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ذذاآلدابكؾقةذذ–ذاألنبارذجامعة

ذاملدتخؾص

ال يخفى أىمية االرتقاء بالمستوى التعميمي لممجتمع والذي يعتمد عمى ضرورة توفير 
ن تجييز المدينة إالخدمة التعميمية واالىتمام بموضوع التوقيع المكاني ليذه الخدمة، إذ 

دون اعتماد ُأسس التوزيع المكاني سوف يعرقل مستوى كفاءة أداء  من بالخدمة االجتماعية
 Geographicalبرامجيات نظم المعمومات الجغرافية ) عمالىذه المؤسسات. وان است
Information System( )G.I.S قد أتاحت إمكانية كبيرة في إيجاد انسب الحمول واتخاذ )

حميل المعمومات المكانية لتقييم مواقع المدارس فيما يتعمق بمعالجة وتوالسيما  ،أفضل القرارات
وفق مجموعة من المعايير وكذلك توظيف إمكانية نظم المعمومات الجغرافية في توقيع 

نماذج المالئمة الختبار المواقع الالمدارس عمى أحياء المدينة لمخروج بخرائط رقمية، وبناء 
 ئمتيا لممعايير.الراىنة واقتراح تعديل بعض المواقع وفقًا لدرجة مال

وقد اعتمد الباحث عمى البيانات المتوفرة لمديرية التربية والدوائر الحكومية فضاًل عن 
الدراسة الميدانية. فضاًل عن البيانات الفضائية وتم إعداد قاعدة بيانات صممت لبناء النموذج 

( إلعداد ArcGIS 9.3المالئم عن طريق المعالجة المكانية اإلحصائية باستخدام برنامج )
 1022لسنة  عامريةنموذج خرائطي مقترح لتوقيع المدارس باعتماد المرئية الفضائية لمدينة ال

حسب البدائل بوالحاجة لتوقيع المدارس عمى ضوء معايير توقيع المدارس والحاجة إلييا 
نشاء  المدرسة المقترحة من إنشاء مدرسة جديدة أو التوسع لزيادة طاقتيا االستيعابية أو ىدم وا 

 في مواقع جديدة.
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The efficiency of place distribution for the educational services in Ameriya 
city by using the Geographical information System(GIS) 

Assist. Prof. Dr. Ahmed Salman Humadi Khalid Ibraheem Hussein 
College of Arts – Dept. of Geography  

Abstract 
It is no secret the importance of upgrading the educational community, 

which depends on the need to provide educational services and attention to the 
subject of the spatial signature this service, since the processing of city social 
service without the adoption of the foundations of the spatial distribution level will 
hamper the efficient functioning of these institutions. The use of software 
Geographical Information System (GIS) has enabled a great potential in finding 
the most appropriate solutions and make the best decisions especially with regard 
to the processing and analysis of spatial information to assess the location of 
schools according to a set of standards as well as the employment potential of 
geographic information systems in the signing of school districts City out digital 
maps, and build appropriate models for the current test sites and the proposal to 
amend some of the sites according to the degree of suitability standards. 

The researcher adopted on data available at the Directorate of Education 
and government departments as well as the field study,. Well as space-based 
data have been prepared database designed to build appropriate model through 
spatial processing statistical using (ArcGIS 9.3 ) for sample preparation 
cartographic proposal to sign a primary school adoption visual space of the city of 
ameria for the year 2012 and the need to sign the schools in the light of criteria 
signing schools and needed by the proposed alternatives to create a new school 
or expansion to increase its capacity or demolition and the creation of school in 
new locations. 

ذ:Introductionاملؼدمةذ

 سيما بعد تزايدوالبالغة األىمية الإن مسألة تحديد كفاءة التوزيع المكاني من المواضيع 
إطالع صانعي القرار مع نيا تيم المخططين الذين يسعون وراء إإذ  ،تطور األنظمة الحاسوبية

نشائيا.  تحديد الحاجة الفعمية لتوقيع المدارس وا 
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في بناء المخططات والنماذج باالعتماد عمى معايير لتقويم  G.I.Sوتتمتع برامج 
تم اعتمادىا يالتوزيع المكاني لمخدمات واختيار المواقع المكانية لمباني المدارس الجديدة والتي 

ن عمل نظام النقل في المدينة إإذ  ،قل وذلك بتقميص المسافةمن خالل تقميص تكاليف الن
يكون أفضل إذا كانت مواقع الخدمات عمى مسافات أقرب من الدور السكنية وىذا األمر 

 الخدمات التعميميةينساق عمى باقي الخدمات والمجاالت إذ يقدم ىذا البحث نموذجًا لمعالجة 
 الخدمات وعمى أي مستوى مكاني. والذي يمكن تعميم مبادئو في معالجة باقي

بالمقارنة  وكفاءتووتمثل إمكانيات إعداد نموذج توزيع المدارس، دراسة واقع التوزيع 
 عمالخرائط المالئمة واقتراح المواقع البديمة، إذ تم استالمع معايير التوزيع لمخروج بنماذج 
( Geographical Information System( )G.I.Sبرامجيات نظم المعمومات الجغرافية )

 Arc( واالستفادة من الخصائص التحميمية الممحقة ببرنامج )ArcGIS 9.3المتمثمة ببرنامج )
Tools Box( ومنيا تحميل )Analyst tools). 

وييدف البحث إلى استخدام ىذه التحميالت في دراسة تخطيط كفاءة التوزيع المكاني 
وتحديد المواقع األنسب لتوقيع ىذه الخدمات باعتماد معايير  لمخدمات التعميمية في المدينة

 :تيةالمسافة والسكان وطبيعة االستعمال وغيرىا وقد تمت الدراسة وفق المحاور اآل
 لممدارس في المدينة.: التوزيع المكاني ثانياً              أواًل: نظم المعمومات الجغرافية.

