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 المكانية للكليات االهلية في مدينة البصرة وبعدها االقليمي هميةاأل
                          مرتضى مظفر سهر الكعبي  أ.م.د. 

 قاسم مطر عبد الخالديأ.م.د. 
 جامعة البصرة  /كلية التربية للبنات

 :المقدمة
تمثل  ام التعليمي واجه تحديًا كبيراً لنظن اإواالقتصادية المتسارعة، ففي ظل المتغيرات السكانية والسياسية 

بالحاجة إلى ايجاد قاعدة رصينة وواسعة تتمثل في زيادة اعداد المؤسسات التعليمية وعلى وجه الخصوص 
دعت الحاجة إلى تأسيس كليات اهلية  وعليهالتعليم الجامعي دون الحاجة لرصد ميزانيات اضافية، 

ازاة مع المؤسسات الجامعية الحكومية وتقبل ادنى المعدالت لغرض استثمارية في مدينة البصرة تعمل بالمو 
جاء البحث ليسلط الضوء  ومن هنام المتزايد من الطلبة على المؤسسات الجامعية الحكومية . تقليل الزخ

بيان مجال نفوذها ومعرفة هيكليتها التنظيمية واالدارية ،  فضال عن لية على التوقيع المكاني للكليات االه
 .2019/2020ي قليمي للعام الدراساال

 مشكلة البحث :اوال : 
هل ادت المزايا الموقعية والعوامل البشرية )الحجم السكاني ، العامل السياسي واالقتصادي واالجتماعي  .1

 في مدينة البصرة ؟( دورا في زيادة اعداد الكليات االهلية 
على مستوى ة الواقعة ضمن نطاق مدينة البصرة ما مدى تأثير االقليم الوظيفي التعليمي للكليات االهلي .2

 ؟محافظة البصرة
 فرضية البحث :ثانيًا : 

فضال عن العوامل البشرية دورا في زيادة اعداد الكليات االهلية في  ،سهم الموقع والموضع الجغرافيأ .1
 مدينة البصرة .
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لكن الدارية لمحافظة البصرة الكليات االهلية في مدينة البصرة بعدا اقليميا يمتد إلى جميع الوحدات ا .2
 ؟بحسب العوامل البشرية المساهمة بذلك بنسب متباينة

 البحث : ومبررات هدفثالثا : 
يهدف البحث إلى ايجاد االسباب والمبررات التي ارتفعت بموجبها اعداد الكليات االهلية في مدينة البصرة 

 خدمات التعليميةلاالقليم الوظيفي ل تحديدك ومن ثم بيان هيكليتها االدارية والتنظيمية ، فضال عن ذل، 
لها وبيان االقاليم الوظيفية  بمعرفةتحظ ية لم الدراسات التي تتعلق بالكليات االهل النوذلك ،  االهلية

وال شك بان هذا البحث ، باالهتمام الكافي في العراق عموما ومنطقة البحث بصورة خاصة مدياتها 
 لمدينة البصرة ميات الالحقة عن اهمية الكليات االهلية وبعدها االقليستكون اللبنة االساسية للدراس

 . اوبالنسبة للمحافظات الحاضنة له
 حدود منطقة البحث :رابعًا : 

شط العرب ، الكنوز ، العراق ، بمدينة البصرة لكون ان الكليات االهلية )مكانيًا تتحد منطقة البحث 
( تتوزع مكانيا فيها ، وتقع مدينة البصرة اداريًا في  الجزء المعقل، جامعة  البصرة للعلوم والتكنولوجيا

بين دائرتي عرض  اما الموقع الفلكي فتع ،الشرقي من محافظة البصرة وفي الجنوب من العراق
( شرقًا والممتدة جغرافيا من نهر السراجي     47,51-    47,45( شماال وقوسي طول )    30,35-   27,30)  

( . ضمت 1ر خريطة ) ظ، ين رقا ومنطقة أبو صخير شماال وشط البصرة غرباً العرب شجنوبا وشط 
وهي تشكل  2020( نسمة بحسب االسقاطات السكانية لعام 1288303مدينة البصرة حجما سكانيا بلغ )

 . 2020( نسمة لعام 3063059( من حجم سكان محافظة البصرة البالغ ) %42نسبة )
بحث دراسة الكليات االهلية في مدينة البصرة للعام الدراسي حدد ال اما الحدود الزمانية فقد

2019/2020. 
 :خامسًا : المناهج المستخدمة في البحث
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 اعتمد البحث على مجموعة من المناهج لغرض تحقيق االهداف المرجوة وهي :
 المنهج التاريخي : .1

ي لنشوء الكليات االهلية في مدينة لضروه البعد التاريخي ألي ظاهرة دعت الحاجة إلى التتبع التاريخ
 ادت إلى زيادة في المدينة .البصرة ومعرفة االسباب التي 

 الكمي : –المنهج الوصفي  .2
االهلية ،  اعتمد البحث هذا المنهج لغرض جمع المعلومات والبيانات المختلفة السيما المتعلقة بالكليات

رض اظهار تحليل علمي للنتائج الرقمية سواء فضال عن بقية استعماالت األرض الحضرية األخرى ، ولغ
قمية او وصفية ، مكانية او زمانية ، واظهارها بلغة األرقام لغرض بلوغ الدقة كانت بهيأة مجدولة ر 

 المرجوة من البحث .
 . المنهج التحليلي :3

قام التي الموضوعي للكليات االهلية في مدينة البصرة من خالل جدولة االر  اعتمد البحث على التحليل
 بحث العلمية .تخص التعليم الجامعي االهلي بشكل يتناسب مع منهجية ال

 2020موقع مدينة البصرة من المحافظة والعراق لعام  (1خريطة )
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 :المفهوم والتطور التاريخي للكليات االهلية في مدينة البصرة اوال :
معي الحكومي، كونه يؤسس قاعدة علمية يعد التعليم الجامعي األهلي نمطا اخر من أنماط التعليم الجا

ي التنمية البشرية السيما في توظيف طاقات المجتمع ، فضال عن قدراته في وتربوية، وقطاعا مهما ف
باره مساهم في رصانة عملية البناء العلمي والمعرفي ، وبالتالي المساهمة في النهضة العلمية على اعت

صات العلمية الموجودة في الجامعات الحكومية . وبصفة عامة االختصاصات العلمية بالمقارنة مع التخص
تعليمية تمنح الطلبة مجاالت مختلفة من التعليم والمهارات المكتسبة ن الكليات االهلية هي مؤسسات فا

 ات الجامعية .وتقدم التسهيالت للبحث العلمي وبالنتيجة تمنح الشهاد
القرن ي في العراق بصفة عامة الى عقد الستينيات من تعود الجذور التاريخية للتعليم االهلي الجامع

بمبادرة  1963العشرين ، اذ تأسست في بغداد )الكلية الجامعة( عرفت الحقًا بالجامعة المستنصرية عام 
سميت ) الجامعة المستنصرية ( في عام من نقابة المعلمين ، لكن سرعان ما تحولت الى جامعة حكومية 

، وفي العقود التالية برزت محاوالت لتأسيس الكليات  (1) ون مجانية التعليمعلى اثر تطبيق قان 1974
االهلية في عموم المحافظات العراقية ، ومنها محافظة البصرة اال انها لم تلقى الصدى الواسع ، نتيجة 

  1987الستثمار في التعليم الجامعي آنذاك . والجدير ذكره ففي عام للقوانين الصارمة التي كانت تحكم ا
جبه تأسيس جامعات او كليات اهلية وفق قرر مجلس قيادة الثورة المنحل على وضع قانون يسمح بمو 

، ، التراث، الرافدين( كليات في عموم العراق وهي )المنصور9. وبناء عليه تأسست )ضوابط معينة 
. (2) (، شط العرب في البصرةنبار(اال، المعارف )(الموصل، الحدباء )اد للعلوم االقتصادية، بغدالمأمون 

اخذت حياة العراقيين وسكان منطقة البحث تتسم بالرفاه االقتصادي  2003لكن وبعد التغير السياسي لعام 
ي للعديد من السكان هذا من جهة ، واصدار وزارة التعليم العال النسبي السيما مع ارتفاع الدخول الشهرية

( المعدل والذي ينص على ))ان خريجي 3قانون الجامعات االهلية رقم ) 2005والبحث العلمي في عام 
الجامعات االهلية يتمتعون بالحقوق واالمتيازات ذاتها التي يتمتع بها خريجو الكليات الحكومية(( وعليه فان 
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مدينة البصرة ) كلية العراق االهلية( عام انون يعد حافزًا كبيرًا امام استحداث كليات اهلية لتظهر في هذا الق
( ، وبعد مدة قاربت عقدا من الزمن تأسست كليتان وهما 2شارع االستقالل ، ملحق )والواقعة في  2005

كنلوجيا الواقعة في شارع الوفود في وكلية البصرة للعلوم والت 2012كلية الكنوز الواقعة في حي الميثاق لعام
 (  .3،4ين )، ينظر الملحق  2013عام 

 ثانيا : العوامل البشرية المساهمة في زيادة اعداد الكليات االهلية في مدينة البصرة :
تؤدي العوامل البشرية دورًا واضح المعالم في زيادة او نقصان استثمار معين لمنطقة معينة دون اخرى ، 

م الجامعي االهلي يخضع إلى لى الجميع ان االستثمار في القطاعات التعليمية ومنها التعليوال يخفى ع
اسات الحكومية من جهة ، وعوامل سكانية واقتصادية واجتماعية فضال جملة من القوانين المرتبطة بالسي

 عن خصائص الموقع من جهة ثانية ، وكما يتضح على النحو االتي :
 البصرةموضع وموقع مدينة  .1

تأثيرها على اتساع المدن وأنماط توزيع  تعد خصائص الموقع والموضع من أبرز المقومات الجغرافية في
هيمنتها ، فالموضع هو المكان أو البقعة التي تقوم عليها المدينة مباشرة وتتركز فيها  احجامها وبالتالي

عام مظاهر السطح والتضاريس رقعتها المساحية أو حيزها الحضري ، ويضم الموضع في مضمونها ال
يبها الجيولوجي ومصادر المياه والمناخ ، فـي حين يشير المـوقع ونوع التربة ودرجة انحدار األرض وترك

