
 التمثيل الخرائطي للخدمات المجتمعية في ريف ناحية الحبانية

  3102العدد الثاني )حزيران(                                      مجلة جامعة االنبار للعلوم االنسانية     

444 

 التمثيل الخرائطي للخدمات المجتمعية في ريف ناحية الحبانية
 أ.م.د احمد سلمان حمادي الفالحي

 omareal2006@yahoo.com السيد / عمر ناجي عمير
   المستخلص:  

الريفيددددة ط يتطلدددد  عمددددا  ددددا معلددددا  جمدددد  البيانددددات مددددن إعددددداد خددددرائط ااددددتعما ت ا ر   ن  إ
مصادر ا المختلفة عن المنطقة المدرااة ث  تهيئة الخريطة ا ااس ليت  تمثيدل ننمداط اادتعما ت 
 ه  ا ر  علد  كدعل رمداو نا نلداان باادتخدا  طدرل اناددالي  منتقداص تحقدل ننصد  مدا يمعدن تحقيقدد

عددداد ن  إلخرائطددي عنددد ااجدد  ا  تمددا  بهددا مددن نبددل قدداط الا مددن القيمددة اكدراعيددة اان مددن ن دد  الن
خريطددددة  ددددا اختيددددار  طريقددددة التمثيددددل المنااددددبة بااددددائلها اناددددالي  عر ددددها المتعددددددص ط اباوديدددداد  

عافدة المجدا ت اوداد التطدار العلمدي االفندي لهدلا العلد  الدل  تدا  ب نكدا   الحاجة لعل  الخدرائط فدي
صددددبحت اادددديلة مادددداعدص امهمددددة فددددي إعددددداد الخددددرائط التددددي ن(GIS)نظدددد  المعلامددددات الج رافيددددة 
 إنكدددا  ناعددددص بياندددات رنميدددة خاصدددة باادددتعما ت ا ر تددد  ناادددبة ط ماااددتخدا  طريقدددة التمثيدددل ال

  .اختيار الطريقة المناابة لتمثيل تلك ا اتعما ت ت ا  ريف ناحية الحبانيةالخدمية في 

Cartographic representation of community services in 

Habbaniyah hand countryside 
Assistant Professor Dr                                          .Mr. / Omar Amir Naji 

Ahmed Salman Hamadi Agricole                      omareal2006@yahoo.com 

Abstract: 

The preparation of maps, land uses rural, requires as is well known collection 

of data from various sources for the study area and then create the map 

foundation for are represented patterns, land uses in the form of symbols or 

colors using the methods and means of selected check Tulenko value cognitive 

and of the most important points to be attention by cartographic when numbers 

any map is to choose the way of representation appropriate its means and 

methods of display multiple, and increased need for cartography in all fields 

increased scientific and technical for this science, which culminated in the 

establishment of GIS (GIS), which has become a way to help and important in 

the preparation of maps and use appropriate representation method, created a 

digital database service private uses of the land in Habbaniyah hand countryside 

was chosen as the appropriate method to represent those uses. 

   لمقدمة:ا
تخ ددد  اادددتعما ت ا ر  الريفيدددة الددد  مت يدددرات متعدددددص تدددوثر علددد   يعليدددة تاويددد  اترتيددد  

منفدددردص ط اندددد تبدددرو عاامدددل تدددوثر علددد  تاويددد  عدددل نا ن مجتمعدددة ا ادددتعما ت معانيدددا فقدددد تعدددا 
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الخدميدة فددي ريدف ناحيددة الحبانيددة خدرائط ااددتعما ت ا ر   اعدددادتد   البحدد فددي  دلا فاادتعمالط 
 حطات المياه.ما االتي تمثلت بخرائط المدراس االمراعو الصحية االمااجد 

 Research problemمشكلة البحث :
مددددددن نلددددددة الدرااددددددات الخرائطددددددة المتعلقددددددة بااددددددتعما ت ا ر  تعدددددداني منطقددددددة الدرااددددددة )

 الريفية(طامن  نا تظهر مجماعة تااو ت  ي:
إمعانيددة إنكددا  ناعدددص بيانددات رنميددة خاصددة بااددتعما ت ا ر  الريفيددة اعيفيددة مددد   .1

 اختيار الطريقة المناابة لتمثيل تلك ا اتعما ت .
  ل  ناك ن مية للتقنيات الحديثة في إعداد خرائط ااتعما ت ا ر  الريفية . 2

 Research hypothesis:فرضية البحث  

إجابددات مبدئيددة لمكددعلة الدرااددة ا ددله تعددد لقددد ا دد  الباحدد  مجماعددة مددن الفر دديات التددي 
 -تي:عاآلالفر يات 

من الممعن تصمي  ناعدص بيانات ج رافية لمنطقدة الدراادة تحتدا  علد  مجماعدة مدن التقدارير 
االتدي يمعدن تمثيلهدا علدد  االجدداال االملفدات االتدي تادتاع  عميدات عبيدرص مدن ا رندا  اكحصدائية 

دراك ا  البيانددددات علدددد  الخددددرائط ياددددهل فهدددد  ا اان اختيددددار الطريقددددة المنااددددبة لتمثيددددل تلددددك  الخددددرائطط
ظهدار التبايندات المعانيدة الم علامات التي تت منها  له الخرائط مما ياهل عملية تحليل الخدرائط اا 

 بين مقاطعات منطقة الدرااة .
انظددددا  تحديددددد الماندددد  العددددالمي  ((GISالتقنيددددات الحديثددددة عددددنظ  المعلامددددات الج رافيددددة   نن
(GPS) االمرئيات الف ائية  تااعد عل  تراي  الخرائط ابدنة عالية. 

