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  7891انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط نهًذج يٍ ) 
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 سى اندغزافُحكهُح اِداب/ق                               كهُح انتزتُح /قسى اندغزافُح            

 انخالصح:

مشككة ا بحث ككل صككأ هض ل هككل  ككا  اًحككا صثًٍاككًك مةًهَككًك ح أ مَككظ بحأس َوككٌ  ككٌ م ً  ككا  ب ككؾ    ككظ        

 بػكك ًك  ككٌ   هوككوبك  بحو ككتبا باربةٍككا بمً بحة ػككَا  أثككَك تب  اككًم صثًٍاككًك مةًهَككًك  ككٌ بحأ مَككظ بحأس َوٌ

حقكت صثكَك تب ه كثا بةمَكا  كٌ  وى بحو كتبا باربةٍكابحو أوًٍا بحأس َوَا ح ةًب م ً  ا  ب ؾ  ع كي م كأ

م ً  ا  ب ؾ قت  ط ت إحي ث ل  ةًههً  ةغك  تههكً مًهكت  كٌ بههةكًع  بػكم  م كأو    بب بقكا ه كثا 

ح  ةًب مًهت حوك    ٍ و وب شهًرة بحثةكًحوةٍو   بحشكهًربا بحس َكً  تمكً ع كي م كأوى بحو كتبا باربةٍكا 

 ٌ موقع بحظتبةة مكك  َكل ص ك َا تع كي بحا كظ ح و كأوًٍا بحأس َوَكا  ًب م مز قؼًء بحةوا مًب ربئوً 

بحوهأ ةا  بح كثظ  كٌ كحكا ٍسكور إحكي صكو   بحو بمكز بحس وَكا بحوهوكا  بحوكتبة   ه  كَوً  بهكل ٍو كا م مكز 

بحو ً  ا  تمً عك بقا بحا ظ  ٌ مً ا بحو أوًٍا بحأس َوَا  قكت مًهكت ربئوكً مكً ص ك ا  كٌ هكوب ٌ ةبحوو قكا 

ة  شككَس  ككست   ب ككؾي ةهككل ٍس ككظ ع ككي  ككةًههً بحذككًلع بح ٍةككٌ بحككمً ٍأوَككز لسككت  به أوككً  لأس ككَ   بة كك ب

بحككمموة  ماككع باهككًل مككك بحأس ككَ    كحككا   ككظ  ًاككا مهاككأه  ح شككهًرة  إك تب بغ ككظ بحككمٍك ٍ و ككوب شككهًرة 

ص صةكع ه كثأه   كٌ  مكً بهلأتبئَا  ر ب بهلأتبئَا ٍسو وب  ٌ هشكًؽ بحزةبعكا  تمكً تطك ًش بحشكهًربا  كتبئوًك 

  مهاا بحأ مَك  بحسقًةبا بحأ ًةٍا .مهاا بحأستٍك 

Geographic  Analysis of Variation of Population Scientific 

Structure in Wasit Governorate for the Period(from 1987 to 2007)   

 HusseinAliAbed Al-Rawi                              Qaiser Abdullah 

Ahmed                                                                                 

The problem of the research is concerned with the space variation of the 

scientific structure in Wassit governorate according to the administration units. 

It suppose that there is a space variation in the scientific structure and growth in 

the scientific levels for Wassit governorate upon the administrative units level. 

Its clear that the literacy rate in Wassit Governorate had arrived into the third 

population. although. It was in continuous decreasing. and less population was 

for people who had B.H Degrees and higher degrees. Concerning with 

administrative Units. Al-Kowt quarter was always in the first degree by 

registering the higher rates for the different educational levels. the reason behind 

that was many important scientific and schools were found there especially it 

was represent the center of the governorate. Concerning with what represents the 

least rates in all scientific level were (Al-Mufaqayah. Al-Ahrar. Shiek Saad and 

Wassit ) because of the rural tradition which does not give any importance for 

male education and prevent the females from learning and that was concerning 

with their needs for learning. however. most of people who have primary 

Abstract  
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degrees work in farming activities. People who have scientific degrees works in  

mining occupation  and trade anesthetics. 

 : انًقذيح

إب بةصثكًؽ باه ككًب لككًحأس َ  تطككثم بحَككو  ت ً ككًك حأقككت  بح ؼككًةة باه ككًهَا  حةككأم ت ككً  اتٍككتة تمككً  

عكك بهكل ٍ كً    كٌ   ؼك ك بحو أوسًا ةهل ٍ ً    ٌ ص ثَا ب أًَاًصل ةبهقأظكًرٍا  بح قً َكا  بهاأوًعَكاي  

َهً ٍومًك لسكت خرك    ه ك بك هب بحأس كَ  حكل ر ة ة ت بحقوى بحسًم ا لًحوهًةبا  بحهث با بحأٌ صزربر بح ًاا إح

مثَ   ٌ صذكوة بحو أوسكًا عكك ؽ ٍكر صق ٍكظ تهوكًؽ بح َكًة مكك لسؼكهً لكًحثسغ موكً ٍ  كع تهوكًؽ بح َكًة 

عك بهل ٍو   تمةًهَا به أةًرة مكك بحث كل بحس وكٌ   ؼ ك بحثتبئَا إحي م أوى بةهوًؽ بحوأذوةة   ت بحأق َتٍا 

ًة بحسًما  ااٌ ثوًةه بهقأظًرٍا  ٌ زًٍرة  سًحَا بحسوا باه ًهٌ بةم  بحمً ٍكو    صذثَر هأًئ ل  ٌ بح َ

بحأ مَككظ بحأس َوككٌ لككتبءك مككك بةمَككَك  أككي  صاً حاككًإحككي زٍككًرة إهأًاَككا بحسوككا  ه كك بك ة وَككا بحووػككو   قككت 

 ككةًهَا ع ككي بحأسككتبربا بح صكك  بهعأوككًر  ي .7001 – 7891تطكك ًش بحشككهًربا بحس َككً ة ح وككتة مككك عككً  

ع ككي بعأثككًة ص ككا بحأسككتبربا ة ككوَا  شككًم ا ح  ككةًب  7001 صقككتٍ با  7881   7891بح  ككوَا حسككًمٌ 

م ً  ا  ب ؾ    لوً تب بحأستبر ٍ  كي لششك بح  ةكومٌ إك ٍس كز تً لً كل  ت  وبء ع ي م أوى بحقذ  

  ةاككا اسككا تً مو  كا مككك تاكك بء صسككتبر شككًما   حوككً ٍأذ ثككل مكك رعكك  مككًرً مثَكك   شكك  ؽ قًهوهَككا  ت 

بحثًَهككًا بح ككةًهَا مو ككت ح وَككع  ككاوبا بحتةب ككا حو ً  ككا  ب ككؾ بعأوككتا بحتةب ككا بحأسككتٍا باربةً حسككً  

 كٌ صق كَ  بحو ككتبا باربةٍكا إك ع كي ػككوءه تطكث ت بحو ً  ككا صأةكوب مكك روكك  تقؼكَا  ثوًهَككا 7891

 ي .     7هوب ٌ رًةؽا ة

 يشكهح انثحث :  -7

أس َوٌ ح  ةًب طوةة  ًما حوبقع صةًعا باه ًب مع بحثَئا بحذثَسَا  ٌ م كً  مًب  مً ٍزب  بحأ مَظ بح     

بحأس َ   مال صثتت بةم  لاًء مش  عهً بح ؼًةً   ٍوةك طًَغا مشة ا بحث ل ل هل  ا  اًحا صثًٍاً مةًهَكً 

 ح أ مَظ بحأس َوٌ  ٌ م ً  ا  ب ؾ    ظ بحو تبا باربةٍا

 فزضُح انثحث : -7

ا بحس وَا حتى ما بحثً  َك  ٌ مترا ت ً ٌ حتةب ا بحوشة ا بحأٌ صثكتت م م هكً لكًح هوة إب بحة ػَ       

 أكي  ت صسكت   ت تب صقثكا  تٍؼكًك بحوطو  إحكي هأكًئي ٍوةكك مكك ر حهكً  ٍ ً   ٌ  ة  بحثً ل  مك ر حهً 

  -:ص  غ    ػَا بحث ل  ٌ

م ً  ا  ب ؾ  ع ي م أوى بحو تبا باربةٍكا  تب  اًم صثًٍاًك مةًهًَك  ٌ بحأ مَظ بحأس َوٌ ح ةًب -        

  اًحا هووب  بػ ً  ٌ بحو أوًٍا بحأس َوَا ب أ ز  زًٍرة تعتبر بحوتبة  بحوثاَا مكع زٍكًرة تعكتبر بحهَئكًا 

 بحأتةٍ َا  ٌ م ً  ا  ب ؾ. ت بحأس َوَا 

 هذف انذراسح :-3

ً  كا  ب كؾ  صثًٍاهكً   كظ بحو كتبا ٍأ تر  تح بحتةب ا  كٌ مس  كا بحو كأوًٍا بحأس َوَكا  كٌ م          

باربةٍا    بحأس ح ع ي ت   بة ثًش بحأٌ صقك   ةبء  كمب بحأثكًٍك    كا  اًحكا هوكوب  كٌ  كمه بحو كأوًٍا 

 ر ة بحأس َ   ٌ بحأذوة بهقأظًرً .  إٍؼًحبحأس َوَا   
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 يحافظح واسط فٍاالدارَح  ذاختىسَغ انىح (7خارطح )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7000، نسُح  اإلدارَحرج انًىارد انًائُح ، يذَزَح انًساحح انؼايح ، خزَطح يحافظح واسط انًصذر : وسا 

 يثزراخ انذراسح : -4

 -:هرأًَة  مب بحووػو  لًهصٌ  بحثً لصةوك بحوث ةبا بح ئَ َا بحأٌ رعت          

 إب بحووػو  ح  صأ  رةب أل  ًلقًك. - ت

ٌ  َكًة بحو أوسكًا  ر ةه  كٌ ة كت بح  مكا بحس وَكا بة وَا بحثًحسا ةث  بحأ مَظ بحأس َوكٌ  ك  - ش

  بحسو َا  َهً.