 بحسب المعايير.كفاءة الخدمات التعميمية : ثالثاً 
ذذذ:Research Problemمشؽؾةذالبحثذ

تتمثل مشكمة البحث في إعداد نموذج التوقيع المكاني لخدمات التعميم وتحميميا 
( ويقوم ىذا التوزيع باالعتماد عمى G.I.Sباستخدام برمجيات نظم المعمومات الجغرافية )

ن دراسة إمعايير تخطيط الخدمات التعميمية وتحديد التوزيع األنسب لتوقيع ىذه الخدمات. إذ 
االعتماد  وعدمتقويم كفاءة الخدمات التعميمية من المصادر التقميدية باقتراح تخطيط مدرسة 

قد يكمف أعباء اقتصادية واجتماعية  أو االستعانة بالتقنيات الحديثة المعتمدة معاييرالعمى 
تعود آثارىا عمى المدينة، إذ تساعد األساليب الحديثة في مجال االدارة الحضرية وتخطيط 

في اختالل )الخدمات لموصول إلى نتائج أكثر دقة لتجاوز المشكمة. إذ تتمثل مشكمة البحث 
نصر التخطيط واستخدام ، فضاًل عن غياب عالعامريةالتوزيع المكاني لممدارس في مدينة 

 .(التقنيات الحديثة في معالجة ىذه المشكمة
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ذ:Research Hypothesisفرضقةذالبحثذ

 مدارس فان فرضية البحثمبما أن مشكمة البحث ىي إعداد نموذج التوزيع المكاني ل
 :(يمكن صياغتيا )إن إعداد نموذج التوزيع األنسب لممعمومات يمكن دراستو وفق ما يأتي

التوزيع المكاني لممدارس بعدم االنتظام وال يتفق مع المعايير التخطيطية لإلدارة يتسم  -2
 الحضرية الحديثة لممدينة.

برامجيات نظم المعمومات الجغرافية لحل ىذه المشكالت لما تتمتع بو  عمالإمكانية است -1
 ىذه التقنية من دقة وسرعة وموضعية.

الخدمات وج بالتوزيع المثالي لتوقيع المعايير لمخر  Layersإمكانية مطابقة خرائط  -3
   .التعميمية
ذذذذذذذذذذ:Research Aimهدفذالبحثذ

 وعمى ضوء المشكمة وفرضية البحث فان البحث ييدف إلى:
 .لممدارس في مدينة العامريةتحديد واقع التوزيع المكاني  -2
إمكانيات برامج نظم المعمومات  عمالتطبيق المعايير التخطيطية لتوقيع المدارس باست -1

 (.G.I.Sالجغرافية )
إتباع أسس عممية تخطيطية لتوزيع ىذه المؤسسات توزيعًا عاداًل وذلك لإليفاء  -3

 بمتطمبات خطة التنمية التربوية والتخطيطية لممدينة.
ذذذذ:Research Importanceأهؿقةذالبحثذ

 تأتي أىمية البحث من خالل ما يأتي:
 التخطيط التعميمي والتعرف عمى معايير توقيع المؤسسات التعميمية.التعريف بأىمية  -2
التعريف بأىمية برامجيات نظم المعمومات الجغرافية في دراسة وتحميل معايير توقيع  -1

 الخدمات.
 التعريف بأىمية التقنيات في عممية اإلدارة الحضرية الحديثة. -3

ذذذذ:Research Methodمـفجذالبحثذ

ق الخطة أعاله تم إتباع المنيج االستقرائي من الجزء إلى من أجل سير البحث وف
برامجيات نظم المعمومات الجغرافية  عمالالكل بدءًا من جمع البيانات مرورًا بمعالجتيا باست

وانتياء ببناء نماذج خرائطية  Mathematic Mapsمن خالل إعداد خرائط موضوعية 
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Modeling Maps ائية في مدينة الفموجة ويتطمب ذلك لمتوزيع المكاني لممدارس االبتد
 إجراءات أىميا:

الخرائط والتصاميم والصور والبيانات الموثقة من الدوائر الحكومية  جمع البيانات: -2
 والكتب والدوريات فضاًل عن المسح الميداني لممؤسسات التعميمية.

 ( وىذه البيانات تشمل:ArcGIS 9.3باستخدام برنامج ) إدخال البيانات: -1
بامتداد  العامريةتمثمت بمرئية فضائية لمدينة  :Raster Dataبيانات صورية  -أ 

(S.I.D لسنة )بدرجة وضوح  1022Resolution (0,0 متر مصممة عمى إسقاط )
(WGS1984, Datum, UTM, Zone38N.) 

 Pointفي إعداد خرائط البحث بأصنافيا النقطية  عممةالمست :Ship Fileبيانات  -ب 
 .Polygonوالمساحية  Polylineالخطية 

وتم  العامريةتمثمت بالتصميم األساس لمدينة  Vectorبييأة  (CADبيانات رسم ) -ج 
( وتصحيح الموقع بالمطابقة مع المرئية الفضائية ArcGIS 9.3تحويميا إلى برنامج )

 .(Spatial Adjustment) باستخدام تطبيق
 .المتمثمة بقواعد بيانات الوصفية لممدارس (Tableبيانات جدولية ) -د 

( وأىميا ArcGIS 9.3باستخدام برنامج ) :Manipulationالمعالجة والتحميل  -3
( Analysis toolمثل ) Arc toolboxوتطبيقات برنامج  Arc Mapبرنامج 

 (.Network Analyst toolsو)
وتشمل إخراج البيانات عمى شكل خرائط وأشكال وجداول  :Data layoutاإلخراج  -8

ورقية فضاًل عن اإلخراج عمى شكل مجموعة من التحميالت عمى شاشة الحاسوب 
 متمثمة بأشكال لواجيات العمل ضمن البرامجيات المستخدمة في العمل.

ذ:اجلغرافقةذاملعؾوماتذنظمأواًل:ذ

مجموعة من الوسائل لتنظيم بيانات  تقوم فكرة نظم المعمومات الجغرافية عمى تطوير
 .J. Compbell, 1998, P) مكانية وتخزينيا ثم استعادتيا وتحميميا ومن ثم عرضيا،

. إذ تركز تقنيات نظم المعمومات الجغرافية عمى ربط الظواىر المنتشرة عمى سطح (320
فية بتمك األرض بنظام إحداثيات مميز وتخزينيا في ذاكرة الحاسوب وربط البيانات الوص
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ظيار العالقات فيما بينيا ومن ثم عرض  الظواىر من خالل قواعد البيانات وتحميميا وا 
 (.3، ص1021، داودالمعمومات المكانية بمقياس محدد عمى الشاشة وطباعتيا عمى الورق )

( في مقدمة التقنيات الحديثة التي دخمت في G.I.Sوتعد نظم المعمومات الجغرافية )
عداد النماذج، إذ مجال المعالجة  ن لنظم المعمومات الجغرافية مجموعة من البرامج إوالتحميل وا 

عداد النماذج  التي يمكن من خالليا إنجاز عمميات التحميل والربط والمطابقة والتمثيل وا 
 منلمختمف الظواىر ومراقبة التطورات الحاصمة عمييا والسيما الدراسات الحضرية، إذ 

وبذلك تستطيع ىذه البرامجيات إعادة الرسم  ،حضرية تكون في تغيرالمعروف أن الدراسات ال
مكانية الحذف والتعديل واإلضافة )التحديث( فضاًل عن عرض الظاىرة الجغرافية عمى نظم  ،وا 

