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 تقيين  كفاءة التوزيع املكاني للخذهاث التعليويت والصحيت 
 (GISيف هذينت ربيعت باستخذام نظن املعلوهاث اجلغرافيت)

 د. أمحذ حموود علي   
 ت االنبار                املذيريت العاهت لرتبي      

  املستخلص                                              
تشاوؿ البحث دراسة الكفاءة الػضيفية لمخجمات التعميسية والرحية في مجيشة ربيعة مغ 

مػجػد مغ ىحه الخجمات بالسعاييخ التخصيصية الرادرة عغ وزارة  خالؿ مقارنة واقع حاؿ ما
باستخجاـ تقشية نطع السعمػمات الجغخافية مغ أجل التخصيط العخاقية , وتحميل البيانات 

التػصل الى نتائج تستاز بالجقة والسػضػعية  وبالتالي معخفة نسط التػزيع السكاني باستخجاـ 
( 040,( لمسجارس االبتجائية , )50,1( والتي بمغت قيستيا )Rاسمػب) قخيشة صمة الجػار()

( لكال السخحمتيغ 5040( , )5020والبالغة قيستيا ) Zلمسجارس الثانػية , )والسدافة السعيارية())
%( 5105ثل نتائجيا )عمى مدتػى احياء السجيشة والستس خجمتيا تأثيخىاوكحلظ معخفة نصاؽ 

%( لمثانػية والتي مغ خالليا ندتصيع تذخيز نقاط الزعف ومغ ثع 0403لالبتجائية , )
 ايجاد الحمػؿ السشاسبة والتخصيط الدميع في السدتقبل. 
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      Abstract 

     The research tackled the functional efficiency of  the 

educational and health services in the city of Rabea through  comparing 

the actual reality of these services to the standards of  planning of the 

Iraqi ministry of planning  and analyzing data by using geographical 

information technology(GIS) to reach results with great objectivity and 

accuracy that in their turn lead  to the knowing of the pattern of   the 
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spatial distribution via the nearest neighbor analysis  that its value is 

(1.05) in primary schools,(0,83)  in secondary schools  and the standard 

distance with the values of (1,43),(1,23) for both phases and knowing 

the range of the  effect of their services  in the citywide. The results of 

the effect of these functional services are(%15,1) in primary 

schools,(%32,7) in secondary schools. These results  make it possible 

to diagnose the weak points and then find out the suitable  solutions  

and the right  way of planning in the future. 

Keywords: Services , Education , health , efficiency, standard 

 
 المقدمة :

بات مػضػع الخجمات مغ السػاضيع التي أخحت جانبًا كبيخًا مغ اىتساـ الباحثيغ في 
جغخافية الخجمات , لسا ليا مغ أىسية في الحيد السكاني سػاء كاف ذلظ الحيد حزخي حقل 

لسا ليا مغ دور بارز في تحديغ أساليب العير عشج الدكاف , وىحا  , سػاء حج أـ ريفي عمى
, األمخ الحي  ياخة في حجػـ السجف مداحيًا وفي أعجاد سكانسمديادة السدتل نتيجةاالىتساـ جاء 
, الزغط عمييا  مسا أدى ذلظ الى زيادةزيادة الصمب عمى تمظ الخجمات  انعكذ عمى

مغ جدء  التعميسية والرحية  الػضيفية ليا , والخسات وبصبيعة الحاؿ سػؼ يقمل مغ الكفاءة
تحزى بأىسية كبيخة مغ قبل الدكاف بدبب التساس  فيي الخجمات السجتسعية لمسجف الخجمات

 والرحية السباشخ بحاجاتيع وتصػر أساليب حياتيع , فزاًل عغ كػف الخجمات التعميسية
لحا تجعػا الحاجة الى االىتساـ بيا أصبحت عاماًل ميسًا مغ عػامل االستقخار والتػشغ , 

جغخافيًا وتخصيصيًا ومتابعتيا زمانيًا ومكانيًا مغ أجل الػقػؼ عشج نقاط الزعف التي تعيق 
التػصل الى حمػؿ مشاسبة  باإلمكاف, وبالتالي يكػف  أصحاب القخار والسخصصيغ

عسمية التشسية واستخاتيجيات تشسػية تشيس بالجانب التعميسي و الرحي كي يأخح دوره في 
  الحزخية السدتجامة.

 مشكلة البحث:

 التي تحتاج الى اجابات دقيقة متسثمة . التداؤالتتتسثل مذكمة البحث ببعس 
ىل ىشاؾ تشاغع بيغ التػزيع الجغخافي لمخجمات التعميسية والخجمات الرحية والسعاييخ 

الخسسية في مشصقة الجراسة ؟ وىل تؤدي وضيفتيا بكفاءة بسا يالئع التػزيع الجغخافي  ةالتخصيصي
 لمدكاف وتصػرىع العجدي ؟ وىل يكػف نصاؽ تأثيخىا يذسل جسيع أجداء السجيشة ؟

 فرضية البحث:
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ال يػجج تػافق بيغ ما مػجػد مغ خجمات في مشصقة الجراسة والسعاييخ الحكػمية 
, فضالً عن انحسار نطاق  القة بيشيا وبيغ الكثافة الدكانية السػجػدةالخسسية مسا يزعف الع

 ضٌمة ومحدودة من المدٌنة. أجزاءتأثٌرها على 
 البحث: هدف

ييجؼ البحث الى دراسة الػاقع الجغخافي لمخجمات التعميسية والرحية في مجيشة ربيعة 
, مغ اجل الػقػؼ عشج نقاط القػة والزعف وتسثيل البيانات الخقسية كارتػغخافيًا باستخجاـ 
أساليب البحث الحجيثة الستسثمة بشطع السعمػمات الجغخافية  لتدييل عسل السخصصيغ في 

ػؿ السشاسبة عشج بشاء السؤسدات التعميسية والرحية وفق السعاييخ التخصيصية القخارات و الحم
 الستبعة , لالرتقاء باالداء الػضيفي ليا .