لى المنطقة المحيطة بالمدينة ، وتبدأ عند نهاية الحدود الخارجية لموضعها فهو يتحكم في حياة المدينة إ
. (3)لمراكز الحضرية األخرى ويؤثر على بقائها ومستقبلها الحضري ونموها وعالقاتها الوظيفية القائمة مع ا

ادت مدينة البصرة بحسب موضعها وموقعها المكاني دورًا رئيسًا في استقطاب السكان الوافدين اليها من 
مختلف المناطق السيما المجاورة او السكان المهاجرين ضمن اقليمها الواسع وبالتالي استقطبت تيارات 

بيعية والمتمثلة لطا ، فضال عن الزيادة، فضال عن المحافظات المجاورةهجرة من اقضية المحافظة
بالوالدات خالل النصف الثاني من القرن العشرين . والجدير ذكره ان لخصائص الموقعية السيما تركز 
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من سكان المدينة  %60اغلب المؤسسات االدارية والتجارية والصناعية في مدينة البصرة جعل اكثر من 
 يات االهلية في مدينة البصرة .كلالهم من شريحة الموظفين وبالتالي انعكس ذلك على تركز جميع 

 . الحجم السكاني :2
توجد عالقة مترابطة بين نجاح استثمار معين وبين الحجم السكاني للمنقطة المستهدفة ، اذ من غير 
المرجح ان ينجح هذا االستثمار ويحقق اهدافه المرسومة وهي ) الربحية المطلقة ( دون وجود حجم سكاني 

من السكان ، وعلى اثر ذلك فان الحجم السكاني في مدينة البصرة قد سجل زيادة ة ددكبير ينتقي نوعية مح
سكانية متزايدة نتيجة للزيادة الطبيعية ) الوالدات ( والهجرة الوافدة من المحافظات العراقية او الدول 

 1977( اذ يشير ان سكان مدينة البصرة سجل في عام 1المجاورة ، كما يتضح من الجدول )
( وهي مساوية لمعدل النمو السنوي في المحافظة واعلى من %3,4( نسمة بمعدل نمو سنوي )452102)

( ، لتستمر الزيادة السكانية %41,5( بنسبة هجرة وافدة )%3,2معدل النمو السنوي في العراق البالغ )
 ( وهي ادنى من معدل النمو%2,5بمعدل نمو سنوي )  2020( نسمة لعام 1288303لتصل إلى )

( وبنسبة هجرة وافدة %2( واعلى من معدل النمو في العراق البالغ )%4,3نوي في المحافظة البالغ )لسا
( بتأثير عدة عوامل منها نزوح االسر بفعل االحتقان الطائفي واحتالل داعش لمعظم %29,5بلغت )

 .  2014محافظات العراق الشمالية منذ عام 
-1977الحجم السكاني لمدينة البصرة والمحافظة والعراق ومعدالت نموهم السنوية للمدة  (1جدول )

2020 
 

 سنة التعداد
النسبة  معدل النمو السنوي % نسمة ( ) عدد السكان

 المئوية
لمساهمة 

 الهجرة

 العراق المحافظة المدينة العراق المحافظة مدينة البصرة
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1977 452102 1008626 12000497 3,4 3,4 3,2 41,5 
1987 362143 872176 16335199 -2,2 -1,4 3,1 6,0 
1997 685880 1556445 22046244 6,6 6,0 3,0 15,8 
 ــ 3,2 1,7 2,9 32328011 1912533 973646 2009
2020 (*) 1288303 3063059 40150173 2,5 4,3 2 29,5 

 المصدر :
التحليل المكاني لتغير استعماالت االرض السكنية في مدينة البصرة  ( مرتضى مظفر سهر الكعبي ،1)

توراه ، الجزء االول ، كلية التربية باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية ، اطروحة دك
 .40، ص 2017للعلوم االنسانية ، جامعة البصرة ، 

 . 2020( اإلسقاطات السكانية لعام 2)
 . العامل السياسي :3

يرتبط العامل السياسي بعملية صنع القرار والتي تكون بالنتيجة ملزمة لكل افراد المجتمع ، بمعنى اخر ان 
هي جملة من القوانين والتشريعات واالنظمة التي تتبناها النظم السياسية تجاه سكان البلد القرارات السياسية 

 الحياة المختلفة ووفق منظور الحكومة المعنية . االتبغية تيسير امورهم وقيادتهم في مج
عليم قوضت جملة من القوانين الحكومية االستثمار في المجال التعليمي الخاص ، اذ كان التركيز على الت
العقد الحكومي طيلة عقودا من الزمن ، وهذا ما يفسر عدم ظهور اي كلية او جامعة اهلية حتى نهاية 

 1959، لكن وبعد هذا التاريخ شيدت جامعة الحكمة االهلية في بغداد عام الخامس من القرن العشرين 
عة ( د ) الكلية الجام، وكذلك تم تشيي (4)( طالب بمختلف التخصصات العلمية1900وقد خرجت قرابة )

في محافظة بغداد بمبادرة من نقابة المعلمين ، لكن سرعان ما توالت القوانين بعد سيطرة  1963عام 
اذ شرعت الحكومة آنذاك وألسباب سياسية إلى تحويل  1968حزب البعث المنحل على العراق عام 
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المعروف   5/8/1969بتاريخ ( الصادر 342ار )جامعة الحكمة إلى جامعة بغداد الحكومية وفق قر 
بقانون )اعادة تنظيم الجامعات( ، فضال عن  ذلك تم تحويل ) الكلية الجامعة ( إلى جامعة المستنصرية 

وفق قانون )  1974وبالتالي الغاء التعليم االهلي عام  16/11/1968( في 167الحكومية وفق قرار )
السبعينيات ، في حين ان عقد  االهلي خالل عقد التعليم الجامعي ، لذلك اندثر (5)مجانية التعليم (

الثمانينيات بعد مرحلة انفراج النسبي للجامعات االهلية الذي تزامن مع الحرب العراقية االيرانية ، لهذا 
سمحت الدولة العراقية وعلى نطاق ضيق بتأسيس الجامعات االهلية لتظهر كلية المنصور الجامعة وكلية 

( 814د ، لكن سرعان ما شرعت الحكومة العراقية السيما قانون )الرافدين في بغداث الجامعة وكلية الترا
الذي يقضي بتنظيم التعليم الجامعي االهلي وفق الخطة المركزية للتعليم الجامعي في  1987في عام 

، (6) ية وغيرهامقتضيات فرضتها عليها بعض الظروف االقتصادية واالجتماعية والوظيفالعراق ، ووفق 
ما يفسر عدم ظهور اي جامعة في مدينة البصرة خالل عقد الثمانينيات من القرن العشرين ، ومع  هذاو 

 1993بداية عقد التسعينيات وعلى اثر تحديث القوانين التي توعز بتوسيع التعليم االهلي شيدت في عام 
 العديد من الطلبةة والتي استقطبت كلية شط العرب االهلية وهي اول مؤسسة اهلية في مدينة البصر 

، ومرة اخرى  السيما اصحاب الدخول المرتفعة ، على الرغم من ظرف الحصار االقتصادي آنذاك 
 1996( لعام 13عاودت القوانين الحكومية بمنع التوسع في التعليم الجامعي االهلي عند صدور قانون )

مدينة البصرة ي العراق عموما و اي جامعة اهلية فالعتبارات سياسية بحته ، وهذا ما يفسر عدم ظهور 
، اذ  تزامنت مع تعديل القوانين التي تخص التعليم االهلي  2003خصوصا اال بعد التغير السياسي لعام 

على اثر نفوذ االحزاب وضعف االداء الحكومي والذي اسهمت في االستحواذ على االراضي الفارغة 
وزارة التعليم العالي والبحث بثقة من نين الجديدة المنلهذا اسهمت القواضمن التصميم االساسي للمدينة  ، 

المعدل والذي ينص ) على ان خريجي  2005( لعام 3العلمي بسن قانون الجامعات االهلية رقم )
الجامعات االهلية يتمتعون بالحقوق واالمتيازات ذاتها التي يتمتع بها خريجو الكليات الحكومية ( ، لهذا 
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استنادا الى هذا القانون ، ومن ثم توالت صدور القوانين  2005هلية ( في عام كلية ) العراق االشيدت  
) كلية الكنوز و وكلية  التي تحث على زيادة اعداد الكليات االهلية لتشيد في المدينة كليتان اهليتان هما

( والذي 25م االهلي رقم )صدر قانون التعلي 2016. وفي عام  2013البصرة للعلوم والتكنلوجيا عام 
توفير الفرص الدراسية الجامعية االولية ) النظرية والتطبيقية ( لغرض زيادة الوعي الثقافي ))ينص على 

لترتفع اعداد الكليات االهلية في العراق  ،  (7)((سواء اكانت جامعات اهلية محلية او جامعات اهلية اجنبية
مدينة البصرة ، فضال عن  ( كليات اهلية في4، منها )اهلية ( كلية او جامعة 80عموما الى اكثر من )

 جامعة المعقل قيد االنشاء كما اسلفنا انفًا.
 . العامل االقتصادي4

تجدر االشارة إلى ان الوضع االقتصادي العراقي قد حقق طفرات انتعاش نسبية السيما بعد التغير 
موظفين الخصوص شريحة ال الشهرية وعلى وجه، والتي اسهمت في زيادة مدخوالت 2003السياسي لعام 

العاملين ضمن القطاع العام وهذا بدوره انعكس على وجود رغبة حقيقية لدى سكان مدينة البصرة واقليمها 
. وبالنظر إلى ارتفاع الحدود العليا للقبول في في ارسال ابنائهم لتلقي التعليم في الجامعات المختلفة

جهة ثانية، نتج عن ذلك زيادة تدفق ليات االهلية من وانخفاضها في الكالجامعات الحكومية من جهة 
الطلبة باتجاه الكليات االهلية للحصول على الشهادات المرموقة والتي تحقق لهم بالنتيجة الوظيفة المناسبة 