( وىذا تعجز عنو األساليب Dynamic Mapsالمعمومات الجغرافية بأسموب متحرك )
. والجدير بالذكر أن (M. J. Kraak and F. J. Orameling, 2003, p. 56) التقميدية

( ىو قدرتيا التحميمية لممعمومات G.I.Sأىم ما يميز برامج نظم المعمومات الجغرافية )
والبيانات إلى جانب اشتراكيما مع النظم األخرى في ربط المعمومات مباشرة بمواقعيا عمى 

والتحديث وتحويل البيانات الخرائط المساحية أو الجغرافية أو التخطيطية مع سيولة التعديل 
لصور مكانية عمى ىيئة خرائط وتيتم ىذه بمعالجة وتحديد مجموعة من المعايير التخطيطية، 
وتحميميا بمجموعة من المعادالت البيانية التي يحتوييا البرنامج مع إمكانية الربط مع برامج 

عد البيانات وبرامج معالجة ي والجداول اإللكترونية وقواسالنظم األخرى مثل برامج الرسم اليند
 .(Gretchen N. Peterson, 2009, P. 115) الصور

وتتضح األىمية لنظم المعمومات الجغرافية في مجال التخطيط، إذ توفر شبكة من 
المعمومات المكانية التي يمكن أن يتمحور حوليا الخطط العمرانية عمى قطاعات مختمفة من 

وصانعي القرارات التنفيذية ذات الصمة باألمور التنموية جية، وتركيز واضعي االستراتيجيات 
والعمرانية والتخطيطية من ناحية أخرى ويمكن أن نجمل فوائد نظم المعمومات الجغرافية ذات 

 الصمة بالبحث في:
تقوم بتزويد قواعد البيانات المكانية والوصفية وىي قابمة لمتحديث، فيي تسيل إنشاء  -2

 ان.خمفية معموماتية عن المك
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تقوم بتزويد الباحث باي معمومة من خالل البحث واالستعالم عن البيانات الوصفية  -1
(Select by attributes( أو المكانية )Select by location فضاًل عن إمكانية )

 استبدال المعمومات وتحديثيا وتحريرىا.
استعماالت ( بين Relationshipبناء نظام رقمي لمخدمات يمكن معو عمل عالقة ) -3

 األرض.
إمكانية معرفة العجز والقصور في توزيع الخدمات مما يفيد في مشاريع إعادة التنمية  -8

 الحضرية وتطوير المخططات من مطابقة المعايير بتطبيقات ىذه البرمجيات.
تعد وسيمة لمساعدة اإلدارة التخطيطية والتنفيذية في اتخاذ القرارات عمى أسس عممية  -5

 األخطاء.سميمة مع تفادي 
تساعد عمى تحسين العالقات بين  Modeling Mapsإمكانية عمل نماذج خرائطية  -0

 المؤسسات الخدمية واتخاذ القرارات المناسبة.
 تقوم باختزال زمن إعداد ورقة المخرجات وتقميص حجم اإلنفاق والكمفة. -7
ذ أفضل يتعامل مع كافة النشاطات المختمفة التي ليا عالقة بإدارة المعمومات واتخا -4

 القرارات.
تنفرد بقدرتيا عمى تحميل المعمومات المكانية والوصفية معًا وفيم العالقات وعرضيا  -4

االستفسار عن بياناتيا وىذا مؤشر واضح عمى استيعاب من  القارئبييئة رقمية تمكن 
 الجغرافيا لمتكنموجيا المتقدمة.

جيزة الحكومية وغيرىا التي ن نظم المعمومات الجغرافية أداء ىيئات التخطيط واألحس  تُ  -20
 تتخصص بدورىا في عمميات التخطيط والتنمية الحضرية واإلقميمية.

تمكن نظم المعمومات الجغرافية ان تقدم إجابات سريعة محددة عممية ودقيقة وتحميمية  -22
لظواىر النمو السكاني والعمراني لمتخذي القرار والمخططين لكي يتم التعامل مع ىذا 

ح االطالع يوميًا عمى حركة التغير والتي ترفد مواقعيا ومؤشراتيا ديناميكيًا النمو مما يتي
 مما يسيل اتخاذ ما ىو مناسب حياليا.

ذ:وزوعذاملؽانيذلؾؿدارسذيفذاملدوـةثانقًا:ذالت

يعد التعميم الركيزة األولى واألساسية لتقدم وتطور المجتمعات وىو معيار لقياس 
 تقدميا. فتوفر المالكات العممية والفنية والمينية التي تسيم في بناء المجتمع في كل المجاالت 
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 .(2)االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والتكنولوجية يعتمد عمى التعميم
( مؤسسة وبمغ عدد 14نة العامرية فقد بمغ عدد مؤسساتيا التعميمية )وفيما يخص مدي

ومن  ،اً ( ىكتار 14.83( عاماًل، أما مجموع مساحة ما تشغمُو فقد بمغت )344العاممين فييا )
( التي توضح التوزيع المكاني لممدارس في مدينة الدراسة نجد ان 2خالل الخريطة رقم )

ى وىذا يؤدي بدوره الى عدم تقديم الخدمة الكافية لسكان المدارس تتركز في أحياء دون أخر 
 المدينة ويؤثر عمى سير الخدمة التعميمية في المدينة 

 .التوزيع المكاني لممدارس في مدينة الدراسة: (2) خريطة رقم

 
 .(GISالمصدر: من عمل الباحث باالعتماد عمى المرئية الفضائية وبرنامج نظم المعمومات )

 
عرض وتحميل لمؤسسات الخدمات التعميمية في مدينة الدراسة من حيث  يأتيوفيما 

 النوع والمرحمة عمى ضوء المعايير المعتمدة.
 :مرحمة رياض األطفال -1

تعد مرحمة تربوية ميمة كونيا تشكل الركيزة األساسية في سمم التعميم وتسيم في تنمية 
شخصية الطفل بجوانبيا الجسمية والعقمية والمغوية واالجتماعية وتسيل عممية انتقالو التدريجي 
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 من البيت إلى المدرسة. وتوجد في مدينة الدراسة ثالث مؤسسات من ىذِه المرحمة، واحدة
توجد اي من ىذه المؤسسات في أحياء  روضة أطفال، والاثنتان منيما و  ،حضانة دار منيا

توجد فيو ىذِه المؤسسات أي أن المدينة تعاني من  لذية باستثناء حي اإلخاء السكني االعامري
 (.1نقص في ىذِه المؤسسات. كما يتضح من الخريطة رقم )