 المجال المكاني :

ىػ حيد مغ السكاف يزع الخجمات التعميسية والخجمات الرحية السدتيجفة بالجراسة 
ذاتو  االسعي تسثل مخكدًا لشاحية تحسل والتحميل , وىحا الحيد يتسثل بسجيشة ربيعة العخاقية الت

وتتبع إداريًا الى قزاء تمعفخ في محافطة نيشػى غخب مجيشة السػصل شساؿ العخاؽ وىي عمى 
الحجود العخاقية الدػرية االمخ الحي جعميا تحتل مكانة اقترادية وسياسية ميسة لػجػد مشفح 

ستمكيا العخاؽ عمى مدتػى االجداء ربيعة الحجودي الحي يعج واحج مغ السشافح السيسة التي ي
شسااًل  02ًًً.020.43و  ََ,0َ.020.15الذسالية الغخبية ,  وتستمظ مػقعا فمكيًا يشحرخ ما بيغ 

شخقًا , يحجىا مغ الجشػب ناحية الذساؿ التابعة  45ًًً.240.45و  40ًًً.250.14وخصي شػؿ 
والذساؿ ناحية زمار وتشتيي  لقزاء سشجار ومغ الجشػب الذخقي ناحية العياضية ومغ الذخؽ 

كع عغ مخكد ,54( وتكػف عمى بعج 5عشج الحجود الدػرية غخبًا , )يشطخ خخيصة رقع 
( متخ عغ مدتػى سصح البحخ , وتذغل مداحة تقجر ,,4محافطة نيشػى وعمى ارتفاع )

 . (5)( ىكتار .5,51.4بحػالي )
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 (1خرٌطة )
 حٌة ومحافظة نٌنوىالمولع الجغرافً لمنطمة الدراسة بالنسبة للنا

 
 

علً نهٌر أرحٌل الشمري , إنشاء لاعدة بٌانات جغرافٌة  المصدر/ الباحث باالعتماد على
, رسالة دبلوم  ( GISالستعماالت األرض الحضرٌة لمدٌنة ربٌعة باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة  )

 .11, ص 3112عالً , جامعة الموصل , كلٌة التربٌة , 

 

وتػجج في مجيشة ربيعة خسدة أحياء سكشية متبايشة في مداحتيا احتل الحي العدكخي 
وحي العرخية وحي القادسية السداحة العطسى  مغ مجسػع  مداحة ربيعة حيث احتمت 

%( لكل حي عمى التػالي مغ مداحة السجيشة , في 42.2% و 05.4% و 00.2مايقارب )
االقل مغ السداحة الكمية لمسجيغ بشدب تخاوحت  حيغ شغل حي الدكظ وحي الذخشة السداحة

( 5%( مغ السداحة الكمية لمسجيشة لكل مشيسا عمى التػالي.يشطخ ججوؿ )1.2% و 1.2)
 ( .4وخخيصة )
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 (1جدول )

 مساحة االحٌاء السكنٌة لمدٌنة ربٌعة

ت 
  

 الشدبة% 4مداحة/ـ األحياء

 %02.2 2,5 العدكخي  5
 %44 ,42 العرخية 4
 %5 55 الدكظ 0
 %2.4 24 القادسية 2
 %2 20 الذخشة 1
 5 55 غيخ مدسى 2
 50.4 521 مشصقة صشاعية 3

 %,,5 5,51.4 السجسػع
 .GISالمصدر: مدٌرٌة بلدٌة ربٌعة,لسم المساحة ,تم استخراجها من لبل مهندسً البلدٌة باستخدام 

 (3خرٌطة )
 التوزٌع الجغرافً لالحٌاء السكنٌة فً منطمة الدراسة

 
علً نهٌر أرحٌل الشمري , إنشاء لاعدة بٌانات جغرافٌة الستعماالت األرض الحضرٌة لمدٌنة  المصدر/

, رسالة دبلوم عالً , جامعة الموصل , كلٌة التربٌة ,  ( GISربٌعة باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة  )
 .11, ص3112
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 . 8102مدينة ربيعة لعام التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية والخدمات الصحية في 

 أوالً : التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية:

يعج التعميع بسثابة ركيدة اساسية مغ ركائد التشسية في السجتسعات البذخية إذ بػاسصتو 
وكفاءتو استصاعت العجيج مغ الجوؿ أف تحقق تقجمًا ممحػضا في جسيع الجػانب العمسية وفي 

بل ىي عسمية  .مجخد خجماتأو الػضيفة التعميسية عسمية استيالؾ  تعج لع (4)شتى السياديغ , 
 واالجتساعيةعجاد لمقػى العاممة السجربة التي تتصمبيا خصط التشسية االقترادية إ نساء بذخي و إ

وتحجيث السجتسع إذ تديع في تحقيق التػازف في مديخة السجتسع بقصاعاتو السختمفة , مسا 
 ىحجإ حيػيًا لتصػيخ السجتسع , إذ تسثل الػضيفة التعميسية يجعل الػضيفة التعميسية عامالً 

ليا عالقة و الػضائف التي مارستيا السجف وقجمتيا لداكشييا وساكشي أقاليسيا بريغ مختمفة 
عزػية بكفاءتيا في وحجتي السكاف والدماف . فالتعميع نػع  متخرز مغ التشذئة االجتساعية 

شار تقديع العسل مؤسدات إقامت عميو  في  , اجتساعياً ستػى مع الدمغ نطامًا اوقج 
متخررة تذخؼ عمييا الجولة , إذ أصبح التعميع وعمى السدتػى الجولي حقًا أساسيا مغ 
حقػؽ اإلنداف وعمى السدتػى القػمي وواجبًا مغ واجبات الجولة ووضيفة أساسية مغ وضائفيا 

 واإلعجاديةالعاـ( السجارس االبتجائية والستػسصة  الػضيفة التعميسية )التعميع.إذ تذسل  (3)العامة
بالحدباف مبجأ التػزيع الستػازف لمخجمات التعميسية عمى  الجولة الحي يجب أف تأخح والثانػية

مجارس (  لجسيع السخاحل  ,5فقج .بمغ عجد السجارس في مشصقة الجراسة  )  مدتػى السجيشة
ابتجائية ( و ) متػسصتيغ ( و ) إعجادية (  مجارس 1وىي مقدسة إلى ) روضة أشفاؿ ( و ) 

( الحي يبيغ أسساء السجارس   51و ) وأخخى لمجراسات االسالمية ( الحع الججوؿ رقع )  
 . )*(وجشديا وأعجاد السجرسيغ والذعب
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 (3جدول )
 3112/3112المؤسسات التعلٌمٌة فً مدٌنة ربٌعة للعام الدراسً 

 السخحمة التعميسية
ع

 جدىاع
 حخاس مػضف خجمة عجد الكادر عجد الرفػؼ الصالبعجد 

 ال يػجج ال يػجج ال يػجج - ال يػجج 5 روضة
 1 44 30 22 ,044 1 مجرسة ابتجائية
 5 4 55 54 225 5 مجرسة متػسصة
 0 3 14 24 ,4,0 2 مجرسة ثانػية

, لسم تربٌة ربٌعة , شعبة االحصاء  المصدر/ وزارة التربٌة , مدٌرٌة تربٌة محافظة نٌنوى
 .3112, بٌانات غٌر منشورة, 