 بعد التخرج .
 . العامل االجتماعي5

ق ي عموم مدن العراجامعات االهلية فيعد العامل االجتماعي من العوامل المساهمة في زيادة اعداد ال
( رياض اطفال و  70( مؤسسة تعليمية اهلية منها )308ومنها مدينة البصرة، اذ تحتض المدينة )

( كليات التي نحن 4( مدرسة ثانوية ، فضال عن الكليات االهلية والبالغة )119( مدرسة ابتدائية و)119)
بعًا للمستوين عت بشكل متباين تليمية االهلية وز بصدد دراستها. ويبدو ان جميع المؤسسات التع
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، فتارة تتركز بشكل متزايد في احياء المدينة التي تتسم االقتصادي المرتفع نسبيًا والعامل االجتماعي
بارتفاع المستوى االقتصادي واالجتماعي فيها مثل احياء ) الجزائر ، االندلس ، الميثاق ..الخ( وتارة 

 -الجمهورية  –تظة سكانيًا مثل احياء )الحسين ياء الشعبية المكاد نجدها في االحاخرى تنخفض او ال نك
( اذا ما 69 – 50. والجدير ذكره ان الكليات االهلية تستقبل معدالت منخفضة تتراوح بين ) (8)الشعلة[

الفنية  قورنت مع الكليات الحكومية وبالتالي ال يمكن قبولهم في الكليات الحكومية باستثناء المعاهد
الت المنخفضة هذا من جهة ، ورغبة االهل في استحصال ابنائهم مستويات التي تقبل المعد الحكومية

 علمية تؤهلهم للحصول على افضل الشهادات العلمية ومن كليات رصينة من جهة اخرى .
وفي الحقيقة ان لحالة التغير لوجهة نظر المجتمع السيما بعد حال االنفتاح الذي شهده المجتمع العراقي 

التغيير السياسي واالطالع على ثقافات متنوعة سواء داخل العراق او خارجة ، شجعت الكثير من  بعد
شكل خاص ، لما تتميز به عطاء اولوية للتعليم بشكل عام والمؤسسات التعليمية االهلية بالسكان على ا 

وألجل ذلك شجعت  من توفير مناخ دراسي مالئم بشكل نسبي والذي تفقده المؤسسات التعليمية الحكومية،
ليها من قبل الكليات االهلية الكثير من المستثمرين في تأسيسها وتلبي رغبة السكان واالقبال الكثير ع

اهلية ومنها الكليات االهلية ، والهدف من ذلك تخريج  المجتمع ، وبالتالي تزايد افتتاح مؤسسات تعليمية
، ومن لمؤسسات الحكومية بها هذا من جهةطلبة ذات اختصاصات عليمة مرغوبة والتي تلبي حاجة ا

هذا دليل واضح على زيادة مختلف جهة اخرى ان االستثمار في قطاع التعليم يعد واعدا ومربح ماديا و 
 ي المدينة ، ومنها الكليات االهلية التي نحن بصدد بحثها.المؤسسات التعليمية االهلية ف

 دينة البصرة وهيكليتها االدارية والتنظيمية: التوزيع المكاني للكليات االهلية في مثالثا
التوزيع سمه الجغرافي، لذا تكتسب الظاهرة الجغرافية اهميتها من خالل توزيعها المكاني ومديات عالقتها 

، فضال عن عوامل بشرية اخرى ، لهذا نتناول هنا التوزيع المكاني لكليات مكانيبالموضع وموقعها ال
 (:2هيكليتها االدارية والتنظيمية وعلى النحو االتي ، ينظر خريطة )االهلية في مدينة البصرة و 
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 2020 /2019( التوزيع المكاني للكليات االهلية في مدينة البصرة لعام الدراسي 2خريطة )
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 . كلية شط العرب االهلية:1
ة ابنية متكونه من في حي المعقل، اذ اشتملت على عد 1993تأسست كلية شط العرب االهلية عام 

، وكل قاعة دراسية تراوحت (9)اعة دراسية ( ق 30( بواقع )2م14,500طابق واحد بمساحة اجمالية )
)اللغة اإلنكليزية ، علوم لى عدة اقسام وهي ( ، احتوت الكلية ع2م 130 – 100مساحتها بين )

العديد من  الحقت بالكليةفضال عن ذلك  .  الحاسبات ، قانون ، إدارة األعمال ، قسم المحاسبة(
لقسم علوم الحاسبات ، ومختبرين لبقية أقسام ( مختبرات 6( مختبرات ، منها ) 8)  المختبرات التي بلغ

-100بمساحة اجمالية لكل مختبر )  قانون(  –محاسبة  –اللغة اإلنكليزية  –الكلية )إدارة أعمال 
 . (2م145

اريخها الطويل د حققت مستويات علمية متقدمة طيلة مسيرة توالجدير ذكره  ان كلية شط العرب االهلية ق
احتلت المرتبة الثالثة من حيث االرتقاء العلمي على مستوى العراق من بين  2015نسبيًا ، ففي عام 

، فضال عن ذلك تقبل الكلية ادنى المعدالت لاللتحاق فيها ، فيما لو قورنت مع  (10)الجامعات األهلية
(  ، وهذا يفسر تنامي اعداد الطلبة المقبولين فيها بحسب 2كما يتضح من الجدول ) الجامعات الحكومية

( بواقع 2020-2019االختصاصات االنسانية والعلمية المتوافرة ، اذ سجل اعداد الطلبة للعام الدراسي ) 
اسة ( طالب / طالبة للدر 949طالبة / طالبة للدراسة الصباحية و ) 2472طالب وطالبة ، منهم  3421

 المذكورة . قسام( تدريسي/تدريسية لجميع األ62( ، يتلقون التعليم على يد )3المسائية ، جدول )
المعدالت الدنيا والعليا لكلية شط العرب االهلية مقارنة بجامعة البصرة للعام الدراسي  (2الجدول )

2019-2020 

 األقسام ت
 جامعة البصرة  كلية شط العرب االهلية

 معدلأدنى 
أدنى معدل   أعلى معدل

 ادبي
 أدنى معدل

 احيائي
 ادنى معدل

 تطبيقي
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 - 69,4 60  70 67 اللغة االنكليزية 1
 85,9 91,7 -  70 65 علوم حاسبات 2
 - 78,3 75,9  75 65 قانون  3
 67,4 65 65,3  65 60 إدارة أعمال 4
 67,4 65 65,3  67 63 قسم المحاسبة 5

 .2020-2019بيانات غير منشورة، للعام الدراسي  شعبة الشؤون الطلبة،( كلية شط العرب، 1)
( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، قسم الحاسبة االلكترونية 2)

 4، ص 2019/2020، الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 
) طالب / طالبة ( في كلية شط العرب األهلية بحسب ي اإلجمال( اعداد الطلبة 3الجدول )

 2020-2019تصاصات العلمية للعام الدراسي االخ

 األقسام 
اعداد الطلبة الدراسة 

 الصباحية
 اعداد الطلبة الدراسة المسائية

مجموع الطلبة للدراستين 
 الصباحية والمسائية

 600 118 482 اللغة االنكليزية 1
 660 136 524 حاسبات 2
 836 319 517 قانون  3
 447 103 344 ادارة االعمال 4
 878 273 605 محاسبة 5

 3421 949 2472 المجموع

 .2020كلية شط العرب األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، لعام  -المصدر:
ة جميع المصاريف تتبع كلية شط العرب االهلية التمويل الذاتي وفق ما تتقاضاه من أجور الطلبة لتغطي
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االجور تأخذ من الطلبة الملتحقين بها ، وهذه السيما أجور الكوادر التدريسية والموظفين العاملين فيها
ة ما تكون االجور الدراسية غير ، لذلك عادوالتي تتباين زيادة او نقصان بحسب اعداد الطلبة الملتحقين

 .(4ثابته لكل سنة دراسية كما يتضح ذلك من الجدول )
 2020-2005األجور الدراسية المستوفاة من الطلبة المقبولين لكلية شط العرب األهلية للمدة  (4جدول )

 
 االقسام

 المرحلة االولى
2005-2006 2010-2011 2014-2015 2019-2020 

 إدارة األعمال -القانون 
العلوم الحاسبات  -اللغة اإلنكليزية 

 المحاسبة -

1400000 1550000 1,750,000 2,500,000 

 .2020كلية شط العرب األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، لعام  -المصدر:
 . كلية الكنوز االهلية:2

ضمنت الكلية بناية واحدة والتي تقع مكانيًا في حي الميثاق ،  2013تأسست كلية الكنوز االهلية عام 
( مختبرات 7( قاعة دراسية و)20لية على )وت الك( احت 2م3000متكونة من ثالثة طوابق بمساحته )

 –قانون  –ة األعمال ( مختبرات لبقية أقسام الكلية )إدار 5علمية ، منها مختبرين لقسم تقنيات حاسوب و)
، فضال عن ذلك توجد مكتبة علمية شغلت  2( م35-11مختبرات طبية( تتراوح مساحة المختبر الواحد )

العلمية التي يحتاجها الطلبة في اختصاصاتهم كتب والمصادر تضم مختلف ال 2(م200مساحته )
القانون ، ادارة االعمال ، تقنيات )المختلفة ، احتوت على الكلية العديد من التخصصات العلمية وهي 

امتازت كلية الكنوز االهلية بارتقائها العلمي والمعرفي على  .(الحاسوب ، التقنيات المختبرات الطبية
ة واألهلية في ( على مستوى الجامعات الحكومي18، اذ حصلت على المرتبة )حداثة نشأتهاالرغم من 

، والذي يعد تقريره النهائي نهاية كل سنة دراسية الميالع (UIG reenmetric) ، بحسب تصنيفالعراق
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ات االهلية ، الى جانب ذلك انخفاض المعدالت التي تقبلها الكلية لغرض جذب الطلبة اسوة مع بقية الكلي
( ، وبالتالي اصبحت محط انظار العديد من الطلبة وذويهم السيما الباحثين عن الشهادات 5، جدول )

هم التوظيف المستقبلي ضمن مؤسسات الدولة المختلفة ، وبناء عليه فقد استقطبت العلمية التي تحقق ل
( تدريسي ، جدول 23دريسي )( ، بكادر ت2020-2019( طالبة /طالبة للعام الدراسي ) 3000الكلية )

