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 :الممخص
تعد الخدمات بصوره عامة ومنيا الخدمات التعميمية واحدة من اساسيات     

أي مجتمع سواء كان عمى مستوى المدينة او اإلقميم او أجزائيا ,ومنطقة 
الدراسة)حي الجوالن( احدى اجزاء مدينة الفموجة التي تعد من اكبر احياء 

مدرسة توزعت  12المدينة مساحًا وسكانًا واقدميا و يحتوي ىذا الحي عمى 
 رعما بين  رياض االطفال والحضانة واحدة فقط, و مدارس التعميم المس

مرحمة ومراحل) المرحمة االبتدائية التي فتحت حديثًا وىي مرحمة ابتدائية, 
 متوسطة ومرحمة اعدادية  و اعدادية مينية والتي تخدم القضاء ككل.
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Abstract: 

Service generally ,including educational services and one 

of the fundamentals of the commity or society ,whether 

at the level of the city or region or their parts ,and the 

study area was one of the Fallujah parts that it is revival 

of city area and population and it is older ,that has 

21school speard over all stages incuding kindergartens 

,immunity elementary and intermediate stage and that 

are newly opaned ,it is elementary school wither the 

others are intermedeat secondary schools and junior high 

school . so the discussion dealt  with the following 

topics:- 
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 -المقدمة:
الخدمات التعميمية ىي من اىم مرتكزات اكتشاف الطاقات الحيوية , الفكرية    

والبدنية لالنسان ,لذا اتجيت العديد من الدراسات الحديثة التي لجًا  الييا الباحثون في بداية 
القرن الحادي والعشرين فاالىتمام واالرتقاء بيا يتحقق من خالل معرفة اسموب توزيعيا 

فية وسيولة الوصول ,وتم دراستيا حسب مراتبيا وتدرجيا اليرمي يبدًا من وكفاءتيا الوظي
مرحمة الحضانة مرورًا باالبتدائية فالمتوسطة ,ومن ثم االعدادية بفرعييا العممي واالدبي فضاًل 
عن االعدادية المينية, لذلك تناول ىذا البحث الخدمات التعميمية في حي الجوالن في مدينة 

مدرسة شممت  جميع المراحل وسبب اختيار ىذا الحي  12وى ىذا الحي عمى الفموجة ,اذ احت
كونو يضم اكبر عدد من مدارس وكذلك اتساع مساحتو وقدمة وقربو عن مركز المدينة وكذلك 
يقدم خدماتو  لمجموعة من المحالت السكنية السيما المتجاوزة المتمثمة بحي االرامل )بستان 

المختار التي تعد خارج حدود المخطط االساس لممدينة, وبيذا البو عريم سابقا( وحي قرية 
اصبح الحي يشكل نواه تتوسط ىذين المحمتين المتجاوزتين عمى التصميم االساس ,وعميو 
تناول البحث لمحة تاريخية عن منطقة الدراسة ودراسة توزيع المدارس وتحميل  التوزيع من 

رات التعميمية)عدد الشعب وعدد المالكات خالل تقييم كفاءتيا عن طريق مقارنة  المؤش
التعميمية وعدد السكان لكل مدرسة( مع المعيار المستخدم سواء كان معيار االسكان ام معيار 

 التخطيط التربوي وكفاءه توزيعيا باستخدام الجار األقرب .
 -: مشكمة البحث

عدد وما مدى توازنيا مع كيف توزعت الخدمات التعميمية في حي الجوالن؟  
؟وىل منطقة الدراسة بحاجة الى فتح مدارس وشعب دراسية ؟وىل ان المالكات السكان

 التعميمية متوافقة  مع توزيع المدارس؟
-فرضية البحث:  

تعاني منطقة الدراسة عدم تناسب توزيع المؤسسات التعميمية مع عدد السكان    
ازن اعداد  المالكات التعميمية وعدم توزيعيا  بصورة منتظمة في كافة  أرجاء الحي ,وعدم تو 

مع توزيع المدارس ,بل تركزت في مدرسة دون االخرى, كما ىناك حاجة إلى فتح مجموعة 
من المدارس والشعب لتتالئم مع عدد السكان, فضاًل عن مشاكل تتعمق بسيولة الوصول 

 والتأثيرات البيئية . 
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 -:هدف البحث
ارس في منطقة الدراسة وكفاءتيا ييدف البحث إلى الوقوف عمى توزيع المد   

الوظيفية من خالل تطبيق المعايير المتبعة وقياس سيولة الوصول زمانيا ومكانيا وبيان 
 مساحة المدارس .

 -أواًل: خصائص منطقة الدراسة :
يقع حي الجوالن في الجزء الشمالي الغربي من مدينة الفموجة يحده من الشمال    

اد وعكاشات وقرية المختار) العشوائية( ومن الغرب بستان سكة الحديد الرابطة بين بغد
البوعريم الذي تحول الى  استعمال سكني  سمي حي االرامل ومن الجنوب حي المعتصم ومن 

 (.2الشرق حي الوحدة ,خريطة )
وىو يعد من أقدم  واكبر االحياء القديمة مساحة  في المدينة , كان يسمى جزء منو 
حي ابو لحم والجزء األخر يسمى المعدان  حتى نياية الثمانينات إلى إن تغير اسمو إلى حي 
الجوالن  ,وموقعة النواة االولى لممدينة مكنو من جذب إعداد متزايدة من السكان السيما من 

فية ,اذ العامل االجتماعي مكن اكبر عدد من السكان من السكن في ىذا الجزء المناطق الري
مستفيدين من وجود اقاربيم في ىذا الحي والسيما المياجرون من الصقالوية والكرمة والعامرية 

%من 6,6( وىو يمثل 67,ص 2ىكتار)م 254,3والمناطق االخرى, تبمغ مساحة الحي 
أي ابنية حكومية  وال يوجد فيو الحي مستغل لمبناء السكني  مساحة المدينة الكمية وكل مساحة

عدا االبنية المدرسية والدينية ,اما المساحات الخضراء  فيي متجاوز عمييا من قبل األىالي 
متمثمة  كوحدات سكنية في المساحات الخضراء خمف منطقة العموة ومجاور الحي الصناعي 

 في الجوالن.
ون  العنصر الرئيس والذي من اجمو  تقدم الخدمات العامة اما عدد السكان الذين يمثم

 1(نسمة)م2702نحو ) 2988السيما التعميمية ,فبمغ عدد السكان في حي الجوالن لعام 
بمغ عدد السكان  1004(,وىذا يعد اول تعداد لمستوى الحي السكني ,وفي عام 225ص
 4(نسمة )م17937وصل عدد السكان الى ) 1008(وفي عام 63,ص 3(نسمو )م13880)