 أ / رياض االطفال:

بالشطخ لمجور الحي تداىع فيو ىحه السخحمة مغ مخاحل التعمع في تشسية وتصػيخ قجرات 
( لحلظ فانيا اكتدبت أىسية كبيخة مغ قبل 1 – 2وميارت االشفاؿ مغ ىع في سغ )

خجمات السجف , كػف ىحه السؤسدات تقجـ لالشفاؿ العجيج السختريغ والسخصصيغ في مجاؿ 
مغ الخجمات التي تحقق اشباع تاـ في رغباتيع )العقمية والسعخفية والكذف عغ السػاىب 

.وعمى الخغع مغ ذلظ فاف (4)والقجرات ( مبكخًا مغ أجل تصػيخىا في السخاحل التعميسية الالحقة
فقط تقع في حي العرخية تابعة لمقصاع العاـ إال يػجج فييا سػى روضة واحجة  عة اليمجيشة رب

لمسباني التعميسية مغ حيث مػقعيا بالشدبة الحياء  ةالتخصيصيأنيا تفتقخ الى الذخوط والسعاييخ 
السجيشة والذارع الحي تصل عميو وعجد الفرػؿ الجراسية ومداحتيا , فزاًل عغ استخجاـ 

. والدبب في عدوؼ أىالي  )**(ؿ الفتخة الدابقةخال والسيجخةالعػائل الشازحة  إليػاءبشايتيا 
عة عغ أرساؿ اشفاليع لاللتحاؽ في الخوضة بدبب الصابع العذائخي الحي يحػؿ يمجيشة رب

حدب  مؤسدات لخياض االشفاؿ( 2دوف ذلظ . مع العمع فاف مجيشة ربعة تحتاج الى )
مغ ىحه الخجمة والستسثل  السعاييخ التخصيصية السحمية السعتسجة لتغصية حاجة سكاف السجيشة

 . (5)( ندسة مغ الدكاف,,,1بزخورة بشاء روضة لكل )
 التعليم االبتدائي:

تسثل ىحه السخحمة مغ مخاحل التعميع بسثابة الخكيدة االساسية والسيسة في البشاء 
التعميسي لمسجتسع , كػنيا تسثل حجخ االساس ونقصة البجاية لمسديخة التعميسية بالشدبة لمسخاحل 
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,ليحا فقج انتذخت مجارس مخحمة التعميع  االبتجائي )االساسي( لتذسل  (6)الجراسية الالحقة
معطع سكاف ومشاشق العخاؽ )ريف و حزخ( ولكال الجشديغ )ذكػر و إناث( وقج تبايشت في 

 . (7)أعجادىا ومػاقعيا حدب الكثافة الدكانية
ة في مشصقة الجراسة لمعاـ (  أف عجد السجارس االبتجائي0( وخخيصة )0ويذيخ ججوؿ )

( مجارس ابتجائية ثالث مشيا لمبشيغ واثشتاف لمبشات  تػزعت عمى 1( )4,54/4,55الجراسي )
ثالث أحياء فقط وىي ) الحي العدكخي الحي ضع مجرستاف متسثمة بسجرسة الكـخ العخبي 

شيغ ومجرسة لمبشيغ ومجرسة الكـخ العخبي لمبشات , و)حي العرخية الحي ضع مجرسة ربيعة لمب
عمى مجرسة واحجة فقط وىي مجرسة بالط الذيجاء ,  قادسيةربيعة لمبشات( في حيغ ضع حي ال

وقج بمغ مجسػع التالميح السمتحقػف في السخحمة االبتجائية لسجيشة ربيعة لمعاـ الجراسي 
( تمسيح مػزعػف بذكل ,044حدب االحرائيات التخبػية مايقارب مغ ) 4,54/4,55

( شعبة دراسية , وبمغ مجسػع أعجاد 23) جسيعيع يذغمػف جارس السجيشة , متبايغ عمى م
 ( معمع , وفي حاؿ تصبيق السعيار السحمي ) تمسيح / مجرسة(30السعمسيغ مايقارب مغ )

نالحع  أف مجارس مجيشة ( , 5-تمسيح لكل مجرسة ابتجائية واحجة( )ممحق رقع  ,02والبالغ ػ)
الشاتج  بدبب أرتفاع أعجاد التالميح في السجرسة الػاحجة االكتزاضربيعة تعاني مغ مذكمة 

وبتصبيق  يؤدي الى انخفاض الكفاءة الػضيفية ليا  , االمخ الحي عغ الديادة الدكانية الكبيخة ,
نالحع أف السجيشة  ( ندسة( ,,,41السعيار التخصيصي السحمي )مجرسة ابتجائية واحجة لكل )

( مجارس لحلظ فاف السجيشة 1ع الحاؿ يذيخ الى وجػد )واقوبسا أف ( مجارس 4تحتاج إلى )
 ( مجارس اضافية الحتػاء ىحه االعجاد الكبيخة مغ التالميح.0بحاجة الى )

وبخرػص الكفاءة الػضيفة لمسجارس االبتجائية في مجيشة ربيعة والسبشية عمى تصبيق 
 السعاييخ التخصيصية السحمية

 )الحي يذيخ إلى عجد التالميح لكل معمع , حيث تكػف العالقة  )تلميذ/معلم
بيشيسا عكدية فكمسا زاد حرة السعمع الػاحج مغ عجد التالميح سػؼ يؤدي بالتأكيج إلى تخدي 

( تمسيح لمسعمع الػاحج , وفي ,4نػعية الخجمة السقجمة وقمة كفاءتيا , إذ حجد السعيار السحمي )
ع فإف ذلظ يذيخ وجػد زخع كبيخ ججًا عمى مدتػى السجيشة  حاؿ تصبيق السعيار عمى الػاق
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( تمسيح لكل معمع , وىحا واضح عمى جسيع مجارس السجيشة 10يفػؽ السعيار السحجد , إذ بمغ )
 حيث يديج العجد عمى الزعف عغ السعيار .