 Objective of this researchهدف البحث :
 يمعن إدرا   دفين مهمين للبح  ا ما :  

معرفددة مددد  الدنددة االا دداق للطرائددل الخرائطيددة فددي تمثيددل ماا ددي  ااددتعما ت  -1
   0ا ر  الريفية 

لريفيدة فدي إعداد نطلس خرائطي يعطدي الصدارص الاا دحة  ادتعما ت ا ر  ا -2
 الباحثان في إعداد دراااته  ماتقبال . فاد منهاريف ناحية الحبانية ي

 Importance of research:أهمية البحث
 : يأتيتأتي ن مية البح  من خالل ما
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يمعن  تقدي  ناعدص بيانات رنمية اخرائط خاصة بما اع ااتعما ت ا ر  الريفية .1
 تحديثها االتعديل عليها .

يبها االرمددداو المناادددبة التدددي اختيدددار اتحديدددد طرائدددل التمثيدددل المناادددبة ااادددائلها انادددال .2
تاددددتخد  معهددددا لتمثيددددل البيانددددات اكحصددددائية المتعلقددددة بماا ددددي  ااددددتعما ت ا ر  

 الريفية.
 حدود منطقة الدراسة : 

اتمتدددد بددين دائرتدددي تقدد  منطقددة الدراادددة فددي الجدددو  الكددمالي الكدددرني مددن محافظدددة ا نبددار 
ريددف  بعدددط اي( كددرنًا    3ً 9ًً -ْ   3ً 8ًً( كددماً  اخطددي طددال )   33 22-ْ   33 22)ً عددر  

عد ( عدن مرعدو مديندة الرمداد   20بعدد )ي( عد  إلد  ال در  مدن مديندة ب ددادط ا 90) ناحية الحبانية
يحد منطقة الدراادة مدن الكدمال االجندا  اال در   ع ( عن مرعو مدينة الفلاجة كرناً  22غربًا ا) 

تبلدد  (ط 1خريطددة رندد  ) الفلاجددةمرعددو ن ددا  الرمدداد  ايحددد ا مددن الكددرل الحددداد اكداريددة لق ددا  
 2ع 1ً7.9( دانمًاط ن  ما يعادل )29120مااحة منطقة الدرااة العلية )

 موقع منطقة الدراسة من محافظة االنبار  (1خريطة رقم )

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 (.411111:0,مقياس )3111المصدر:  :وزارة الري , مديرية المساحة العامة ,فهرس مقاطعات محافظة االنبار 
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 :الخدمات المجتمعية: 1-1
تتمثل  له ا اتعما ت بالمدارس االمراعو الصحية االمااجد في ريف الناحية التي 
يتباين نعداد ا بين مقاطعة انخر  ايت د  مدن خدالل الدراادة الميدانيدة االبياندات الرادمية 

انددت ا عثددر نن ا اددتعما ت التعليميددة المتمثلددة بالمدددارس ا بتدائيددة االمتااددطة االثانايددة ع
( مدراددددة 9ً ادددديما إن عدددددد المدددددارس اصددددل )ا انتكددددارا مقارنددددة با اددددتعما ت ا خددددر ط 

بمختلددف المراحددل الدرااددية اادديت  درااددة ااندد  الخدددمات الماجددادص فددي ريددف ناحيددة الحبانيددة 
 من خالل ما يأتي :

 : الخدمات التعليمية :1-1-1
العبيددر فددي حيدداص المجتمدد  ط فهددي  تعددد الخدددمات التعليميددة مددن الفعاليددات لات التددأثير

تمثل نداات فعالة للبنا  الح ار  اا جتماعي ط عما ان لها اثرًا عبيدرًا فدي التطدار الثقدافي 
ط امدددر التعلددددي  فدددي منطقدددة الدرااددددة بعددددد مددددن المت يدددرات التددددي (1)اتحديدددد المالمددد  العامددددة

التعلدي  النظدامي بعدد ناهمت في صياغة مالمحه العامدة التدي بددنت عنددما عرفدت المديندة 
تجااو مرحلة العتاتي  )الماللي( التي عانت تمارس التعلدي  بصدارص رادمية ال عدان لاياادة 
الدالة اثر بارو في تنمية القطاع التربا  ارفده بعل الاادائل التعليميدة ط الدل  انععدس فدي 

ن التعلي  يكعل ط العا (2)تافير التعلي  في المناطل الريفية بعد ان انعدمت الفرص التعليمية
 نظا  اظيفي  رمي متعامل يت من مجماعة من العناصر اا جوا  المترابطة .

ر  ددمن العمليددة التربايددة ط خدداصددر بدداداار معملددة بع ددها للددبع  اآلتقددا   ددله العن
ن عفددا ص العمليددة التعليميددة تاددتلو  التخطدديط الاددلي  اتعتمددد علدد  ناددس علميددة تنددت  لددللك فدد 

 (.1عناصر معتمدص لقيااها عما في الجدال رن  )من عفاية عناصر ا افل 
 2112معايير خطة التنمية التربوية في العراق لسنة   (1جدول رقم )

 .22.ص 2000المصدر: اوارص التربية ط المديرية العامة للتخطيط التربا  ط خطة التنمية العرانية لعا  

 نامة/مدراة طال  /مدراة طال / كعبة طال / معل  المرحلة 
 بنين نا بنات

 اهالة الاصال
 الماافة/متر

 200 2200 377 29 19 ا بتدائية
 700 2000 222 29 18 المتااط
 2000 227 29 17 الثاناية
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اتددد  إعدددداد خريطدددة بأادددلا  رمددداو الما ددد  غيدددر العميدددة ا دددا نادددلا  منتكدددر فدددي العتددد  
رمداو لتمثيدل  دلا  ةا نداك ثالثداا طالس عما ياتخد  في الخدرائط الادياحية االخدرائط الطباغرافيدة 

الندداع مددن الخددرائط  ددي رمدداو اككددعال التصددايرية ارمدداو الحددراف نا ا رنددا ط تدد  ا عتمدداد علدد  
( اللدك لاجداد الكدبه 2رماو اككعال التصايرية في تمثيل التاوي  المعاني للمددارس خريطدة رند  )