ت في وبالنظر إلى الطبيعة االستثمارية للكليات االهلية ومنها كلية الكنوز لذلك فهي تتبع نظام تفاو  .(6)
االجور المستوفاة من الطلبة بحسب اعداد الطلبة الوافدين اليها وهذا يتناسب مع زيادة او نقصان اعداد 

لمثال بلغت ادنى قيمة لألجور السيما للمراحل االولى لكلية الطلبة لكل سنة دراسية ، فعلى سبيل ا
،  2019-2018ي  للعام الدراسي ( مليون دينار على التوال2,000,000القانون وادارة االعمال بواقع ) 

واعلى مستوى لألجور كان من نصيب قسم تقنيات الحاسوب وتقنيات المختبرات الطبية بواقع ) 
 ( .7لى التوالي ، جدول )( مليون دينار ع4,500,000

-2019الدراسية المعدالت الدنيا والعليا في كلية الكنوز األهلية في محافظة البصرة للعام  ( 5الجدول ) 
2020 

 األقسام ت

 جامعة البصرة  كلية شط العرب االهلية

 أدنى معدل
 أدنى معدل  أعلى معدل

 ادبي
 

 أدنى معدل
 احيائي

 ادنى معدل
 تطبيقي

 - 78,3 75,9  70 60 قانون  1
 67,4 65 65,3  65 56 إدارة أعمال 2
 85,9 91,7 -  70 65 تقنيات حاسوب 3
 97,9 97,3 -  80 75 مختبرات طبيةتقنيات  4
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 .2020-2019( كلية الكنوز األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي 1)
دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة ، قسم الحاسبة االلكترونية  ،مي( وزارة التعليم العالي والبحث العل2)

 4، ص 2019/2020، الحدود الدنيا للقبول المركزي للسنة الدراسية 
) طالب / طالبة ( في كلية الكنوز األهلية بحسب االختصاصات اإلجمالي اعداد الطلبة  (6الجدول )

 2020-2019المختلفة للعام الدراسي 
 داد الطلبة حسب القسم والمراحل الدراسيةاع ماألقسا ت
 756 قانون  1
 685 إدارة أعمال 2
 1013 تقنيات حاسوب 3
 546 تقنيات مختبرات طبية 4

 3000 المجموع

-2019كلية الكنوز األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، للعام الدراسية  -المصدر:
2020. 

الطلبة بحسب التخصص في كلية الكنوز للعام الدراسي  ة المستوفاة مناألجور الدراسي (7جدول )
2019-2020 

 المرحلة األولى األقسام ت
 2,000,000 القانون  1
 2,000,000 إدارة األعمال 2
 4,000,000 التقنيات الحاسوب 3
 4,500,000 التقنيات المختبرات الطبية 4
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 .2020-2019، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي المصدر: كلية الكنوز األهلية، شعبة الشؤون 
 . كلية العراق االهلية 3

، اذ تتكون الكلية 2005تقع كلية العراق مكانيًا في حي الزهور على جانب شارع االستقالل ، شيدت عام 
( قاعة 24( ، وتحتوي الكلية على ) 2م4068من بناية واحدة ذات ثالث طوابق بمساحة اجمالية ) 

( 2م92-35اوح )( مختبرًا بمساحة تتر 38( ، فضال عن وجود )2م91-45ة تتباين مساحاتها بين ) دراسي
للمختبر الواحد ، الى جانب وجود ورشتان تستخدمان للمحاضرات العملية من المواد الدراسية ، كما 

يات ، هندسة تقنهندسة اتصاالت ،الهندسة المدنية( تخصصات علمية )3واشتملت الكلية على )
ة من الطالب تقصدها للحصول وفي الحقيقة ان لحالة التخصص العلمي لكلية العراق فان نخب .(الحاسوب

على شهادة جامعية مرموقة ، يقابل ذلك انخفاض معدل اغلب الطلبة والتي ال تناسب في اغلب االحيان 
لنتيجة الى االلتحاق بكلية ( ، مما يضطرهم با8مع المعدالت المطلوبة في الجامعات الحكومية ، جدول )

دسية فيها بغية الحصول على وظيفة ضمن القطاع اهلية ومنها كلية العراق لغرض تلقي العلوم الهن
الحكومي في المستقبل ، وهذا ما يفسر تباين اعداد الطلبة بين سنة دراسية واخرى ، ففي العام الدراسي 

( طالب 498( طالب/ طالبة ، منهم )659) بلغ عدد الطلبة في كلية العراق االهلية 2019-2020
( تدريسي لمختلف االختصاصات ، ويمكن ان 63دريسهم )( يشرف على ت9( طالبة ، جدول )161و)

نعزو اسباب انخفاض اعداد الطلبة الملتحقين لكلية العراق االهلية بالمقارنة مع الكليات االهلية االخرى 
( مليون دينار ،  6,500,000 – 4,000,000تتراوح بين )  الى حالة ارتفاع رسوم التسجيل فيها والتي

( ، وبحسب رأي المستثمرين في هذه الكلية فان االجور المستوفاة تستخدم في 10)كما يتضح من الجدول 
معظمها لتغطية جميع المصاريف السيما اجور الكادر التدريسي والموظفين العاملين فيها . مع وجود حالة 

( طالب لم يتمكنوا من تسديد األجور 300ور الدراسية اذ اتضح وجود أكثر من )من عدم تسديد االج
 .(11)(2018/2019(/)2018-2017الدراسية للسنوات الدراسية )
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 ( المعدالت الدنيا والعليا التي تقبلها كلية العراق االهلية مقارنة بجامعة البصرة للعام الدراسي8الجدول )
2019-2020 

 األقسام ت
 جامعة البصرة  ليةراق االهكلية الع

 أدنى معدل
  أعلى معدل

 احيائيأدنى معدل 
ادنى معدل 

 تطبيقي
 83,7 86,7  85 65 الهندسة المدنية 1
 85,9 90,4  80 60 الهندسة االتصاالت 2
 85,9 91,1  75 58 الهندسة تقنيات الحاسوب 3

-2019ات غير منشورة، للعام الدراسي كلية العراق األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيان -المصدر:
2020. 

التخطيط والمتابعة ، قسم الحاسبة االلكترونية ، الحدود الدنيا  ( وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،2)
 .2020للقبول المركزي 
اعداد الطلبة االجمالي في كلية العراق االهلية بحسب االختصاصات العلمية للعام  (9الجدول )

 .2020-2019الدراسي 
 مجموع الطلبة طالبة طالب األقسام ت
 246 63 183 الهندسة المدنية 1
 154 45 109 الهندسة االتصاالت 2
 259 53 206 الهندسة تقنيات الحاسوب 3

 659 161 498 المجموع

 .2020-2019، بيانات غير منشورة، للعام كلية العراق األهلية، شعبة الشؤون الطلبة -المصدر:
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 .2020-2019األجور الدراسية المستوفاة من الطلبة في كلية العراق األهلية للعام الدراسي  (10جدول )

 المرحلة األولى األقسام ت
 نوع الدوام/ المبلغ االجمالي

 مسائي صباحي
 3850000 3950000 6,500,000 الهندسة المدنية 1
 3550000 3650000 5,500,000 الهندسة االتصاالت 2
 3550000 3500000 4,000,000 الهندسة تقنيات الحاسوب 3

 .2020-2019كلية العراق االهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، للعام  -المصدر:
 . كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا4

،  2013فتحت ابوابها عام  ،اءتقع كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا مكانيًا في شارع الوفود ضمن حي صنع
( 3( قاعات دراسية مع )9وتحتوي على ) 2(م2200اذ تتكون الكلية من طابقين بمساحته اجمالية )
، اذ تتكون الكلية من اربع اقسام ) هندسة  2( م40-35مختبرات تتراوح مساحته المختبر الواحد ما بين )

 تقنيات التحليالت المرضية( . -نكليزية اال اللغة -إدارة المعلومات  -المعلومات واالتصاالت 
اتاحت عوامل موقعيه واخرى اقتصادية وفنية في تأسيس كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا ، مما سهلت 

( فضال عن انخفاض  2014-2013بالنتيجة استقطاب العديد من الطلبة منذ فتح ابوابها للعام الدراسي )
( ، وهذا ما يفسر الزيادة المضطردة ألعداد الطلبة فيها 11دول )، ج المعدالت التي تقبلها هذه الكلية

( ، وبما ان التمويل الذي تعتمد عليه الكلية هو التمويل 12( طالب/ طالبة ، جدول )1304والتي بلغت )
لذلك فان الكلية تعتمد على ما تتقاضاه من أجور الطلبة لتغطية مصاريفها وصرف أجور الكادر الذاتي ، 

مليون  3500000-1800000والموظفين العاملين فيها، إذ نالحظ ان األجور متباينة ما بين  ريسيالتد
 (.13دينار في كل سنة دراسية كما يتضح من الجدول )

( المعدالت الدنيا والعليا التي تقبلها كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا االهلية مقارنة بجامعة 11الجدول )
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 2020-2019البصرة للعام الدراسي 

 األقسام ت

كلية البصرة للعلوم 
 والتكنولوجيا االهلية

 جامعة البصرة الحكومية 

 أدنى معدل
  أعلى معدل

 ادنى معدل
 ادبي

أدنى 
 معدل

 احيائي

 ادنى معدل
 تطبيقي

 85,9 90,4   63 50 هندسة المعلومات واالتصاالت 1
 67,4 65 65,3  50 50 إدارة األعمال 2
 - 69,4 60  50 50 يزيةاإلنكلاللغة  3
 97,9 97,3 -  63 50 تقنيات التحليالت المرضية 4

البصرة للعلوم والتكنلوجيا األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي  -المصدر:
2019-2020. 