  الحي يذيخ عجد التالميح لمذعبة الجراسية  )تلميذ/شعبة(وبالشدبة لسؤشخ
الػاحجة , كػف تػفيخ الذعب أو الحرز الجراسية مغ االمػر السيسة واالساسية والسكسمة  
لمعسمية التعميسية , لحا يتػجب تػفيخىا بالعجد السشاسب في كل مجرسة وفق السعاييخ التخصيصية 

 ار مع واقع حاؿ تمسيح /شعبة( , وبسقارنة ىحا السعي ,0والستسثمة )
 (0ججوؿ )

 4,54/4,55مجيشة ربيعة لمعاـ في  لمسجارس االبتجائية الػاقع التخبػي والتعميسي
عجد  عجد التالميح الجشذ السػقع السجرسة

 الذعب
عجد 

 السعمسيغ
 تمسيح/معمع تمسيح/شعبو

 14 20 40 55 ,,54 بشيغ الحي العدكخي  الكـخ العخبي
 13 23 52 54 ,,4 بشات العدكخي الحي  الكـخ العخبي

 23 13 55 50 ,32 بشيغ حي العرخية ربيعو
 24 14 53 52 ,45 بشات حي العرخية ربيعو

 25 03 4 5 ,00 بشيغ حي القادسية بالط الذيجاء
 10 14 30 23 ,044 السجسػع
 ـ4,55 إحرائياتاإلحراء,  :وزارة التخبية, مجيخية تخبية ربيعو, شعبةالمردر

مجارس السجيشة نالحع وجػد زخع وشعب مكتزة بذكل كبيخ يفػؽ السعيار إذ بمغ 
تمسيح /شعبة ( وىح عمى مدتػى السجيشة  , مسا يؤثخ سمبا عمى العسمية التخبػية  14)

والتعميسية , مسا يقمل مغ درجة االستفادة مغ دقائق الجرس ,  فزاًل عغ تػفخ االجػاء 
عجية بيغ التالميح, ويشصبق ىحا عمى جسيع مجارس مشصقة السالئسة النتذار االمخاض الس

الجراسة حيث تعاني مغ نفذ السذكمة , إذ نالحع أف مجرسة الكـخ العخبي لمبشات ومجرسة 
الكـخ العخبي لمبشيغ جاءت بالسختبة االولى والثانية مغ حيث أعجاد التالميح لمذعبة الػاحجة 

جرستيغ عمى التػاليى يميا مجرسة ربيعة لمبشبغ تمسيح/شعبة( لكال الس 23,   20والبالغ )
 ومجرسة ربيعة لمبشات والبالغ حرة الذعبة 
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 (0خخيصة )
 التػزيع السكاني لمسجارس االبتجائي في مشصقة الجراسة

 
 ـ4,55 إحرائياتاإلحراء,  السرجر/باالعتساد وزارة التخبية, مجيخية تخبية ربيعو, شعبة

تمسيح/شعبة( لكل مشيسا عمى التػالي , في حيغ أنخفس  14,  13الػاحجة عمى )
 تمسيح /شعبة( . 03العجد في مجرسة بالط الذيجاء وقج اقتخب قمياًل مغ السعجؿ والبالغ )

 ( تمسيح لمسجرسة الػاحجة,  ,02( والبالغ )تلميذ/ مدرسةوأما بالشدبة لسعيار )
سعيار بزعفيغ باستثشاء مجرسة فاف  مجارس السجيشة تعاني مغ اكتطاظ كبيخ ججًا يفػؽ ال

( تمسيح.)كسا ىػ  ,00بالط الذيجاء إذ انخفس عجد تالميحىا دوف السعيار حيث بمغ العجد )
 ( .0مػضح في ججوؿ)

 التعليم الثانهي: 
( مجارس ثانػية 1( تبيغ أف مشصقة الجراسة تخجميا )2مغ خالؿ بيانات الججوؿ )

)اعجادي ومتػسصة( مغ ضسشيا واحجة لمجراسات االسالمية وأخخى مجرسة لمجراسات السدائية ,  
, أما بكية االحياء فأنيا ال تػجج فييا مجارس (4)ينظر خريظة)جسيعيا تقع في حي القادسية , 

( 11شالب يذغمػف جسيعًا )( 9679ية,  بمغ مجسػع شالبيا ما يقارب مغ )لمسخحمة الثانػ 
. وىشا البج مغ االشارة اليو أف  ( مجرس ومجرسة35شعبة دراسية وبمغ الكادر التجريدي فييا )
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السعيار السحمي الحي يحجد حاجة السجيشة الى السجارس الثانػية باالعتساد عمى أعجاد الدكاف 
( مجارس ثانػية  وبسا 2( ندسة فاف السجيشة بحاجة الى ),,,1والستسثل مجرسة ثانػية لكل )

 تقترخ عمى مجرسة واحجة.اف واقع الحاؿ يذيخ الى وجػد ثالث مجارس لحلظ فاف حاجتيا 
ومغ خالؿ ىحا التػزيع كاف الزمًا أف نتعخؼ عمى الكفاءة الػضيفية ليا مغ خالؿ 

 السعاييخ التخصيصية السحمية, 
 شالب/ مجرس( وىػ أعمى مغ السعيار والبالغ  04)  )طالب/مدرس(حيث بمغ مؤشخ

تخاوح ما بيغ  (, عمى مدتػى السجيشة في حيغ5شالب/ مجرس( )يشطخ ممحق  ,4  – 54)
شالب/ مجرس( في كل مغ مجرسة إعجادية ربيعة لمبشيغ وثانػية مرعب بغ عسيخ  52)

لمجراسات االسالمية والتي كانت دوف السعيار السحمي وىحا مايؤشخ الى وجػد صفػؼ 
نسػذجية يدتصيع السجرس التػاصل معيع برػرة سمدة وامكانية عالية حيث تعع الفائجة , وبيغ 

ب/ مجرس( في كل مغ ثانػية الخزخاء لمبشات ومتػسصة ربيعة والتي تكػف شال02, 41)
أعمى مغ السعيار السحجد, وقج بمغ مؤشخ )شالب / مجرس( في ثانػية ربيعة السدائية عالي 

كػف معطع السجارس السدائية تزع أعجاد ىائمة مغ الصالب  ناتج مغججًا وفػؽ السعقػؿ وىحا 
لكغ فقط  عمى الػرؽ فسعطسيع  ال يمتحقػف بالسجرسة سػى في االمتحانات الشيائية ونرف 
الدشة , كػف االغمبية مشيع مغ مػضفيغ الجولة ومغ ىع ضسغ صفػؼ الجير وعشاصخ 

 الذخشة لحلظ كانت االعجاد بيحه الرػرة.
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 (2ججوؿ )
 4,54/4,55مجيشة ربيعة لمعاـ في  لمسجارس الثانػية الػاقع التخبػي والتعميسي

 الجشذ السػقع السجرسة
عجد 
 الصالب

عجد 
 الذعب

عجد 
 السجرسيغ

تمسيح/ش
 عبو

 تمسيح/
 مجرس

 52 02 99 9 093 بشيغ حي القادسية إعجادية ربيعو
 52 52 99 99 933 بشيغ حي العرخية مرعب بن عمير االسالمية