ن طبيعة تاويد   دله المددارس اتد  القري  نا التا  بين الصارص االمدلال مما يعطي فعرص اا حة ع
تانيددد   دددله الرمددداو فدددي ا مددداعن التدددي تاجدددد فيهدددا المددددارس اللدددك مدددن خدددالل الدراادددة الميدانيدددة 

( نن عدددد 2( طايت دد  مددن تحليددل الخريطددة رندد  )GPSاااددتعمال جهدداو تحديددد المااندد  العددالمي )
جميددد  مقاطعدددات منطقدددة  تتددداوع علددد مدرادددة ( 9ًالمددددارس ا بتدائيدددة االمتاادددطة االثانايدددة بلددد  )

الدرااة اب عداد متفااتة حا  الحجد  الادعاني إل احتلدت مقاطعدة حصديبة الكدرنية المرتبدة ا الد  
تليهددددا مقاطعددددة وايددددة الددددلبان ط اادددديت  تندددداال التاويدددد  المعدددداني لموااددددات الخدمددددة التعليميددددة فددددي 

 مقاطعات ريف ناحية الحبانية حا  المراحل الدرااية اآلتية:
 (3)خريطة رقم 

 3100 التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعام

 
 

 :من عمل الباحث باالعتماد على :المصدر

 . 2010ملونة لعام  60CN ×60CN, ذات دقة التميز IKONSEالمرئية الفضائية للقمر الصناعي (1)
 (.2،2،4(بيانات الجدول رقم )2)
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 التعليم االبتدائي :خرائط 1-1-1-1
تمثدددل  ددددله المرحلددددة نالدددد  درجددددات الادددل  التعليمددددي االقاعدددددص ا اااددددية التددددي ت ددددل  
 المرحلدددددددة الدراادددددددية التاليدددددددة ط مددددددددص الدراادددددددة فيهدددددددا ادددددددت ادددددددناات تكدددددددمل الفئدددددددة العمريدددددددة

 (.2( انة  جدال رن  )2-11)
المددارس حاد  ت  نعداد خريطة بأالا  ا عمددص البيانيدة المقارندة فدي تمثيدل عفدا ص 

( إل تددد  تمثيدددل عددددد الطدددال  نا الطالبدددات االطاندددة 1المعدددايير المعتمددددص فدددي الجددددال رنددد  )
( اتميو  لا ا ادلا  مدن التمثيدل ً( ا)3ا اتيعابية االويادص في عل مدراة خريطة رن  )

اتاصددددديل المعلامدددددات التدددددي تت دددددمنها الخريطدددددة بادددددهالة إلددددد   بددددداكدراك البصدددددر  الجيدددددد
معيار طال / كعبة اطال / معل  ت  ا عتماد عل  كعل بياني فدي تمثيدل  ماتخدمها طنما

( طنمدا عفدا ص ادهالة الاصدال فقدد تد  عمدل ت طيدة ماداحية 2( )1 له المعايير كعل رند  )
/ مترط ايت   من تحليل 200( حا  المعايير المتعمد 2( ا)2لعل مدراة خريطة رن  )

ة تتاوع في جمي  مقاطعات ريف ناحية الحبانية ( طنن المدارس ا بتدائيً( ا )3الخرائط )
( مدراددة ابتدائيددة تكدد ل 32اب عددداد متفااتددةط امددا تحليددل عفددا ص  ددله المدددارس بددين اجدداد )

اطالبددددة ط نمددددا  ا( طالبدددد10213اينددددتظ  فيهددددا ) ا( معلمدددد211( كددددعبة يعمددددل فيهددددا )279)
المعتمددص فدي الجددال الموكرات ا خر  يتبين نن ريف ناحية الحبانيدة يقتدر  مدن المعدايير 

طالد /معل ( نمدا معددل طالد  كدعبة فقدد بلد   2ط20( ال بلد  معددل طالد  / معلد  )1رن  )
طال / مدراة( إما المااونة بدين  2ط328طال /كعبة( امعدل طال  مدراة بل  ) 7ط37)

تتطل  ااتنباط  2011عدد الاعان اعدد المدارس ا بتدائية في ريف ناحية الحبانية لعا  
( نادددمة / مدرادددة ا دددا يقتدددر  مدددن 2723لمدرادددة الااحددددص مدددن الادددعان فعاندددت )حصدددة ا

 ( نامة / مدراة .2200المعيار العراني لعل )
 ( 3دول رقم )ج

 3100أعداد المدارس االبتدائية بنين وبنات في ريف ناحية الحبانية لعام 

 الموقع اسم المدرسة  ت
عدد 

 الدوام المعلمين
عدد 
 الشعب

عدد 
 الطالب 

عدد 
 الطالبات

طالب 
 /معلم

طالب 
/شع
 بة

الطاقة 
االستيعابية 

 للمدرسة

الزيادة في 
مدارس 

 البنين

الزيادة في 
مدارس 
 الطالبات

 360 9 مزدوج 20 النمالة النبراس للبنين 1
 

18 40 261 99 
 

 380 8 مفرد 22 زوية الذبان للبنين أغادير 2
 

17 47 232 148 
 

 387 8 مزدوج 21 زوية الذبان االعتزاز للبنين 3
 

18 48 232 155 
 

 234 6 منفرد 9 زوية الذبان ابن البيطار للبنين 4
 

26 39 174 60 
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 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على : 
وزارة التربية , مديرية تربية محافظة االنبار,قسم التخطيط , جداول غير  (0)

 منشورة
 (02/2/3103-31/3(من تاريخ) (GPSالدراسة الميدانية واستخدام تقنية  (3)

 
 
 
 