 .2020-2019راسي العدد الكلي لطلبة كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا االهلية للعام الد (12الجدول )
 اعداد الطلبة األقسام ت
 337 هندسة المعلومات واالتصاالت 1
 325 إدارة األعمال 2
 382 اللغة اإلنكليزية 3
 260 تقنيات التحليالت المرضية 4

 1304 المجموع / المعدل

شورة، للعام كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير من -المصدر:
 .2020-2019الدراسي 



 

 املكانية للكليات االهلية يف مدينة البصرة وبعدها االقليمياألهمية  

 

  

 460 2022أيلول  1ج 66العدد 

 

األجور الدراسية المستوفاة من الطلبة بحسب التخصص في البصرة للعلوم والتكنلوجيا  (13الجدول )
 .2020-2019األهلية للعام الدراسي 

 األولىالمرحلة  األقسام ت
 3,500,000 هندسة المعلومات واالتصاالت 1
 1,800,000 إدارة األعمال 2
 1,800,000 نكليزيةاللغة اإل 3
 3,500,000 تقنيات التحليالت المرضية 4

كلية البصرة للعلوم والتكنلوجيا ، شعبة الشؤون، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي  -المصدر:
2019-2020. 

 : البعد االقليمي للكليات االهلية في مدينة البصرة وطرائق تحديدهارابعاً 
نظر الباحثين ، لكن من الممكن الخروج يم المدينة على اختالف وجهات تعددت المفاهيم المرتبطة بإقل

وجود منطقة جغرافية تمتاز بكونها مركزًا للنمو بحسب ما بتعريف موحد بان صفة اقليم المدينة هي 
ادية الوظيفية على حد يتجمع فيها من انشطة وظيفية تتمثل بكونها مركزًا لجذب السكان واألنشطة االقتص

اإلنتاج ومدخالت ومخرجات عدد كبير من السلع المنتجة أو  سواء ، اذ تتمثل بتبادل وتجهيز عوامل
المستهلكة والخدمات المقدمة مما يؤدي بالنتيجة إلى ظهور مركز حضري إقليمي يتولى مهمة تنسيق 

 .(12)لحضرية والمناطق الريفية المتاخمة لهابينه وبين اقليمه المجاور المتمثلة بالمراكز ا عملية التبادل
والجدير ذكره هناك عدة طرائق لتحديد االقليم الوظيفي للمدن منها ما يتعلق باألساليب النظرية غير 
المباشرة والتي ترتبط بالمعادالت الرياضية ، واخرى طرائق مباشرة تعتمد االسلوب الميداني والمالحظة 

قليم الوظيفي الجامعي لكليات االهلية في مدينة البصرة بدقة عالية كان البد ولغرض تحديد اال المباشرة ،
من تحديد اماكن وجود الكليات االهلية وبالمقابل معرفة مكان السكن للمستفيدين من تلك الخدمة السيما 
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يمية الوحدات االدارية المتمثلة بأقضية محافظة البصرة ، بغية ان يكون باإلمكان رسم العالقات اإلقل
للمدينة على مستوى خدماتها أوال السيما التعليمية منها ، ومن ثم تحديد سعة اإلقليم الذي تخدمه لكل كلية 

 اهلية وبالتالي تحديد نفوذ المدينة الكلي ثانيًا .
وحقيقة االمر تم اعتماد االسلوب الميداني والمالحظة المباشرة استنادا الى معطيات المأخوذة من قاعدة 

ات للكليات االهلية المتمثلة البيانات الرسمية ، والتي لوحظ ان هناك نوعين من اقليم الكليات االهلية البيان
من السكان هذه المنطقة يراجعون المدينة بغية الحصول  %80يرتبط مباشرة بدرجة شديدة بنسبة  منها ما

للمدينة (، اما الجزء الثاني  على المعطيات التعليمية االهلية وتسمى ) المنطقة المماسة او المالصقة
( من السكان والتي تمثل االقليم التعليمي %20فتسمى المنطقة غير المجاورة او غير المماسة بنسبة )

( يوضح على المستوى العام ان 14الواسع لمدينة البصرة والمتمثل بأقضية محافظة البصرة ، والجدول )
قد تباينت ما بين كلية اهلية واخرى وحسب العوامل الموقعية معدالت الطلبة الملتحقين في الكليات االهلية 

% من الطلبة  70 – 60والبشرية واالقتصادية ، اذ نلحظ ان قضاء البصرة قد استحوذ على اكثر من 
 المستفيدين من الكليات االهلية اذا ما قورنت مع بقية اقضية محافظة البصرة .

 2019/2020االهلية لمدينة البصرة للعام الدراسي ( معدالت الملتحقين في الكليات 14جدول ) 
 

 ت
 

 اسم الكلية االهلية
 معدالت الملتحقين في الكلية االهلية للمراحل االربعة

 بقية اقضية محافظة البصرة قضاء البصرة
 39,6 60,4 كلية شط العرب 1
 35,7 64,3 كلية الكنوز 2
 23,9 76,1 كلية العراق 3
 37,7 62,3 وم والتكنولوجياالبصرة للعلكلية  4

 (16،17،18، 15المصدر : الجداول ) 
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 اما على المستوى الوحدات اإلدارية ) بحسب االقضية ( فيمكن توضيحها وعلى النحو االتي :
 . اقليم نفوذ كلية شط العرب االهلية :1

لتي يعود تاريخ تأسيسها محافظة البصرة اتناولنا انفا ان كلية شط العرب االهلية من الكليات الرصينة في 
) وبالتالي فهي تحتل المرتبة االولى ألعداد الطلبة الملتحقين فيها على المستويين  1993الى عام 

( ، لذلك ومن خالل  االحصائية التي حصل عليها الباحث تبين ان  كلية شط العرب الصباحي والمسائي
ة البصرة ، اذ كانت الغالبية العظمى لمرتاديها هم ة من عموم محافظ( طالب /طالب 3421)  استقطبت

( ، وجاء بالمرتبة الثانية قضاء %60,9( طالب / طالبة بمعدل )2082من سكنة قضاء البصرة بواقع ) 
( ، وادنى معدل سجل لقضائي %11,2طالب/ طالبة وبمعدل ) 382شط العرب بعدد الطلبة  الوافدين  ) 

( على التوالي ، ينظر جدول %0,9ب / طالبة لكل منهما  وبمعدل ) ( طال 30بعدد ) المدينة والفاو
(، ويعزو سبب احتالل قضاء البصرة على حصة االسد من مجمل طلبة كلية شط العرب 1( وشكل )15)

قتصادي االهلية اذا ما قورنت مع بقية اقضية محافظة البصـــــــرة الـــــى حالة االرتفاع النسبي المستوى اال
كان القضاء من جهة ، ورغبة اولياء االمور بأرسال اوالدهم الى اقسام علمية تحقق لهم المكانة لعموم س

المرموقة والتوظيف بعد التخرج من جهة اخرى ، على الرغم من ارتفاع اسعار التسجيل لبعض االقسام 
من اهم اسباب ( ، في حين ان  العلمية فيها ، ويشمل ذلك اقضية ) شط العرب ، ابي الخصيب ، الزبير

انخفاض اعداد الطلبة لألقضية ) القرنة ، المدينة ، الفاو ، الدير ( يعود الى  حالة البعد المكاني لموقع 
كيلومتر كبعد مسافي في بعض الوحدات  170 – 100كلية شط العرب االهلية والتي قد تتراوح بين 
عاتق الطلبة ، فضال عن ارتفاع اجور  اد كبير يقع علىاالدارية البعيدة عن المركز ، وهذا يسبب اجه

الدراسة يضاف اليها اجور اخرى مثل اجرة السيارات والوازم الدراسية من جهة ، وحالة االزدحام المروري 
اليومي في مركز قضاء البصرة وبالتالي التأخير السيما ممن يتلقون التعليم للدراسات المسائية والعتبارات 

 ية من جهة اخرى.مادية ومعنو 
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اما على مستوى التباين بحسب التخصصات االنسانية لكلية شط العرب االهلية بقسميها الصباحي 
( طالب/ طالبة على  878والمسائي فقد وجد ان اعلى عدد للطبلة قد اختاروا قسم المحاسبة بواقع ) 

من سكنة ( %70,4نسبة  ) ( طالب/ طالب وب618مستوى محافظة البصرة ، اذ كان اعلى عددا بواقع ) 
( %0,4( طالب بنسبة )4قضاء البصرة وادنى نسبة ألعداد الطلبة كانت من نصيب قضاء الفاو بواقع )

 ( طالب / طالبة 447، اما ادنى عددا للطلبة سجل ضمن التخصص العلمي ) ادارة االعمال (  بواقع )
 لتخصصات االنسانيةاالهلية بحسب ا اعداد الطلبة ونسبهم المئوية في كلية شط العرب (15جدول )

 2019/2020للعام الدراسي 

 القسم
االنسان

 ي

المرحل
 ة

الدراسي
 ة

 الطلبة
القسم 

الصباح
  ي

الطلبة 
القسم 
المسائ

 ي

المجمو 
 ع

الصباح
ي 

 المسائي

 االقضية
 

صرة
الب

 
 

زبير
ال

 

يب
ص

الخ
ي 

اب
 

رنة
الق

ينة 
لمد

ا
رب 

 الع
شط

 

رثة
الها

 

دير
ال

فاو 
ال

 

 
اللغة 

االنكليز 
  ية

 1 5 15 36 4 5 22 9 53 150 16 134 االولى
 1 9 11 26 0 3 17 21 106 194 32 162 الثانية
 3 4 15 14 4 2 13 9 81 145 32 113 الثالثة

 0 2 17 13 1 3 6 13 56 111 38 73 الرابعة

المجموع / 
 المعدل

482 118 600 
296 52 58 13 9 89 58 20 5 

49,3 8,7 10 2,1 1,5 
14,

8 
10 3,3 0,3 

حاسبا
 ت

 3 3 14 27 0 1 8 7 43 106 27 79 االولى
 0 5 19 11 1 4 10 5 97 152 21 131 الثانية
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 2 2 16 17 0 2 7 12 123 181 41 140 الثالثة
 1 4 12 8 2 3 12 4 175 221 47 174 الرابعة

المجموع / 
 المعدل

524 136 660 
438 28 37 10 3 63 61 14 6 

66,4 4,2 5,6 1,5 0,5 9,5 9,2 2,1 1 

 
 قانون 

  

