ِ فاٟك   

َزٞٓه فيكضْه ٘ؤُ  ٞلكف فيهؿك  ح فيُه ْٟكه يٗك  ، ٘ؤُك  ٞهؿكى 

 يٗ  تكزٍٞ دزَ تٗ  فيللٟه يؼه ِ فيُزٞٓه ٘فقًُٟٗ .

نععً يراكععس انرػاَععح سععهىنح انىطععىل ا .4

 انظحُح  

اككككزر فيُعٟكككك ص فيُلًككككٝ نُؼكككك ؾه َٓ ػكككك ه ؤككككّٟ        

فيتٙطٞككش فيُهكك ْٝ يًؼككه ِ ٘ؤككّٟ فيُضنككظ فيلككلٝ َؼكك ؾه 

( ٞتوكككا فِ فيتٙطٞكككش 0ٌ( َ٘كككّ دكككجو فيذضٞطكككه  422 

فيُه ْٝ يًُضفنظ فيللٟه فال٘يٟه قز ٘طعكت ؤـكهى فقكض  

ؾك ِ ْطك ـ فيٛ فيُث يٝ يعٌُٙ فاٟ   َزٞٓه فيكضْه ٘ؤ يتك يٝ 

% (َككّ 52فيتكك ثٟض فيُضفنككظ فيلككلٟه تػطككٝ َكك  ٞككك ص   

َؼ اه فيُزٞٓه فالعُ يٟه ٖ٘شف فالَض ٞلؼكة فيكٛ فيجٗك ا 

فيتذطٟطٟككه فيتككٝ فػككُٗت ؾككٝ فدتٟكك ص فْؼككة فيُٙفقككش ؾككٝ 

فيُزٞٓككه الػككتػجيٗ  َضفنككظ كككلٟه تكككزٌ دككزَ تٗ  يؼككه ِ 

فيُزٞٓه ؾوج عّ فقًُٟٗ  فيُُ ع ٘فيٙفػش . ٘ؤك يضغٍ َكّ 

 يٟه تٙطٞش فيُضفنكظ فيلكلٟه فال فِ فيُزٞٓكه ؤل عكه فيكٛ َث

( َضفنككظ فدككضٚ ي ًككٙل فيُعٟككك ص فيؼككه ْٝ فيككشٜ اكككزر 0 

 ْؼُه . 22222ؤوض٘صح تٙؾض َضنظ كلٝ يهى 
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 (5خرَطح )

َطاق تأثُر يستشفً انقرَح حسعة انًؼُعار انًسعافٍ 

 و( 6222)

 

 ARCفيُلكزص : َعطٟك ا ْ كٍ فيُعًَٙك ا فيجػضفؾٟكه 

GIS 10.2 

 (6خرَطح )

َطععاق تععأثُر يركععس انرػاَععح انظععحُح فععٍ يذَُععح انقرَععح 

 و(922تحسة انًؼُار انًسافٍ )

 

 ARCفيُلكزص : َعطٟك ا ْ كٍ فيُعًَٙك ا فيجػضفؾٟكه 

GIS 10.2 . 

 

 انُتا ح وانًقترحاخ

 اوال : انُتا ح 

فتوككا َككّ دككجو في لككب فِ فيذككزَ ا  .2

ا ؾٝ َزٞٓه في كضْكه فس فيللٟه قز ت  ٞٓت َه ْٟ  ٘عزرٞ 

( َضفنكظ ككلٟه 5فتوا ٘عٙر َؼتـكؿٛ ٘فاكزح ٘  

٘عٟ رح ؿع ٟه َ٘جُش ى ٝ ٘فازح يهكى َُٓٗك  ، فيكٛ 

( 33ع ْكككة عكككزرفا َكككّ فيعٟككك رفا فيط ٟكككه ٘في  يػكككه  

( كككٟزيٟه َٙطعككه ؤـككهى غٟككض 77عٟكك رح د كككه ٘  

 َٓ ٍ ؾٝ عزرف َّ فاٟ   فيُزٞٓه .

تٙكككككى في لككككب فيككككٛ ٘عككككٙر عٙفَككككى  .0

يتٙطٞكش فيلك يٝ يًُ ػؼك ا ؤـضٞه ؤلتٕ فػُٗت ؾٝ ف

فيلككلٟه ؾككٝ فيُزٞٓككه ٘ؾككٝ َكككزَتٗ  فيلجككٍ فيؼككه ْٝ 

فيُتظفٞككز ٘فيع َككى فيتذطٟطككٝ ٘فالعتُكك عٝ ، ؾوككج 

 عّ فيع َى فالقتل رٜ .
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فتوككا َككّ دككجو في لككب فيككٛ فُٖٟككه  .7

فيُ ؿضفا فيتذطٟطٟه ؾٝ َعضؾه فيل عه ف٘ فيؿ ةن 

َّ فيذزَ ا فيللٟه ؾٝ فيُزٞٓه ، فس ْجكز فِ ٖٓ يكم 

ظ ؾٝ عزر فيُؼتـكؿٟ ا ٘في ك يع َؼتـكؿٟ ِ فسف َك  عج

قكٙصِ َكش فيلجكٍ فيؼكه ْٝ ، ٘نكشيم ْؿكق ؾكٝ عكزر 

( َضفنكظ ككلٟه 0فيُضنظ فيللٟه فال٘يٟه ٘في ك يع  

. 