 02 12 99 99 649 بشيغ حي القادسية متػسصة ربيعة  لمبشيغ
 41 02 96 99 493 بشات حي القادسية لمبشاتثانػية الخزخاء 

 ,44 ,55 5 93 9933 بشيغ القادسية ثانػية ربيعة السدائية
 04 24 79 55 9679  السجسػع

 ـ4,55 إحرائياتاإلحراء,  السرجر:وزارة التخبية, مجيخية تخبية ربيعو, شعبة
 (2خخيصة )

 التػزيع السكاني لمسجارس الثانػية في مشصقة الجراسة

 
 ـ4,55 إحرائياتاإلحراء,  السرجر/باالعتساد وزارة التخبية, مجيخية تخبية ربيعو, شعبة

  شالب/شعبة( عمى  24سمبيًا إذ بمغ ) )طالب/شعبة(في حيغ كاف مؤشخ
شالب/شعبة( وىحا يشصبق عمى ,0مدتػى السجيشة وىػ أعمى مغ السعيار السحمي والبالغ )
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 12شالب/شعبة( لسجرسة إعجادية ربيعة لمبشيغ و ) 02جسيع السجارس فيػ يتخاوح بيغ )
 02ء لمبشات )شالب/شعبة( لسجرسة متػسصة ربيعة لمبشيغ في حيغ بمغ نريب ثانػية الخزخا

شالب/شعبة( باسثشاء مجرسة مرعب بغ عسيخ لمجراسات االسالمية حيث بمغ السعيار فييا 
 شالب/شعبة( . 52)

  وىػ أقل مغ السعيار  شالب / مجرسة( 052))طالب/ مدرسة( وبمغ معيار
(عمى عسػـ مجارس السجيشة شبعا بعج استبعاد 5شالب/مجرسة( )ممحق ,11البالغ) السحمي

 225جرسة السدائية , باستثشاء مجرسة متػسصة ربيعة لمبشيغ إذ بمغ عجد شالبيا )شالب الس
 شالب/مجرسة( , وىحا مؤشخ عمى جعميا مغ ضسغ السجارس السكتزة بصالبيا .

 
 التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية في مدينة ربيعة :

يا كػنيا تعج الخجمات الرحية واحجة مغ اىع الطػاىخ التي تحتاج الى قياس كفاءت
تختبط باالنداف محػر عسمية التشسية البذخية , لحلظ فاف مشطسة الرحة العالسية قج ركدت 

عجة اقداـ مشيا  الىتقدع فيي  ,( 8)عمى مػضػع كفاءة الخجمات الرحية بذكل واضح
مؤسدات كبيخة متسثمة بالسدتذفيات والسؤسدات الرغيخة الستسثمة بالسخاكد الرحية بشػعييا 

, ويسكغ اضافة الريجليات ومخاكد االسعاؼ الفػري  (9)الخئيدية والفخعية والسخاكد التخررية
 إحجى حيث تكػف  .(93)والعيادات الذعبية والخاصة الى السؤسدات الرحية الرغيخة

في مجيشة ( 99)برػرة فعالة في بشاء وتقػيع السجتسعات الحزخية يعالتي تد ةالسختكدات الخئيد
ربيعة ال يػجج سػى مدتػصف واحج في السجيشة  يخجـ سكاف ربيعة والقخى السجاورة ويبمغ 

 1( مخيس يػميا. وتع إنذاء مدتذفى يتألف مغ ) ,,3-,,2عجد السخاجعيغ يػميا مغ )
 % 31سخيخٌا ( بمغت ندبة االنجاز  ,54مى )شػابق( يحتػي ع

تعخض الى الجمار بدبب العسميات العدكخية. أما عمى مدتػى  4,52وبعج عاـ 
( مختبخات . انطخ الججوؿ رقع ) 2( صيجلية و)55(عيادات و),5العيادات فقج بمغ عجدىا )

 ( 1(. وخخيصة رقع ) 1
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 (1ججوؿ )
 لسجيشة ربيعةوتخرراتيع في السخكد الرحي  سالؾعجد ال

علً نهٌر أرحٌل الشمري , إنشاء لاعدة بٌانات جغرافٌة الستعماالت األرض المصدر /
, رسالة دبلوم عالً ,  ( GISالحضرٌة لمدٌنة ربٌعة باستخدام نظم المعلومات الجغرافٌة  )

 .66, ص 3112جامعة الموصل , كلٌة التربٌة , 
 ذوي المهن الطبية :

أما وجخاحة ,  تخرز عاـ و مابيغ ( أشباء1بمغ عجد االشباء في مجيشة ربيعة )
, وبمغ عجد مغ ذوي السيغ اليػجج سػى أربع أشباء فقط سشاف الاشباء ابالشدبة لتخرز 

, يخجمػف سكاف السجيشة  ( لكل مشيسا بالتداوي 54مشتدب )( 42الرحية والتسخيس )
 .(5شكل )( 2. ججوؿ )والسشصقة الخيفية السجاورة

 
 
 
 
 
 

 التخرز عجد العامميغ ت التخرز عجد العامميغ ت
 فاحز برخ 5 55 شبابة وجخاحة عامة 1 5
 األشعة والدػنار 4 54 أشباء أسشاف 2 4
 معقع 5 50 صيادلة - 0
 سائق 4 52 معاوف شبي 1 2
 كاتب 0 51 معاوف وقائي 4 1
 مػضف خجمة 1 52 معاوف صيجلي 2 2
 بجالة 5 53 مداعج مختبخ 3 3
 حارس 4 54 مسخض ماىخ 4 4
 رزامة )أرشيف( 5 55 مسخض فشي ,5 5
 معاوف شبي اسشاف 4 ,4 الػالدات والػفيات 0 ,5
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 (5خرٌطة )
 التوزٌع الجغرافً للخدمات الصحٌة فً مدٌنة ربٌعة

 
الذسخي , إنذاء قاعجة بيانات جغخافية الستعساالت األرض  عمي نييخ أرحيل المصدر/

 .66مصدر سابك, ص( , GISالحزخية لسجيشة ربيعة باستخجاـ نطع السعمػمات الجغخافية  )

 (6جدول )
 3112عدد المالكات الصحٌة وكفاءاتها الوظٌفٌة فً مدٌنة ربٌعة لعام 

 الريادلة اشباء االسشاف عجد االشباء عجد الدكاف
السيغ ذوي 

 الرحية
ذوي السيغ 
 التسخيزية

4,452 1 2 - 54 54 
 

ندسة/شبيب  ندسة/شبيب
 اسشاف

ندسة/ميغ  ندسة/صيجالني
 صحية

 مسخض/شبيب ندسة/مسخض

2,20 1,12 - 5242 5242 4 
 (1( وملحك )5المصدر/ جدول )