  و ا بةعوًة  إعًرة تهشًء بحثاي بحأ أَا بحأٌ صشهت ً م ً  ا  ب ؾ.  -ج 

 حذود يُطقح انذراسح : -6

                صشككككوا  ككككت ر بحتةب ككككا موقككككع م ً  ككككا  ب ككككؾ بحة ةككككٌ  بحككككمً ٍأ ككككتر لككككَك ربئ صككككٌ عكككك ع

ي شكككك قًك تمككككً بحووقككككع 44 - 14    44   17ي شككككوًهك  لككككَك رذككككٌ ؽككككو  ة17 - 10    11   71ة

بح س ب ككٌ  َ ككت ً مككك بحشككوً  م ً  أككً لسككتبر  رٍككًحي  مككك بحشكك   ر حككا إٍكك بب  مككك بح اككوش  بح اككوش 

بحشكك قٌ م ً  أككً كً قككًة  مَ ككًب  مككك بحسكك ش م ً  أككً لًلككا   بحقًر ككَا  لو ككً ا تاوًحَككا صقككتة لكك  

 ي .  7ًةؽا ة ي ر7م 71771ة

 ٍتزكُة انسكاٌ انتؼهًُ



 43 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية
 3122 -أيلول  –العدد الثالث 

 

 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

 كٌ بحأسَك با بهقأظكًرٍا  صك ثَ بك   تم   كًٍست بحأس َ  مكك بحهظكًئض بحوهوكا  كٌ ص مَكظ بح كةًب   

 بحأاوَا بالتب  بهاأوًعَا  حل ر ة  سً   ٌ م ً  
ي7ة

 ٌ صةوٍك بحوهًةبا    بة ً َاٍو ا بحقًعتة  ةهل  

ات ى   سًحَا تم   ا  ٌ بحاشًؽ بهقأظًرً  بحمً ٍ سا مك مشًةما بحقوى بحسًم
ي7ة

. 

 بح ككةًب  تهمَككَكٍككأ  بحأسكك ح ع ككي بحو ككأوى بحأس َوككٌ ح  ككةًب  مككك ركك   مس  ككا ه ككثا بح ككةًب  

 بحأس كَ    بحو كأوى بحأس َوكٌ ح كةًب تً م ووعكا بح كةًب بحكمٍك  ك   كٌ  كك بحتةب كا  إحيبحوأس وَك ه ثا 

 ٌ م أوع مسَك مًب  بةمَاصه ةهً  إك بهل م وً  ًرا  ت ت  بحواذقا ماذقا ٍست مك بحووش با بحتبحا ع ي صق

كحا رحَ  ع ي صه ةه  بهقأظًرً  بهاأوًعٌ.  أظثم  مه بحثًَهًا عك بح ًحا بحأس َوَا كبا  ًئتة مثًشك ة 

  ٌ ص ا بحواًؽر. بةمَا ٌ بحأهذَؾ حو و 

   حة َهوً ص ثَ  ع كي بح ك وم بحكتٍووغ ب ٌ  ثًهًَك  بحوهاٌ  ت هك  ه شا تب ح شهًرة متحوحهً بح قً ٌ  

 كاوبا بحتةب كا حهكً ص ثَ  كً ع كي  إببحوأ ر    َكل  ت  ه  َوً  َوً ٍأس ر ل    بة  ة  بحز بج بحوثة  

ص رَ   ك بحز بج ت ًَهً   لًحأًحٌ ع ي قظ  بحسو  باه ًلٌ ح و تة لشةا رًص
ي1ة

. 

        ب  ككك بحسًشكك ة  كك م     ككظ رةاككا باحوككً  لككًحق بءة  بحةأًلككا عككًرة مككً ٍككأ  صوزٍككع بح ككةًب بحككمٍك ل سككو       

مأس  ي  غًحثً مً صةوب  مه بحثًَهًا موزعا   ظ بحسوك   بحاكو    ٍسذكٌ  -م    لًحق بءة  بحةأًلا  –ةتمٌ 

كحككا بحأق ككَ  رهحككا مثَكك ة   ًمككا حقككتةة بحث ككت ع ككي ص قَككر بحأاوَككا بهقأظككًرٍا  بهاأوًعَككا  موككً ٍ ككًعت 

هذذَك  ةب وٌ بح ًَ ا بهقأظًرٍا  ٌ بحث ت ع ي ص تٍكت به أًَاكًا بحو كأقث َا مكك بحوأس وكَك   كظ بحو

بةهشككذا بهقأظككًرٍا بحوهأ ةككا
ي4ة

   ص ككأهت   ككمه بحثًَهككًا موقككً  ح سو َككًا بح  ككًلَا بحو صثذككا لًحوسككتها 

صثسكً ح و كأوى بحأس كَ  ح كز ج بح َوٍا بحاوعَا   ظ باحوً  لكًحق بءة  بحةأًلكا   مسكتها بحكز بج  بحذك   

 بحز اا   ح و أوى بحأس َوٌ بث  مثَ   ٌ م ً  ة ع إهأًاَا بحسوا  ٌ ه ثا بحو ً وا  ٌ زًٍرة باهأًج
ي7ة
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لوس ومكككًا صة كككَ ٍا  صأوَكككز بحسو َكككا بحأس َوَكككا لًحسوومَكككا  بح  كككوَا  إك ٍأكككز ر باه كككًب لوواثهكككً          

 صس َوَا عًما  حقت تطثم مس   ً حتى بحة َ  مك بحثً  َك  بحوهأظَك  ٌ مًَرٍك بحس ك   بحوس  كا تب مكتى 

 ًَ َا ٍأ ث   ت باأوًعَا  ت صقت  تً بما مك بةم   صذوة ً  ٌ شأي م ًها بح ًَة  وبء مًهت بقأظًرٍا 

بةمك  لوتى بحأذوة بحس وٌ  بحأةاوحواٌ بحمً ص ققكل ص كا
ي4ة

 لًحو كأوى بحأس َوكٌ  حكمحا تركما بحت حكا صهكأ  

ح ةًههً ه  َوً بحت   بحاًمَا بحأٌ صأوَز لًههةكًع بحو كأوًٍا بحأس َوَكا   بحسك ب  مكك ػكوك  كمه بحكت    

 إك  بةمَا  ح قؼًء ع ي 7891  ي ع87ًة  باحزبمٌ بةمَا َل ش   قًهوب بح و ا بحوؽاَا بحشًم ا حو و 

   قت شوا بح كةًب بحكمٍك ه ٍس  كوب بحقك بءة  بحةأًلكا ػكوك بةمَابحستٍت مك م بمز م و  تث ه أ ت ع ي 

 ااي 47 – 77ة بةعوًة
ي1ة

   بحكمً 7814ي عكً  779ة  باحزبمكٌٍاض ع ي بحأس كَ   تر    ش   قًهوب 

مكك  كك  ؽةكً بةح وَكع   إحزبمًَ   ثوواثل بعأث  بحأس َ   ٌ م   ا بهلأتبئَا م ًهً 7819لتب صذثَقل عً  

 بحأةوَكا  كٌ  بة كً م   أكٌ  تمو كوبعكتر مكك بحوكتبة  بحشكسثَا ح كمٍك  ص  كَ بح ًر ا مكك بحسوك    صك  

حث وغ م أوى ٍقًلا بحو   ا بهلأتبئَا بةمَام بمز م و 
ي9ة

. 

 .اقزؼوان انخصائص انتؼهًُُح نسكاٌ يحافظح واسط -:أوالا 

 ككٌ لسككغ بحو ككأوًٍا بحأس َوَككا ح قذكك    ةًػككًك  اًحككا بهه تبي 7ة ي  بحشككةا7ة ٍأؼككم مككك بح ككت   

  كٌ بحقذك  مكك تهمَكَك   َكل ٍ هك  بههةكًع  كٌ ه كثا بح كةًب تر ىٍقًل ل بةصةً   ٌ م أوًٍا صس َوَا 

%ي  78.7ة  ث سكت 7001   بههةؼت ممحا  كٌ عكً  7881%ي عً  71.4ة إحي 7891%ي عً  10.4ة

 مب بحو ً   ماهً بهذ   بح و ا بحةثَ ة مك باكا م كو  ٌ  بحت حابحأٌ بصهمصهً  باا بءبا إحي ٍ اع كحا 

 .بةمَا

 ا ثا بح ةًب  كٌ بحو كأوى ر ب بهلأتبئَكا  ه كت  اًحكا بههةكًع  بةر ىبحو أوًٍا بحأس َوَا  تمً 

 بػم  ٌ  مه بحا ثا  ع ي ؽو  متة بحتةب ا    َوً ٍهض بح ةًب  ٌ م أوى بهلأتبئَا  قت بزربر عتر   

%ي عككً  79.7ة إحككي%ي  بةصةسككت حأظككا 74صشككةا ة 7891 قككت مًهككت ه ككثأه  عككً    تركك  إحككيمككك عككً  