5 

عتبة بن غزوان 
 للبنين

 311 8 مزدوج 19 زوية الذبان
 

16. 40 232 79 
 

 280 7 مزدوج 11 المالحمة الشمس للبنين 6
 

26 40 203 77 
 

7 

قيس بن رافع 
 للبنين

 266 5 مزدوج 12 كرطان
 

22 53 145 121 
 

8 

المنصور باهلل  
 للبنين

 290 7 منفرد 8 حصيبة الشرقية
 

21 24 203 87 
 

 266 6 منفرد 10 حصيبة الشرقية الهادي للبنين 9
 

27 44 174 92 
 

 360 12 منفرد 18 حصيبة الشرقية الصفا للبنين 10
 

19 28 348 12 
 

 361 7 منفرد 16 حصيبة الشرقية النصر للبنين 11
 

22 52 203 158 
 

 321 9 منفرد 20 حصيبة الشرقية المقاصد للبنين 12
 

16 36 261 60 
 

 529 15 منفرد 27 حصيبة الشرقية اليقظة للبنين 13
 

19 35 435 94 
 

14 

الخير  االبتدائية 
 للبنين

 280 6 مزدوج 12 ماحوز
 

23 47 174 106 
 

15 

السبع المثاني 
 للبنين

 292 7 منفرد 15 غزوان
 

20 42 203 89 
 

16 

العمل الشعبي 
 للبنين

 442 8 مزدوج 22 البوبالي
 

20 55 232 210 
 

 392 11 منفرد 20 كرطان حنين للبنين 17
 

21 36 319 73 
 

 6 مزدوج 13 زوية الذبان للبنات أغادير 18
 

277 21 46 174 
 

103 

19 

عتبة بن غزوان 
 للبنات

 6 مزدوج 9 زوية الذبان
 

208 23 35 174 
 

34 

20 

ابن البيطار 
 للبنات

 8 مزدوج 13 زوية الذبان
 

262 20 33 232 
 

30 

 13 مزدوج 23 زوية الذبان قرطبة للبنات 21
 

403 18 31 377 
 

26 

 10 مزدوج 18 الحماميات حنين للبنات 22
 

390 22 39 290 
 

100 

 12 منفرد 17 حصيبة الشرقية النصر للبنات 23
 

433 26 36 348 
 

85 

24 

الصديق   أبي بكر
 للبنات

 13 مزدوج 24 كرطان
 

410 17 31 377 
 

33 

 13 منفرد 18 حصيبة الشرقية اليقظة للبنات 25
 

446 25 34 377 
 

69 

26 

الرقيب االبتدائية 
 للبنات

 8 مزدوج 14 حصيبة الشرقية
 

280 20 35 232 
 

84 

 12 مزدوج 21 حصيبة الشرقية المقاصد  للبنات 27
 

485 23 40 348 
 

137 

28 

االبتدائية  األزهر
 للبنات

 6 مزدوج 7 ام الروس
 

260 22 34 174 
 

86 

 6 منفرد 8 غزوان غرناطة للبنات 29
 

217 27 36 174 
 

43 

30 

المنصور باهلل 
 للبنات

 8 منفرد 9 البوبالي
 

245 16 18 232 
 

13 

31 

جابر بن حيان 
 للبنات

 12 منفرد 17 البوبالي
 

449 26 37 348 
 

101 

32 

الشعبي  العمل
 للبنات

 7 منفرد 18 البوبالي
 

342 19 48 203 
 

139 
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 (2خريطة رقم )
 3100لعام  بحسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية  للبنين مؤشرات كفاءة المدارس االبتدائية      

 
 ( .3بيانات الجدول رقم )من عمل الباحث باالعتماد على : :المصدر                      

 (4) خريطة رقم
 3100لعام  الحبانية بحسب المقاطعات في ريف ناحية  مؤشرات كفاءة المدارس االبتدائية للبنات

 
 (.3بيانات الجدول رقم ) :من عمل الباحث باالعتماد على  :المصدر             
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 (4خريطة رقم )
  3100لعام حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانيةبكفاءة الوصول للمدارس االبتدائية للذكور 

 
 .(0الجدول رقم )على بيانات المصدر : من عمل الباحث باالعتماد                              

 (4خريطة رقم )
 3100الحبانية لعام حسب المقاطعات في ريف ناحية بكفاءة الوصول للمدارس االبتدائية للبنات 

 
 .(1الجدول رقم )على بيانات  المصدر : من عمل الباحث باالعتماد                    

 (0الشكل رقم )
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 مؤشرات كفاءة المدارس االبتدائية طالب /معلم

 
 (2) (و1) المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم               

 (3الشكل رقم )
شعبةمؤشرات كفاءة المدارس االبتدائية طالب / 

 
 (2)(1)المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم                 

 خرائط مرحلة التعليم المتوسط 1-1-1-2
 دددي المرحلدددة التدددي ينتقدددل إليهدددا التالميدددل النددداجحان مدددن المرحلدددة ا بتدائيدددة ط امددددص 

 (.3( انة طجدال رن  )1ً-12الدرااة فيها ثال  اناات تكمل الفئة العمرية )
عددددد عدددداد خدددريطتين بأادددلا  نحددداد  البعدددد بطريقدددة ا عمددددص البيانيدددة المقارندددة فدددي تمثيدددل تددد  إ

( ايت د  مدن الخريطدة 8( ا)7الطال  االطانة ا اتيعابية االويادص في عل مدراة خريطة رن  )
( مدددارس ماوعددة علددد  مقاطعددات ريددف ناحيددة الحبانيدددة 9( نن عدددد مدددارس البندددين بلدد  )7رندد  )

باادددددتثنا  مقاطعدددددات النمالدددددة اوايدددددة الدددددلبان االحماميدددددات امددددداحاو ان  الدددددراسط ال ينتقدددددل طدددددال   دددددله 
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( نن عددد مددارس اكندا  فدي 8ن مدن الخريطدة )يبدتاطعات ال  المقاطعات ا خر  للدرااة فيهدا ط ايالمق
( مددددارس فقدددط تتااجدددد فدددي مقاطعدددات وايدددة الدددلبان احصددديبة الكدددرنية ًمقاطعدددات منطقدددة الدراادددة بلددد  )

هالة االبابدددالي اتنتقدددل الطالبدددات الددد  المقاطعدددات ا خدددر  كعمدددال الدراادددة المتاادددطة ط نمدددا خدددرائط اددد
( احاددد  المعيدددار 10( ا )9الاصدددال تددد  عمدددل ت طيدددة ماددداحة لمددددارس الدددلعار ااكندددا  خريطدددة رنددد  )