ت كككّٟ َكككّ في لكككب ؤككك ِ ٖٓ يكككم عجكككظ  .0

( 03٘فها ؾٝ فعكزفر فالى ك   ؾكٝ فيُزٞٓكه ٘في ك يع  

ا يًٙكككٙو فيككٛ فيُعٟكك ص فيُلككزر   ى ٟككة ٘فاككز  ى ٟ كك 

ْؼُه( ، فيٛ ع ْة سيم ٖٓ يم عجكظ ؾكٝ 2222يهى 

( 52عككزر سٜ٘ فيُٗككّ فيلككلٟه يهككى ْؼككُه ٘في كك يع  

ا ككككلٟ  ، ٘نكككشيم ٖٓ يكككم عجكككظ ؾكككٝ فعكككزفر  َٓتؼككك  

فيعك ًَّٟ َكّ سٜ٘ فيُٗككّ فيلكلٟه فسف َكك  قكٙصِ َككش 

ا 025فيُضفنكككظ فيلكككلٟه فال٘يٟكككه ؤٙفقكككش    ( َٓتؼككك  

 ؤ يُك صْه َش فيُعٟ ص فيتذطٟطٝ في  يع   سٜ٘ فيُّٗ

 ْؼُه ( . 022فيللٟه يهى 

ف٘هككككا في لككككب ؤكككك ِ ٖٓ يككككم طٞكككك رح  .0

٘فهله ؾٝ  عكزفر سٜ٘ فيُٗكّ فيلكلٟه يهكى ى ٟكة 

ا ٖ٘شف ٞتطًة فعك رح تٙطٞكش سٜ٘ 42ؤٙفقش    ( َٓتؼ  

فيُٗككّ فيلككلٟه ٘ؾككف َتطً كك ا فيذككزَ ا فيلككلٟه 

فيُذتًؿه فيُتٙفعزح ؾٝ َزٞٓه فيكضْه ، فيٛ عك   سيكم 

( 042ػكضح ؤٙفقكش  ٖٓ يم عجظ ٘فها ؾٝ فعزفر فال

ػضٞض فسف َك  قكٙصِ َكش فيُعٟك ص فيتذطٟطكٝ في ك يع   

( ػكككضٞض ، ؾوكككج عكككّ سيكككم ؾككك ِ َعٟككك ص 42-202

ا فسف َك  قكٙصِ َكش عكزر  ى ٟة يهى ػضٞض ٞعكز َٓ ػك  

فالى ككك   يهكككى ػكككضٞض ؾكككٝ َؼتـكككؿٛ فيكضْكككه ، فَككك  

ؤذلٙف َعٟ ص ػه ِ يهى ػضٞض فؿ ص في لب فيكٛ 

ه ِ فسف َك  ( ػكضٞض / ػك7٘عٙر ْكق ٘فهكا ؤًكع   

قٙصِ َش فيُعٟ ص فيتذطٟطٝ ، ؾوج عّ سيكم ٘عكز 

عجكككظ ن ٟكككض ؾكككٝ فعكككزفر سٜ٘ فيُٗكككّ فيلكككلٟه عٓكككز 

( 004َك صْتٗ  َش فالػكضح ؾكٝ فيُؼتـكؿٛ ٘في ك يع   

ا .  َٓتؼ  

تٙكككككى في لككككب فيككككٛ ٘عككككٙر ْكككككق  .3

َؼ اٝ يًُؼتـؿٛ ٘فيُضفنكظ فيلكلٟه ؾكٝ فيُزٞٓكه ، 

ًُؼتـكؿٛ فس ًْلع فِ فيُعٟ ص فيُلًٝ ازر فِ تهِٙ ي

( ٘ؤ يُك صْككه َككش َؼتـككؿٛ 222ٌ0  ػككضٞض ٘فاككز/ 

( ، 30ٌ0فيكضْه ، فس فتوا فْٕ رِ٘ فيُعٟك ص ؤٙفقكش  

٘نشيم فيلك و فيعجكظ فيُؼك اٝ يًُضفنكظ فيلكلٟه فس 

( َضفنككظ كككلٟه رِ٘  فيُعٟكك ص 0فتوككا فِ ٖٓكك ل  

/ يهككى َضنككظ كككلٝ ( 0222ٌ0فيتذطٟطككٝ في كك يع  

ضْككه ، ْٗككض نُكك  ؾككٝ فيلكك و يًُضفنككظ فيلككلٟه    فيك

 في  ؿ  ، فيلًٙٞا ، ؿًٗه فيلؼّ (.