 ك ع بحأس كَ   إحكيٍسكور  تهوكً%ي    ثظ  مب بهةصةً  78.7ة إحي قت  ط ت  7001 ٌ عً   تمً  7881

 ترى ااي    مب لت ةه  77- 4   رًطا ح ةئا بحسو ٍا ة7819ي ح اا 779  ر بحق بة بح  ة إحزبمًَ اس ل 

ًع ه ثل مك    ر ب بهلأتبئَا  بةصةً  ه ثا مك    ػوك م أوى بهلأتبئَكا  رًطكا مكع بزرٍكًر بههة إحي

لًحا كثا  تمكً .7001ي متة كا عكً  77747ة إحي 7887ي متة ا عً  9001عتر بحوتبة  بهلأتبئَا مك ة

ً  %ي عك77.4ه كثأه  ة تطكث ت أكي  ترك ى إحكيبزربر عكتر   مكك  كاا  بٍؼكًك  ا بحشكهًرة بحوأو كذا ح و

   بب  كمه بحزٍكًرة صأاً كظ مكع 7891%ي عكً  4.8ة ت  7881%ي عً  8.4مًهت صشةا ة إب  لست 7001

 تطكثمبحوكتبة  بحوأو كذا بحأكٌ  إحكيبحذ ثكا  إقثكً عكك زٍكًرة   ؼك ك   بٍؼًك زًٍرة عتر بحوتبة  بحوأو ذا 

 َوً ٍهكض  تمًمتة ا.  7470عتر ً ة 7887مًهت  ٌ عً   إب  لست 7001ي متة ا عً  4708عتر ً ة

 َكل ل سكت  7881بح ًط َك ع ي شهًرة بح ًهوٍكا  بحوهاَكا مًهكت ه كثأه   كٌ زٍكًرة م كأو ة رًطكا عكً  

%ي  بب  مه 4.8 قت ل ست ه ثأه  ة 7001 ٌ عً   تمً  7891%ي عً  4مًهت ة تب%ي لست 1.1ه ثأه  ة

 799ة إحككي 7887عككً  متة ككاي  717بزربرا مككك ة إكبحزٍككًرة صأوًشككي مككع زٍككًرة عككتر بحوككتبة  بح ًهوٍككا 

7001متة اي عً  
ي8ة

. 

 َوككً ٍأس ككر ل و ككا بحشككهًربا بحككتل و   بحثةككًحوةٍو    قككت بةصةسككت ه ككثا بح ًطكك َك ع ككي  ككمه  تمككً 

    ككٌ عككً  7881%ي عككً  4.1ة تطككث ت قككت  7891%ي عككً  4.7مًهككت ه ككثأه  ة تببحشككهًربا   ثسككت 

بحأككٌ   7891بح ًمسككًا رًطكا لسككت عكً    كأم بحستٍككت مكك إحككي%ي   ككمب ٍسكور 9.4شكة ت ه كثأه  ة 7001

 77ة7887 ع وَا م َ ة اكتب    كأم بحوسً كت بحوهأ ةكا  قكت مكًب عكتر بحوسً كت  كٌ عكً  تق ً  صؼ  تطث ت

 .ي70ةي  ٌ بحس ب مسهتبك  717ة 7001 ٌ عً    تطث تي مسهتبك 
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

 

 .(7001انً 7891 ) ألػىاو(انتىسَغ انُسثٍ نهسكاٌ حسة انحانح انؼهًُح فٍ يحافظح واسط وانقطز ن 7خذول ) 

-7891)ٍنهسكاٌ نؼايَتائح انتؼذاد انؼاو ،نإلحصاء انًزكشٌ ،اندهاسوسارج انتخطُطخًهىرَح انؼزاق، -:انًصذر

 .(38 \75)يحافظح واسط،خذول ،7001وتقذَزاخ  (،78) ،خذول(7881

 (.7001و7881و7891 )انتىسَغ انُسثٍ نهسكاٌ حسة انحانح انؼهًُح فٍ انًحافظح وانقطز نألػىاو( 7)  شكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .( 7يٍ ػًم انثاحث تاالػتًاد ػهً خذول ) نًصذر :ا

      

 انىحذج اإلدارَح

 

7891 7881 7001 

 انقطز انًحافظح انقطز انًحافظح انقطز انًحافظح

 78.7 73.4 73.4 37.8 30.4 31.9 أيٍ

 73.8 74.9 74.6 75.1 79.7 71.6 دوٌ االتتذائُح

 78.7 71.6 79.5 74.7 74 70.4 اتتذائُح

 77.6 8 8.4 1.6 6.8 6.7 يتىسطح

 6.8 1.7 1.3 6.4 6 5.1 َىَح ويهُُحثا

 9.6 1.6 6.3 4.7 4.7 7.3 دتهىو وتكانىرَىص

 0.1 0.4 0.5 0.7 0.3 0.7 شهاداخ ػهُا

 700 700 700 700 700 700 انًدًىع
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زربرا ه ثا  و كا شكهًرة بحثةكًحوةٍو  بزربر عكتر بحوأقكتمَك ب تبتمً لًحا ثا ح و ا بحشهًربا بحس ًَ   ثست   

 إحيبحتمأوةبه هأَ ا ح  ًاا  ت بةصةست ه ثا  و ا بحشهًربا بحس ًَ  وبء بحوًا أَ   إكبحتةب ًا بحس ًَ   إحي

  مه بحةوبرة بحس وَا  

بةصةسكت  7891%ي عكً  0.1مًهكت ه كثأه  صشكةا ة تبه  َوً لست زًٍرة عتر بح ًمسًا بحس وَا   ثسكت 

 %ي  ٌ بحس ب .0.1ه ثأه  صو ا ة 7001 تطث ت  ٌ عً   7881%ي عً  0.7ة إحي

بحو كأوى بحأس َوكٌ  َهكً  تبي 7ة ي  بحشكةا7لًحا ثا حو ً  ا  ب ؾ   َ ه  مك ر   بح كت    ة تمً        

مكك  تم ك صشكةا  بةمَكاه كثا  تب إحكيٍأ ل صق ٍثً لاة  بص ًه بحو أوى بحأس َوٌ ح قذ    َل ٍشَ  بح كت   

%ي عككً  17.8ة إحككي بههةؼككت ق ككَ  حأظككا  7891%ي عككً  11.9ث ككل  ككةًب ماذقككا بحتةب ككا  لا ككثا ة

   ةغ   مب بهههةًع  ًب 7001%ي عً  71.4ة إحي   ب أو ا  ٌ  مب بهههةًع  أي  ط ت 7881

ٌ م ً  ا  ب كؾ  بك بةصةً  ه ثا  ةًب بح ٍ    إحي مه بحا ثا صسأث  ه ثا م صةسا   بح ثظ  ٌ كحا ٍسور 

%ي41.8  % 44.9  %41.1ل سكككت ة
ي77ة

مكككك م وكككو   كككةًب بحو ً  كككا   بةعكككوب    كككظ ص صَكككظ  

ٍأظ  لسًربا  صقًحَت صهأ   عك عًربا  صقًحَت  ةًب بح ؼ    َل  ل هل بحوس  ح عك بحو أوع بح ٍةٌ 

عكك بحأس كَ    ٍسكت  تةبحوك عكك عكز ح   ؼك ك   باهكًلبهاأوًعَا ع ي بح ت مكك صس كَ   بةع بحصسوا  مه 

 ٌ  ر  هك ت بمث  حسوا  ت وَا  هب بغ ظ بحوزبةعَك ٍسذوب بةمَابحز بج بحوثة  ب ت عوبما بةصةً  ه ثا 

 إحكيٍسكور  إهوكً 7891رًطا لسكت عكً   بةرَ ة بةعوب  ٌ  تهمََكبح قا عك صس َوه    بب بههةًع ه ثا 

لًحا كثا حوكك  ك  ر ب بهلأتبئَكا  كًب ه كثأه  مًهكت  تمًخهمبم. بةمَابحت حا حو و  تؽ قأهًبح و ا بحةثَ ة بحأٌ 

  بةعوب %ي   ظ ص صَظ 74.9  %77.1  %71.4 ٌ بههةًع م أو  ر   متة بحتةب ا   قت ل ست ة

  لَاوً  اًحا بةصةً   بػم بٍؼًك  هٌ صأ ل لاة  بص ًه ه ثأه   ٌ بحس ب    َل مًهت  ٌ بههةًع م أو  

 إحككي   بةصةسكت 7891%ي عكً  70.4ة ل سكت إك  تركك  إحكية بهلأتبئَككا مكك عكً   كٌ ه كثا بح ًطك َك شكهًر

    مب ٍأاً ظ مكع  7001%ي عً  71.4ة إحي   لقَت لهمب بهةصةً   أي  ط ت 7881%ي عً  74.7ة

 إحككي   بزربرا 7898متة ككاي بلأتبئَككا عككً   447مككًب عككتر ً ة تبزٍككًرة عككتر بحوككتبة  بهلأتبئَككا   ثسككت 

 .7001ً  متة اي ع 414ة

 إحكي 7891%ي عكً  4.7ة لًحا ثا ح  ًط َك ع ي بحشهًرة بحوأو ذا   قت بةصةسكت ه كثأه  مكك إمً 

  مكمحا بةصةسكت ه كثا بح ًطك َك ع كي بحشكهًرة 7001%ي عكً  8ة إحكي  ثك  بةصةسكت 7881%ي عً  1.4ة

   7881%ي عككً  4.4ة مًهككت صو ككا ه ككثا تبلسككت  7001%ي  عككً  1.7ة إحككيبح ًهوٍككا  بحوهاَككا حأظككا 

متة كا ثًهوٍكا ي عكً   98زًٍرة عتر بحوتبة  بح ًهوٍا  بحوهاَا مك ة إحيسور ٍ    مب 7891%ي عً  7.1ة

   بب  مب بهةصةً   ٌ ه ثا بح ًط َك ع ي بحشكهًربا بهلأتبئَكا ي77ة7001متة اي عً   741ة إحي 7898

 كمه بحشكهًربا  كٌ بحسك ب  مكك رك    بحوأو ذا  بح ًهوٍا  بحوهاَا ٍأ ل لاة  بهص ًه بحمً بصهمه  كًم ٌ 

 زًٍر ه ثا بح ًط َك ع ي  مه بحو أوًٍا بحس وَا.