,ص بال(,من خالل ذلك نجد 5(نسمو )م33992بمغ عدد السكان )1023( وفي عام 61,ص
ان عدد السكان قد ازداد إضعاف مما كان عميو ولعل السبب يعود الى اليجرة الغير منتظمة 
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والتي تمجا الى السكن في المناطق الشعبية مستفيدين من عامل القرابة , ,أما معدل النمو 
 ,ص بال(. 6%)م4ىو  1023و1008اني لحي الجوالن لمعامين السك

 (موقع حي الجوالن بالنسبة لمفموجة1خارطة )

 
ووزارة  2010المصدر الباحث باالعتماد عمى وزارة الموارد المائية الخارطة االدارية لمحافظة االنبار

 2011التخطيط , المخطط االساس لمدينة الفموجة
من خالل الخارطة نجد ان منطقة الدراسة تحتل موقع منتصف بين حي االرامل   

الذي يتصف بانو عبارة عن تجاوز عمى استعمال االرض من زراعي إلى  سكني من دون 
سند قانوني وبين حي قرية المختار وىي ايضا منطقة  زراعية ا وتقع شمال حي الجوالن بعد 

ىاتين المنطقتين بسبب عدم وجود مدارس او أي خدمات سكة القطار بذلك فان الحي يخدم 
حكومية اخرى في ىاتين المنطقتين السيما التعميمية بسبب عدم وجود مسوغ قانوني يسمح 

 بإقامة أي مؤسسات حكومية في مناطق تعد زراعية.
 -: ةالمعايير التخطيطي

العامة  المقصود بالمعايير التخطيطية تحديد عدد وحجم نطاق تأثير الخدمة  
 1004-2995بأنواعيا  المختمفة ومن ىذه المعايير ىي معايير الخطة التنموية التربوية لعام 

في قياس كفاءة الخدمة التعميمية بعد ادخال المؤشرات االخرى كعدد السكان وعدد الشعب 
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وعدد المالكات التدريسية وسيولة الوصول ,ففي منطقة الدراسة تم استخدام معايير الخطة 
و بعض المعايير التي اشتقت من مخطط االسكان 1004-2995تنموية التربوية لعام ال

 ( 2كما في جدول )2981المحدث لعام 
 (174,ص8()م7( يوضح معايير التخطيط التربوية لمخدمات التعميمية)م1جدول )

عدد  المرحمة
 السكان

 طالب/
 مدرسة

 طالب/

 شعبة
طالب /معمم 

 او مدرس
 المسافة/

 متر
الزمن 
 /دقيقة

حضانة ورياض 
 االطفال

1400 250 19 26 300 1-5 

 20-5 500 29 19 377 1400 ابتدائية
 10-20 800 28 19 360 4800 متوسطة
 10-20 800 27 19 360 4800 اعدادية
غير   19 636 - مينية

 محدد
 

من خالل ىذا الجدول  تم اعتماد معيار مخطط االسكان ومزاوجة بمعيار الخطة 
 1004-2995التنموية التربوية لعام 

 ثانيا:توزيع الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة :
الخدمات التعميمية: ىي تمك الخدمة التي تقدم لمسكان بفئات عمرية متفاوتة وكل    

فئة عمرية ليا خصائصيا تختمف عن الفئات العمرية االخرى من ناحية المستمزمات وطبيعة 
 -ومالكات تدريسية وىذه المراحل ىي: منشآت م وكذلك  الخدمة المقدمة لي

مرحمة الحضانة وروضة األطفال: ىي المرحمة االولى من مراحل التعميم  -2
(  واول درجة  من 1,ص9وىي ميمة ألنيا ذات صمو مباشرة بالمراحل األولى لحياه الفرد)م

نواحي الجسمية والعقمية السمم التعميمي ىي ليس الزامية ولكنيا تسيم في اعداد الطفل من ال
والفكرية والمجتمعية والمغوية وىي تييئ الطفل  لمجو المدرسي وتبعده قميال عن جو البيت 
,وعمى الرغم من فائدة ىذه المرحمة اال ان منطقة الدراسة ال توجد فييا سوى روضة واحدة 

وجد فييا  أي طفل و في مرحمة الحضانة ال ي 51وىي روضة أطفال الفموجة التي يوجد فييا 
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طفل ,ىذا يعني إن ىناك نقص كبير عمى رياض االطفال والحضانة ,كما انيا تقع عمى 
 الشارع العام مباشرا مما يجمب المخاطر عمى حياة االطفال .

مرحمة االبتدائية: وىي اولى مراحل التعميم االلزامي وىي مرحمة  اساسية  -1
الالحقة وىي تعد زكيزة لمتعميم ,ويوجد في  تغذي الطفل بالمعمومات االساسية وتعده لممراحل

(مدارس ابتدائية توزعت اربعو لمبنين واربعة لمبنات توزعت  في بناية 8منطقة الدراسة نحو )
الخميج العربي اثنان لمبنين  ىي الخميج العربي لمبنين ومدرسة القمم لمبنين فضاًل عن مدرسة  

لعربي لمبنات  ىما  اثنان   وىم الفتح المبين لمبنات الفموجة لمتعميم المسرع ,وفي بناية الخميج ا
والخميج العربي لمبنات وفي بناية مدرسة المنى لمبنات اثنان لمبنات ىما مدرسة الفجر الجديد 
ومدرسة المنى الضيف ليكون ىذا الموقع  يتناوب ثالث مدارس اثنان منيا  اثنان باسم المنى 

ية مدرسة النمارق فيي فييا مدرستين لمبنين ىما المنار وواحد مدرسة  الفجر الجديد. اما بنا
والنمارق فضاًل عن مدرسة الحكمة لمتعميم المسرع لمبنات, بذلك يكون  في منطقة الدراسة 

 ثمانية مدارس ابتدائية واثنان لمتعميم المسرع .

المرحمة المتوسطة: توجد في منطقة الدراسة نحو اربع مدارس متوسطة  -3
رستين لمبنين ىما متوسطة الفاروق ومتوسطة القدس ومدرستين  لمبنات ىما موزعة بواقع مد

 جنين واالرجوان وىما في بناية واحده قرب سيطرة السكنية.