وبخرػص الكفاءة الػضيفية لمسالكات البذخية الرحية وفقًا لمسعاييخ الرحية 
أعمى مغ السعيار السحمي بكثيخ وفػؽ  تذيخ عمى أف الػاقع العخاقية  نجج أف جسيع السؤشخات

السعقػؿ بدبب عجـ وجػد مدتذفى يخجـ سكاف السجيشة باالضافة الى قمة الكػادر الرحية 
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التقل  )***(ندسة(,,,,5ووفق معيار )مخكد صحي /, (4( وشكل )2ججوؿ ) والسيشية
اف السجيشة بحاجة الى مخكد صحي ثاني مجيد بكافة االجيدة ف ( 4ـ,,,1مداحتو عغ )

الزخورية وتػفيخ الكػادر الرحية الستيعاب االعجاد الدكانية الكبيخة باالضافة الى حاجة 
ندسة/  ,,4( سخيخ حدب السعيار السحمي )سخيخ/ندسة( )5,5السجيشة ما يقارب مغ)

 .(99)سخيخ(
 (5شكل )
 4,54مجيشة ربيعة لعاـ أعجاد السالكات الرحية في 

 
 (2السرجر/باالعتساد عمى بيانات ججوؿ )   

 (4شكل )
 4,54الكفاءة الػضيفية لمسالكات البذخية الرحية في مجيشة ربيعة عاـ 

 
 (2السرجر/ باالعتساد عمى بيانات ججوؿ )
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 .8102نمط التوزيع المكاني للخدمات التعليمة في مدينة ربيعه للعام 

تحجيج نسط التػزيع السكاني لمخجمات التعميسية  وسيمتيغ متسثمة وقج استخجـ في 
الكياس ىحه لمسقارنة بيغ متػسط السدافة الشطخية  تسثل آليةاالولى )بقخيشة الجار االقخب( و 

والفعمية أو الشدبة بيشيسا , وتتخاوح قيسة الجليل بيغ )الرفخ( حيث نسط التػزيع  الستجسع و 
الشسط السشتطع , وإذا مابمغت قيسة الجليل الػاحج الرحيح فاف نسط ( الحي يسثل قيسة 40525)

 . (90)التػزيع يكػف عذػائيًا 
والػسيمة الثانية تسثمت بػ)السدافة السعيارية( وبػاسصة ىحا االسمػب االحرائي يسكغ 
قياس درجة التذتت لمشقاط السجروسة حػؿ وسصيا السكاني , ويكػف تسثيميا بيانيًا عمى 

بخسع دائخة مخكدىا الستػسط السكاني ونرف قصخىا يداوي  البعج السعياري , وتكػف  الخخيصة
. وبيحه الػسائل مغ السسكغ أف (94)العالقة شخديو بيغ السدافة السعيارية وتذتت تػزيع الشقاط

 نحجد نسط التػزيع السكاني لمخجمات التعميسية في مجيشة  ربيعة وكاالتي:
 أوالً : رياض االطفال :

خالؿ البحث تبيغ أف مجيشة ربيعو تفتقخ الى ىحه الخجمة السجتسعية والسخحمة  مغ
السيسة  مغ مخاحل التعميع وعمى مدتػى السجيشة , وىحا مؤشخ الى عجـ تػفخ الطخوؼ 
السشاسبة الستحجاث مثل ىحا الشػع مغ التعمع , عمى الخغع مغ وجػد بشاية حكػمية واحجة 

لصابع العذائخي لمسجيشة يحػؿ دوف رغبة ابشاء السجيشة مخررة لخياض االشفاؿ , لكغ ا
بارساؿ اشفاليع الى اماكغ رياض االشفاؿ , مسا سبب الى اىساليا وعجـ االىتساـ الحكػمي 

( Rبتػفيخ مثل ىحا الشػع مغ الخجمات وبالتالي فاف نتيجة التحميل لقخيشة الجار االقخب )
بحاجة الى عجد كاٍؼ مغ رياض السجيشة مػزعة  تداوي )صفخًا( وىحا مؤشخًا عمى أف السجيشة

 حدب السعاييخ التخصيصية عمى أحياء السجيشة.
 ثانياً : التعليم االبتدائي: 

أما بخرػص نسط التػزيع السكاني لسجارس التعميع االبتجائي فتػضحيا نتائج التحميل 
ػائية نسط التػزيع (  وىحا ما يؤكج عمى عذ50,1( والتي تداوي )Rالسكاني والستسثمة بكيسة)

-Zالسكاني لسجارس ىحه السخحمة عمى مدتػى السجيشة , ويدتجؿ عمى الشتيجة مغ قيسة )
SCORE( البالغة )وىي ادنى مغ الكيسة الستػقعة لمسعيار 5020 )Z)-  مايذيخ الى حكيقة )

 ( .0نسط التػزيع العذػائي كسا في الذكل )
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 يفذمدينةذربيعة التعليميةذوالصحية
ذ
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 (2شكل )
التوزٌع المكانً للمدارس االبتدائٌة فً مدٌنة ربٌعة تحلٌل لرٌنة الجار االلرب لنمط 

 3112/3112للعام الدراسً 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 arc gis 10.3المصدر/ باالعتماد على  

بدبب تقارب السدافات  واف الدبب في اقتخاب تػزيع السجارس مغ بعزيا اليكػف 
 الفاصمة بيشيا , وانسا ناتج عغ الفخاغ السداحي والسدافات الفاصمة بيغ ىحه السجارس .

( ىكتار قج ضست 05202ونالحع أف دائخة السدافة السعيارية البالغة قيستيا )
( 1%( مغ مجسػع السجارس االبتجائية في السجيشة والبالغ عجدىا ),2)مجرستاف( ما يعادؿ )

سخكد ت%( , مايذيخ الى نسط ال,2ارس و وجػد ثالث مشيا خارج حجود الجائخة ما يعادؿ )مج
 ( .(2خخيصة ))يشطخ في تػزيعيا داخل حجود الجائخة . 

 ثالثاً/ التعليم الثانوي:

وقج أضيخت نتائج التحميل االحرائي لشسط التػزيع السكاني لمسجارس الثانػية  في 
( وىحا يذيخ الى أف نسط التػزيع 40.,( بمغت  )Rالجػار  ) السجيشة والستسثمة بكيسة صمة

( وأف نذػء ىحا الشسط يعػد الى 2)رقع  شكل كسا يػضحويكػف متقارب يسيل الى العذػائية 
 ةالتخصيصيغ االعتبار السعاييخ ياسباب عجة أبخزىا عجـ العجالة في التػزيع وعجـ االخح بع
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  (424(  
 

إقترخ تػاجج السجارس في  احياء معيشة , باالضافة الى الدكانية , وقج  اتكثافلموالتػاجج 
 قمتيا والستسثمة بػ)ثالث( مجارس وأخخى لمجراسات االسالمية وخامدة لمجراسات السدائية .