)رياض األطفال( في مدينة الدراسة لعام ( التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية 1خريطة رقم )
1023 

   
  .عمل الباحث باالعتماد عمى خرائط التصميم االساسي لممدينة والمرئية الفضائية وبرنامج نظم المعمومات المصدر:

     
%( من مساحة الخدمات  4شكمت نسبة قدرىا ) اً ( ىكتار 1.17وبمغت مساحتيا )

 (.2التعميمية في المدينة. جدول رقم )
( طفاًل في دار الحضانة، 55( طفاًل، منيم )583يقارب  ) بمغ عدد االطفال فييا ما

طفل/ غرفة( وبمغ عدد  0.4( غرف وحسب الفئات العمرية، أي بمعدل )4موزعين عمى )
أي  اً ( موظف21، وبمغ عدد الكادر في ىذِه الروضة )( طفالً 244األطفال في روضة النسائم )

 ربي(./ مطفال 20.5بمعدل )
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 1021( التوزيع المساحي لمخدمات التعميمية في مدينة العامرية خالل 2جدول رقم )
 النسثح% الوساحح )هكتار( الوزحلح

 8 2.2. رياض األطفال

 4223 56201 التعلين االتتدائي

 4.22 1245 الوتىسطح والثانىيح

 521. .02 اإلعداديح

 %566 8234. الوجوىع

 .Arcgis 9,3الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج   
 

، بينما بمغ عدد كادر ىذِه ( طفالً 144أما روضة البنفسج فقد بمغ عدد األطفال فييا )
/ مربي( وتقدم ىذِه الروضات خدمة لسكان حي طفال 18، أي بمعدل )اً ( موظف21الروضة )

 أحياء العامرية وذلك لصعوبة الوصول إلييا.اإلخاء السكني وربما نسبة قميمة من بقية 
 

 مرحمة التعميم االبتدائي. -.

لذلك  ؛عمييا المراحل التعميمية األخرى ىذِه المرحمة تمثل القاعدة العريضة التي تستند
زادت العناية بعدد المدارس في ىذِه المرحمة مقارنة بمراحل التعميم األخرى وبمغت مساحة ما 

إذ ، ( من مساحة الخدمات التعميمية في المدينة37.8وشكمت نسبة ) ،اً ( ىكتار 20.05تشغمُو )
(. في حين تشير معطيات جدول رقم 2بين بقية المراحل. جدول رقم ) ةأعمى نسب مثَّمتإنيا 

( مدارس 0( بنايات منيا )4( مدرسة ابتدائية، تشغل )21( أن مدينة الدراسة يوجد فييا )1)
توزع ىذِه المدارس مكانيًا في أربعة أحياء، إذ يالحظ من ( مدارس لمبنات، ت0و) ،لمبنين

المرتبة األولى من حيث عدد المدارس ب جاء( أن حي اإلخاء السكني 3الخريطة رقم )
( مدارس موزعة عمى أقسام الحي المذكور وتجدر اإلشارة ىنا أن 4االبتدائية إذ بمغ فييا )

 لكل مدرسة بناية واحدة. المدارس االبتدائية في حي اإلخاء منفردة أي أن
وتوزعت المدارس االبتدائية عمى أحياء المدينة، إذ تركزت مدرسة ابتدائية واحدة في 

في حي  (بنين وبنات)ابتدائية  تانومدرس ،مدرسة ابتدائية في حي الشييدو  ،حي الفرات
كني عمى أقسامو، إذ تركزت السالم. أما بقية المدارس فقد توزعت في حي اإلخاء الس

وبمغ  ( مدارس في قسمِو الثالث.8في قسمِو الثاني و) تانفي قسمِو األول ومدرس تانمدرس
يتوزعون عمى  ( تمميذ كما مبين في الجدول،3420مجموع التالميذ في تمك المدارس )

  .اً ( معمم244( شعبة، أما عدد المعممين فقد بمغ )213)
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وعدد التالميذ والشعب والمعممين في مدينة ( التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية 1جدول رقم )
 الدراسة 

 عدد الوعلوين عدد الشعة عدد التالهيذ الجنس الوىقع الودرسح

 6. 53 158 تنين حي الفزاخ عوار تن ياسز

 58 .5 306 تناخ حي الشهيد عوار تن ياسز

 2 2 536 تنين حي السالم دلىك الشوس

 0 0 5.6 تناخ حي السالم دلىك الشوس

 51 .5 431 تنين حي اإلخاء اتن الندين

 50 56 21. تناخ حي اإلخاء اتن الندين

 51 .5 3.1 تنين حي اإلخاء الفارس العزتي

 51 .5 358 تناخ حي اإلخاء الفارس العزتي

 53 2 42. تنين حي اإلخاء القثس للثنين

 51 2 52. تناخ حي اإلخاء القثس للثناخ

 .. .5 411 تنين حي اإلخاء النداء تنين

 5. .5 366 تناخ حي اإلخاء العصز الذهثي

 588 5.4 4156   الوجوىع

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى المسح الميداني.   
 

 1023( التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في مدينة الدراسة لسنة 3خريطة رقم )

 
المعدل والمرئية  2444لعام  (525التصميم االساسي المرقمة )المصدر:  من عمل الباحث باالعتماد عمى خريطة 

 الفضائية
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 :مرحمة التعميم المتوسط والثانوي -3
 ( مؤسسات تعميمية4( أن مدينة العامرية، يوجد فييا )3تشير معطيات الجدول رقم )

( مدارس 5( بنايات، فييا )4في مرحمة التعميم المتوسط والثانوي، وتشغل تمك المدارس )
( مدرسة متوسطة لمبنات وفييا مدرسة واحدة 1( مدارس متوسطة لمبنين و)3متوسطة منيا )

ثانوية لمبنات ومدرسة واحدة ثانوية التعميم اإلسالمي لمبنين وثانوية المجمع المسائية. وقد 
( إن مدارس المرحمة المتوسطة 8تباينت في توزيعيا المكاني، إذ يتضح من الخريطة رقم )

عداد مدارس ىذِه المرحمة بينما أالمرتبة األولى في  مثَّلي اإلخاء السكني إذ تركزت في ح
تركزت متوسطة واحدة في حي الفرات وثانوية لمبنات في حي الشييد في العامرية. أما بقية 

بمغت مساحة ما تشغمُو  المدارس الثانوية فيي قد تركزت في حي اإلخاء السكني أيضًا.
%( من مساحة الخدمات  31.7وشكمت نسبة ) ،اً ( ىكتار 4.32مؤسسات ىذِه المرحمة )