/ مترطنما تحليل عفا ص المددارس المتاادطة بكدعل عدا  فدي ريدف ناحيدة الحبانيدة فيت د  مدن خدالل 700
يهدا ايندتظ  ف ا( معلمد139( كدعبة يعمدل فيهدا )22( مدرادة متاادطة ت د  )13( اجداد )3الجدال رن  )

اطالبددة ط ايتفدداات إعددداد  ددله المت يددرات مددن مقاطعددة إلدد  نخددر  نمددا المااونددة بددين عدددد  ا( طالبدد1939)
( 2772الاددعان اعدددد المدددارس ا بتدائيددة يتطلدد  ااددتنباط حصددة المدراددة الااحدددص مددن الاددعان فعانددت )

( 1رندد  ) ( ناددمة/ مدراددة جدددال2000ناددمة/ مدراددة ا ددا موكددر اددلبي يبتعددد عددن المعيددار العرانددي )
اعليدده فددان ريددف ناحيددة الحبانيددة بحاجددة إلدد  نربدد  مدددارس متااددطة طإمددا بخصدداص الموكددرات ا خددر  

(  امعدددل طالدد  / كددعبة بلدد  3(كددعل رندد  )مدرس/ ا( طالبدد1ًنددد بلدد  ) مدددرسفيتبددين نن معدددل طالدد / 
كدعل رند  / مدرادة( اطالبد 1ً9(طنما معدل طال / مدراة فقدد بلد  )ًطال / كعبة( كعل رن  ) 2ط37)
 ( نن عل  له الموكرات  ي انل المعايير المعتمدص   داف خطة التنمية في العرال .27)

 (2جدول رقم )
 3100أعداد المدارس المتوسطة في ريف ناحية الحبانية لعام 

 الموقع اسم المدرسة ت
عدد 

 الدوام المدرسين
عدد 
 الشعب

عدد 
 الطالب 

عدد 
 الطالبات

طالب 
 مدرس

طالب  
 شعبة 

الطاقة 
االستيعابية 

 للمدرسة

الزيادة 
في 

مدارس 
 البنين

الزيادة 
في 

مدارس 
 الطالبات

   8 87 32 10   95 3 مزدوج 9 غزوان العدنانية للبنين 1

   22 145 33 17   167 5 منفرد 10 البوبالي المقدسي للبنين 2

   46 87 44 13   133 3 مزدوج 10 المالحمة الزهاوي للبنين 3

   48 116 41 18   164 4 مزدوج 9 كرطان االعتزاز للبنين 4

5 
ابي بكر الصديق 

   37 87 41 12   124 3 منفرد 14 كرطان للبنين

6 
حصيبة الشرقية 

 للبنين
حصيبة 
   10 87 32 14   97 3 مزدوج 7 الشرقية

 االنتفاضة للبنين 7
حصيبة 
   96 145 48 18   241 5 مزدوج 13 الشرقية

 المقاصد للبنين 8
حصيبة 
   38 174 35 14   212 6 مزدوج 15 الشرقية

9 
العمل الشعبي 

   30 116 36 16   146 4 منفرد 9 البوبالي للبنين

 الخالصة للبنات 10
حصيبة 
 118   116 58 18 234   4 مزدوج 13 الشرقية

 38   116 38 14 154   4 منفرد 11 زوية الذبان قرطبة للبنات 11

 16   116 33 12 132   4 مزدوج 11 البوبالي االفنان للبنات 12

 االنتفاضة للبنات 13
حصيبة 
 24   116 35 18 140   4 مزدوج 8 الشرقية

 (.02/2/3103-31/3(من تاريخ) (GPSالدراسة الميدانية واستخدام تقنية  (0)
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 (4خريطة رقم )

 3100الحبانية لعامحسب المقاطعات في ريف ناحة للبنين بمؤشرات كفاءة المدارس المتوسطة 

 
 (.2بيانات الجدول رقم ) من عمل الباحث باالعتماد على :المصدر                  

 (4خريطة رقم )

 3100حسب المقاطعات لعام بمؤشرات كفاءة المدارس المتوسطة للبنات في ريف ناحة الحبانية   

 
 (.2من عمل الباحث باالعتماد على  بيانات الجدول رقم ) :المصدر                  
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 (4خريطة رقم )
حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية ين بكفاءة الوصول للمدارس المتوسطة للبن   

 3100لعام 

 
 (.1لمصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )ا                             

 (01خريطة رقم )
 3100ناحية الحبانية لعام  حسب المقاطعات في ريفبكفاءة الوصول للمدارس المتوسطة للبنات 

 
 (.1المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )                    
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 (2الشكل رقم )
 مؤشرات كفاءة المدارس المتوسطة  طالب / شعبة

 
 (2و)(1الباحث باالعتماد على الجدول رقم )المصدر : من عمل           

 (4الشكل رقم )
 / معلممؤشرات كفاءة المدارس المتوسطة طالب

 
 .(2و)(1المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم )       

 خرائط التعليم الثانوي : 1-1-1-3
ثال  ادناات ينتقدل ( انة اتعان مدص الدرااة فيها 17-12ا ي المرحلة التي تكمل الفئة )

الطلبدددة فيهدددا بعدددد اجتيددداو   الدراادددة المتاادددطة تلقائيدددا الددد  المرحلدددة اكعداديدددة إل رغبددداا البقدددا  فدددي 
عدددداد خريطدددة ااحددددص بأادددلا  (ط تددد  إًالمدرادددة اا ادددتمرار فدددي الدراادددة ا عاديميدددةط جددددال رنددد  )
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االطاندة ا ادتيعابية االويدادص نحاد  البعد بطريقة ا عمدص النابية المقارنة فدي تمثيدل عددد الطدال  
( ً( اتبدددين  دددله الخريطدددة نن ثدددال  مقاطعدددات تحتدددا  علددد  )11فدددي عدددل مدرادددة خريطدددة رنددد  )