 2 6 22 24 3 2 11 32 78 180 43 137 االولى
 2 3 25 36 0 6 14 18 111 215 86 129 الثانية
 2 5 18 31 0 0 21 23 181 281 133 148 الثالثة

 6 4 12 22 3 2 18 8 85 160 57 103 الرابعة

المجموع / 
 المعدل

517 319 836 
455 81 64 10 6 

11
3 

77 18 12 

54,4 9,7 7,7 1,2 0,7 
13,

5 
9,2 2,1 1,5 

ادارة 
 اعمال

 0 6 8 14 2 3 5 11 55 104 17 87 االولى
 1 3 3 9 0 2 6 4 79 107 21 86 الثانية
 2 1 6 12 2 3 3 12 58 99 17 82 الثالثة

 0 6 9 17 0 3 10 9 83 137 48 89 الرابعة

المجموع / 
 المعدل

344 103 447 
275 36 24 11 4 52 26 16 3 

61,5 8,1 5,3 2,5 0,9 
11,

6 
5,8 3,6 0,7 

 محاسبة
 0 3 8 18 5 5 16 11 134 200 41 159 االولى
 2 2 16 15 0 0 12 5 193 245 78 167 الثانية
 0 4 19 23 1 1 22 19 120 209 65 144 الثالثة
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 2 6 10 9 2 3 11 10 171 224 89 135 الرابعة
المجموع / 

 معدلال
605 273 878 

618 45 61 9 8 65 53 15 4 
70,4 5,1 6,9 1,1 0,9 7,4 6,1 1,7 0,4 

المجموع / 
 المعدل

2472 949 3421 
2082 

24
2 

24
4 

53 30 
38

2 
27

5 
83 30 

60,4 7,2 7,1 1,7 0,8 
11,

4 
8,1 2,5 0,8 

 2019/202منشورة للعام الدراسي ، بيانات غير ، شعبة شؤون الطلبةكلية شط العرب االهلية :المصدر
 التباين النسبي ألعداد الطلبة الملتحقين بحسب االختصاصات العلمية لكلية شط العرب األهلية (1شكل )

 2020-2019للعام الدراسي 
 



 

 املكانية للكليات االهلية يف مدينة البصرة وبعدها االقليمياألهمية  

 

  

 466 2022أيلول  1ج 66العدد 

 

 
 (15المصدر : جدول  )

ة          ( طالب / طالبة وبنسب275احتل قضاء البصرة المرتبة االولى بعدد ) ،مستوى محافظة البصرة
( طالب/ طالبة وبنسبة ) 3( ، وادنى عددا لطلبة للقسم ذاته سجل في قضاء الفاو بعدد) 61,5%) 

، اللغة االنكليزية( . ويبدوا ان سبب اقبال الطالب على قسم المحاسبة دون االقسام االخرى )0,7%
لي بعد التخرج بحسب ما ( الى اهمية هذا التخصص في التوظيف المستقب، ادارة االعمالاسباتالح

، لكن ذلك ال يعني عدم اهمية االختصاصات االخرى لما لها (13)اوضحه عددا من طالب قسم المحاسبة 
وااللتحاق بالمهن بحسب من اهمية كبيرة في الحقل العلمي والوظائف التي توفرها لطلبتها بعد تخرجهم 

 تخصصاتهم الدقيقة .

0

100

200

300

400

500

600

700

اللغة االنكليزية حاسبات قانون ادارة اعمال محاسبة
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( اما %60ماس لكلية شط العرب االهلية شكلت معدل الوافدين اليها )وبناء على ما تقدم ان المنطقة الم
 ( .%40فقد شكلت معدل ) (منطقة االقليم الواسعمعدل الوافدين للكلية من خارج مدينة البصرة )

 :. اقليم نفوذ كلية الكنوز االهلية 2
لبصرة ، وهذه االهمية جاءت تعد كلية الكنوز االهلية من الكليات الرائدة في القطاع التعليمي لمحافظة ا

( على مستوى الجامعات الحكومية واألهلية في العراق حسب 18من خالل حصولها على المرتبة )
ارتياد هذه ، لذلك توجت انظار المجتمع البصري ب2015العالمي لعام  (UIG reenmetric)تصنيف 

الزيادة العددية للطلبة منذ تأسيسها عام الكلية وتلقي العلوم المعرفية المختلفة منها ، وما يدلل على ذلك 
( ان قضاء البصرة والذي يشكل منطقة 2( والشكل )16وحتى يومنا هذا . اذ يتضح من الجدول ) 2012

( طالب/ 3000ة الكنوز والبالغ ) ( من الطالب الملتحقين الى كلي%64,3المماس قد احتل معدل ) 
( وجاء %64,3( طالب / طالبة وبمعدل ) 1961بعدد )طالبة  ، احتل قضاء البصرة  المرتبة االولى 

( طالب/ طالبة وادنى عدد تمثل في قضاء 299وبعدد طالب ) %11,1بالمرتبة الثانية حي الزبير بمعدل 
ر ذكره ان سبب زيادة اعداد الطلبة في كلية الكنوز (  ، والجدي%0,2( طالب وبمعدل )4الفاو  بواقع ) 

( مليون 4500000-2000000قدار االجور السنوية التي تراوحت بين ) يرجع الى انخفاض النسبي لم
 دينار.

اما على المستوى التباين في التخصصات االنسانية والعلمية لكلية الكنوز االهلية فنلحظ ومن الجدول ذاته 
( طالب / طالبة  1013طلبة الملتحقين كان من نصيب ) تقنيات الحاسوب ( بواقع )، ان اعلى عددا لل

( طالب/ طالبة وبنسبة 731( ،  شغل قضاء البصرة المرتبة االولى بعدد الطلبة بواقع ) %72,2وبنسبة )
( ، اما ادنى عدد %0,1وادنى عدد كان من نصيب قضاء الفاو بواقع ) طالب واحد( وبنسبة ) 72,2%

 ( طالب546دد ) لبة الملتحقين في كلية الكنوز كان من نصيب قسم التقنيات المختبرات الطبية بعللط
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( %61,9( طالب/ طالبة وبنسبة )338طالبة ، شغل قضاء البصرة المرتبة االولى للطلبة بواقع )  /
البصرة  ( بعدد طالب واحد . وعموما يبقى قضاء%0,2وادنى نسبة شغلها قضاء الفاو  التي بلغت ) 

قضية محافظة البصرة نتيجة لعدة المتصدر بعدد الطلبة الملتحقين لكلية الكنوز فيما لو قورن مع بقية أ
اسباب وهي البحث عن الشهادة المرموقة والتي تعطي لحاملها التوظيف المستقبلي الجيد في المؤسسات 

ء امورهم ومدى تقبلهم تلك ، فضال عن المستوى االقتصادي لألولياالحكومية او االهلية من جهة
 االختصاصات من جهة اخرى .

 اق االهلية :. اقليم نفوذ كلية العر 3
ولها تاريخ مشهود من الرقي والتقدم وبالتالي تستحوذ على  2005تأسست كلية العراق االهلية في عام 

االحصائية التي  اهمية كبيرة بالنسبة لمحافظة البصرة عموما ومدينة البصرة خصوصًا ، لذلك ومن خالل 
الب /طالبة من عموم محافظة البصرة ( ط659حصل عليها الباحث تبين ان  كلية العراق قد استقطبت ) 

( طالب / طالبة بمعدل 439، اذ كانت الغالبية العظمى لمرتاديها هم من سكنة قضاء البصرة بواقع ) 
طالب/ طالبة وبمعدل  65الوافدين )   ( ، وجاء بالمرتبة الثانية قضاء أبي الخصيب بعدد الطلبة67,1%)
( ، %0,4( طالب / طالبة لكل منهما  وبمعدل )  4دد )( ، وادنى معدل سجل لقضاء الفاو بع9,8%)

(، ويعزو سبب احتالل قضاء البصرة على حصة االسد من مجمل طلبة 3( وشكل ) 17ينظر جدول )
فظة البصـــــــرة الـــــى حالة االرتفاع النسبي كلية شط العرب االهلية اذا ما قورنت مع بقية اقضية محا

كان القضاء من جهة ، ورغبة اولياء االمور بأرسال اوالدهم الى تخصصات المستوى االقتصادي لعموم س
، في حين ان من اهم اسباب ، تحقق في المستقبل المكانة المرموقة لهمهندسية وتقنيات الحاسوب

 ( يعود الى  حالة البعد المكاني لموقعالقرنة ، المدينة ، الفاو ، الدير) انخفاض اعداد الطلبة لألقضية
كيلومتر كبعد مسافي في بعض الوحدات االدارية  130 – 90كلية العراق االهلية والتي قد تتراوح بين 

 البعيدة عن المركز ، وهذا يسبب اجهاد كبير يقع على عاتق الطلبة ، فضال عن ارتفاع اجور الدراسة
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الزدحام المروري اليومي يضاف اليها اجور اخرى مثل اجرة السيارات والوازم الدراسية من جهة ، وحالة ا
-4000000، فضال عن ارتفاع اجور الكلية التي تراوحت بين )في مركز قضاء البصرة وبالتالي التأخير

بة الملتحقين بكلية ( مليون دينار سنويًا من جهة اخرى وهذا مبرر انخفاض اعداد الطل65000000
 العراق اذا ما قورنت مع الكليات االهلية االخرى.