المرحمة االعدادية :وىي ميمة في تطوير شخصيات الداخمين ليذه المرحمة  -4
لثقافة االنسانية من ناحية الشخصية الجسمية والعقمية والخمقية والروحية وزيادة المعرفة با

(ويوجد في منطقة الدراسة ثالث مدارس اعدادية موزعة اثنان 86,ص20االسالمية والعالمية)م
لمبنين ىما جابر بن حيان وتشترك مع متوسطة الفاروق ببناية واحده واالعدادية المركزية وىي 

يي اعدادية قيد االنشاء وطمبتيا ضيوف عمى متوسطة القدس لمبنين, اما اعداديات البنات ف
 واحده )اعدادية جنين(وتشترك مع متوسطة االرجوان ومتوسطة جنين في بناية واحده.

المرحمة المينية: ىي احدى انواع التعميم الثانوي ولكنة بإدارة منفصمة ,ىنا  -5
لمطالب حق االختيار وىي تيدف الى تنمية قدرات الطمبة مينيا وفنيا ليمارس مينة معينة 

(بمغ 6-4,ص22د التخرج او اكمال دراستو اذا كان من العشرة االوائل )ماثناء الدراسة وبع
 468عدد المدارس المينية في منطقة الدراسة مدرستان تحتالن بناية واحده  وبمغ عدد الطمبة 

 (1( والخارطة )1طالب عمى التوالي كما في الجدول ) 113و 145طالب بواقع 
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 2014-2013لمعام الدراسي (يوضح توزيع المؤشرات التعميمية 2جدول )
عدد  المدرسة

 الطمبة
عدد 

 الشعب
عدد 

 المعممين
 موقعيا

 شارع عام قرب متوسطة ام المساجد 3 3 51 روضة اطفال الفموجة
 مشترك مع مدرسة القمم 25 21 521 الخميج العربي لمبنين

 مشترك مع الخميج العربي لمبنين 12 20 654 القمم االبتدائية

 مشترك مع مدرسة الفجر الجديد 20 8 360 لمبنات الخميج العربي

 مشترك مع مدرسة الخميج العربي لمبنات 20 20 330 الفتح المبين لمبنات

 مشترك مع مدرسة المنى 25 23 540 الفجر الجديد لمبنات
 مشترك مع مدرسة الفجر الجديد 21 22 480 المنى لمبنات
 النمارقمشترك مع مدرسة  20 22 367 المنار لمبنين

 مشترك مع مدرسة المنار 22 9 371 النمارق  لمبنات
 مشترك مع اعدادية حابر بن حيان 23 22 186 متوسطة الفاروق لمبنين
 مجاور لالعدادية المركزية 27 9 490 متوسطة القدس لمبنين

 --مشترك مع الروضة ومدرسة  23 7 180 متوسطة ام المساجد لمبنين
 مشترك مع اعدادية جنين لمبنات 25 23 515 لمبناتمتوسطة االرجوان 

 مشترك مع اعدادية جنين لمبنات 25 23 489 متوسطة جنين لمبنات
 مشترك مع متوسطة جنين لمبنات 12 21 530 اعدادية جنين لمبنات 

 مجاورة لممتوسطة القدس لمبنين 10 23 461 اعدادية الفموجة المركزية
 مشترك مع متوسطة الفاروق 12 22 314 اعدادية جابر بن حيان

 مشترك مع اعدادية الحرية الصناعية لمبنين 26 6 113 اعدادية الفموجة الصناعية
 مشترك مع اعدادية الفموجة الصناعية 10 7 145 اعدادية الحرية الصناعية

 مشترك مع مدرسة الخميج العربي لمبنات 22 3 220 مدرسة الفموجة لمتعميم المسرع
 مشترك مع مدرسة المنار والنمارق لمبنات 22 3 80 الحكمة لمتعميم المسرعمدرسة 
  300 295 7722 المجموع

 10/12/2013-20/10المصدر الدراسة الميدانية لمفترة من 
 7722من خالل الجدول نجد ان عدد الطمبة الكمي ان عدد الطالب الكمي ىو  

طالب وطالبة ,جاءت مدرسة القمم االبتدائية لمبنين بالمرتبة األولى  ثم مدرسة الخميج العربي 
االبتدائية لمبنين وىما يحتالن نفس البناية بدوام مزدوج ,ثم تمييا اعدادية حنين لمبنات ثم 
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شعبة دراسية  295ان لمبنات وىما في بناية واحده ,يتوزع عدد الطمبة عمى متوسطة االرجو 
بمغ اعالىا في المدارس ابتدائية الفجر الجديد لمبنات ومتوسطة االرجوان لمبنات ومتوسطة 

 300حنين لمبنات واعدادية الفموجة المركزية لمبنين, اما عدد المالكات التدريسية فقد بمغت 
ىا مدرسة القمم االبتدائية لمبنين ثم اعدادية حنين لمبنات ثم اعدادية معمم ومدرس احتل اعال

 جابر بن حيان ثم اعدادية الحرية الصناعية لمبنين.

 
وواقع حال الخدمات التعميمية لمعام 2011المصدر الباحث باالعتماد عمى المخطط االساس لعام        
2013-2014 

-ي حي الجوالن:تحميل واقع الخدمات التعميمية ف-ثالثا  
سيتم من خالل ىذا المحور مقارنة واقع الحال الخدمات التعميمية لمنطقة الدراسة مع 
المعيار التخطيطي المستخدم عمى المستوى المحمي سواء كان مؤشر عدد الطمبة لكل معمم او 
مدرس او عدد الطمبة لكل شعبة او عدد الطمبة لكل مدرسة او عدد السكان لكل مدرسة كما 

(تم توضيح المعايير المستخدمة في 2من خالل الجدول )ي الجدول التالي لممعيار العراقي ف
تحديد الخدمات التعميمية  باالعتماد عمى عدد الشعب والمالكات التعميمية وعدد السكان ,اما 

 (3واقع الحال فيو كما محدد في الجدول )
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-2013الجوالن لمعام الدراسي  (يوضح واقع القائم الخدمات التعميمية  لحي3جدول رقم )
2014  

عدد الطالب  المرحمة
 /شعبة

عدد الطالب 
 /معمم او مدرس

عدد الطالب 
 /مدرسة

عدد 
 السكان/مدرسة

الحضانة 
 ورياض االطفال 

16 27 51 33992 

 3777 452 35 43 االبتدائية
 6798 424 18 39 متوسطة
 22330 438 15 37 اعدادية
 26996 134 27 36 مينية

 المصدر الدراسة الميدانية        
كمعدل ىو  1024-1023من خالل الجدول تبين ان عدد الطمبة لكل شعبة لعام 

طالب  ىذا يعني زياده في كل  19طالب في الشعبة الواحدة بينما المعيار يشير الى  36
سة طالب غير ىذه الزيادة كمعدل وغير متساوية في كل المدارس بل تختمف من مدر  7شعبة 