فػككتذزٌ في لككب ؤعككن فيتط ٟككك ا ؾككٝ  .3

( َش  Bufferْ ٍ فيُعًَٙ ا فيجػضفؾٟه ٖ٘ٝ فرفح  

فيُك صْككه ؤ يُعكك ٟٞض فيُؼكك اٟه فس فتوككا فِ َؼتـككؿٛ 

%( َكككّ 02فيكضْكككه تً كككٝ دكككزَ تٗ  فيلكككلٟه يكككـ   

َؼككك اه فيُزٞٓكككه ، فَككك  ؤذلكككٙف فيتٙطٞكككش فيلككك يٝ 

للٟه ؾٗٝ فقض  فيٛ فيُث يٟه عًٛ فيضغٍ يًُضفنظ في

( َضفنككظ كككلٟه فدككضٚ 0َككّ ا عككه فيُزٞٓككه فيككٛ  

 يًٙكٙو فيٛ فيُعٟ ص فيتذطٟطٝ .

 ثاَُا : انًقترحاخ

ٞٓ ػٝ عًكٛ فيجٗك ا فيُعٟٓكه ؤوكض٘صح  .2

تـككٟٟز َؼتـككؿٟ ِ فيككٛ ع ْككة َؼتـككؿٛ فيكضْككه ؾككٝ 

فيُزٞٓككه ي ًككٙل فيُعٟكك ص فيتذطٟطككٝ في كك يع   َؼتـككؿٛ 

 ؼُه(.ْ 02222يهى 

هض٘صح طٞ رح فعزفر فيُضفنظ فيلكلٟه  .0

( َضفنكظ ككلٟه ي ًكٙل فيُعٟك ص 0ؾٝ فيُزٞٓه ؤٙفقش  

 22222فيُلًكككٝ في ككك يع       َضنكككظ ككككلٝ يهكككى 

ْؼُه( الػُٟ  ؾٝ فيجكظ   فيجٓكٙؤٝ يًُزٞٓكه   َٓطككه 

فيـككضؽ( ، فيككٛ ع ْككة سيككم طٞكك رح فعككزفر فيعٟكك رفا 
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 ا فيـككع ٟه ٘فيُجُعكك ا فيط ٟككه يتكككزٍٞ فؾوككى فيذككزَ

 فيللٟه يًؼه ِ  .

ٞٓ ػكككٝ عًكككٛ فيجٗككك ا فيُعٟٓكككه طٞككك رح  .7

فعزفر فالى    ٘فيهٙفرص فيللٟه فيُؼ ْزح ؤػٟه تككزٍٞ 

فؾوككككى فيذككككزَ ا فيلككككلٟه يؼككككه ِ َزٞٓككككه فيكضْككككه 

 ٘فقًُٟٗ  .

 انًراخغ:

فؤٙ نًى ، هضغ ٌ د يكز ع كز فيٖٙك   ،  .2

٘فقش تٙطٞش فيذكزَ ا فيلكلٟه َ٘ؼكتٙٞ ا نؿ  تٗك  

ضؼ ، فىض٘اككه رنتككٙصفٔ ، ؾككٝ َزٞٓككه فيٓجككؽ فالؿكك

 .0220نًٟه ف٠رف  ، ع َعه في لضح ، 

ن ٞككز عثُكك ِ  ، عػضفؾٟككه فؤككٙ ككك له ،  .0

 –فيُزِ ، فيط عه فيث يثه ، رفص ٘فةى يًٓـض ، عُك ِ 

 . 0222فالصرِ ، 

فيلًؿكككككككٝ ، فؤكككككككضفٍٖٟ اككككككك عٍ الطٌ ،  .7

فيتلًٟككى فيُهكك ْٝ يهؿكك  ح فيذككزَ ا فيُجتُعٟككه ؾككٝ 

فٔ ، نًٟكه فيتضؤٟكه َزٞٓه فيعُ صح ، فىض٘اه رنتٙص

 . 0223يًعًٌٙ فالْؼ ْٟه ، ع َعه في لضح ، 

فالؿككككعة ، دكككك يق اؼككككٓٝ ٘ككككك     .0

َلُٙر دمحم ، َٙصؾٙيٙعٟ  فيُزٞٓه ، َط عكه ع َعكه 

 .2547ؤػزفر ، 

عُٗٙصٞككككه فيعككككضفـ ، ٘طفصح فالعُكككك ص  .0

٘فالػككه ِ ، نككضفع َعكك ٟٞض فالػككه ِ فيلوككضٜ ، 

 . 0222ؿع ه فيزصفػ ا ، 

 دككضِ٘ ، فالاككٙفو فيذؿكك ؼ ، ع ككز عًككٝ ٘ .6
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