 (6خرٌطة )
المسافة المعٌارٌة لنمط التوزٌع المكانً للمدارس االبتدائٌة فً مدٌنة ربٌعة للعام 

 3112/3112الدراسً 

 
 arc gis 10.3تساد عمى السرجر/ باالع

(  مسا يؤكج قيسة صمة الجػار الستسثمة 5040) Z-SCORE )في حيغ بمغت قيسة )
( بقميل R(  كانت أعمى مغ قيسة )Z, وىحه الكيسة أي قيسة) الستقارب بتحجيج نسط التػزيع

والستػقعة عشج حجود درجة الثقة السعتسجة الحي يذيخ الى نسط التػزيع الستقارب غيخ 
 ( نجج أف دائخة السدافة السعيارية السدتخجمة لسعخفة3ومغ خالؿ الخخيصة )السشتطع.
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 (1شكل )
تحلٌل لرٌنة الجار االلرب لنمط التوزٌع المكانً للمدارس الثانوٌة فً مدٌنة ربٌعة 

 3112/3112للعام الدراسً 

 
 arc gis 10.3المصدر/ باالعتماد على 

الجراسة حػؿ السخكد السكاني حيث بمغت قيستيا مجى تذتت بشايات الخجمة قيج 
( ىكتار , وتطع ثالث مجارس مغ مجسػع السجارس الثانػية في السجيشة والبالغ عجدىا 4505)
جسيع ىحه السجارس تقع في حي واحج وىػ )حي القادسية( , أما بكية السجارس و  ( مجارس ,2)

 مية.ال تػجج فييا سػى مجرسة واحجة خاصة لمجراسات االسال
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 (6خرٌطة )
المسافة المعٌارٌة لنمط التوزٌع المكانً للمدارس الثانوٌة فً مدٌنة ربٌعة للعام 

 3112/3112الدراسً 

 
 arc gis 10.3المصدر/ باالعتماد على 

 الخدمات التعليمية : )سههلة الهصهل( . تأثيرنظاق 
يتسثل ىحا االسمػب بسعيار السدافة التي يقصعيا الفخد لبمػغ الخجمة السدتيجفة , 

لية عسل ىحا االسمػب بالتحميل السكاني لتػزيع الخجمات التعميسية )السجارس ورياض آوتكػف 
االشفاؿ( ونصاؽ تأثيخ كل خجمة عمى السحيط التابع ليا سػاء باستخجاـ مكياس الدمغ 

, إال أنشا عسجنا عمى اعتساد السدافة السقصػعة لسعخفة  (94)السقصػعة السدتغخؽ أو السدافة
 مجى تأثيخ الخجمات التعميسة في مشصقة الجراسة .

 أواًل: نظاق تأثير المدارس االبتدائية :
نصاؽ تأثيخ خجمة السجارس االبتجائية بمغ  ( نالحع أف4مغ خالؿ الخخيصة )

معطع اجداء السجيشة خارج نصاؽ تأثيخ خجمة  %( فقط مغ مداحة السجيشة حيث أف5105)
السجارس االبتجائية كسا ىػ الحاؿ في اجداء مغ حي القادسية وحي الذخشة وأجداء واسعة مغ 
حي العرخية والحي العدكخي فزاًل عغ عجـ تأثخ حي الدكظ بشصاؽ تأثيخ السجارس 

 غ وجػد مجرسة ابتجائية .االبتجائية اشالقًا بدبب بعج السدافات وكحلظ افتقار ذلظ الحي م
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 (2خرٌطة )
 3112/3112نطاق تأثٌر المدارس االبتدائٌة فً مدٌنة ربٌعة للعام الدراسً 

 
 arc gis 10.3المصدر/ الباحث باالعتماد على 

 المدارس الثانهية :نطاق تأثير  ثانيا:
( تسثل 5أما نصاؽ تأثيخ السجارس الثانػية في مشصقة الجراسة والستسثل بالخخيصة )

القادسية وحي الذخشة واجداء مغ حي العرخية في حيغ كاف حي تأثيخىا عمى كامل أجداء 
%( مغ 0403حي العدكخ وحي الدكظ خارج نصاؽ التأثيخ, حيث تجاوزت ندبة التأثيخ )

 السجيشة . مداحة احياء
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 (2خرٌطة )

 3112/3112نطاق تأثٌر المدارس الثانوٌة فً مدٌنة ربٌعة للعام الدراسً 

 
 arc gis 10.3المصدر/ الباحث باالعتماد على 

أما بخرػص نسط التػزيع السكاني لمخجمات الرحية في مجيشة ربيعة وكفاءتيا 
الػضيفية ونصاؽ تأثيخىا , فقج تبيغ أف السجيشة تفتقخ إلى تمظ السؤسدات , حيث تفتقخ الى 
وجػد مدتذفى تخرري وكحلظ تفتقخ الى العيادات الذعبية والسخاكد الرحية , باستثشاء 

تقجـ الخجمات لدكاف  مغ العيادات والسختبخات التي ال وجػد مدتػصف صحي واحج وعجد
السجيشة فقط وإنسا ترل خجماتيا الى مدافة أبعج مغ حجود السجيشة االدارية تذسل السشاشق 
الخيفية السحيصة , بدبب إفتقار تمظ السشاشق الى تمظ السؤسدات السيسة , االمخ الحي يداىع 

مسا يديج مغ الزغط عمى الكػادر في زيادة الصمب عمى خجمات ذلظ السدتػصف 
تدتصيع تقجيع الخجمة الرحية لجسيع ىؤالء بالسدتػى  والسدتمدمات الصبية التي بالتالي ال

( Rالسصمػب مسا يقمل مغ كفاءتيا ., وبتصبيق اسمػب ) قخيشة الجار االقخب( نجج أف قيسة )
خترة بشاء السديج مغ بمغت )صفخًا( االمخ الحي يتػجب عمى الحكػمة السحمية والجيات الس

تمظ السؤسدات وتػفيخ الكػادر السخترة والسدتمدمات واالجيدة الصبية بذكل يتشاسب مع 
 ثافات الدكانية .السحمية التي تتشاسب و الك ةالتخصيصيالسعاييخ 
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 نتائج البحث:

 تػصل البحث الى جسمة مغ الشتائج أبخزىا :
تػجج بشاية واحجة لكشيا ميسمة وعجـ افتقار السجيشة الى خجمة رياض االشفاؿ , حيث  -5

 استغالليا .
اضيخت نتائج البحث أف السؤشخات التخبػية لمسجارس االبتجائية كانت أعمى مغ  -4

السعيار التخصيط السعتسج مغ وزارة التخصيط العخاقية , مسا أوجج ضاىخة االكتزاض داخل 
 الذعبة الجراسية أو السجرسة.