مدددارس ثانايددة  ددي وايددة الددلبان اغددواان احصدديبة الكددرنية فددي حددين خلددت المقاطعددات البانيددة مددن 
ل مدرادة حاد   لا الناع من المدارس إما عفا ص اهالة الاصال فقد تد  عمدل ت طيدة ماداحية لعد

( ط نمدددا عفدددا ص المددددارس الثانايدددة بكدددعل عدددا  فدددت  12/ متدددرط خريطدددة )700المعيدددار المعتمدددد فدددي 
( 28( كدعبة يعمدل فيهددا )32إل تحتدا  المدددارس الماجدادص علد  ) (ًا عتمداد علد  الجددال رند  )

نخدر  ط ( طالبدا اطالبدة ايتفداات إعدداد  دله المت يدرات مدن مقاطعدة إلد  980معلما اينتظ  فيها )
( فدددي ريدددف ناحيدددة الحبانيدددة لعدددا  2202ًنمدددا المااوندددة الادددعانية فقدددد بلددد  موكدددر نادددمة/ مدرادددة )

ا ددا موكدددر يكدددير إلددد  العبدددا الادددعاني علددد  المددددارس الثانايدددة علمدددا ان المعيدددار المحددددد  2011
( ناددمة/ مدراددة لعددن باددب  نعددداد المتاددربين ممددن ترعدداا 2000للمدراددة الثانايددة مددن الاددعان )

اددة اانكدد لاا ب عالددة عدداائله  اا ا نخددراط فددي المهددن الخدميددة ط ف ددال عددن رفدد  العثيددر مددن الدرا
ا  دددالي إرادددال بنددداته  كعمدددال دراادددتهن  ادددبا  اجتماعيدددة عدددالواا  المبعدددر ممدددا جعدددل مخرجدددا 
لتخفيف  لا الع   عن المدارس الثانايدة ط إمدا موكدرات عفدا ص الخدمدة التعليميدة فيتبدين إن معددل 

 2ط30( امعددددل طالددد  / كدددعبة بلددد  )2طالددد / مددددرس( كدددعل رنددد  ) 9ط12درس بلددد  )مددد/طالددد  
/ مدرادة( علد  الدرغ  اطالبد 2ً2( إما معدل طال / مدرادة فقدد بلد  )2طال / كعبة( كعل رن  )

مدددن تفددداات  دددله المعدددد ت فدددي ريدددف ناحيدددة الحبانيدددة إ  نن موكدددراتها اندددل مدددن المعيدددار المحددددد 
 ة في العرال مما يكير إل  عفا تها .  داف خطة التنمية الترباي

 ( 4جدول رقم )
 3103أعداد المدارس الثانوية في ريف ناحية الحبانية لعام 

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على : 
 وزارة التربية ، مديرية تربية محافظة االنبار ، قسم التخطيط ، جداول غير منشورة. (1)

 (.12/2/2212-22/2( من تاريخ ) (GPSالدراسة الميدانية واستخدام تقنية  (2)

 
 

 الموقع اسم المدرسة ت
عدد 

 المدرسات
 الدوام

عدد 
 الشعب

عدد 
 الطالبات

 ةطالب
 ةمدرس

  ةطالب
 شعبة

الطاقة 
االستيعابية 

 للمدرسة

الزيادة في 
مدارس 
 الطالبات

 67 232 37 25 299 8 مزدوج 12 زوية الذبان للبنات األندلس 1

 18 232 31 17 250 8 منفرد 15 حصيبة الشرقية المقاصد للبنات 2

 31 290 32 16 321 10 منفرد 19 حصيبة الشرقية الفجر للبنات 3

 86 174 43 22 260 6 منفرد 12 غزوان االغالب للبنات 4
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 (00خريطة رقم )
في ريف ناحية  حسب المقاطعاتبمؤشرات كفاءة المدارس الثانوية  في ريف ناحة الحبانية 

 3100لعام  الحبانية

 
 (.4المصدر من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم )                   

 (03خريطة رقم )
  3100حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعام بكفاءة الوصول للمدارس الثانوية  للبنات 

 
 .(0الجدول رقم ) بيانات المصدر : من عمل الباحث باالعتماد                   
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 (4الشكل رقم )
 مؤشرات كفاءة المدارس الثانوية طالب /مدرس

 
 (4و)(1المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم )                     

 (4لشكل رقم )
  مؤشرات كفاءة المدارس الثانوية طالب شعبة

 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(4و)(1المصدر : من عمل الباحث باالعتماد على الجدول رقم )                         

 خرائط التوزيع المكاني للخدمات الصحية : 1-1-2
انتصدددرت الخددددمات الصدددحية فدددي ريدددف ناحيدددة الحبانيدددة علددد  المراعدددو الصدددحية فقدددط 

(ط اتددد  إعدددداد خريطدددة باادددتخدا  رمددداو اككدددعال التصدددايرية لتمثيدددل التاويددد  2جددددال رنددد  )
( ايت   من تحليل  له الخريطة نن عدد المراعو الصحية 13الج رافي لها طخريطة رن  )

( مراعو ماوعة حاد  المقاطعدات باادتثنا  مقداطعتي مداحاو ان  الدراسط تد  إعدداد 9بل  )
خددريطتين بأاددلا  الددداائر المقاددمة اا عمدددص البيانيددة المقارنددة لتمثيددل نعددداد العدداملين فددي 

( ايت د  مدن تحليدل  دله الخدرائط نن مقاطعدة حصديبة 12( ا )1ًطة رند  )المراعو الصحية خري
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الكرني احتلت المرتبة ا الد  مدن حيد  عددد العداملين تليهدا مقاطعدة المالحمدة بالمرتبدة الثانيدة ثد  
المرتبدددة  غدددواانوايدددة الدددلبان اعرطدددان بالمرتبدددة الثالثدددة ااادددتحالت مقاطعدددة ا  ات الم ددديلمقاطعددد