 إحكي 7891%ي عكً  7.1عك  و كا بحشكهًربا بحكتل و   بحثةكًحوةٍو    قكت بزربرا ه كثأه  مكك ة تمً        

صواككل بحت حككا لشككةا عككً   إحككيٍسككور  إهوككً    ككمب 7001%ي عككً  1.4ة إحككي مككك ثكك   7881%ي عككً  4.7ة

 أم ث ل م ًَا مًهت مكع اًمسكا بحقًر كَا   كمه بحة َكًا  كٌ ةم َكا بحأ لَكاي  إحيحو ً  ا لشةا رًص  ب

 بهقأظككًري بحأككٌ ب ككأ تثت عككً   باربةةي ة م َككا 7881 - 7884بحأككٌ صكك  ب أأً هككً  ككٌ بحسككً  بحتةب ككٌ ة

بحثةككًحوةٍو   ي  بب  ككمه بحة َككًا مككًب حهككً ر ة  ككٌ زٍككًرة ه ككثا بح ًطكك َك ع ككي شككهًرة 7007 - 7007ة

ي بزربر عتر بحه ٍ َك لشةا مثَ    لقَت بح ًمسا ل  ل 71/7/7001 حةك لست ب أأًح اًمسا  ب ؾ  ٌ ة

  بةق كً شكهت  كمب بحسكً   و كا  ب كسا ه كأ تبل عكتر مكك بحة َكًا  إكي  7004-7007م ًَا  أي عكً  ة

 بحذظ  بحهات ا  بحقًهوبي  ص   أم ق    بُربشبحس وَا  بحو بمز بح تٍتة  بحوهوا   مك  مه بحة ًَا ةم َا 

ح أ لَا بح ًٍػَا
ي71ة

بحذ ثكا ح  ًمسكا  لًحأكًحٌ زٍكًرة  ه كثا بحهك ٍ َك  موكً  إقثكً بزربر  7001   ثست عً  

   قكت تعكتبر ًصو كسً مثَك ب  زٍكًرة  كٌ  بٍؼكًك عك بحوسً ت  قت شكهتا  تمًزبر مك  و ا شهًرة بحثةًحوةٍو .

8 
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    مه بحزًٍرة حهً ر ة مثَ   ٌ ي74ة7001مسهتي عً   77ة إحي 7891ي عً  بزربر عتر ً مك ةث ل مسً ت

 بحوأقتمَك  بحه ٍ َك  مً ٍاأي عاهً مك زًٍرة  ٌ ه ثا  و ا شهًرة بحتل و . تعتبرزًٍرة 

 ٌ م ً  كا بحقًر كَا   كأم بح ًمسكا لسكت  7884 ب ؾ عً   احقت ص صظ ع ي  أم بحة ًَا بحأًلسا ح ًمس      

ع ككي  كٌ م ً  كا  ب كؾ   كأم تلكوبش بحتةب ككًا بحس َكً  كٌ بح ًمسكا موكً زبر ه كثا بح ًطك َك  7001عكً  

 7001عكً   بٍؼكًك    مكك ثك  بةصةسكت 7881%ي عكً  0.7ة إحي 7891% ي عً  0.7بحس ًَ مك ة بحشهًربا

 %ي.0.4ة إحيحأظا 

 كوح صكزربر  كٌ  تههكً إهبقا ه ثا مًهت مك هظَظ  و كا بحشكهًربا بحس َكً   تبمك ر   مً صقت  ٍأثَك      

 زًٍرة عتر بحذ ثكا بحس وَا  ٌ بح ًمسا   بةق ً بح اوبا بحقًرما لشةا اَت  رًطا لست زًٍرة عتر بحة ًَا 

  كأم  هك ت بحةوبرة بحس وَكا ح  ًمسكا  إحيبحمً  وح ٍ ً    ٌ زًٍرة بح ًاا  حَا بةبحوقثوحَك  ٌ بحتةب ًا 

عككتر بحذ ثككا بحوقثككوحَك  ككٌ اًمسككا  ب ككؾ حو   ككا  تطككثم   قككت هَككًك ثًرةب ككًا ع َككً ح وًا ككأَ   بحككتمأوةبه 

ؽًحككظي ح سككً  بحتةب ككٌ  4488ة ؽًحككظي لَاوككً مككًب عككتر بحذ ثككا بحوواككورٍك  سكك ك  7174بحثةككًحوةٍو  ة

ي7009 -7001ة
ي77ة 

  

   (*)انتثاٍَ انًكاٍَ نهًستىي انتؼهًٍُ -:ثاَُاا 

  موكً ٍأثكًٍك بحو كأوى بحأس َوكٌ مكك   كتة ةرك ىهَا صأثًٍك بحهظًئض بحأس َوَا مك م ووعا  ةً         

   ٍأؼكم مكك باربةٍكا ٌ ماذقا بحتةب ا   ظ بحأثًٍك بهاأوًعٌ  بح قكً ٌ حهكمه بحو كتبا  ةر ى إربةٍا

 -:ٍ صٌي مً 4  1ي  بحهًةؽأَك ة7ر   بح ت   ة

%ي 71  %71.7ة  لا ككثاي 7881 – 7891 ةم مككز قؼككًء بحةككوا  كك ا بقككا ه ككثا ح مَككَك حسككًمٌ -7

ه ككثا ح ككةًب بح ؼكك   تع ككيم مككز قؼككًء بحةككوا ٍؼكك   تب إحككيع ككي بحأككوبحٌ   بب بح ككثظ  ككٌ كحككا ٍسككور 

عكك  عكٌ بح كةًب  بحأكزبمه  لقكًهوب م كو   ؼك ك  ي 7881 % عكً 94.4  7891% عً  94.1ة  بحثًحسا

  % 70.4ة  ككٌ هككً َأٌ ة ب ككؾ  بحوو قَككاي  لا ككثا 7891عككً   بةمَككاه ككظ  تع ككي  لَاوككً ص هكك  بةمَككا

ه ككثا ح مَككا  ككٌ هككً َأٌ ةبحوو قَككا  تع ككي قككت رهكك ا  7881 ككٌ عككً   تمككً%ي    ككظ بحأ صَككظ  70.1

 مك ه ثا بحو ً  ا  بحثًحسا تع ي%ي ع ي بحأوبحٌ    ٌ لمحا صةوب 48.7  % 48.7ة ي  لا ثا بة  بة

 إب إحي ٌ ٍسور  ٌ  مه بحاوب بةمَاثا ه    بب  ثظ بةصةً  بةعوب %ي    ظ ص صَظ 17.8  % 11.9ة

، ٍةؼ وب بحسوكا  كٌ بحزةبعكا ع كي بحأس كَ  ل هه ٍأوَز ب  إكبحاوب ٌ ٍ ةاوب  ٌ بح ٍ     مه ةًب بغ ظ 

  ؼك ك بهقأظًرٍا بحأٌ م  لهً بحقذ  لشكةا عكً   ماذقكا بحتةب كا لشكةا ركًص   بح   حا ررًطا  ٌ 

 ككٌ  ككمه  بةمَككابةصةككً  ه ككثا  إحككي ترى  ككمب لككت ةه  بةعكك بحمككك بحتةب ككا ل ككثظ لسككغ  باهككًلعككك ماككع 

 بحاوب ٌ.

 ٌ ةم مز قؼًء لتةه  7891ه ثا عً   تع يلًحا ثا  حوك ػوك م أوى ر ب بهلأتبئَا  قت    ت  تمً -7

بحا كظ  تع كي قكت  ك  ت  7881 كٌ عكً   تمكً%ي ع ي بحأوبحٌ  17.8  %78.7 هً َا اظًبي  لا ثا ة

%ي ع ككي 19.1 % 17.1ل شككة ت مككً ه ككثأل ة ككٌ مككا مككك ةم مككز قؼككًء بحاسوًهَككا  هً َككا  ب ككؾي  َكك

%ي ع ككي 77.7  % 70.7بقككا بحا ككظ  قككت  كك  ت  ككٌ هككً َأٌ ةبحوو قَككا   ب ككؾي  لا ككثا ة تمككًبحأككوبحٌ  

 قككت اككًءا مككا مككك هككً َأٌ ةاظككًب  بحوو قَككاي  لا ككثا  7881 ككٌ عككً   تمككً  7891بحأككوبحٌ   ككٌ عككً  

 %ي ع ي بحأوبحٌ.70.7  %70.7ة

 ٌ ما مك ةم مز قؼًء لتةه  بحةكوا  7891ط َك ع ي شهًرة بهلأتبئَا عً  بحا ظ ح  ً تع يص ه   -1

بحأككزب   إحككي%ي    ككظ بحأ صَككظ    ككمب ٍسككور 70.8  %70.1  %71.4 بحاً َككا  بحزلَتٍككاي  لا ككثا ة