      (2التعميمية في المدينة. جدول رقم )
التوزيع المكاني لممدارس المتوسطة والثانوية وعدد الطالب والشعب : (3جدول رقم )

 1021والمدرسين في مدينة العامرية خالل 
 الودرسينعدد  عدد الشعة عدد الطالب الجنس الوىقع الودرسح

 4. .5 466 تنين حي الفزاخ م2عوار تن ياسز

 .. 58 420 تنين حي اإلخاء م2 الفارس العزتي

 51 0 63. تناخ حي اإلخاء م2 الثتىل

 53 .5 441 تناخ حي اإلخاء م2 هزين العذراء

 .5 .5 55. تنين حي اإلخاء م2 أتي يىسف

 50 0 541 تناخ حي الشهيد ث2 العهد الجديد

 58 0 14 تنين حي اإلخاء حذيفح اإلسالهيحث2 

 53 .5 101 تنين حي اإلخاء ث2 الوجوع الوسائي

 548 83 51..   الوجوىع

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى المسح الميداني.
 

 :مرحمة التعميم اإلعدادي والمهني -4
وبمغت مساحة وجد في مدينة العامرية عدد قميل من المدارس اإلعدادية والمينية، ي

%( من مساحة الخدمات  12.4( ىكتارًا وشكمت نسبة قدرىا )0.1ىذِه المرحمة من الدراسة )
 التعميمية في المدينة. تتباين ىذِه المدارس في توزيعيا المكاني في المدينة. أنظر الجدول رقم

دد ىذِه المرتبة األولى في ع مثلذ نالحظ أن حي اإلخاء السكني ي( إ5( والخريطة رقم )8)
 متجارة المسائيةلوأخرى  ،لمبنات مدارس إعدادية واحدة منيا( 3المدارس إذ يحتوي عمى )
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في بقية أحياء العامرية توجد إعدادية  لمبنات أيضًا في حين جاءت إعدادية واحدة لمبنين. أما
( 2801وقد بمغ مجموع الطمبة لتمك المدارس )، عمار بن ياسر لمبنين في حي الحرية

 .اً ( مدرس45، أما عدد الكادر التدريسي فقد بمغ )( شعبة50يتوزعون عمى )
 ( التوزيع المكاني لممدارس المتوسطة والثانوي في مدينة الدراسة8خريطة رقم ) 

  
 2444المعدل لسنة  (525المصدر: من عمل الباحث اعتمادا عمى خريطة التصميم االساسي لممدينة المرقمة )

 .الفضائيةوالمرئية 
 

( التوزيع المكاني لممدارس اإلعدادية والمينية وعدد الطالب والشعب والمدرسين 8) جدول رقم
 1023في مدينة العامرية لسنة 

 عدد الودرسين عدد الشعة عدد الطلثح الجنس الوىقع إسن الودرسح خ

 4. 3. 385 تنين اإلخاء الفارس العزتي 5

 8. .5 386 تناخ اإلخاء الىثثح .

 3 . 16 تناخ اإلخاء التجارج الوسائيح 4

 45 .5 416 تنين الحزيح عوار تن ياسز 3

 80 16 .536   الوجوىع 

 2من عمل الباحث باإلعتماد عمى المسح الميداني المصدر:    
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 ( التوزيع المكاني لممدارس اإلعدادية في مدينة الدراسة5خريطة رقم )

 
( والمرئية الفضائية 525عمى خريطة التصميم االساسي لممدينة المرقمة ) المصدر: من عمل الباحث إعتمادا

(ikonosوالدراسة الميدانية ). 
 

ذكػاءةذاخلدماتذالتعؾقؿقةذحبدبذاملعاوري::ذثالثًا

جل معرفة مدى كفاءة الخدمات التعميمية في مدينة الدراسة ىناك مجموعة من أ  ومن 
 كفاءة تمك الخدمة لسكان مدينة الدراسة وىي كماجل معرفة أالواجب اتباعيا من  ييرالمعا

 :أتيي
 معيار عدد المدارس بالنسبة لعدد السكان: -1

توجد في  إذتبدأ الخدمات التعميمية عادة بأول مرحمة وىي مرحمة رياض األطفال 
السكني االكثر تعدادا  اإلخاءمدينة الدراسة روضتان ودار حضانة تقع جميعيا في حي 

مسكان وتشير المعايير التي حددتيا وزارة التخطيط الى ضرورة بناء روضة لكل حي سكني ل
البد من بناء  إذ نسمة( 20821خاء يبمغ )أل  ن عدد سكان حي اأ  نسمة( وبما  300يزيد عن )

تحتاج روضة  فإنياخرى ألُ حياء المدينة اأما أ .اضافية وذلك لسد العجز الحاصل رياض( 5)
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لى إِ وذلك لمزيادة المستمرة في اعداد السكان ولسيولة وصول االطفال  في كل حي سكني
 الروضة.
 ذإلمدارس االبتدائية فأن كفاية ادائيا بحسب معايير وزارة التخطيط فيما يخص اما أ

 إذنية لممدينة اجل تنظيم وتوزيع المدارس عمى الكثافة السكأ  حددت الوزارة ىذا المعيار من 
نسمة( وبالنسبة لمدينة الدراسة التي يبمغ عدد سكانيا  1000حددت بناء مدرسة ابتدائية لكل )

( مدرسة ابتدائية في المدينة ومن خالل مالحظة 22البد ان تكون ىناك ) إذ( نسمة 12487)
( 21خريطة التوزيع المكاني لممدارس االبتدائية في الفصل الثالث نجد ان المدينة تضم )

ن تمك المدارس تعمل بنظام الدوام المزدوج أخاء كما بتدائية تتركز اغمبيا في حي اإلمدرسة ا
 البد من انشاء بناية مستقمة لكل مدرسة. إذوىذا يؤثر عمى سير الخدمة التعميمية 

ما المدارس المتوسطة فعند مقارنة توزيع تمك المدارس في المدينة مع المعايير أ
( نسمة من السكان، يمكن 5000لكل ) مدرسة ط العراقية والبالغةالمتبعة من قبل وزارة التخطي

حي الفرات الذي  باستثناءغمب احياء مدينة الدراسة تخمو من وجود تمك المدارس أمالحظة 
ال إتوجد فيو متوسطة عمار ابن ياسر وحي الشييد الذي توجد فيو مدرسة العيد الجديد لمبنات 

( مدارس متوسطة 5يضم ) إذالسكني  اإلخاءي حي ن اغمب المدارس المتوسطة تتركز فأ
( 12487( مدارس لمبنات، وبالمقارنة مع عدد سكان المدينة )1)( مدارس لمبنين و3)بواقع 