ط التػزيع السكاني العذػائي أو القخيب مغ تبيغ أف مجارس السجيشة اتخحت نس -0
 العذػائي مسا جعل اجداء مشيا بل أحياء كاممة تقع خارج نصاؽ تأثيخ الخجمة .

أما بخرػص الخجمات الرحية فقج تبيغ أف السجيشة تفتقخ الى وجػد مدتذفى  -2
تخرري باالضافة الى ضخورة تػفيخ الكػادر الرحية مغ االشباء وذوي السيغ الصبية 

 لتسخيزية .وا
 : التهصيات

السؤسدات الخجمية )التعميسية والرحية( ويكػف ذلظ مغ خالؿ  زيادة عجدضخورة  -5
اعتساد السعاييخ التخصيصة سػاء السعاييخ السداحية أو معيار الكثافة الدكانية أو معيار سيػلة 

 الػصػؿ .
والرحية بسا ضخورة االىتساـ بشسط التػزيع السكاني لسؤسدات الخجمات التعميسية  -4

يزسغ نصاؽ تأثيخ يغصي جسيع اجداء لسجيشة مغ خالؿ تحقيق أعل درجات االماف والخاحة 
 لمسدتفيجيغ .

مغ السفتخض التشديق مع الحكػمات السحمية لسحافطة نيشػى مغ أجل اعادة اعسار  -0
مدتذفى ربيعة الحي تعخض لمتجميخ جخاء العسميات العدكخية , فزاًل عغ ضخورة فتح باب 

 .تعيغ مغ اجل زيادة الكػادر التعميسية والرحية وسج الذاغخ الحاصل في تمظ السؤسداتال
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السجيشة بحاجة الى خصط تشسػية تذسل جسيع مؤسدات الجولة وباالخز السؤسدات  -2
الخجمية مغ خالؿ دراسة واقع حاؿ السجيشة مغ كافة الجػانب لتذخيز نقاط الخمل ومعخفة 

 السشاسبة ليا بسا يزسغ تشسية حزخية مدتجامة . اسبابيا مغ أجل ايجاد الحمػؿ
 االحاالت

عمي نييخ أرحيل الذسخي , إنذاء قاعجة بيانات جغخافية الستعساالت األرض الحزخية لسجيشة ربيعة   -5
 4,50, جامعة السػصل , كمية التخبية ,  ( , رسالة دبمـػ عالي GISباستخجاـ نطع السعمػمات الجغخافية  )

 .51, ص

رافج مػسى عبج حدػف العامخي , السالئسة السكانية لمخجمات السجتسعية في مجيشة الجيػانية وتػقعاتيا   -4
 .22,ص 4,52السدتقبمية , اشخوحة دكتػراه , غيخ مشذػرة , كمية التخبية لمبشات , جامعة الكػفة , 

اد .رسالة ماجدتيخ.كمية نجى إبخاليع ضاىخ البجري . وضيفة التعميع العاـ في الجانب الذخقي مغ بغج  -0
 .0.ص  2,,4اآلداب . جامعو بغجاد .عاـ 

وزارة التربٌة , مدٌرٌة تربٌة محافظة نٌنوى , لسم تربٌة ربٌعة , شعبة االحصاء , بٌانات غٌر       )*(

 .3112منشورة, 
, 5,,4,شخابمذ , لبشاف ,  5بذيخ الصيف وزمالؤه , خجمات السجف دراسة في الجغخافية التشسػية , ط  -2

 .554ص
 . 2/4,55/,5)**( اتراؿ ىاتفي مع د. حسػد جاسع , مجرس في قدع تخبية ربيعة , بتاريخ    
 .1,,4 – 5552وزارة التخبية , السجيخية العامة لمتخصيط التخبػي لألعػاـ  , جسيػرية العخاؽ -1
, مصبعة دار الدالـ , بغجاد ,  5صالح فميح حدغ الييتي , جغخافية التعميع االبتجائي في العخاؽ , ط  -2

 .41, ص 5535
رافج مػسى عبج حدػف العامخي , السالئسة السكانية لمخجمات السجتسعية في مجيشة الجيػانية وتػقعاتيا  -3

 .30السدتقبمية , مرجر سابق ص
جبار السحسجي , التحميل الجغخافي لمخجمات الرحية في محافطة االنبار , اشخوحة عبجالخزاؽ دمحم  -4

 .5,5, ص4,50دكتػراه , غيخ مشذػرة , جامعة االنبار , كمية التخبية لمعمـػ االندانة ,
دمحم صالح العجيمي , السرصمحات والسفاليع الجغخافية , الجدء الثاني , دار الرفاء لمشذخ, عساف ,  -5

 435,ص4,54
عبجالخزاؽ دمحم جبار السحسجي , التحميل الجغخافي لمخجمات الرحية في محافطة االنبار, مرجر سابق  -,5

 .01, ص
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مازف عبجالخحسغ الييتي. جغخافيا الخجمات أسذ ومفاليع.مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ  -55
 .,4.ص 4,50والتػزيع.عساف.الصبعة األولى. سشة 

,مرجر سابق التحميل الجغخافي لمخجمات الرحية في محافطة االنبارعبجالخزاؽ دمحم جبار السحسجي , )***(
 .54, ص

عمي لفتو سعيج , ايساف عبجالحديغ , تقييع كفاءة الخجمات التعميسية والرحية في مجيشة الحيجرية ,  -54
 .042, ص55مجمة البحػث الجغخافية , العجد 

,   gisانػي في مجيشة كخكػؾ باستخجاـ زيغ العابجيغ عمي صفخ , التحميل السكاني لخجمات التعميع الث -50
 . 452, ص 4,51, 4, جدء  54, عجد  44مجمة جامعة تكخيت لمعمـػ االندانية , مجمج 

 .0,4مرجر سابق , ص -52

 
 المــــــراجع :ئمة قا
 إحرائياتاإلحراء,  وزارة التخبية, مجيخية تخبية ربيعو, شعبةجسيػرة العخاؽ ,  -5

 ـ4,55
 – 5552وزارة التخبية , السجيخية العامة لمتخصيط التخبػي لألعػاـ  , جسيػرية العخاؽ -4
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