 اعداد الطلبة ونسبهم المئوية في كلية الكنوز االهلية بحسب التخصصات االنسانية والعلمية (16جدول )
 2019/2020للعام الدراسي 

 القسم
 االنساني
 والعلمي

 المرحلة
 الدراسية

 
مجموع 

  الطلبة

 االقضية
  

 البصرة
 

 الزبير
ابي 

 الخصيب
 المدينة القرنة

شط 
 العرب

 الفاو الدير الهارثة

 
  نون القا

 1 2 1 15 5 12 15 15 201 252  االولى
 0 1 2 10 2 15 7 14 117 168  الثانية
 1 5 9 20 6 20 9 20 142 232  الثالثة

 0 0 1 2 1 2 1 2 80 89  الرابعة

 2 8 13 47 14 49 32 51 540 756  المجموع / المعدل

   71,4 6,7 4,2 6,5 1,9 6,2 1,7 1,1 0,3 

ادارة 
 اعمال

 0 3 30 89 6 2 5 25 120 280  ولىاال
 0 6 1 5 2 2 1 12 114 143  الثانية
 0 1 21 46 0 2 4 17 59 150  الثالثة

 0 4 25 14 0 1 1 8 59 112  الرابعة
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 0 14 77 154 8 7 11 62 352 685  المجموع / المعدل

   51,4 9,1 1,6 1 1,2 22,4 11,2 2,1 0 
 

 التقنيات
 الحاسوب

  

 1 5 20 16 20 12 21 25 195 315  االولى
 0 3 6 19 11 7 19 21 199 285  الثانية
 0 0 3 5 2 19 2 6 208 245  الثالثة

 0 1 0 9 5 8 6 10 129 168  الرابعة

 1 9 29 49 38 46 48 62 731 1013  المجموع / المعدل

   72,2 6,1 4,7 4,6 3,7 4,8 2,9 0,9 0,1 

التقنيات 
المختبرات 

 طبيةال
 

 0 4 2 7 1 3 12 43 171 243  االولى
 1 1 1 5 0 2 6 32 72 120  الثانية
 0 2 4 9 2 7 15 49 95 183  الثالثة

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  الرابعة
 1 7 7 21 3 12 33 124 338 546  المجموع / المعدل

   61,9 22,7 6,1 2,2 0,5 3,8 1,3 1,3 0,2 

 المجموع / المعدل
 

3000 
1961 299 124 114 63 271 126 38 4 

 64,3 11,1 4,1 3,6 1,8 9,3 4,3 1,3 0,2 

 
 2019/2020كلية الكنوز االهلية ، شعبة شؤون الطلبة ، بيانات غير منشورة للعام الدراسي  المصدر :

 ألهليةالتباين النسبي ألعداد الطلبة الملتحقين بحسب االختصاصات العلمية لكلية الكنوز ا (2شكل )
 2020-2019للعام الدراسي 
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 (16المصدر : جدول )

اما على مستوى التباين بحسب التخصصات الهندسية وتقنيات الحاسوب لكلية العراق االهلية فقد تبين ان 
( طالب/ طالبة على مستوى  259اعلى عدد للطبلة قد اختاروا قسم هندسة تقنيات الحاسوب بواقع ) 

من سكنة قضاء ( %63,3( طالب/ طالب وبنسبة  ) 164اعلى عددا بواقع )  محافظة البصرة ، اذ كان
البصرة وادنى نسبة ألعداد الطلبة كانت من نصيب قضائي المدينة والفاو بواقع طالب واحد لكل منهما 

( ، اما ادنى عددا للطلبة سجل ضمن التخصص العلمي ) هندسة االتصاالت (  بواقع %0,4وبنسبة )
( 108رتبة االولى بعدد ) طالبة على مستوى محافظة البصرة ، احتل قضاء البصرة الم( طالب / 154)

( ، وادنى عددا لطلبة للقسم ذاته سجل في قضائي الدير والقرنة بعدد %70,1طالب / طالبة وبنسبة ) 
 ( . وفي الحقيقة ان سبب اقبال الطلبة على قسم هندسة تقنيات%0,7طالب واحد لكل منهما وبنسبة ) 
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الخصيب

الفاوالديرالهارثةشط العربالمدينةالقرنة

القانون ادارة االعمال التقنيات الحاسوب التقنيات المختبرات الطبية
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( الى اهمية هذا التخصص في اتصاالت الهندسة المدنية وهندسةالحاسوب دون االقسام االخرى )
، لكن ذلك ال يعني (14)التوظيف المستقبلي بعد التخرج بحسب ما اوضحه عددا من طالب قسم المحاسبة 

تي توفرها لطلبتها عدم اهمية االختصاصات االخرى لما لها من اهمية كبيرة في الحقل العلمي والوظائف ال
 بحسب تخصصاتهم الدقيقة .بعد تخرجهم وااللتحاق بالمهن 

( اما %67,1وبناء على ما تقدم ان المنطقة المماس لكلية العراق االهلية شكلت معدل الوافدين اليها )
 ( .%32,9فقد شكلت معدل ) (منطقة االقليم الواسعمعدل الوافدين للكلية من خارج مدينة البصرة )

 راق االهلية بحسب التخصصات االنسانية والعلميةاعداد الطلبة ونسبهم المئوية في كلية الع (17ل )جدو 
 2019/2020للعام الدراسي 

 القسم
 والعلمي

 المرحلة
 الدراسية

مجموع 
  الطلبة

 االقضية
 

 البصرة
 

 الزبير
ابي 

 الخصيب
 المدينة القرنة

شط 
 العرب

 الفاو الدير الهارثة

 
الهندسة 

  دينةالم

 1 0 3 8 0 0 7 4 35 58 االولى
 0 1 5 6 0 1 5 4 58 80 الثانية
 0 0 4 7 1 0 4 5 40 61 الثالثة

 0 0 3 4 0 0 3 3 34 47 الرابعة

 246 المجموع / المعدل
167 16 19 1 1 25 15 1 1 

67,9 6,5 7,7 0,4 0,4 10,2 6,1 0,4 0,4 

هندسة 
 اتصاالت

 0 0 1 2 0 0 4 2 17 26 االولى
 1 0 2 6 0 1 5 4 42 61 الثانية
 1 1 3 3 0 0 4 2 19 33 الثالثة
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 0 0 1 1 0 0 2 0 30 34 الرابعة

 154 المجموع / المعدل
108 8 15 1 0 12 7 1 2 

70,1 5,2 9,7 0,6 0 7,7 4,7 0,7 1,3 
هندسة 
تقنيات 

 الحاسوب
  

 1 0 3 6 0 0 13 5 35 63 االولى
 0 1 2 5 1 1 9 8 51 78 الثانية
 0 0 2 11 0 0 3 1 50 67 الثالثة

 0 1 3 6 0 1 6 6 28 51 الرابعة

 259 المجموع / المعدل
164 20 31 2 1 28 10 2 1 

63,3 7,7 11,9 0,8 0,4 10,8 3,9 0,8 0,4 

 659 المجموع / المعدل
439 44 65 4 2 65 32 4 4 

67,1 6,5 9,8 0,6 0,5 9,6 4,9 0,6 0,4 

-2019كلية العراق األهلية، شعبة الشؤون الطلبة ، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي  مصدر :ال
2020. 

 التباين النسبي ألعداد الطلبة الملتحقين بحسب االختصاصات العلمية لكلية العراق األهلية ( 2شكل ) 
 2020-2019للعام الدراسي 
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 (17المصدر :  جدول )

 كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا االهلية :. اقليم نفوذ 4
وسرعان ما اوجدت المناخ المناسب  2013تأسست كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا االهلية في عام 

لشريحة واسعة من الطلبة الباحثين عن تخصصات متنوعة وعلى راسها تخصص تقنيات تحليالت 
 يبحث عنها شريحة واسعة من الطلبة بالنظر لمامرضية الذي اصبح من اهم التخصصات العلمية التي 

توفره من عمل مضمون بعد التخرج من الكلية ، وبالتالي وجد من خالل االحصائية الرسمية للكيلة بوجود 
( طالب /طالبة من عموم محافظة البصرة ، اذ كانت الغالبية العظمى لمرتاديها هم من سكنة 1304)

ية قضاء أبي ( ، وجاء بالمرتبة الثان%62,3طالبة بمعدل ) ( طالب /814قضاء البصرة بواقع ) 
( ، وادنى معدل سجل لقضاء %12,4طالب/ طالبة وبمعدل ) 163الخصيب بعدد الطلبة  الوافدين ) 

(، ومن المالحظ ان 4( وشكل )18( ، ينظر جدول )%0,2( طالب / طالبة وبمعدل )  3المدينة بعدد )
لعلوم والتكنولوجيا ، اذا ما عدل ألعداد الطلبة الملتحقين بكلية البصرة لقضاء البصرة استحوذ على اعلى م
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الهندسة المدينة هندسة اتصاالت هندسة تقنيات الحاسوب
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قورنت مع بقية اقضية محافظة البصـــــــرة الـــــى حالة االرتفاع النسبي المستوى االقتصادي لعموم سكان 
دهم الى القضاء نتيجة للكثافة السكانية العالية فيه هذا من جهة ، ورغبة اولياء االمور بأرسال اوال

، فضال عن انخفاض اجور السنوية التي تراوحت بين تخصصات عليمة وانسانية من جهة اخرى 
 ( مليون دينار اذا ما قورن مع االجور السنوية لبقية الكليات االهلية االخرى .1800000-3500000)

لية البصرة للعلوم اما على مستوى التباين بحسب التخصصات االنسانية والهندسية والتحليالت المرضية لك
( ان اعلى عدد للطبلة قد اختاروا قسم اللغة 3( والشكل )18تبين بحسب الجدول ) والتكنولوجيا االهلية فقد

( 222( طالب/ طالبة على مستوى محافظة البصرة ، اذ كان اعلى عددا بواقع )  382االنكليزية بواقع ) 
وادنى نسبة ألعداد الطلبة كانت من نصيب  ( من سكنة قضاء البصرة%58,1طالب/ طالب وبنسبة  ) 

( ، اما ادنى عددا للطلبة سجل ضمن التخصص العلمي %0,3ء المدينة بواقع طالب واحد وبنسبة )قضا
( طالب / طالبة على مستوى محافظة البصرة ، احتل قضاء 260) تقنيات التحليالت المرضية (  بواقع )

ة للقسم ذاته ( ، وادنى عددا لطلب%57,3/ طالبة وبنسبة )  ( طالب149البصرة المرتبة االولى بعدد ) 
 ( . %0,4سجل في اقضية القرنة والمدينة والفاو بعدد طالب واحد لكل منهما وبنسبة ) 

البصرة للعلوم والتكنولوجيا االهلية شكلت معدل الوافدين اليها  وبصورة عامة ان المنطقة المماس لكلية
، اما النسب االخرى لمرتاديي كلية البصرة كانوا من خارج مدينة البصرة ) ( من قضاء البصرة63,3%)