ن عدد المدارس الموجود حاليا ا  و  ،( مدارس متوسطة في المدينة5نسمة البد ان تكون ىناك )
عمل بنظام الدوام المزدوج حتى مع ن جميع تمك المدارس تأيفوق ىذا المعيار لكن المشكمة 

وىذا يؤثر عمى سير  ،نو توجد ثالث مدارس تعمل في بناية واحدةأي أالدراسة االبتدائية، 
يمكن مالحظة ، و حياء المدينةأتوزع بشكل منتظم عمى ت أن يجب إذالخدمة التعميمية وكفاءتيا 

 صل الثالث.في الف المتوسطةذلك من خالل خريطة التوزيع المكاني لممدارس 
عدادية الذي وضعتو وزارة التخطيط فقد بمغ مدرسة لكل إلما معيار المدارس اأ

ن مدينة الدراسة تعاني من نقص في عدد أ( نسمة من السكان وبحسب ىذا المعيار ف5000)
( مدارس، وبحسب عدد سكان مدينة الدراسة 8ال يوجد فييا سوى )إذ المدارس اإلعدادية 

( مدارس إعدادية في المدينة 5المعيار المتبع يجب ان تكون ىناك )و ( نسمة 12487البالغ )
 جل سد النقص الحاصل في تمك الخدمات.أمن 
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( 28( مدرسة شغمت )18ن العدد الكمي لممدارس في المدينة بمغ )أويتضح من ذلك 
تعمل بدوام ثالثي وتشاطر التي ومنيا  ،في بناية واحدة جمزدو ال مدوابنظام الاكثرىا  تعملبناية 
، مما يؤثر عمى نشاطات ابنية( 20وبذلك يكون العجز ىو )، و ثانويةما مع ابتدائية اأالدوام 

 لألبنيةل العمر االفتراضي يفضال عن تقم ،الطمبة سواء كانت الصفية او غير الصفية
 والمرافق التي فييا. والخدمات 

 :معيار المسافة وسهولة الوصول -2
تعد المسافة بين مسكن الطالب والمدرسة من المعايير الميمة في تقديم وتقييم 
الخدمات التعميمية حيث تم وضع مسافات محددة لكل مرحمة من مراحل الدراسة تتناسب مع 

 :(1)أتيعمر الطالب وقدرتو عمى قطع تمك المسافة وىي كما ي
 .م 400الدراسة المتوسطة  -ب  .م 500الدراسة االبتدائية  -أ 
  .م 400الدراسة االعدادية  -ج 

الفواصل  ملوتعد المسافة عامال ميما ألي توزيع مكاني في المجال الجغرافي كونيا تق
وليا اىمية من حيث الوقت  ،و االقتصاديةأ  جتماعية إلِ نشطة األ  بين التفاعالت المكانية وا

 عمالولذلك تم است ؛الالزم او الزمن المستغرق لقطع تمك المسافة بين مواقع االنشطة المختمفة
( الذي يعد من التحميالت التي توفرىا تقنية نظم Bufferingناطق الخدمة )متحميل 

مالحظة الخريطة ( لتحديد منطقة الحزام لكل مدرسة ابتدائية ومن GISالمعمومات الجغرافية )
طر المثالية لمخدمة التعميمية لممدارس االبتدائية في مدينة الدراسة ألُ ( نالحظ حدود ا0رقم )

م(، وقد بينت نتائج التحميل حدود مناطق الحزمة التعميمية  500بحسب المسافة المقطوعة )
( منيا 1ل )حياء المدينة تتكون فييا منطقة التداخأحياء من أ( 8لكل مدرسة فظيرت ىناك )

ما األحياء االخرى منيا )الشييد، أ ،( مدارس20وشممت عمى ) السكني، السالم( اإلخاء)
، وىذا يدل عمى تقارب مواقعيا المكانية بما يضمن وصول ينمدرست عمى شممتاالفرات( و 

)الزىور، الممعب( ويتضح  خرى ضمن منطقة الحرمانأُ حياء أ  خدمتيا  الى السكان، بينما تقع 
عادة النظر في بناء وتوزيع إلذلك يجب  كافة؛ ذلك عدم وصول الخدمة الى اجزاء المدينةمن 

 .كافة المدارس بشكل يخدم السكان
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 نطاقات تأثير الخدمة وسيولة الوصول لممدارس االبتدائية في مدينة الدراسة: (0خريطة رقم )

 
 .Arc gis 9.3المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج   

      
ما تحميل مناطق الخدمة وسيولة الوصول لممدارس المتوسطة التي حددت عمى أ

المدينة تقع  حياءأغمب أن أ( نجد 7م( فمن خالل الخريطة رقم ) 400ضوء المعيار بمسافة )
)الفرات، الشييد، الحرية، السالم،  بـلتمك المدارس وتمثمت تمك االحياء  ضمن االطر المثالية

( مدارس مما يدل عمى تقارب موقعيا المكانية 4ضمت االطر المحددة ) إذاالخاء السكني( 
خاء السكني، بما يضمن وصول خدمتيا الى سكان ىذا الحي بشكل سيل في حي اإل السيماو 

خارج حدود خرى التي تقع ضمن مناطق الحرمان التي ىي ألُ حياء المدينة اأعمى عكس 
كثر من نصف سكان أن أالخدمة التعميمية مثل )حي الزىور، الممعب( ويتضح من ذلك 

تمثل الدوائر المحيطة بكل مدرسة حدود مناطق الخدمة  إذالمدينة ضمن مناطق ىذه الخدمة، 
 .ة المقطوعةالتعميمية حسب المساف
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 المتوسطة في مدينة الدراسة نطاقات تأثير الخدمة وسيولة الوصول لممدارس: (7خريطة رقم )

 
 .Arc gis 9.3المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج 

 
، فمن اً يضأم(  400عدادية التي حددت بمعيار المسافة البالغة )إلما خدمة الدراسة اأ

طر المثالية لتمك الخدمة شممت عمى حي االخاء ألُ ( نالحظ حدود ا4خالل الخريطة رقم )
( مدارس مما يدل عمى تقديم الخدمة لسكانو، نتيجة تقارب مواقعيا 3السكني الذي يضم )

التي وقعت ضمن حدود األطر المثالية لتمك المدارس شممت  اأُلخرىما المناطق أالمكانية 
ن تمك أمدرسة واحدة، بمعنى حي الفرات واجزاء كبيرة من حي الشييد والحرية التي ضمت 

جزاء أن أالمناطق المحاطة بالدوائر تقع ضمن معيار سيولة الوصول لتمك المدارس، اال 
ان سكان ىذه  يأحياء الزىور، الممعب، أاخرى من المدينة تقع ضمن مناطق الحرمان مثل 

