انتحهيم اجلغزايف نهتعهيى االبتذائي
يف حمافظت انقادسيت

ادلذرص رمحٍ رباط االيذايي

يهخص انبحث

ذ المذذالي يحظذذأ عية ةذذا

أخذذذت الخذذد ات اليممة ةذذا ا تعذذا اليممذذةي العيذذدا

كعة ذ ذرة ذ ذذم ظعذ ذذا ال تظ ذ ذذات اال ذ ذذتي رات المال ةذ ذذا ل ذ ذذدريعا مذ ذذأ ا ذ ذ ا ذ ذذاس الي ذ ذذدي
االتع ذذاض ع ذذال ي  ،ل ذذذا ة ذذمأ ة ذذذا العحذ ذذث ال ذذأ ي ذذمةط ال ذذا
ذ

العيذدا

م ذذأ ااظذ ذ اليممذ ذذةي

حا ظذذا ال اد ذةا االيمذرخ مذذأ خد ذا اليممذةي العيذذدا

ايازةمذ

كاتةذذا

ح ب الظ ةا ا مر ا كفا يعا الاظةفةا ال يمم ا عاألعتةا ال در ةا.
اظد اظعر العحث عام ااظ اليممةي العيذدا
ال ذذكام ةعذذا  ،اذ ةامذذد ت ذذص ذ

ذ ال حا ظذا ل ةت ذمي ذ حمذي

ذذدد ال ذذدارس العيدا ةذذا االي ذ عمذذا ذذددةا )536

در ذذا ا ذذدد يه ةذذذةا  )163398يم ةذذذا ي ذذارس الذذدااي ذ

 )436عتاةذذا  ،ال ذذر

الذذذ ادى الذذأ خمذذة ظذذاةرة الزدااج عذذةم ال ذذدارس اذ عمذذا م ذذاع العتةذذا ال در ذذةا
اليذ يذذدااي ةعذذا در ذذيام  )135عتاةذذا  ،عةت ذذا عمذذا م ذذاع ال ذذدارس العيدا ةذذا اليذ
يدااي ةعا ثهث دارس اكثر  )7اعتةا  ،ا ا ال دارس ال ي ما

عتاةا خاصذا ععذا

 )324عتاةذا  ،ا مةذ اصذذعحت حامذا ال حا ظذذا الفممةذذا الذأ  )133عتاةذذا مدةذذدة كذ
يصعح كا در ا

ي ما

عتاةا خاصا ععا .

ك ذذا اي ذذح عذذام اليازة ذ المد ار ذ لم ذذدارس العيدا ةذذا مذذأ

ذذياى الظ ذذةا

يازةما غةر ادا ظةا ذا عذالحمي ال ذكات لكذا احذدة ادارةذا ك ذا يمذات

ذم مذز ةعذا

ف ظ ا الدةااتةا ةامد  )181عتاةا  ،عةت ذا ةحيذاج ال

ذا الذأ  )53عتاةذا مدةذدة

ا ا ا الأ ا اماد ةعا حالةا  ،ا ا ظ ا الشا ةا الذ ة ذي  )138عتاةذا ال اتذ
عحامذذا الذذأ  )24عتاةذذا مدةذذدة ا ذذا ا الذذأ ذذا امذذاد حالةذذا لفذذب ظذذاةرة الزدااج عذذةم
ال دارس ،

حةم ام ظ ا الح زة ة

مدةذدة ا ذا ا الذأ ذا امذاد ةذ

 )99عتاةا عةت ا ةا ةحياج الأ  )17عتاةذا

ذذم العتةذا ال در ذةا حالةذا  ،ا ذا ظ ذا
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فذب الذذذ

ة ذذي  )65عتاةذذا اةذذا ةحيذذاج الذذأ  )9اعتةذذا مدةذذدة حيذذأ يكذذام كذذا در ذذا
عذايعا

ذذي ما

عتاةا خاصا ععا .
ذ ذذياى الكفذ ذذا ة الاظةفةذ ذذا لميممذ ذذةي العيذ ذذدا

ا ذ ذذا

ذ ذ ال حا ظذ ذذا ذ ذذم خذ ذذها

ال تشرات اليرعاةا  ،د ظعر عيم مدا يم ةذ  /در ا عمذا  363يم ةذذ /در ذا) ذ
ظ ذذا الدةااتة ذذا اة ذذذا ال م ذذدا ةش ذذةر ال ذذأ يح ة ذذة كف ذذا ة اظةفة ذذا مة ذذدة طع ذذا لم مة ذذار
الم ارظ ذ العذذالا  363يم ةذ /در ذذا)  ،ال ام ال شذذكما ةتذذا يعذذرز ذ
ال

ذذدد العتةذذا ذ

ذذا االعذذالا ذذددا  )181عتاةذذا در ذذةا ا مةذ ذذام مذذدا اشذذداا العتاةذذا عاليه ةذذذ
مأ

ياى ال

ا عما  463يم ةذ/عتاةا)  ،اعاليذال يكذام لذ مااتذب ذمعةا ي ثمذا

عال ذذيخداي الكثةذذخ لمعتاةذذا

ذذه ذذم حذذداث خمذذا ذ الاظذذت ال خصذذص لمذذدرس ا ذذا

ع ةا الظ ةا الشا ةا االح زة ا فب د عما ةعا مدا يم ةذ  /در ذا  274يم ةذذ /
در ذذا )  273 ،يم ةذذذ  /در ذذا )  223 ،يم ةذذذ  /در ذذا ) مذذأ الي ذاال  ،احيذذأ
مدا اشداا العتاةا عاليه ةذ ةا مدا طعةم  ،ا ا مذدا يم ةذذ  /شذمعا عمذا 3225
يم ةذ /شذمعا ) مذأ