الى اخرى ومن مرحمة الى أخرى فقد احتمت مرحمة االبتدائية اعالىا  ثم يمييا مرحمة 
طالب وىو يعاني ايضا من  16المتوسطة اما حصة المعمم او المدرس من الطمبة فقد بمغت 

طالب لكل شخص من  28عجز كبير في ىذا الجانب والذي ال يتراوح المعيار المستخدم  ال
فقد بمغت أعالىا لممرحمة االبتدائية والمتوسطة وادناىا مرحمة التعميم  المالكات التعميمية

الميني الذي يتطابق مع المعيار التخطيطي  ,اما عدد السكان لكل مدرسة فقد تراوحت بين 
شخص لممرحمة 6798شخص لممرحمة االبتدائية و  3777لرياض االطفال و 33,992

شخص لمرحمة التعميم الميني ,ىذه  26996وشخص لممرحمة االعدادية 22330المتوسطة و
بالنسبة لممرحمة رياض  1400المؤشرات إذ ما قورنت مع المعيار التخطيطي العراقي والبالغ 

االطفال ومرحمة االبتدائية نجد ان الزيادة اكثر من اثناعشر اضعاف بالنسبة لرياض االطفال 
قع الحال يزيد عن المعيار لممرحمة بسبب انعدام رياض األطفال في منطقة الدراسة وكذلك وا

نسمة  4800االبتدائية ,أما مرحمة المتوسطة واالعدادية فيي االخرى تزيد عن المعيار البالغ 
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لكل مدرسة اذ وصل العدد الى اكثر من ضعف لممرحمة اإلعدادية ومرة والنصف لممرحمة 
 المتوسطة .

(  53,ص 21ممية التربوية )م اما المدارس المينية التي تعد العنصر الفعال في الع
شعبة ىما اعدادية  23ففي منطقة الدراسة توجد مدرستان تقعان في بناية واحده  سعتيا 

 468متر مربع وعدد طمبتيا  4100الفموجة المينية واعدادية الحرية المينية وتبمغ مساحتيا 
 طالب. 36طالب كميم ذكور بدوام حصة الشعبة الواحدة 

عميمية عدد الطمبة /مدرسة والمعممين والمدرسين والشعب فقد تبين اما المؤشرات  الت
( إن حي الجوالن يحتاج إلى عدد كبير من المدارس ورياض 3(و )1من خالل الجدول )

 (4األطفال كما في الجدول)
 (يوضح الحاجة  الحالية الى الخدمات التعميمية في منطقة الدراسة4جدول )           
العجز في  المرحمة

 المدارس*
العجز في 

 الشعب
المالكات 
 التعميمية

العجز من 
 المالكات التعميمية

الحضانة ورياض 
 االطفال

23 - 3 - 

 12 203 41 6 االبتدائية
 8 63 29 1 متوسطة
 7 51 9 4 اعدادية
 30- 46 3 - مينية
 6 167   مجموع

 المصدر الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية     
الجدول لتوزيع الطمبة عمى إن ىناك طمب عالي  المدارس السيما رياض من خالل 

مدارس ثانوية سواء كانت  6مدارس ابتدائية  6روضة و 23األطفال  التي وصل عددىا إلى 
متوسطة أو إعدادية إما عدد الشعب  باستثناء رياض األطفال التي متفقة مع المعيار والسبب 

مين بالروضة الموجودة, اما الباقي فيي اكبر من المعيار يعود الى قمة عدد االطفال المسج
 (,5وىذا يدل ان اغمب المدارس تحتاج الى فتح العديد من الشعب الدراسية  كما في الجدول )
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 ( يمثل عدد الشعب وعدد المالكات التدريسية5جدول )
عدد الشعب  المدرسة

 الفعمية
العجز في 

 الشعب**
حصة الطمبة/ 

 المعممين
 -  3 االطفالرياض 

 34 6 28 الخميج العربي االبتدائية
 27 23 13 القمم االبتدائية

 36 4 21 الخميج العربي لمبنات
 33 2 22 الفتح المبين لمبنين
 36 6 29 الفجر الجديد لمبنات

 40 6 27 المنى لمبنات
 37 1 23 المنار لمبنات
 34 4 23 النمارق لمبنات

 11 2- 20 م الفاروق لمبنين
 19 8 27 م القدس لمبنين

 11 3 20 م ام المساجد لمبنين
 35 5 28 م االرجوان لمبنات
 33 4 27 م الحنين لمبنات

 15 6 28 اعدادية حنين لمبنات
 11 - 22 اعدادية جابر بن حيان

 10 3 26 االعدادية المركزية لمبنين
 24 1 8 اعدادية الفموجة الصناعية

 21 2 8 الصناعيةاعدادية الحرية 
    المجموع

 والدراسة الميدانية3المصدر الباحث باالعتماد عمى جدول            
إما فيما يتعمق بعدد المالكات التعميمية فيي غير واضحة بسبب سوء توزيعيا عمى 
المدارس ,اذ نجد إن بعض المدار س تعاني من نقص بالمقابل البعض منيا يعاني من 
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الى انعدام العدالة في توزيع المالكات وانتشار الفساد االداري والمالي في فائض وىذا يرجع 
توزيع المالكات ,اذ ان اغمب ىؤالء يبحث عن المكان القريب او المكان الذي يوفر لو الراحة 

 وممارسة اإلعمال األخرى من خالل التسيب وعدم االلتزام في الدوام.
دد المعممين والمدرسين اذ نجد من حسب المعيار نجد أن ىناك نقص كبير في ع

خالل الجدول ان ىناك عجز في عدد المدارس االبتدائية السيما مدرسة المنى االبتدائية 
طالب ثم يمييا مدرسة المنار االبتدائية لمبنات  40لمبنات  التي وصل فييا حصة المعمم الى 

 34العربي لمبنات ب طالب ثم يمييا مدرسة الخميج 37التي وصل فييا نصيب المعمم الى 
طالب لكل معمم.اما فيما يتعمق بالمدارس المتوسطة فجميعيا متطابقة مع المعيار باستثناء 
 متوسطة االرجوان لمبنات وحنين لمبنات ,اما المدارس االعدادية فجميعيا مع المعيار المعتمد.