 .لى تمك المدارسإالوصول  يعانون فياالحياء 
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 الخدمة وسيولة الوصول لممدارس االعدادية في مدينة الدراسةنطاقات تأثير : (4خريطة رقم )

 
 .Arc gis 9.3المصدر: عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج       

 
 معيار الطاقة االستعابية: -3

ي أم كفاءة الخدمات التعميمية في ييعد معيار االستيعاب من المعايير المعتمدة في تقي
فقط  اً طالب 15كل صف يضم  ان وىو ،ىذا المجالاستخدم معيار دولي في ان  إذمكان 

تتجاوز الطاقة  ن كل مدرسة الأما في العراق فأ (3)اً طالب 30وبحد اقصى ال يزيد عن 
عدة  ساتوىذا لم يكن اعتباطا بل جاء نتيجة درا (8)/ طالبة اً طالب 30عابية لمشعبة ياالست

 الجامعية. اقل منن ىذا العدد مثالي في كل مراحل الدراسة أتمخض عنيا 
وبالنسبة لكفاءة الخدمات التعميمية لممرحمة االبتدائية عمى أساس المعيار الذي 

( والخريطة 5تمميذ/ شعبة( اتضح من الجدول رقم ) 30 -15اعتمدتو وزارة التربية والبالغ )
 ( ان المدارس االبتدائية في المدينة لم تتجاوز ىذا المعيار بشكل كبير أي بمعدل4) رقم
( معمما، 244تمميذ/ شعبة(، في حين بمغ عدد المعممين القائمين عمى تعميميم ) 32.7)
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 10تمميذا/ معمم( إذ ان ىذِه النسبة وقعت ضمن المعيار التربوي البالغ ) 10.7وبمعدل )
 .(5)تمميذا/ معمم(

يتضح من ذلك أن المدارس االبتدائية في المدينة ال تعاني من النقص في الكادر 
 يمي بالنسبة ليذِه المرحمة.التعم

( الطاقة االستيعابية لممدارس االبتدائية وعدد التالميذ والشعب والمعممين ومعدل 5جدول رقم )
 )تمميذ/ شعبة( ومعدل )تمميذ/ معمم(

 الجنس الوىقع الودرسح
عدد 

 التالهيذ
عدد 
 الشعة

عدد 
 الوعلوين

 هعدل 
تلويذ/ 
 شعثح

 هعدل 
تلويذ/ 
 هعلن

 121. 42 6. 53 158 تنين حي الفزاخ عوار تن ياسز

 121. 4824 58 .5 306 تناخ حي الشهيد عوار تن ياسز

 6. 6. 2 2 536 تنين حي السالم دلىك الشوس

 6. 6. 0 0 5.6 تناخ حي السالم دلىك الشوس

 4. 822. 51 .5 431 تنين حي اإلخاء اتن الندين

 5225 221. 50 56 21. تناخ حي اإلخاء اتن الندين

 824. 4123 51 .5 3.1 تنين حي اإلخاء الفارس العزتي

 .. 4328 51 .5 358 تناخ حي اإلخاء الفارس العزتي

 5021 4428 53 2 42. تنين حي اإلخاء القثس للثنين

 5323 45 51 2 52. تناخ حي اإلخاء القثس للثناخ

 5025 121. .. .5 411 تنين حي اإلخاء النداء تنين

 51263 4424 5. .5 366 تناخ اإلخاء حي العصز الذهثي

 622. 4522 588 5.4 4156   الوجوىع

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى المسح الميداني.
 

أما فيما يخص كفاءة مدارس التعميم المتوسط والثانوي وفق المعيار الذي اعتمدتو 
( ان 20( والخريطة رقم )0)طالبًا/ شعبة( ويتضح من الجدول رقم  30وزارة التربية والبالغ )

 10.8( شعبة وبمعدل عام )48( طالبًا موزعين عمى )1124عدد طالب ىذِه المرحمة بمغ )
طالبا/ شعبة( وىو أدنى من المعيار المعتمد مما يؤشر كفاءة التعميم المتوسط والثانوي. أما 

طالب/  20.07( مدرسًا وبمعدل )234المالك التدريسي فقد بمغ عددُه في ىذه المرحمة )
. وبالرغم من كفاءة التعميم (0)طالبا/ مدرس( 15مدرس( وىو أدنى من المعيار التربوي البالغ )

المتوسط والثانوي وفق معيار )طالب/ شعبة( ومعيار )طالب/ مدرس( فأن أغمب المدارس في 
في  ىذِه المرحمة تعاني من قمة االختصاصات العممية مما انعكس سمبًا عمى مستوى التعميم

 المدينة.
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 التوزيع العددي والطاقة االستيعابية لطمبة المدارس االبتدائية في المدينة: (4خريطة رقم )

 
 .Arc gis 9.3عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج   

 
( الطاقة االستيعابية  لممدارس المتوسطة وعدد الطالب والشعب والمدرسين 0جدول رقم )

 م1023)طالب/ مدرس( في مدينة العامرية خالل ومعدل )طالب/ شعبة( ومعدل 

 الودرسح
 الوىقع
 حي

 الجنس
عدد 
 الطالب

عدد 
 الشعة

عدد 
 الودرسين

 هعدل 
طالة/ 
 شعثح

 هعدل 
 طالة/ هدرس

 54263 1. 4. .5 466 تنين الفزاخ م2عوار تن ياسز

 52261 628. .. 58 420 تنين اإلخاء م2 الفارس العزتي

 5622 43 51 0 63. تناخ اإلخاء م2 الثتىل

 421. 221. 53 .5 441 تناخ اإلخاء م2 هزين العذراء

 5221 5221 .5 .5 55. تنين اإلخاء م2 أتي يىسف

 823 21.. 50 0 541 تناخ الشهيد ث2 العهد الجديد

 1250 5121 58 0 14 تنين اإلخاء ث2 حذيفح اإلسالهيح

 3624 32268 53 .5 101 تنين اإلخاء ث2 الوجوع الوسائي
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 50262 023. 548 83 51..   الوجوىع

 الجدول من عمل الباحث باالعتماد عمى المسح الميداني.
 