موككً زبر مككك ه ككثا بح ًطكك َك ع ككي بحشككهًرة  باحزبمككٌلقككًهوب بحأسككتٍا   باربةٍككابح ككةًب  ككٌ  ككمه بحو ككتبا 

لقًئهككً  ككٌ طكككتبةة  إحكككي ترى%ي ع كككي بحأككوبحٌ  موككً 74.9  %77.1  %10.1ة إحككيأظككا بهلأتبئَككا ح

بحا ظ ح  ًط َك ع كي بحشكهًرة بهلأتبئَكا   كحكا هههةكًع ه كثا  تع يمك  َل ص  َا  باربةٍابحو تبا 
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

شكَس موبط ا بحأس كَ . لَاوكً ص هك  بقكا بحا كظ  كٌ هكً َأٌ ة ل  وَا َهً  زًٍرة بحوعٌ حتى  ةًههً  بةمََك

  ٌ عً   إمً%ي  لًحأأًلع  74.8 % 71.9ة 7891 ل ست عً  إك ست   ب ؾي  ح سًمَك  

 

 

 انتىسَغ انُسثٍ نهحانح انؼهًُح فٍ يحافظح واسط حسة انىحذاخ االدارَح ل (3خارطح )7ةات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ي7بحوظتة: مك عوا بحثً ل لًهعأوًر ع ي ات  ة

 

 

 

 

 (3خريطة رقم )
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

 (4خارطح )

 .7881نهحانح انؼهًُح فٍ يحافظح واسط حسة انىحذاخ االدارَح نؼاو  انتىسَغ انُسثٍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%ي ع ي بحأوبحٌ  ل ثظ عت  بهحأزب  لقًهوب بحأس َ  باحزبمٌ مك 78.1  %79.4 قت شة ت ه ثا ة 7881

 قثا  ةًههً  رًطا  ةًب بح ٍ    عت  به أوً  لًحو أوًٍا بحأس َوَا.
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

مز تقؼَا بحةوا  بحاسوًهَا  بح ٌ  هً َكا بًم ٌ بحشهًرة بحوأو ذا  قت اًء ما مك ةم   َوً ٍهض   -4

 تمً%ي ع ي بحأوبحٌ  4  %7.1  %7.7  %1ل ست ة 7891بحا ظ  ح سًمَك    ٌ عً    ع يبحزلَتٍاي ل

%ي ع ككي بحأككوبحٌ   بب 1.7  %1  %1.7  %70.4ة إحككي قككت بةصةسككت ه ككثأهً حأظككا  7881 ككٌ عككً  

تههكً صو كا ت ك  بحو كتبا باربةٍكا  كٌ  إحيبحا ظ  ح سًمَك بحومموةٍك إهوً ٍسور   ع يبحو تبا لل  ز  مه 

بحو ً  ا  َل صؼ  م بمز متب مهوا اتب  ممحا ح  أوً  بحةثَ  بحمً تلتبه  ةًب  كمه بحو كتبا باربةٍكا 

 بحوو قَكاي  ةكٌ عكً   بقا بحا ظ  قت مًهت مك هظَظ ةم مز قؼًء لتةهي  هً َأٌ ة شَس  كست تمً ح أس َ  

 قكت  ك  ت بقكا بحا كظ  كٌ  7881 كٌ عكً   تمكً%ي ع ي بحأوبحٌ  1.7  %1  %1اًءا لا ظ ة 7891

%ي ع ككي بحأكوبحٌ    كمه بحو ككتبا 1.4  %4  %4.7ة هكوب ٌ ةبة ك بة  شكَس  ككست  بحوو قَكاي  لا كثا

 َل بح ظو  ع كي شكهًربا كبا هشًؽ زةبعٌ ه ٍشأ ؽ   تههًصشأه  لزًٍرة ه ثا  ةًب بةةًٍح  باربةٍا

 ع وَا مسَاا.

بحا ككظ  اككتا  ككٌ ةم مككز قؼككًء بحةككواي  تع ككي  َوككً ٍأس ككر ل و ككا بحشككهًربا بح ًهوٍككا  بحوهاَككا  ككًب  -7

 كحكا ل كثظ بةصةكً  ه كثا  كةًب بح ؼك   7881%ي عكً  8.7  ة 7891%ي عكً  1.7 ح سًمَك  لا ثا ة

متة كا  74بح ؼك ٍا  صواكت  كٌ قؼكًء بحةكوا ة عك ص مكز بحوكتبة   كٌ بحواكًؽر  ؼ ك   خهةًك موً كم هً 

مكتةب ي  ككٌ بحواكًؽر بح ٍةَككا  ح سكً  بحتةب ككٌ  9متة ككاي  كٌ بحواككًؽر بح ؼك ٍا   ة 79ثًهوٍكاي  ماهكً ة

7898-7880
ي74ة

 كٌ عكً   %ي 7.4بحا كظ  ث سكت ة تع كيمك  َكل  7891   ص َل هً َا ةاظًب ي عً  

 %ي.1ٍ َل م مز قؼًء لتةه  لا ثا ة 7881

لَاوً ص ه  بقا بحا ظ ح  ًط َك ع ي بحشهًرة بح ًهوٍا  بحوهاَا  كٌ هكً َأٌ ةبحوو قَكا  شكَس  كستي          

 تمكً%ي   كظ ص صَكظ بةعكوب   7.9  %7.7   ةٌ هً َا بحوو قَا مًهت بحا ثا ة7881 – 7891 حسًمٌ 

 %ي ع ي بحأوبحٌ. 7.7  %7عك هً َا شَس  ست  ث ست بحا ثا ة

تل و   بحثةككًحوةٍو   حسككًمٌ بحككه ككثا ح  ًطكك َك ع ككي شككهًربا  تع ككيبحةككوا حقككت  كك ا م مككز قؼككًء  -4

بةصةكً   كمه بحا كظ اس هكً تم ك  مكك  إب%ي ع ي بحأوبحٌ  4.7  %1.7إك ل ست بحا ظ ة 7881 – 7891

%ي عً  4.7  ة 7891%ي عً  7ه ثا بحو ً  ا ح  ًط َك ع ي شهًربا بحتل و   بحثةًحوةٍو   بحثًحسا ة

 7880- 7898زًٍرة عتر بحوسً ت  ٌ م مز قؼكًء بحةكوا مكك مسهكتٍك  قكؾ عكً   إحي     مب ٍسور7881

7001- 7004مسً تي عً   70ة إحي
ي71ة

  ٍ ب ر كحا  أم ث ثا م َكًا مكع اًمسكا بحقًر كَا   كأم بح ًمسكا 

 .7001 ٌ م مز قؼًء بحةوا لست عً  

%ي  كحكا ل كثظ 0.7 َكل ل سكت ة  7891بقا بحا ظ  أوات  كٌ م مكز قؼكًء لكتةه  كٌ عكً   تمً          

بهته  بح  ش بحس بقَا باٍ بهَا   بب موقسل بحق ٍظ مك بح ت ر  لسته عك بحو بمز بحأس َوَا بحوهوا  ق أهً 

  قت مًهت بقا ه ثا مك هظَظ هً َا بة  بة بحأٌ  ل سكت7881 ٌ عً   تمًبهستبمهً  ٌ م مز بحقؼًء   ت 

 %ي.0.1ة

 كك ا م مككز قؼككًء  إكه ككثأه  ق َ ككا اككتب قًَ ككً لًحشككهًربا بةركك ى  تب و ككا بحشككهًربا بحس َككً  تمككً

%ي    ككظ ص صَككظ بةعككوب    كحككا حزٍككًر ه ككثا 0.1  %0.7ة  ه ككثا  ح سككًمَك  َككل ل سككت تع ككيةككوا بح

بح ةًب بح ؼ  مك اها  زٍكًرة بحكوعٌ بح قكً ٌ ل  وَكا بحأس كَ  حكتى بح كةًب مكك اهكا ترك ى  صك صٌ هً َكا 

ق لهكً مكك بحسًطكوا  إحكي%ي  قت ٍسكور بح كثظ  ةبء كحكا 0.7 بحثًحسا ة 7891حسً  بحسزٍزٍا لاة  بحا ثا 

 َك صٌ م مكز  7881 كٌ عكً   تمًبة  َا   ت لستبر   َل صأ مز  اًحا بح ًمسًا  بحة ًَا  وبء بح ةومَا 

%ي   كحككا هةصةككً  ه ككثا بح ككةًب بح ؼكك   َككل 0.1لككاة  بحا ككثا حهككمب بحسككً   بحثًحسككا ة بٍؼككًك قؼككًء بح ككٌ 

 %ي .78.7 بحثًحسا ة
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

 

 -: وانُشاط االقتصادٌ فٍ يحافظح واسط انتؼهًٍُانؼالقح تٍُ انتحصُم : ثانثاا 

لًحسا  ٌ ص  َا  ل  وَابحأس َ   بحاشًؽ بهقأظًرً مك بح وبهظ بحوهوا بحأٌ ص  ي  لَكصست بحس قا  

 با كك بر إعككتبربء  َوككً ٍهككض بحقككوى بحسًم ككا مأسككترة   ككو ت ككهً بحأس ككَ   ككٌ  باصكك ثَ ثككت  صبحقكوى بحسًم ككا   

 كاوبا بحتةب كا  بحأس كَ  مكك  تؽًحكا َوً ص تثل  ت  صتةٍثه    ر ب أًَاًا بحقذًعًا بهقأظًرٍا بحوهأ ةا 

بحسوا إحي ٌ  ك بحترو   ص رَ 
ي79ة

  . 