 -:تحميل مساحي لممدارس

 موقعيا المساحة المرحمة المدرسة
رياض  روضة اطفال الفموجة

 اطفال 
شارع عام مجاور لمتوسطة ام  400

 المساجد
الخميج العربي لمبنين ومدرسة القمم 
لمبنين وتشترك معيا مدرسة الفموجة 

 لمتعميم المسرع

شارع عام مجاورة لالعدادية  3000 ابتدائية
 المينية 

الخميج العربي لمبنات وتشترك معيا 
 لمبناتمدرسة الفتح المبين 

شارع عام مجاوره لمتوسطة ام  3100 ابتدائية
 المساجد لمبنين 

الفجر الجديد لمبنات وتشترك معيا 
 مدرسة المنى لمبنات

 شارع عام مقابل فمكة النزيزه 1400 ابتدائية

المنار لمبنين وتشترك معيا مدرسة 
النمارق ومدرسة الحكمة لمتعميم 

 المسرع لمبنين

الحي السكني مجاوره داخل  1150 ابتدائية
 لجامع الرقيب

 شارع السوق القديم  4000 متوسة متوسطة الفاروق لمبنين
داخل الحي السكني مجاور  3100متوسطة متوسطة القدس لمبنين وتشترك معيا 
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(ىكتار  3,05بمغت مساحة استعماالت االرض التعميمية في حي الجوالن )    
%من مساحة الحي وىذه النسبة قميمة نوعا ما اذا ماقورنت بالمعيار المحمي والبالغ  1بنسبة  

% من مساحة الحي وىي ضمن استعماالت االرض الخدمية أي مع استعمال الديني وىي 6
وضح مساحات االبنية المدرسية  من خالل الجدول اعاله ( الذي ي6موزعة كما في جدول) 

%من مساحة الحي  2,94نجد ان مساحة الخدمات التعميمية بمغت نحو ثالثة ىكتار بنسبة 
وىي نسبة قميمة بالمقارنة مع مساحة الحي ,إذ بمغت اكبر األبنية ىي بناية اعدادية الصناعة  

ين ثم يمييا متوسطة الفاروق  التي تشترك مع التي تشترك مع اعدادية الحرية المينية لمبن
اعدادية جابر بن حيان لمبنين في نفس البناية,واقل البنايات مساحة ىي روضة وحضانة 

وىي تبدو جزء من متوسطة ام المساجد في الشكل ومنفصمة في االدارة  400الفموجة والبالغة 
 والدوام.     

واعداد اعدادية جابر ابن حيان لمبنين
 ية

 لالعدادية المركزية

العام مجاور   لروضة الشارع  1100 متوسطة متوسطة ام المساجد لمبنين 
 االطفال 

اعدادية جنين لمبنات وتشترك معيا 
متوسطة حنين لمبنات ومتوسطة 

 االرجوان لمبنات

متوسطة 
واعداد

 ية

مدخل الفموجة الشمالي قرب  1900
 سيطرة السكنية 

داخل الحي السكني مجاورة  1100 اعدادية اعدادية الفموجة المركزية
 لممتوسطة القدس لمبنين

إعدادية الفموجة الصناعية لمبنين 
وتشترك معيا اعدادية الحرية 

 المينية لمبنين 

الشارع العام مجاور الخميج  4800 
 العربي لمبنين

  30550  المجموع
 

المصدر الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانيةمن                               
20/10-10/12/2013 
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 -سسات التعميمية :تحميل حصة الطالب من المساحة الكمية لممؤ 
متر كمعدل عام وىو مقبول 3,9من خالل الدراسة تبين أن حصة الطالب بمغت   

 7نسبيا غير انو متفاوت من مدرسة الى أخرى فقد بمغ أعاله في مدرسة كما في الجدول 
 (124,ص13(يوضح حصة الطالب وواقع الحال لممدارس في حي الجوالن )م7جدول )

عدد الطمبة  البناية
 البنايةفي 

حصة  المساحة 
 الطالب

المعيار/متر**
* 

 المؤشر

 + 0,74 7,6 400 51 روضة االطفال
 - 4,3 1,35 3000 2176 الخميج العربي لمبنين
 + 3,28 4,6 3100 690 الخميج العربي لمبنات

 - 3,28 1,7 1150 829 م المنار  االبتدائية لمبنات
 - 4,3 1,3 1400 2010 الفجر الجديد لمبنين

 + 4,25 6,5 4000 620 متوسطة الفاروق لمبنين
 + 4,25 6,5 3100 490 متوسطة القدس لمبنين

 + 4,25 7,8 1100 180 متوسطة ام المساجد لمبنين
 + 4,25 4,7 1100 461 االعدادية المركزية

 - 21 2,9 1900 2544 اعدادية جنين لمبنات
 + 4,25 20,1 4800 468 االعدادية المينية

المدارس بالنسبة لحصة الطمبة ىي االعداديات من خالل الجدول اعاله نجد ان 
المينية المتمثمة باعدادية الفموجة المينية واعدادية الحرية المينية اذ بمغت حصة الطالب 

متر والسبب يعود إلى حداثتيا وعدم 7,8متر يمييا متوسطة ام المساجد لمبنين بمغت 20,1
متر والسبب ىي انيا 7,8ي بدوام واحد فقط ,يمييا روضة الفموجة وجود زخم عالي لذلك في

الروضة الوحيده صغيرة الحجم لذلك التي اقتصرت عمى مجموعة من االطفال وخاصة ابناء 
المعممين والموظفين وبعض المساكن القريبة ,أما المناطق البعيده فيم يفضمون ذىاب أبنائيم 

فة العالية ومخاطر الطرق فضاًل عن أسباب فنية تتعمق الى رياض االطفال االىمية بسبب الكم
 بعدم توفير سيارات تنقل االطفال من والى رياض االطفال.

اما اكثر المدارس نقصا لحصة الطالب ىي ثانوية جنين اذ تعد الثانوية الوحيد في 
منطقة الدراسة  ,لذلك فيناك زخم عالي في جذب الطالبات سواء من الحي نفسة او من 

السكني وبعض احياء ناحية  حياء المجاورة كحي االرامل وقرية المختار ومجمع الثرثاراال
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اذ  ,ةالصقالوية كحي الجمعية والشيداء فضاًل عن احياء مدينة الفموجة القريبة مثل حي الوحد
 متر.  20بمغ النقص في حصة الطالبة نحو اكثر من 
 -:  تحميل المترددين او سهولة الوصول

اسموب مستخدم في معرفة كفاءه توزيع الخدمات التعميمية من ثم االقتصاد في وىما 
(,ويقصد بالخدمة ىي الحاجات التي يسعى 258,ص24نفقات الوصول الى الخدمة )م

االنسان الحصول عمييا باقل وقت وجيد وامكانيات , من االساليب العممية الدقيقة في قياس 
اما معطيات الجداول فيي معتمدة عمى استمارات (205,ص 25وتقييم كفاءه ادائيا )  م