 التوزيع العددي والطاقة االستيعابية لطمبة المدارس المتوسطة في المدينة: (20خريطة رقم )

 
 .Arc gis 9.3عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج     
 

 30التربية والبالغ ) اإلعدادية وفق المعيار الذي اعتمدتو وزارةأما بكفاءة المدارس 
( إن أعداد الطمبة في ىذه 22( والخريطة رقم )7( يتضح من الجدول رقم )طالب /شعبة
طالب  14،08عدل عام )( شعبة وبم50( طالب وطالبة موزعين عمى )2801المرحمة بمغ )

د، إذ إن بعض المدارس كفوءة ضمن ىذا ( وىو أدنى بقميل من معدل المعيار المعتم/شعبة
المعيار كإعدادية الفارس العربي لمبنين، أما المدارس االخرى فيي أعمى من المعيار المعتمد 

طالبا /  20،3دل )( مدرسًا وبمع40من الوزارة. أما المالك التدريسي في ىذه المرحمة بمغ )
طالبًا / مدرس(،  15بية والبالغ )( وىو أدنى من المعيار المعتمد من قبل وزارة التر مدرس

، فإن اغمب المدارس مرحمة وفق المعايير المشار اليياوبالرغم من كفاءة التعميم في ىذه ال
 .المدينة تعاني من قمة االختصاصات العممية مما أنعكس سمبًا عمى مستوى التعميم في
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ب والشعب والمدرسين ( الطاقة االستيعابية لممدارس االعدادية  وعدد الطال7جدول رقم )
 م1023ومعدل )طالب/ شعبة( ومعدل )طالب/ مدرس( في مدينة العامرية خالل 

 خ
إسن 

 الودرسح
 الجنس الوىقع

عدد 

 الطلثح

عدد 

 الشعة

عدد 

 الودرسين

هعدل 

 طالة/شعثح

هعدل 

 طالة/هدرس

5 
الفارس 

 العزتي
 601. 6. 4. 3. 385 تنين اإلخاء

 52 36 8. .5 386 تناخ اإلخاء الىثثح .

4 
التجارج 

 الوسائيح
 5.01 1. 3 . 16 تناخ اإلخاء

3 
عوار تن 

 ياسز
 5.01 4.01 45 .5 416 تنين الحزيح

 5004 8063. 80 16 .536   الوجوىع 

 من عمل الباحث باإلعتماد عمى المسح الميداني المصدر:
 

 ةاالعدادية في المدينالتوزيع العددي والطاقة االستيعابية لطمبة المدارس  (22خريطة رقم )
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 Arc gis 9.3عمل الباحث باالعتماد عمى برنامج   
 
 
 
 

ذأإلدتـتاجاتذوالتوصقات

ذاإلدتـتاجات:

يوجد خمل في التوزيع المكاني لممدارس إذ تعاني تمك الخدمات من عشوائية التخطيط إذ  -2
  .تتركز أغمب المدارس في احياء دون أخرى

بالنسبة لمعيار عدد السكان إذ تشترك بدوام ثنائي يوجد نقص كبير في عدد المدارس  -1
  .وثالثي، وذلك بسبب نقص عدد األبنية المدرسية

ال يتماثل توزيع المدارس مع الحجم السكاني لمحي السكني فعمى سبيل المثال نجد أن  -3
 توجد فيو مدرسة تذكر. حي الزىور وحي الممعب ال

توجد فييا تمك  حياء المدينة الىناك نقص كبير في رياض األطفال إذ أن أغمب أ -8
، يؤدي بدوره الضغط عمى تمك الخدمةالخدمة باستثناء حي االخاء السكني وىذا 
 وصعوبة الوصول الييا بالنسبة لبقية االحياء. 

مثل حي االخاء السكني النسبة األكبر من المدارس االبتدائية قياسًا مع االحياء األخرى  -5
  .الدوام المزدوج( بناية تعمل بنظام 21إذ يضم )

صعوبة الوصول الى المدارس من احياء المدينة األخرى بحسب تحميل نطاق الخدمة  -0
(Buffer). 

( ىي تحميالت اسيمت بتمثيل Buffer( والتطبيق ) Sembologyأن تطبيق الترميز ) -7
 نماذج بحسب معايير الطاقة االستيعابية وسيولة الوصول.

رافية في تمكين الباحث من إعداد نماذج كفاءة أسيمت برامجيات نظم المعمومات الجغ -4
  .التوزيع المكاني لمخدمات التعميمية

ذالتوصقات:

إعداد قاعدة بيانات رقمية لجميع المدارس عمى مستوى مديريات التربية ولجميع المراحل  -2
 الدراسية مما يتيح معرفة ىيكمية توزيع الخدمات التعميمية.
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المعمومات الجغرافية في عمميات التخطيط التربوي لتتكامل ضرورة إدخال تقنيات نظم  -1
 مع نظام إدارة البيانات التربوية.

 ضرورة توجيو المخططين والمصممين المعنيين في تحديث المخططات األساسية األخذ -3
باالعتبار معايير توقيع الخدمات واستعماالت األرض في توقيع الخدمات  بنظر

باالعتبار التخطيط عمى مستوى المحمة والحي  بنظر األخذ التعميمية وباقي الخدمات مع
 والقطاع السكني.

 بنظر بناء المدارس االبتدائية يختمف في معاييره عن باقي المدارس إذ البد األخذ -8
 العتبار خصوصية طمبة ىذه المرحمة وقابميتيم الجسمية في توقيع المدرسة.ا

االعتبار المعايير التخطيطية المتعمقة بالطاقة االستيعابية وسيولة  بنظر ضرورة األخذ -5
 الوصول واالعتبارات البيئية عند توقيع مدرسة جديدة. 

ضرورة إنشاء عدد من األبنية لمخدمات التعميمية ومنيا رياض األطفال والسيما في بقية  -0
  .أحياء المدينة األخرى لسد النقص الحاصل

االبتدائية والمتوسطة واالعدادية بما يتالئم مع الحجم السكاني  إنشاء ابنية لممدارس  -7
  .وسيولة الوصول لتقميل الضغط الحاصل عمى المدارس
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 .47 ، ص1004صفاء عزام لمطباعة والنشر والتوزيع، عمان، 

 .4 ص ،1000 جميورية العراق، وزارة التربية، المديرية العامة لمتخطيط التربوي،( 1)
، ليبيا –بنغازي –زين العابدين عمي صفر، التخطيط الحضري، مدخل عام دار الكتب الوطنية لنشر( 3)

 .280ص  ،1008
 .7 ص 1000 ،جميورية العراق، وزارة التربية، مصدر سابق( 8)
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 مديرية تربية األنبار، قسم التخطيط التربوي )بيانات غير منشورة(. (5)
 مديرية تربية األنبار، قسم التخطيط التربوي. (0)
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 .280 ص ،1008
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 .مديرية تربية االنبار، قسم التخطيط التربوي )بيانات غير منشورة( -5
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