:ٍث ز مك ر   عتة عوبما   ٌ تبح قوى بحسًم ا ٍوةك  ٌرةب ا بحأ مَظ بحأس َو إب
ي78ة 

  

وحككواٌ بحس وككٌ بحككمً شككهته بحسككًح    رًطككا  ككٌ بحزةبعككا  بحظككاًعا  بةصثككًؽ كحككا بحأذككوة بحأةا -7

 مك ر   بحة   بحاو . لًاهأًاَا

 صذثَر بحس   ع ي بحظاًعا  ب أهتب  بُها بحوسقتة موً ٍأذ ظ م أوى ع وٌ مأقت . -7

ظًطككًا بةصثككًؽ بحأ مَككظ بحوهاككٌ لككًحأس َ  لشككةا  ثَككر موككً ٍ ككأتعٌ  اككور عككتر مككًح مككك بهرأ -1

 بحس وَا.

َا قوة باأوًعَا  بقأظًرٍا ل ت كبصهً   ٌ بحأٌ صوَكز بحشكسوش لسؼكهً وبحوس  ا بحس  تطث تحمحا     

 بحأةاوحككواٌ مككك اهككا  لككَك  ً اًحككا ع قككا  ثَقككا لككَك بحس كك  بحا كك  تطككث ت   قككت بةركك عككك بحككثسغ 

ساظ  بحثش ً بحةةكوء  بحوكتةش  بحوو  ًا بحأ لوٍا صوت بحس   لًح إب  تر ىبحوو  ًا بحأ لوٍا مك اها 

بحأس َوَا   مساي كحا بهل  اًحا بةصثًؽ مثَك  لكَك بحأقكت      ًئ لبحوهأث ٍا   ص أوت مال مسذًَصل بحا  ٍا 

بحس وٌ  بحأةاوحواٌ بحوسًط   بحا ً  بحأ لوً
ي70ة

 بحسة  ط َم.    ثأذوةه ٍأذوة بقأظًر بحت   

%ي لست عً   ب ت مك بحتةب كا 10حسًما ص صةع لا ثا ةب إهأًاَا تب إحيٍشَ  بحهث بء  بحوهأظوب  

%ي لست بحتةب ا بح ًمسَا40بحتةب ا بح ًهوٍا   ة إههًء%ي لست 17بهلأتبئَا  لا ثا ة
ي77ة

. 

ح سًم َك  ٌ قذً  بحزةبعا  بحظكَت  بحسًلكًا  بةمَاي بةصةً  ه ثا 7ة ي  بحشةا1ٍأؼم مك ر   ات   ة

 كٌ قذكً   بةمَكَكه كثا  بٍؼكًك    ص صةكع مسكَكٍأذ كظ م كأوى صس َوكٌ  %ي  هب  مب بحقذكً  ه17.8ة إحي

مككك بحسكًم َك  ككٌ قذككً   بةمَكاصكاهةغ ه ككثا   ككَك %ي   ك71.7ٌبحهكتمًا بحسًمككا  بهاأوًعَكا  لا ككثا ة

%ي  قذكً  بحأووٍكا  بحأككًمَك 74.7%ي    كٌ قذكً  بحأسكتٍك ة74ل سكت ة إكبحأ كًةة  بحوذكًع   بحةاكًر   

%ي   ٌ قذً  بحةه لًء  بحسًز  بحوًء 74.4%ي   ٌ قذً  بحاقا  بحووبط ا ة74.7 بحسقًةبا  ث ست ة

 %ي.74.1 ث ست ة

%ي  هب  كمب 78لًحا ثا حوك    ةر ب بهلأتبئَاي  أ صةع ه كثأه   كٌ قذكً  باهشكًءبا  لا كثا ة تمً        

%ي  77.1ًا لا كثا ةبحزةبعكا  بحظكَت  بحسًلكه ٍأذ ظ رثك با ع وَكا  ب كسا    كٌ قذكً   بٍؼًك بحقذً  

 كٌ  تمً%ي 70.9%ي   ٌ قذً  بحأ ًةة  بحوذًع   بحةاًر  لا ثا ة71.9  ٌ قذً  بحاقا  بحووبط ا ة

 %ي.70.4قذً  بحهتمًا بحسًما  بهاأوًعَا ة

  َوككً ٍهككض مككك ٍقسككوب ػككوك م ككأوى بهلأتبئَككا   أ صةككع ه ككثأه   ككٌ قذككً  باهشككًءبا  لا ككثا   

 %ي.17.4حووبط ا ة%ي   ٌ قذً  بحاقا  ب11.7ة

مً لًحا كثا ح و كا شكهًرة بحوأو كذا  كًب ه كثأه  ص صةكع  كٌ قذكً  بحاقكا  بحووبطك ا  قذكً  بحأ كًةة 

%ي ع كي بحأكوبحٌ    َوكً 77.7  %77.1  %77.4 بحوذًع   بحةاًر   قذكً  بحظكاًعا  لا كظ ل سكت ة
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

 لكككًء  بحسكككًز  بحوكككًء  لا كككثا ٍأس ككر ل و كككا بحشكككهًرة ةبح ًهوٍكككا  بحوهاَككاي  ص صةكككع ه كككثأه   كككٌ قذككً  بحةه

ه ثا عًحَكا مكك  إحي ًاا  مه بحقذًعًا  إحي%ي    مب ٍسور 78.7%ي   قذً  بحظاًعا  لا ثا ة71.8ة

 .بحةوبرة بحوأو ذا  ه شهًرة بح ًهوٍا  بحوهاَا

 بحأوزٍع بحا ثٌ ح  ةًب   ظ موًة ا بحاشًؽ بهقأظًرً  بحو أوى بحأس َ   ٌ م ً  ا  ب ؾ عً  

 

 ي7شةا ة

 عً         بحو أوى بحأس َوٌ  ٌ م ً  ا  ب ؾ  بحأوزٍع بحا ثٌ ح  ةًب   ظ موًة ا بحاشًؽ بهقأظًرً

 

 انُشاط االقتصادٌ

 انحانح انؼهًُح

دوٌ  أيٍ 

 االتتذائُح

ثاَىَةةةةةةةةةةةح  يتىسطح اتتذائُح

 ويهُُح

دتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةىو 

 نىرَىصوتكا

شةةهاداخ 

 ػهُا

 يدًىع

 700 0.7 1.8 7.1 7.7 74 77.1 17.8 انشراػح انصُذ وانغاتاخ -7

 700 7.1 77 77.4 77 77.4 77.9 74.7 انتؼذٍَ  -7

 700 0.1 1.1 78.7 77.7 79.1 71.7 78.4 انصُاػح -3

 700 0.1 77.7 71.8 70.7 79.8 74.8 74.1 انكهزتاء وانغاس وانًاء -4

 700 0.1 1.4 4.7 9.7 11.7 78 79.8 ءاخاإلَشا -5

انتدةةةةةةةةةارج وانًطةةةةةةةةةاػى  -6

 وانفُادق
74 70.9 78.8 77.1 74.7 9.7 0.4 700 

انُقةةةةةةةةم وانًىاصةةةةةةةةالخ  -1

 وانخشٌ
74.4 71.9 17.4 77.4 77.8 7.1 0.7 700 

انتًىَةةةةةةةةةةم وانتةةةةةةةةةةايٍُ  -9

وانؼقةةةةةةةةةةاراخ وانخةةةةةةةةةةذياخ 

 انتدارَح

74.7 71.9 74.1 8 77.1 74.7 7 700 

ذياخ انؼايةةةةةةةةةةةةح انخةةةةةةةةةةةة -8

 واالختًاػُح
71.7 70.4 77.7 77.7 71.7 9.4 0.4 700 

 700 0.7 4.4 7.1 4.7 17.7 71.4 77.7 انؼاطهىٌ -70
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 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط
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ما مك قذً  بحأووٍك  بحأكًمَك  ٌ  ٌ بحشهًربا ةبحتل و   بحثةًحوةٍو ي  ًب ه ثأه  ص صةع ملًحا ثا ح ً تمً

 ككمه بحشككهًربا   ةطكك ًش كحككا ح ًاككا  ككمب بحقذككً  %ي  74.7 بحسقككًةبا  بحهككتمًا بحأ ًةٍككا  لا ككثا ة

عكك بقكا ه كثا ح و كا  كمه بحشكهًرة  ةًهكت مكك  تمكً%ي 77ممحا ص صةع ه كثأه   كٌ قذكً  بحأسكتٍك  لا كثا ة

%ي  ع ي بحأوبحٌ  ع ي بحسة  1.8  %1.4 بحزةبعا  بحظَت  بحسًلًا  لا ثا ة باهشًءباهظَظ قذً  

  مك    ر ب بهلأتبئَا. بةمََكمك 



 61 مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلنسانية
 3122 -أيلول  –العدد الثالث 

 

 انتحهُم اندغزافٍ نتثاٍَ انتزكُة انتؼهًٍُ نسكاٌ يحافظح واسط

 . قُصز ػثذ هللا أحًذانثاحث   أ.و.د.حسٍُ ػهٍ ػثذ انزاوٌ                   

بحا كظ  كٌ قذكً  بحأسكتٍك  قذكً  بحأووٍكا  تع كيممحا بح ً  لًحا ثا ح و ا بحشهًربا بحس ًَ  أ ه   

%ي ع كي 7  %7.1 لا كثا ة بةرك ىلثقَكا بحقذًعكًا   مقًةهأً بحأًمَك  بحسقًةبا  بحهتمًا  بحأ ًةٍا 

 بحأوبحٌ   كحا هب  مه بحقذًعًا ص أًج حوو  ا  م أوًٍا ع وَا عًحَا.