(استمارة من 254% أي )1االستبيان التي تم توزيعيا باالعتماد عمى حجم العينة والبالغة 
(اذ تم حساب التدفقات الى المؤسسات 7722حجم المجتمع في منطقة الدراسة  البالغة)

يات عمى حدة والمتوسطات عمى التعميمية  من كافة انحاء القضاء ,وىنا تم اعتماد االعداد
حده واالبتدائية لم توضع في جدول بسبب وضوحيا واغمبيا من داخل الحي وىذا واضح من 

 (8خالل الدراسة الميدانية وكما في الجدول رقم) 
 ( المترددين الى االعداديات المهنية 8جدول رقم )

 نسبة التدفقات % القدوم
 7 من حي الجوالن
 43 جةمن مدينة الفمو 

 36 من قضاء الفموجة
 24 من خارج قضاء الفموجة

 200 المجموع
 المصدر الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية                   

يوضح الجدول ان اغمب الطمبة في ىذين المدرسيتين ىم من مدينة الفموجة عمى 
مدرسة اخرى داخل المدينة النحو العام وليس فقط من حي الجوالن والسبب يعود عدم وجود 

ورغبة الكثير بإكمال دراستيم المينية واكتساب الميارات من خالل ىذين المدرستين, وكذلك 
الحال في قضاء الفموجة اذ توجد فييا  مدرسة مينية صناعية واحدة في ناحية الصقالوية, اما 

 من خارج القضاء فاغمبيم من قضاء الكرمة وقضاء الحبانية.
 ات المدارس  فيي كما في الجدول التالياما التدفق
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 ( تدفقات المدارس االعدادية9جدول )
 اعدادية لمبنين% اعدادية لمبنات% المكان

 42 57 داخل حي الجوالن
 17 14 من االحياء المجاورة
 14 26 من انحاء المدينة
 8 3 من خارج المدينة

 %200 %200 المجموع
 خالل استمارة االستبيانالمصدر الدراسة الميدانية من 

% من حجم العينة لمطالبات ىم من داخل الحي 57من خالل الجدول نجد ان   
% من االحياء المجاورة وىي حي االرامل التي خمت من كل مدرسة  عمى 14ويمية بنسبة 

الرغم من سعتيا من ناحية السكان والمساحة كونيا  ارض زراعية أصال متجاوز عمييا  
لمختار التي سبق الكالم عنيا وكذلك االحياء القريبة السيما حي الوحدة,اما فيما وكذلك قرية ا

% من حجم العينة شممت احياء المعتصم والشرطة ,اما 26يخص  من انحاء المدينة بمغت 
% من حجم العينة وشممت اغمبيا ناحية الصقالوية وخاصة احياء 3من خارج المدينة فقد بمغ 

 الشيداء والجمعية.
% من حجم العينة 42فيما يخص اعداديات البنين فقد بمغت من حي الجوالن  اما

 14% من حجم العينة من االحياء المجاورة وىي شممت حي االرامل وقرية المختار ,و17و
%من حجم العينة ىم من االحياء االخرى وشممت كافة المناطق من داخل المدينة ,اما الباقي 

 ة الصقالوية وناحية العامرية وجزء قميل من قضاء الكرمة.% من خارج المدينة شممت ناحي8
 (20اما فيما يتعمق بمدراس المتوسطة فيي توزعت كما في الجدول )

 (يوضح تدفقات الطمبة من المناطق الى المدارس المتوسطة في حي الجوالن10جدول )

 النسبة% المكان
 78 داخل حي الجوالن

 26 من االحياء المجاورة
 4 المدينة من انحاء

 1 من خارج المدينة
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 %200 المجموع
 المصدر الباحث باالعتماد عمى الدراسة الميدانية

% من حجم 78من خالل الجدول نجد ان  اغمب الطمبة ىم من داخل الحي بنسبة   
% من االحياء المجاورة شممت احياء االرامل واحياء قرية المختار وحي الوحدة 26العينة و

% من 1%من االحياء المجاورة اغمبيا من حي الوحدة وحي المعتصم ,اما النسبة الباقية 4و
 ية الصقالوية.خارج المدينة وىي من ناح

% من 86اما فيما يتعمق بالمدارس االبتدائية فيي من داخل الحي اذ بمغت النسبة   
% فيي من حي االرامل وجزء قميل من قرية المختار وباقي 24حجم العينة ,اما النسبة الباقية 

%ىم من ابناء المعممين 24اجزاء المدينة والسبب يعود الى ان اغمب ىذه النسبة ال
 فين العاممين في المؤسسات التعميمية . والموظ

اما فيما يخص الوقت المستقطع لمرحمة اليومية فيي اختمفت حسب المسافة المقطوعة 
 (22كما في الجدول رقم )

 ( يوضح  النسبة المئوية لممسافة التي يقطعها الطالب لموصول الى المدرسة11جدول)
 5اقل من  المرحمة/الزمن

 دقيقة 
-6بين 
20 

22-
10 

12-
30 

اكثر 
 30من 

عدد 
 االستمارات

 النسبة%

 32,1 48 1 4,1 6,3 15 61,5 االبتدائية
 19,8 46 4,4 20,9 25,1 30,4 39,2 متوسطة
 17,3 41 26,7 26,7 29 13,8 13,8 اعدادية
 22,7 28 26,7 33,3 11,1 26,7 22,2 مينية

 %200 254      المجموع
 المصدر الدراسة الميدانية واستمارة االستبيان                    

من خالل الجدول نجد دائما ان المدارس االبتدائية ورياض االطفال تميل ان تكون   
قرب الوحدات السكنية ,أي أن ىذه المؤسسات تكون في مستوى المحمة السكنية وتخدم 
مجموعة من المجمعات والوحدات السكنية بالرغم من تركز المدارس بمحاذاة الطريق العام 

كنية بدون خدمات تعميمية ,غير ان رياض االطفال في منطقة تارك أجزاء من المحالت الس
الدراسة تختمف اذ بعيد عن اغمب االطفال وىي تخدم شريحة معينة من االطفال وخاصة أبناء 
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الموظفين والمعممين والمدرسية العاممين في المؤسسات القريبة,اما االبتدائية فان الدراسة 
%من 87,5عون المسافة ضمن المعيار أي أن نسبة الميدانية بينت ان اغمب التالميذ يقط

%(ىم يقطعون 21,5(دقائق,أما النسبة الباقية)20حجم العينة يقطعون المسافة بأقل من )
المسافة بزمن اكبر من المعيار المحدد,ونجد ان العديد من سكان اإلحياء القريبة ىم يصمون 

دة من الحي وخاصة تالميذ سكان حي إلى المدارس بزمن اقل من تالميذ سكان  االجزاء البعي
 االرامل.