 ( .%36,7منطقة االقليم الواسع فقد شكلت معدل )
م والتكنولوجيا االهلية بحسب التخصصات الطلبة ونسبهم المئوية في كلية البصرة للعلو ( اعداد 18جدول )

 2019/2020االنسانية والعلمية للعام الدراسي 
 القسم

 االنساني
 والعلمي

 المرحلة
 الدراسية

مجموع 
  الطلبة

 االقضية
 

 البصرة
 الزبير

ابي 
 الخصيب

 المدينة القرنة
شط 

 العرب
 اوالف الدير الهارثة
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هندسة 
المعلومات 

  واالتصاالت

 0 2 7 13 1 1 18 14 60 116 االولى
 0 1 6 9 0 0 13 6 76 111 الثانية
 1 1 5 5 0 0 11 7 44 74 الثالثة

 0 1 1 3 0 0 3 1 27 36 الرابعة
 1 5 19 30 1 1 45 28 207 337 المجموع / المعدل

  61,4 8,3 13,3 0,3 0,3 8,9 5,7 1,5 0,3 

 ة اعمالادار 

 0 0 2 16 0 1 11 10 69 109 االولى
 1 0 5 10 0 0 8 5 67 96 الثانية
 0 0 1 3 0 0 5 1 70 80 الثالثة

 0 0 1 2 0 0 4 3 30 40 الرابعة
 1 0 9 31 0 1 28 19 236 325 المجموع / المعدل

  72,6 5,8 8,6 0,3 0 9,6 2,8 0 0,3 

اللغة 
 االنكليزية

  

 1 1 10 16 0 0 20 13 57 118 االولى
 0 0 2 5 0 1 8 8 78 102 الثانية
 0 0 3 21 1 2 16 7 62 112 الثالثة

 1 1 0 6 0 0 11 6 25 50 الرابعة
 2 2 15 48 1 3 55 34 222 382 المجموع / المعدل

  58,1 8,9 14,4 0,8 0,3 12,6 3,9 0,5 0,5 

تقنيات 
التحليالت 

 1 2 6 23 1 1 25 14 113 186 االولى
 0 1 4 15 0 0 10 8 36 74 الثانية
 ال توجد مرحلة دراسية  الثالثة
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 المرضية
 

 ال توجد مرحلة دراسية  الرابعة

 1 3 10 38 1 1 35 22 149 260 المجموع / المعدل
  57,3 8,5 13,4 0,4 0,4 14,6 3,9 1,1 0,4 

 1304 المجموع / المعدل
814 103 163 6 3 147 53 10 5 

62,3 7,9 12,4 0,5 0,2 11,4 4,1 0,8 1,2 

البصرة للعلوم والتكنلوجيا األهلية، شعبة الشؤون الطلبة، بيانات غير منشورة، للعام الدراسي  -المصدر:
2019-2020. 

( التباين النسبي ألعداد الطلبة الملتحقين بحسب االختصاصات العلمية لكلية البصرة للعلوم 3شكل )
 2020-2019الدراسي لعام والتكنولوجيا األهلية ل

 
 (18المصدر : جدول )
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 :النتائج والمقترحات
 :النتائجأوال: 

توصل البحث الى ان التعليم الجامعي االهلي يمثل الوجه االخر والمكمل للتعليم الجامعي االهلي ،  .1
ويل خاض طوتاريخيا فان التعليم الجامعي االهلي ظهر اوال في بغداد منذ ستينيات القرن العشرين وبعد م

وسلسلة من القوانين الحكومية بدأ يظهر التعليم االهلي في العديد من محافظات العراق وكانت البصرة 
ومن ثم تالها كلية  1996سباقة فمنذ التسعينيات شيدت اول جامعة وهي كلية شط العرب االهلية عام 

 .2013لوجيا لعام لتكنو العراق االهلية ومن ثم كلية الكنوز االهلية وكلية البصرة للعلوم وا
اظهر البحث بان تزايد اعداد الجامعات االهلية في مدينة البصرة ناجم بفعل عوامل موقعيه واخرى  .2

الموقع الجغرافي ، الحجم السكاني المتزايد ، والعوامل بشرية اسهمت في زيادة اعدادها في المدينة ومنها )
 (االقتصادية والسياسية واالجتماعية

، فنلحظ ان كلية شط ن هناك تباين موقعي في توزيع للكليات االهلية في المدينةبحث ااتضح من ال .3
العرب وقعت في حي المعقل وكلية الكنوز تقع في حي االندلس وكلية العراق في حي الزهور وكلية 

 البصرة للعلوم والتكنولوجيا تقع في حي صنعاء .
االهلية في تزايد مستمر سنة بعد اخرى وهو  كلياتتبين من البحث ان اعداد الطلبة الملتحقين في ال .4

انعكاس لحالة االرتفاع النسبي في المستوى االقتصادي النسبي ألسر الطلبة من جهة ، والنخفاض 
معدالت القبوالت في تلك الكليات عند مقارنتها مع المعدالت الدنيا والعليا التي تفرضها الجامعات 

لية شط العرب قد سجلت اعداد الطلبة فيها للسنة الدراسية ان ك الحكومية من جهة ثانية ، اذ نلحظ
-2019( طالب/ طالبة للعام الدراسي 3421( طالب/ طالبة ارتفع الى ) 504حوالي )  1993-1994
( طالب/ طالبة للعام 228، وكذلك الحال في كلية الكنوز االهلية والتي بلغ اعداد الطلبة فيها )  2020

، ويسيري  2020-2019( طالب/ طالبة للعام الدراسي 2744الى )  ارتفع 2013-2012الدراسي 
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( عند فتح  ابوابها لعام 79الحال ذاته لكلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا التي سجلت اعدادا لطلبة ) 
، باستثناء كلية العراق  2020-2019( للعام الدراسي 630ارتفع اعداد الطلبة فيها الى ) 2013-2014
الى )  2014-2013( طالب/ طالبة للعام الدراسي 1364انخفض فيها اعداد الطلبة من ) التي االهلية

 نتيجة لتغيرات ادارية وهيكلية . 2020-2019( طالب/ طالبة للعام الدراسي 764
توصل البحث الى ان هناك تفاوت واضح فيما يتعلق باألجور الدراسية للكليات االهلية وحسب  .5

الدراسية ، بمعنى اخر ان االجور الدراسية ترتفع سنة بعد اخرى تبعًا لعدة متغيرات التقادم في السنوات 
 بشرية واقتصادية فضال عن زيادة اعداد الطلبة الملتحقين في الكليات االهلية الواقعة في مدينة البصرة.

 :المقترحاتثانيا: 
اقضية البصرة بغية اعادة  ينبغي على الجهات االستثمارية الخاصة افتتاح جامعات اهلية في اغلب .1

توزيعها من جهة والستفادة االقضية االخرى من خدماتها وتقليل الزخم على الكليات االهلية في مركز 
القرنة ( بعيد جدا  مدينة البصرة من جهة ثانية لكون بعض اقضية المحافظة السيما ) الفاو ، المدينة ،

 عن مركز المدينة .
جامعات حكومية في اغلب اقضية المحافظة بغية استيعاب االعداد  على الجهات الحكومية افتتاح .2

 المتزايدة من الطلبة والملتحقين للكليات الحكومية واالهلية على حٍد سواء .
 لهوامش:ا

                                                           

  لذلك لم نتطرق لها ضمن البحث  2021جامعة المعقل كانت في طور التشييد والبناء وفتحت ابوابها للعام الدراسي ،
 الحالي.

  يشترط في تأسيس الجامعات او الكليات االهلية في كونها مؤسسات خاصة ذات منفعة عامة تشرف عليها الدولة
. للمزيد ينظر ابراهيم خليل العالق ، دراسة لوضع التعليم الجامعي في ي في العراقوتخضع ضمن خطة التعليم الجامع

 .54، ص 2005البيت ، العدد الثاني ،  ، مجلة اهل 2000 العراق حتى عام
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 ( لعام 568اسست بموافقة التعليم العالي والبحث العلمي بموجب القرار المرقم )استنادًا إلى قرار الثورة )المنحل( 1993 
 .2019نشورة لعام من قبل اتحاد الحقوقيين العراقيين فرع البصرة: من وثائق كلية شط العرب االهلية ، بيانات غير م

  تتبع الكلية التقديم الجامعي المعمول في الجامعات الحكومية ، كما تتبع المناهج الدراسية خالل السنوات األربعة وهي
 .ذات المناهج التبعة في الجامعات الرسمية وبنفس الوحدات الدراسية

 ( ان كلية العراق خاضعة لنظام التصنيف الجامعي العالميASI Acereditation( وحصلت على االعتمادية )ASI 
Aceredition 2018( عام( وحصلت على شهادة ،ISOفي مجاالت الج ) والسالمة المهنية والصحة والبيئة واألمن من ودة

( اإلدارة االلكترونية في مختلف التعامالت العلمية E-university( واتبعت الكلية نظام )AGSقبل المنظمة الدولية )
 – Cisco – Vsat، تمنح الكلية شهادة )2005( العالمية Naric، انظمت الكلية إلى مؤسسة )2015واإلدارية والفنية عام 

Linux( للتدريب الصيفي للطلبة شهادة خبرة وشهادة أكاديمية )Project management) .نترنت على اال :المصدر
: االنترنت على الموقع المصدر .http://iuc.edu.iq/av/iuc-2019-2020-new-studentsالموقع االلكتروني 

 .http://iuc.edu.iq/av/iuc-2019-2020-new-studentsااللكتروني 
 م الذي يقيس تعليصنفت الكلية البصرة للعلوم لتكنولوجيا ضمن تصنيف التايمز العالمي ويتضمن التصنيف جود ال

مساهمة الجامعات في السنوات األولى من التعليم وكذلك يقيس مستوى ابحاثها والتزامها بالتعليم بمستوى السابع من أصل 
 http://www.timeshighereducation.المصدر :االنترنت على الموقع االلكتروني . واحد وعشرين جامعة مدرجة

http://www.timeshighereducation/