  كٌ%ي  17.7بحا ظ  بحثًحسا ة تع يً ٍهض بحسًؽ َك   َ   وب ػوك م أوى بهلأتبئَا  َو تمً  

 لا ككثا  تهمَككَك%ي  ثكك  71.4 ٍةأثككوب ةر ب بهلأتبئَككاي  لا ككثا ة ٍقكك ن ب كك   كلسككت ً مكك ٍكك صٌ ككَك 

 كمه بحو كأوًٍا بحس وَكا ح  ظكو  ع كي عوكا   كٌ  كَك   تمكً%ي   كحا ل ثظ ق ا بحة ص بحوأً ا 77.7ة

بحكمٍك ٍ صةكع م كأوب   بحس وكٌ   ٍوةكك م   كا كحكا مكك  حأل ك برح  ظو  ع ي عوكا   عت بحو ً  ٍةوب 

  صكتةٍ ٌ ههةكًعلً   َكل صةكوب ه كثأه  حأل ك برر   بههةًع ه ثا بحسًؽ َك مع بةصةً  بحوو ا بحس وٌ 

%ي 7.1  %4.7ةبحوأو كذا  بح ًهوٍكا  بحوهاَكاي ل سكت ه كثا بحسكًؽ َك ة بحشكهًرةا ثا ح  ًط َك ع كي ثًح 

%ي   بقكا 4.4عات بح ًط َك ع ي شهًرة بحتل و   بحثةكًحوةٍو   لا كثا ة ترهًهع ي بحأوبحٌ   صث غ بحا ظ 

%ي ل كثظ ق كا بح ًطك َك ع كي 0.7بحا ظ    ت حوك    ػوك بح ًط َك ع ي بحشهًربا بحس ًَ   لا ثا ة

 .بةر ىحشهًربا لًم ا  مه بحشهًربا  ٌ  مه بحو ً  ا قًَ ً 

 .فٍ يحافظح واسط وانًهُحانؼالقح تٍُ انتحصُم انتؼهًٍُ : راتؼاا 

بحو كأوى بحأس َوككٌ ح ةك ر ع كي هككو  بحوهاكا بحأككٌ  صكك ثَ ي مكتى 1ي  بحشكةا ة4ٍأثكَك مكك بح ككت   ة      

مكو  ا  إحكيػوك مهاا بحزةبعا  بحسًلًا  بحظَت بحأٌ ه ص أًج  بةمََكٍوًة هً    ٍ ه  بةصةً  ه ثا 

 %ي.19 لا ثا ة هتمًا%ي  ممحا ه ثا بحسًم َك  ٌ بح40.4ءا لا ثا ةع وَا مهوا  َل اً

 ٌ مهاا بحزةبعا  بحسًلًا  بحظَت  بٍؼًك ه ثأه  ص صةع  تبلًحا ثا حوك    ر ب بهلأتبئَا  َأثَك  تمً    

 كمه بحوهاكا ه ص أكًج  تب%ي    كمب ٍساكٌ 71.4 لا كثا ة باهأكًج  ٌ مهاا بحسًم َك  كٌ   %ي79 لا ثا ة

 .ٌم أوى صس َوٌ عًح إحي

ه ثا ح سكًم َك مًهكت مكك هظكَظ مهاكا بحوورةكوب  تع ي  َوً ٍهض  و ا بحشهًرة بحوأو ذا   ًب      

 %ي.77.1%ي   لست ً مهاا بحسًم وب  ٌ بحثَع  لا ثا ة77.1 بحةأثا  مك ٍ صثؾ له  لا ثا ة

مهاا بحأش ٍسَوب  بح ن كًء  لهً اه ثا اًء تع ي  َوً ٍأس ر ل و ا بحشهًرة ةبح ًهوٍا  بحوهاَاي  ًب   

%ي  77.7%ي  ثكك  ص َهككً مهاككا بهرأظًطككَوب  بحةاَككوب  لا ككثا ة14.7 بحوككتةبء  لا ككثا ة  باربةٍككوب

بحةكوبرة بحوهاَكا  إحكي ًاا بحوهك بحوهوكا  صثتت ٍوةك مك ر   كحا م   ا بهل مك  مب بحو أوى بحأس َوٌ 

 بحشهًربا.  تط ًش بحةاَا 

بحا ككظ مًهككت حوهاككا بهرأظًطككَوب  تع ككيحشككهًرة ةبحككتل و   بحثةككًحوةٍو ي   ككًب عككك  ككًم ٌ ب تمككً   

 بحوكتةبء    باربةٍكوب%ي  ممحا مهاا بحأش ٍسَوب  بح ن كًء 44.7ل ست ة إك بحةاَوب  لا ثا عًحَا اتب 

 مه بحوهك ربئوً صأذ ظ مهًةبا عًحَا   صأذ ظ رث ة ه  تب إحي%ي    مب ٍسور 18.1 َل مًهت ه ثأه  ة

  بحوهات َك  غَ   .  بةؽثًءحوك  ظا ع ي مو ا صس َوٌ عًحٌ   ماه  بحوس وَك  بحوتة َك  إهصأو   

تمً لًحا ثا ح كًم ٌ بحشكهًربا بحس َكً  كًب مهاكا بحأشك ٍسَوب  بح ن كًء  باربةٍكوب  بحوكتةبء اكًءا    

 %ي 7.1 لا ككثا ة %ي   مككمحا بهرأظًطككَوب  بحةاوٍككوب  مككك ٍكك صثؾ لهكك 4.1بحا ككظ  بحثًحسككا ة  ع يلكك

  كحا ح ًاا  مه بحوهك إحي موبرة مهوا  كبا م أوًٍا ع وَا مأقتما.

 ي4ات    ة

 .7881صوزٍع  بح ةًب بحا ثٌ   ظ بحوهاا  بح ًحا بحس وَا  ٌ م ً  ا  ب ؾ عً  
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 انًهُح

 انحانح انؼهًُح

دوٌ  أيٍ

 االتتذائُح

ثاَىَح  يتىسطح اتتذائُح

 ويهُُح

دتهىو 

 وتكانىرَىص

داخ شها

 ػهُا

 يدًىع

االختصاصُىٌ  -7

 وانفُُىٌ ويٍ َزتثط تهى

7.7 7.6 7.4 3.7 77.5 66.5 7.1 700 

تشزَؼُىٌ ورؤساء ان-7

 وانًذراء واإلدارَىٌ

7.8 3.8 6.6 1 36.7 38.1 4.1 700 

انًىظفىٌ وانتُفُذَىٌ  -3

 وانكتثح ويٍ َزتثط تهى

1.7 78 40.7 75.3 70.3 1.9 0.3 700 

 700 0.3 5.3 75.7 77.1 78 77.7 75.4 ٍ انثُغانؼايهىٌ ف -4

 700 0.7 3.6 9.7 5.9 73.4 77 39 انؼايهىٌ فٍ انخذياخ -5

انؼايهىٌ فٍ انشراػح  -6

انغاتاخ وتزتُح انحُىاَاخ 

 وانقُص وانصُذ

40.6 79 77.1 3.9 3.8 7.8 0.7 700 

انؼايهىٌ فٍ  -1/9/8

 ويٍ َزتثط تهى اإلَتاج

75.7 73.4 37.7 77.4 77.6 5.7 0.7 700 

هأًئي بحأستبر بحسً  ح  كةًب ح كاا  .بح هًز بحو مزً حإل ظًء  .بحوظتة : اوهوةٍا بحس ب    َئا بحأهذَؾ 

 ي . 18ات   ة  .م ً  ا  ب ؾ .7881

 

 

 ي1شةا ة

 7881  ٌ م ً  ا  ب ؾ حسً  بحأوزٍع بحا ثٌ ح  ةًب   ظ بحوهاا  بح ًحا بحس وَا
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 -ٌ:مك ر   مً صقت  ٍأؼم مً ٍ 
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ي بحأٌ صو ا بهرأظًطَوب  بحةاَوب  مهاا بحأش ٍسَوب  بح ن ًء ص أكًج إحكي م كأوًٍا 7-7تب مهاا ة-7

ع وَا عًحَا   صثتت ه ثا بحسًم وب  َهً لًهةصةً  بلأتبء مك  ًم ٌ بحشهًرة بح ًهوٍا  بحوهاَا  وً  و   ه ك ب 

 .ح ًاا  مه بحوهك إحي موبرة  تشهًص ك ً مةًءة عًحَا  مأس وَك

ي بحأٌ صو كا بحوورةكوب  بحةأثكا  بحأكٌ صأوَكز لًةصةكً  بحسكًم َك  َكل موكك  ك  ػكوك م كأوى 1مهاا ة إب-7

 كمه  ٍك ء مأذ ثًا  كمه بحو كأوًٍا بحأس َوَكا بحوأو كذا  موكً  إحي    مب ٍسور   م  بهلأتبئَا  بحوأو ذا 

 بحوهاا.