اما المرحمة المتوسطة فقد بمغ نسبة الطمبة الذين يقطعون المسافة  ضمن المعيار   
%ىم 15,3دقيقة أو اقل و 10-20%من حجم العينة أي يقطعون المسافة  74,7ىم 

الحال يتبع الى يقطعون المسافة سيرا عمى اإلقدام او بواسطة سيارة اجرة )خط(وىذا بطبيعة 
 الوضع االمني وازدحام الطرق والظروف المناخية وخاصة الطمبة الساكنين في قرية المختار .

%من حجم العينة يقطعون المسافة باقل من 66,6أما المرحمة االعدادية فقد بمغ نسبة 
 % وىم الطمبة القادمون33,3(دقيقة بنسبة10(دقيقة اما ممن يقطع المسافة باكثر من )10)

 من االحياء البعيدة وخارج المدينة .
اما التعميم الميني فيو يخدم القضاء ككل لذلك تباينت النسب وتميزت بالتقارب كما 

(دقائق  اغمبيم من حي 5ىم يقطعون المسافة باقل من ) 22,2موضحة بالجدول .اي 
ينة %من حجم الع55,5دقائق و20-6%يقطعون المسافة بين 26,7الجوالن وحي االرامل و
 %يقطعون المسافة باكثر من نصف ساعة.26,7دقيقة و 30-22يقطعون المسافة بين 

 -التحميل البيئي  لممدارس في حي الجوالن:
وىذا الجانب ميم في تحديد مكان المؤسسة التربوية ,آذ أكدت المعايير التخطيطية 

مقبول والمسموح بو العالمية والمحمية عمى االىمية البيئية اذ تم تحديد مستوى الضوضاء ال
(اما في منطقة الدراسة فقد زاد المعيار 6,ص26ديسبل )م 60إلقامة المؤسسة البيئية ىو 

تبعد عن المجمع الصناعي في  اكثر من ذلك بكثير, وخاصة في  بناية مدرسة المنى التي ال
متر وىذ يؤثر ليس في  100متر او اقل في حين حددىا المعيار ب 200حي الجوالن سوى 

لضوضاء فقط بل تموث ىوائي وتموث بالنفايات الصمبة ,أما فيما يتعمق بالنفايات الصمبة ا
فيي االخرى نجدىا تتكدس امام واجية المدارس وىذا تكرر في مدارس الخميج العربي لمبنين 
والبنات ومدرسة المنار والفاروق ,اما فيما يتعمق بالسالمة العامة ,فقد أىممت من عدة جوانب 
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دي الى مخاطر ومشاكل يمكن ان تقع لطمبة المدارس ومن اىم الجوانب التي لم تراعي مما يؤ 
ىي وجود البناية عمى الشارع العام مباشرا ,وىذا لو مخاطر متعددة منيا تتعمق  بحوادث 
المرور ومنيا تتعمق بإعاقة حركة السابمة وخاصة مع الزيادة اليائمة في عدد السيارات وتأثيرىا 

طمبة والتالميذ ,وتبين ىذا االمر من خالل الدراسة الميدانية  ان أفضل المدارس عمى صحة ال
في تحقيق السالمة العامة ىي مدارس متوسطة القدس واالعدادية المركزية ,ومدرستي النمارق 

اما  , الشوارع الرئيسية ومدرسة الحكمة لمتعميم المسرع  ,أما الباقية فيي تقع عمى  والمنار
بالجانب البيئي لممدارس  فقد أىمل ىو األخر أيضا السيما االعدادية المركزية فيما يتعمق 

متر ,ىذا  70تزيد عن  ومتوسطة القدس فقط  وضع االىالي مولدات  لمكيرباء بمسافة ال
ديسبل بسبب عدم ثبوت صوت تمك المولدات وعدم  65يعني ان التموث بالضوضاء يزيد عن 

 واتم الصوت وارتفاع أنبوب انبعاث الدخانكمثل وضع االحتياطات البيئية 
 تحميل الجار االقرب:

وتحديد نمط انتشارىا  ةويستخدم إليجاد مدى التشتت والتركز بين المدارس المتشابي
وىو اعطاء تقويم تقريبي لمتباعد  (221,ص27ويحددىا أما متركز أو عشوائي او متباعد )م
الحقيقية الفاصمة بين المراكز او النقاط الموزعة بين النقاط ,وىو ييدف إلى تحميل المسافة 

وىذا األسموب شائع ومنتشر في الدراسات الجغرافية عمى الخارطة اي إليجاد نمط التوزيع ,
وىو يحدد توزيع الظاىرة ,اما مضمون ىذا األسموب فيو يعتمد عمى القيمة المستخرجة فإذا 

ذا  2زيع  قريب عن فيو توزيع متباعد واذا كان التو  2كانت أكثر من  فان التوزيع عشوائي وا 
,ص بال(,وىذا يعتمد عمى قيم 28فان التوزيع متقارب ويأخذ اشكال ثانوية)م 0و,2كان بين 

observed  و2,21ىي المسافة المحسوبة  وبمغتexpected  متوسط المسافة المتوقعة
ىو الحال في   . كماz =0,44وقيمة  ىي  2والنمط الجغرافي العشوائي وىو قريب عن ال

 (2المرحمة االبتدائية كما في الشكل رقم )
 (يوضح قيمة الجار االقرب لممرحمة االبتدائية1شكل )              
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  arc GIS)المصدر الباحث باالعتماد عمى برنامج )

ىي المسافة المحسوبة   observedاما فيما يتعمق بالمرحمة المتوسطة فقد بمغ قيمة 
 zوىو قيمة  ىي 2,2متوسط المسافة المتوقعة والنمط الجغرافي العشوائي  expectedعمى 

 (1%  كما في الشكل رقم )2وىو توزيع متباعد منتظم باحتمالية اقل من 4,67=
 ( يوضح قيمة الجار االقرب لممرحمة المتوسطة3الشكل رقم )
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 arc GIS)المصدر الباحث باالعتماد عمى برنامج )
ىي المسافة المحسوبة   observed يتعمق بالمرحمة االعدادية فقد بمغ قيمةاما فيما 

 zوىو قيمة  ىي  1,78متوسط المسافة المتوقعة والنمط الجغرافي العشوائي expectedعمى 
وىو توزيع متباعد او مايسمى بالشكل السداسي او التقطي او المتشتت, باحتمالية اقل 5,89=