البابددالي االحماميددات االنمالددة بالمرتبددة الخاماددة االااداددة االاددابعة علدد  الرابعددة تليهددا مقاطعددات 
التدداالي طنمددا عفددا ص  ددله الخدددمات   بددد مددن ا عتمدداد علدد  الموكددرات نا المعددايير التددي تاددتخد  

نادمة  1/9788لمعرفة عفا ص  له الخدمات طال بل  عدد ا طبا  للاعان في ريف ناحيدة الحبانيدة 
ل مد2011لعدا    1/1000ا نارندا  دلا المعددل مد  المعيدار المعتمدد مدن نبدل اوارص الصدحة ا ددا ط اا 

 . ا( طبيب77اعليه فان ريف ناحية الحبانية بحاجة ال  )
إمدددا المادددافة التدددي يقطعهدددا المدددااطن للاصدددال الددد  المرعدددو الصدددحي  دددي احدددد الموكدددرات 

تعددان  ددله الموااددات الرئياددة االماددتخدمة فددي نيدداس عفددا ص ماندد  الموااددات الصددحية ط فلعددي 
عفددا ص مددن حيدد  الماندد    بددد نن تعددان نريبددة مددن المقاطعددات منطقددة الدرااددة ط تدد  نعددداد خريطددة 

 1982لاددهالة الاصددال إلدد  المراعددو الصددحية تعتمددد علدد  المعيددار العرانددي  لدداوارص الصددحة لاددنة 
لخريطدة / ( للاصال إل  المرعو الصدحي ايت د  مدن خدالل ا700( الل  حدد )12خريطة رن  )

( نالحظ اجداد مقاطعدات بعيددص عدن مراعدو الخددمات الصدحية مثدل مقداطعتي مداحاو اا  12رن  )
 الراس .

 (5جدول رقم )

 2111التوزيع الجغرافي للمراكز الصحية في ريف ناحية الحبانية لعام 

سم المركز 
 الصحي

  
 اسم المقاطعة

  

عدد 
المراكز 
 الصحية

  

الحجم 
 السكاني

  

والصحيالمالك الطبي    

 طبيب
م/ 
 طبي

م/ 
 مضمد ماهر

م/ 
 مختبر

م/ 
 المجموع صيدلي وقائي

 6 1 1 1 2 ـــــــــ 1 ـــــــــ 4862 1 النمالة مركز الرحمة

  1 زوية الذبان زوية الذبان 
12223 

 16 2 ـــــــــ 2 5 1 4 2

 16 2 ـــــــــ 2 5 1 4 2 1 زوية الذبان والمضيق 

 19 3 1 2 2 5 5 1 6217 1 المالحمة مركز المالحمة

 8 2 ـــــــــ 1 2 1 2 ـــــــــ 6110 1 الحماميات مركز السجارية

 16 ـــــــــ ـــــــــ 1 4 5 ـــــــــ ـــــــــ 5852 1 كرطان مركزكرطان

 مركز حصيبة 
حصيبة 
 الشرقية

 29 2 ـــــــــ ـــــــــ 4 10 ـــــــــ 6 32650 1

 10 ـــــــــ ـــــــــ ـــــــــ 3 4 3 ـــــــــ 5983 1 غزوان غزوانمركز 

 9 ـــــــــ ـــــــــ 1 ـــــــــ 8 1 ـــــــــ 2935 1 البوبالي مركز البوبالي

 المصدر من عمل الباحث باالعتماد على : 
 وزارة الصحة , المديرية العامة لصحة االنباار , القطااع الثااني , ساجالت غيار (0)

 ,3100منشورة لعام 
 (.34/2/3103 -02/2( من تاريخ )GPSالدراسة الميدانية , واستخدام تقنية ) (3)
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 (02خريطة رقم )
3100حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعام بلتوزيع الجغرافي للمراكز الصحية ا

 
 (.12الجدول رقم )على بيانات المصدر: من عمل الباحث باالعتماد                          

 (04خريطة رقم )
 3100في ريف ناحية الحبانية لعام بحسب المقاطعات في المراكز الصحية  للعاملينالتوزيع النسبي 

 
 .(5الجدول رقم )بيانات المصدر من عمل الباحث باالعتماد على                    
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 (04خريطة رقم )
في ريف ناحية الحبانية لعام بحسب المقاطعات المراكز الصحية في  نموظفيللالعددي  التوزيع

3100 

 
 (.5من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) :المصدر                         

 (04خريطة رقم )
 3100مؤشرت كفاءة الوصول للمراكز الصحية بحسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعام       

 ا
 / متر(.022،) 1892المعيار العراقي  لوزارة الصحة لسنة  لمصدر :من عمل الباحث باالعتماد علىا             
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 خدمات الماء : 1-1-3
تدددد  إعددددداد خريطددددة بااددددتخدا  رمدددداو اككددددعال التصددددايرية لتمثيددددل التاويدددد  الج رافددددي 

( 17خريطدددة رنددد  )( ط 2لمحطدددات الميددداه الصدددالحة للكدددر  با عتمددداد علددد  الجددددال رنددد  )
ايت ددد  مدددن تحليدددل  دددله الخريطدددة نن محطدددات الميددداه تتددداوع علددد  جميددد  مقاطعدددات ريدددف 
ناحية الحبانيةط امن اجل معرفة عفا ص خدمات الما  في ريدف ناحيدة الحبانيدة تد  ا عتمداد 

( ايت   من 7ط كعل رن  )(3)/ لتر/ يا 320عل  المعيار العراني الل  حدد حصة الفرد 
لكعل نن مقاطعات النمالدة االمالحمدة امداحاو اغدواان االبابدالي  دي اندل مدن تحليل  لا ا

 المعيار العراني اتعاني من نقص في عميات المياه.