حو أوًٍا  بحأس َوَا بحوأتهَا تً بقا مك ب تط ًشصؼ    شههًي 8  9  1  4  7  4لًقٌ بحوهك   ٌ ة تمً-1

صأذ ظ م أوى ع وٌ مأقت     ظ ؽثَسكا بحوهاكا بحأكٌ ٍقكو  لهكً بح كةًب   ه ةههًشهًرة بحوأو ذا   كحا 

 ماه  ر ب م أوى بهلأتبئَا.  بةمََك َ ه  بةصةً  ه ثا بحسًم َك  ٌ  مه بحوهك ػوك م أوى بهلأتبئَا  

 -:االستُتاخاخ

%ي ثك  11.9بك ل سكت ة 7891 ٌ ماذقا بحتةب ا قت صستا ث ل  ةًب بحو ً  ا  ٌ عً   مَابةه ثا  تب-7

 إؽك   إحكيٍسكور  تهوً    مب بهههةًع 7001%ي عً  71.4ة إحي أي  ط ت  تر ىبههةؼت  اا لست 

 كٌ بحوو  كًا بحأ لوٍكا  بحس وَكا  تهشكًءعكك بحأو كع  كٌ   ؼك ك بحأس كَ    إحزبمَكا قًهوب  بةمَا و ا م و 

 بحو ً  ا   ه  َوً  ٌ بحواًؽر بح ٍةَا.

صثكًٍك  كٌ عكتر بحوكتبة   إ كتبل كٌ  باربةٍكابحسوبما بحثش ٍا  ه  َوً بهقأظكًرٍا  بحو صثكا  تث احقت -7

 .باربةٍاصثًٍك بحو أوًٍا بحأس َوَا  َوً لَك بحو تبا  إحي ترى عتر بحذ ثا موً 

ص صةكع ه ككثا  إكموًة كا بحاشككًؽ بهقأظكًرً  هكو  بحوهاككا بحأس َوككٌ حكل ر ة مثَك   ككٌ  بحو كأوى تبصثكَك -1

 بة وَكابحشهًربا  كٌ بحوهكك كبا   تط ًش ٌ هشًؽ  مهاا بحزةبعا  لَاوً ص صةع ه ثا بحوأس وَك  تهمََك

بحأ ًةٍككا حوككً صأذ ثككل  ككمه بحوهككك مككك مككوبرة مأس وككا  بةهشككذابحةثَكك ة م ككا بح ن ككًء  مككتةبء بحككت بئ    ككٌ 

  مةوءه.

 -:انتىصُاخ

قككًهوب بحأس ككَ   ٍشككوابحأس ككَ  بهلأككتبئٌ  بب  إحزبمَككاع ككي   بحأ مَككت بةمَككا وكك ا اتٍككتة حو ككو  إقًمككا -7

 م   ا بحوأو ذا   ٍ ظ بحأو ع  ٌ لاًء بحوتبة    أم بحوسً ت  بح ًمسًا. باحزبمٌ

ًحوبقع ل بحاكً  ع كي بحأس كَ  مكك باكا بحاهكوع لك كبحو كووعا  بحوقك  ءة  كٌ  باعك  ب أ وًة   ًئا  -7

 حا ة ع م أوب   بحأس َوٌ. ًبحأس َوٌ  زًٍرة بحوعٌ بح قً ٌ حتى بح ةًب  م 

  بحأ مَتػ  ةة به أو بة  ٌ هة  م أوًٍا بحاوو بحوأ ققا  ٌ ماذقا بحتةب ا  حةً ا بحةئًا بحسو ٍا  -1

ع كي   بحأ مَكت  بة ك ة كع بحو كأوى بح قكً ٌ حكتى  بةمَكالًحأس َ  مكك باكا صق َكا ه كثا  باهًلع ي بحأ ً  

 بحأس َ . ت وَا

   -انهىايش:

  بحو أوكع  بحت حكا  كٌ بحكوؽك بحس لكٌ  م مكز رةب كًا بحو كتة بحس لَكا  بحذثسكا بح ًهَكا  إلك ب َ  ست  ي7ة

 .174   ص7894لَ  ا  

م وت اكوبر بح ػكً  بحسك ش  بحأ لَكا  بح ؼكًةة   رةب كا  كٌ بحةةك  بحوقكًةب  ماأكتى بحةةك  بحس لكٌ   ي7ة

 .97   ص7891عوًب  
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 ربة بحةةكككك  ح ذثًعككككا  بحاشكككك  بة حككككيبحذثسككككا عًما  ت كككك عثككككت ع ككككٌ رةككككًح  اس ب َككككا بح ككككةًب  ي1ة

 .771ص  7888 بحأوزٍع عوًب 

ماشكككوةبا اًمسكككا رمشكككر  بحذثسكككا عثكككت بحككك  َ  لكككوبرق ٌ  م وكككت رًحكككت بح  ٍككك ً  ع ككك  بح كككةًب    ي4ة

 .781  ص7004بة حي م َا بهقأظًر 

 .44  ص7898ٌ بحس ب   لَت بح ةوا  لستبر    رةب ًا  ٌ بح ةًب  بحأاوَا  بح ب ًماظوة  ي7ة

    بحتٍووغ ب َكا  بح كزء بة بحوشكة ا   كةًب بحكوؽك بحس لكٌ  رةب كا ص  َ َكا  كٌ بحك ب ًماظوة  ي4ة

 .717   ص7007لَت بح ةوا  لستبر  

 .181 ص7819  7474بحس ب    زبةة بحست   ا ٍتة بحوقًئع بحس بقَا  بحستر  اوهوةٍا ي1ة

 ٌ بحقذ  بحس بقٌ   بةمَا وَت  سَت  بحو تة  بحأس َ  بحا ًمٌ   و ا م و  عثت بح  َك ز ٍ     سَت ي9ة

 .71   ص ي  مذثسا  زبةة بحأ لَا  صش ٍك بة7818 - 7870ة

 7009  حسً   با ظًئَا  بحو ووعا  حإل ظًءاوهوةٍا بحس ب    زةبة بحأهذَؾ   بح هًز بحو مزً  ي8ة

 ي.77/18بحوسَشا  ة ت وب  إ ظًءبا  7008 –

 ظتة هة ل.بحو ي70ة

  اوهوةٍككا بحسكك ب    زةبة بحأهذككَؾ   بح هككًز بحو مككزً حإل ظككًء   هأككًئي بحأسككتبر بحسككً  ح  ككةًب  ي77ة

 . 10 ات    7001  صقتٍ با  77ي ات   7881-7891حسًمٌ ة

   اوهوةٍا بحس ب    زبةة بحأ لَا  بحوتٍ ٍا بحسًما حأ لَا م ً  ا  ب ؾ  ق   بحأهذكَؾ بحأ لكوً   ي77ة

 .7001هًا غَ  ماشوةة    لًَبا ظًءشسثا 

 باربةٍككااوهوةٍككا بحسكك ب    زبةة بحأس ككَ  بحسككًحٌ  بحث ككل بحس وككٌ  ةئً ككا اًمسككا  ب ككؾ    ككتة  ي71ة

 .7001 – 7884 بحقًهوهَا  لًَهًا غَ  ماشوةة  

اوهوةٍا بحس ب    زبةة بحأ لَا  بحوتٍ ٍا بحسًما حأ لَا م ً  ا  ب ؾ  ق   بحأهذكَؾ بحأ لكوً   ي74ة

 .7001 -7891ا غَ  ماشوةة      با ظًءشسثا 

اوهوةٍا بحس ب    زبةة بحأس َ  بحسًحٌ  بحث ل بحس وٌ  ةئً ا اًمسا  ب ؾ  ق   شو ب بحذ ثا   ي77ة

 ي.7009 - 7001لًَهًا غَ  ماشوةة  ح سً  بحتةب ٌ ة

ي حسكت  صكو   لًَهكًا صةظكَ َا ع كي م كأوى    7881 -7891يبقأظ  ص  َا بحأثكًٍك بحوةكًهٌ ع كي عكًمٌ ة*ة

  ةهل هٍوات صستبر شًما حهمب بحسً  ل ظ بح   ح بةماَا 7001با باربةٍا  ٌ عً  بحو ت

اوهوةٍا بحس ب    زبةة بحأ لَا  بحوتٍ ٍا بحسًما حأ لَا م ً  ا  ب ؾ  ق   بحأهذكَؾ بحأ لكوً   ي74ة

 .7880 - 7898     ا غَ  ماشوةة با ظًءشسثا 

حأ لَا م ً  ا  ب ؾ  ق   بحأهذكَؾ بحأ لكوً   اوهوةٍا بحس ب    زبةة بحأ لَا  بحوتٍ ٍا بحسًما ي71ة

 ي7001- 7004     ا غَ  ماشوةة  ةبا ظًءشسثا 

  با كككةاتةٍاعًَهكككل  بح كككةًب  بحسوككك بب بح ؼككك ً  ربة بحوس  كككا بح ًمسَكككا   تلكككو أ كككٌ م وكككت  ي79ة

 .718   ص7891

سهت باهوًء حي  م شةَر   ح  صهذَؾ بحقوى بحسًم ا  ٌ بح وهوةٍا بحس لَا بح وةٍا  بحذثسا بة ي78ة

 .78   ص7891بحس لٌ  لَ  ا  

هوةً اسة   بحأقت  بحس وٌ  بحأةاوحواٌ  مؼًمَال بهاأوًعَكا  بحأ لوٍكا بحوو كوعا بحظكسَ ة   ي70ة

 .78  ص7819  ماشوةبا  زبةة بح قً َا  بحةاوب  لستبر  71بحستر 

   ككةًبي ككٌ م ً  ككا  ب ككؾ ةرةب ككا  ككٌ اس ب َككا بح بةه وٍككابحقككوى بحسًم ككا هككًاٌ  ككه  ة ككك   ي77ة

 .48 – 49ص  7887  اًمسا لستبر  بُربشرمأوةبه ةغَ  ماشوةةي  م َا  تؽ   ا
 

 