 (3%  كما في الشكل رقم )2من 
 ( يوضح قيمة الجار االقرب لممرحمة االعدادية3الشكل رقم )

 
 arc GIS)المصدر الباحث باالعتماد عمى برنامج )           

 االستنتاجات :

ىكتار  254,3يعد حي الجوالن واحد من أقدم وأكبر إحياء المدينة إذ تبمغ مساحتو -2
  .وأكبرىا عددًا لمسكان

يعاني الحي من نقص كبير في الخدمات السيما التعميمية منيا وذلك نتيجة لما يحيط -1
بو من مناطق محسوبة عمى حي الجوالن منيا حي االرامل وقرية المختار فضاًل عن االحياء 

 يوجد بيا خدمات تعميمية. االخرى التي ال
ة كما ىو الحال تعاني أغمب المدارس من نقص حاد في عدد الشعب ومساحة المدرس-3

 الفجر الجديد والمنى االبتدائية في مدرسة القمم االبتدائية ومتوسطة األرجوان والخميج العربي و 
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تعاني منطقة الدراسة من عدم كفاية خدمات  رياض االطفال اذ ال توجد سوى روضة -4
 ينطبق عمييا اي معيار تخطيطي سميم. واحده وال
عميمية داخل منطقة الدراسة بصورة سميمة فضاًل عن عدم توازن توزيع المالكات الت -5

 نقص في بعض التخصصات بالمقابل زيادة في التخصصات االخرى.
توسع  عدم االعتماد عمى المعايير التربوية والتخطيطية عند قيام مدرسة معينة او-6

مدرسة ,اذ لم يعتمد عمى مساحة الصف والمساحة الكمية لممدرسة وعدم مراعاة سيولة 
لوصول والزمن المخصص لمرحمة وعدم األخذ بنظر االعتبار المقياس اإلنساني والبيئي  في ا

 اختيار موقع المدرسة.
وىذا يدل عمى نمط التوزيع ىو النمط  2,1بمغت قيمة الجار األقرب لممرحمة االبتدائية -7

المرحمة  اما وىو النمط المتباعد منتظم,1,1العشوائي ,أما المرحمة المتوسطة فقد بمغت 
 وىو النمط المتباعد الغير المنتظم 1,78االعدادية فقد بمغ قيمة الجار األقرب 

 التوصيات:
تطبيق المعايير التربوية والتخطيطية عند إنشاء أي مدرسة واالىتمام بالمقياس  -2

 اإلنساني 

ظيرت الحاجة إليو من الدراسة وتطبيق المعيار  زيادة عدد رياض االطفال وحسب ما -1
مدرسة  6روضة أطفال وزيادة عدد المدارس االبتدائية  23التخطيطي وىو حاجة الحي إلى 

 مدرسة لتتطابق والمعيار التخطيطي المخطط لو. 6والثانوية  

 أعاده ىيكمة المالكات التعميمية وحسب حاجة المدارس من التخصصات . -3

في كافة أنحاء شعبة  41فتح الشعب الدراسية وحسب ما تم تحديده بالدراسة وىي  -4
 منطقة الدراسة.

االىتمام بالجوانب البيئية من خالل تجنب رمي النفايات الصمبة في االماكن  -5
المخصصة ليا وتجنب رمييا قرب سياجات المدارس ويتم ذلك من خالل التوعية البيئية 

 لمسكان عن طريق اقامة ندوات تثقيفية لذوي الطمبة من سكان المنطقة

ة لمطمبة حتى لو كانت قريبة من المدارس لما ليا من تاثير ايجابي تييئة اماكن ترفييي -6
 في نفسية الطالب والتمميذ.

 االحاالت
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اطروحة دكتوراه استعماالت األرض الحضرية لمدينة الفموجة ,دراسة كارتوغرافية الفالحي ,احمد سممان ,-2
 .67الجزء االول ,ص , 2004كمية التربية,الجامعة المستنصرية ,
المحمدي,احمد فياض,مدينة الفموجة وظائفيا وعالقاتيا االقميمية , رسالة ماجستير مقدمة الى كمية االداب -1

 .225,ص 2990جامعة بغداد 
,رسالة المحمدي ,عبد الرزاق محمد,تقويم المناطق الخضراء ضمن المخطط االساس لمدينة الفموجة -3

 .63,ص1005ة بغداد,ماجستير ,مركز التخطيط الحضري واالقميمي,جامع
كفاءة توزيع المراكز الصحية العامة في مدينة الفموجة ,رسالة ماجستير ,كمية الكبيسي ,احمد محمد, -4

 .61ص ,1009االداب ,جامعة االنبار ,
معدل النمو مرفوع عدد السنوات  مضروب في التعداد االخير,يتم استخراجيا من =معادلة تقدير السكان -5

من الحاسبة وىو عدد  السنوات ثم ضرب   yxثم اضغط عمى  2ثم +200/معدل النمو الحاسبة من خالل 
 الناتج *التعداد االخير

يتم استخراجيا من الحاسبة من خالل تقسيم التعداد  =1*100  r-(p1/p0)معادلة تقدير معدل النمو-6
عدد السنوات ثم تطرح   ثمyxفي الحاسبة العممية ثم اضغط الزر  2ndالسابق ثم اضغط عمى الزر/الالحق 

 200وضرب الناتج * 2-من القيمة 
 *تم معرفة العجز في المدارس من خالل قسمة عدد السكان /المعيار 

 العجز في الشعب من خالل قسمة العدد  الكمي لمطمبة لكل مدرسة /المعيار المعتمد**
 .2994التربوية في العراق لعام وزارة التربية ,المديرية العامة لمتخطيط التربوي,الخطة التنمية  - -7
8- manistry of housing ,part2 ,1982,p174 

الكبيسي ,فوزية عودة يوسف ,نموذج توزيع رياض االطفال في مدينة بغداد من  الناحية االقتصادية  -9
 .2980,رسالة ماجستير ,مركز التخطيط الحضري واالقميمي,جامعة بغداد,

اقع التوزيع لمخدمات التعميمية في مدينة الكاظمية ,رسالة ماجستير الجبوري ,حاتم حمود حسن ,تحميل و  -20
 .1006,كمية التربية بن رشد ,جامعة بغداد ,

 www.iraq org.comعمى الرابط .1007التعميم العالي في العراق ,شبكة البناء المعموماتية ,-22
الجديدة ,رسالة ماجستير ,مركز وفاء محمد احمد ,تحميل وتخطيط الخدمات التعميمية في منطقة بغداد -21
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