 
 (4جدول رقم )

 عدد المقاطعات المجهزة بالماء الصالح للشرب في ريف ناحية الحبانية
 3100لعام  

رقم 
 اسم المقاطعة المقاطعة

عدد 
محطات 

 المياه

عدد 
السكان
2211 

طاقتها اإلنتاجية 
 لتر/ يوم

كفاءة حصة 
 الفرد

 206 1000250 4862 1 النمالة 2

 491 6000600 12223 2 زوية الذبان 4

 322 2000000 6217 1 المالحمة 5

 491 3000500 6110 1 الحماميات 6

 513 3000200 5852 1 كرطان 7

 398 13000000 32650 3 حصيبة الشرقية 8

 326 2000800 6132 1 ماحوز 9

 390 2000000 5132 1 ام الروس 10

 167 1000300 5983 1 غزوان 22

 341 1000800 2935 1 البوبالي 23

 386 34003450 88096 13 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على.
 ( وزارة التجارة، الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، فرع االنبار، قسم الحاسبة 1)       

 ، بيانات غير منشورة. 2211االلكترونية، بيانات  عن سكان المقاطعات لعام              
 .1212-12/2( الدراسة الميدانية للباحث بتاريخ 2)       
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 (04خريطة رقم )
 3100الجغرافي لمحطات المياه في ريف ناحية الحبانية لعام التوزيع 

 
 (.14بيانات الجدول رقم )المصدر: من عمل الباحث باالعتماد على                      

 (7كعل رن  )
 2011عفا ص محطات المياه بحا  المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعا  

 
 (.6من عمل الباحث باالعتماد على بيانات الجدول رقم ) :المصدر                     

 خرائط الخدمات الدينية :1-1-2
تقتصدددر  دددله الخددددمات فدددي ريدددف ناحيدددة الحبانيدددة علددد  الماددداجد التدددي يمدددارس فيهدددا 

نامدددة المناادددبات الدينيدددة جددددال رنددد  ) ( اتددد  نعدددداد خريطدددة باادددتخدا  7الادددعان الصدددالص اا 
الجاام  حاد  المقاطعدات فدي ريدف ناحيدة الحبانيدة ايت د  مدن الرماو التصايرية لتاوي  
( مادددددجدا اتتددددداوع علددددد  جميددددد  2ً( نن عددددددد الماددددداجد بلددددد  )18تحليدددددل الخريطدددددة رنددددد  )
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لمادددداجد المقاطعدددداتط اآلن مقاطعددددة حصدددديبة الكددددرنية احتلددددت المرتبددددة ا الدددد  فددددي عدددددد ا
 الماجادص في ريف الناحية

 (4جدول رقم )
 3100للمساجد في ريف ناحية الحبانية لعام  التوزيع الجغرافي والعددي
رقم 

 عدد المساجد اسم المقاطعة المقاطعة

 3 النمالة 2

 5 زوية الذبان 4

 4 المالحمة 5

 3 الحماميات 6

 5 كرطان 7

 8 حصيبة الشرقية 8

 3 ماحوز 9

 5 أم الروس 10

 3 غزوان 22

 3 البوبالي 23

 42   المجموع

 عمل الباحث باالعتماد على الدراسة الميدانية.المصدر: من        

 (04خريطة رقم )
 3100حسب المقاطعات في ريف ناحية الحبانية لعام بالتوزيع الجغرافي للخدمات الدينية 

 
 (0دول رقم )ى بيانات الجمن عمل الباحث باالعتماد عل :المصدر
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 االستنتاجات:
إعداد  من مصادرالتقنيات الحديثة  ي مصدر مه  تبين الدرااة نن ااتخدا   -1

 .الخرائط فهي تاه  في اختصار الانت اويادص الدنة في التمثيل

ان ااتعمال برام  نظ  المعلامات الج رافية  في تمثيل الخرائط   يل ي القااعد  -2
 .ملما بها  الباح  االمبادئ ا اااية لتصمي  الخرائطط بل يج  ان يعان

خرا  الخارطة بكعل جيد امقبال إل  ا ااس  نن -3 الفني جو  مه  في تصمي  اا 
 جان  ا ااس العلمي من ناالي  انااعد تمثيل عل طريقة خرائطية.

 .لها الممثل الع  إدراك حي  من الخرائطية الطرل نف ل من البيانية الخرائط طريقة تعد -ً
 التوصيات:

ل المناابة في الترميو بما يتفل م    بد من ا عتماد عل  طرل اااائل اناالي  التمثي -1
 .خصائص الخارطة التي تتا  بالدنة االبااطة االا اق

نلمعلاماتي التعرف عل  ما ا  جديد من البرام  الحديثة افت  مراعو   رارص مااعبة التطار -2
للبح  االتدري  عل   له البرام  االتاجه نحا البح  العلمي من خالل التبادل الثقافي بين 

 .دال العال  

 رارص اعتماد ا االي  الحديثة في تمثيل الخرائط بااتخدا  التقنيات الحديثة االبرام   -3
 المتطارص

 البيانات  له اطبيعة البيانات تاوي  بها ت  التي االعيفية الخريطة من الهدف مراعاص  رارص -ً
 .المناابة التمثيل طريقة اختيار عند لخرائطيا التمثيل ناالي  امراعاص
 المصادر:

مكعل فيصل غ ي  ايانس  ند  عليا  ط التحليل المعاني لمت يرات الخدمة التعليمية في  -1
 2009مجلة جامعة ا نبار للعلا  اكناانية ط المجلد الراب  ط العدد الراب  ط ناحية الحبانية ط 

 . 2ًط ص
غاو  اعد اهلل إاماعيل ط خبرص التخطيط التربا  المحلي في العرال ط بح  مقد  للحلقة  -2

الدرااية ط التخطيط التربا  اا االي  اكدارية الجديدص للقيا  به اتنفيله ط معت  الياناعا 
 . 1ط ص 12ط العدد  1981مي للتربية في الدال العربية ط اكنلي

 خالد جااد المان الكمر  ط ااتعما ت ا ر  في ناحية الوبيدية طعلية التربية )بن ركد ( -3
 .99ط ص 2002جامعة ب داد ط