ذياى ال حا ظذا اةذا مذدا ةفذاة ال مةذار الم ارظذ ظمذةه االعذالا

 33يم ة ذذذ  /ش ذذمعا)  ،ك ذذا ام اعتة ذذا ال ذذدارس العيدا ة ذذا يفي ذذد ال ذذأ الماات ذذب الذاظة ذذا
ه م ام عم عا يمااز الرعمةم تا اةذا ةا ذا اا ت اذمذا ل ةذاس

االصحةا ،

التذذدثار ال ذذتا  ،لذذذا تمذذد ام  ) 143عتاةذذا غةذذر صذذالحا له ذذيخداي مذذأ ا ذذاس
اليارةخ الم رات لعا  ،اةتالذب  )227عتاةذا عحامذا الذأ يذر ةي حيذأ يت ذمي ذ الااظذ
اليممة ذ ذ االح ذذار  ،اة ذذذ الماا ذذا اتمك ذذت م ذذأ ي ذذدت الكف ذذا ة الاظةفة ذذا لميمم ذذةي
العيدا

مأ

ياى ال حا ظا .

اظذذد ياصذذا العاحذذث عتظ ذرة ا يش ذراظةا ا ذذة تش ذرات يرعاةذذا ل يدة ذرات اليممذذةي
العيذدا

ذذم اليممذةي العيذذدا

اا ي ذادا مذذأ ذدد ال ذذكام ذ

لممذاي الد ار ذ 2312

–  ، 2313الأ ام حاما ال حا ظا الأ  ) 63در ا اعيدا ةا ا ا ا الأ ا اماد
ةع ذذا حالة ذذا  )536در ذذا لةص ذذعح ال م ذذاع الكمذ ذ

 )596در ذذا اعيدا ة ذذا  ،عةت ذذا

ذذيكام حام ذذا ال حا ظ ذذا ال ذذأ  )163عتاة ذذا ا ذذا ا ال ذذأ ذذا ام ذذاد ةع ذذا حالة ذذا ال ذذأ
 )436عتاةا لةصعح ال م اع الكم
عتاةا خاصا ععا

 )596عتاةا  ،اععذذا ذيكام كذا در ذا

ذلب الماي .
2

ذي ما

يقذيت :

ةمذذد اليممذذةي العيذذدا
يمزةز ظدرة ال مي

عماتذذب يدة ذرات امي ا ةذذا اخذذرى ظذذاة كعة ذرة ي ذذا د مذذأ

اليدمذب مذأ الف ذر اا كاتةذا ا ذيث ار ال ذاارد الطعةمةذا ايطذار

التش ذ ذذاطات الظيص ذ ذذادةا ايح ذ ذذةم اليدذة ذ ذذا اال ذ ذذكم االمتاة ذ ذذا الص ذ ذذحةا  ،لم اليمم ذ ذذةي
العيذذدا

االفت ذ اةمي ذذد ذلذذب مذذأ

ةذذا حمذذر ال ذذاس ذ يح ةذذة الي ذذدي الصذذتا

ت ذذاطة

الليح ذذاة عال ذذدارس ا م ذذدلت مر ذذا ال ذ ذ ار ة االكياع ذذا  ،ايا ذ ذ اليمم ذذةي ذ ذ
اا ما .
امادي ذ ذ ايح ذ ذذةم

اععذ ذذذا يمذ ذذد ظ ذ ذذةا اليممذ ذذةي العيذ ذذدا

ذ ذذياا ار ذ ذ كفا ي ذ ذ

ايازةم يازةما ادل مذأ خيمذخ اليم مذات ال ذكتةا ةذا العذدخ ال تشذاد ذم خذها
امذاد ال ذذدارس ا ذذط الحةذذا ال ذذكتةا ذ ال اركذذز الح ذرةا اظرةعذذا ذذم ال ذذياطتات
العشذ ذرةا ذ ذ ال ت ذذاطة الرةفة ذذا  ،لةي ذذتأ الاص ذذاا إلةع ذذا ع رات ذذا عمة ذذدا ذذم الص ذذماعا
مظذذي ال تذذاطة الرةفةذذا ،

االيم ةذذدات  ،اة كذذم ادراب ةذذذ اليم ةذذدات ذ

ذذه ذم

الذذت ص ذ العتةذذا االك ذاادر اليدرة ذذةا  ،لذذذا ي ذذاد ظذذاةرة الزدااج ذ العتةذذا ع ذذعب
زةادة ال كام ارتا عال دارس العيدا ةا ال امادة حالةا .
 .1يشكهت انبحث  :يي ثا شكما العحث ع ا ةم :
 -ذذا ة ذذا ااظذ ذ خ ذذد ات اليمم ذذةي العيذذدا

ذذ

حا ظ ذذا ال اد ذذةا لمم ذذاي الد ار ذ ذ

 2337 – 2336؟
 -ا ةا

حا ظا ال اد ةا ؟

ياى الكفا ة الاظةفةا لميممةي العيدا

 ذذا ةذ ذ طعةم ذذا الحام ذذا ال ذذي عمةا اليذ ذ ةتعدذ ذ يا رة ذذا لميمم ذذةي العي ذذداحا ظا ال اد ةا لمماي الد ار

 2313 – 2312؟

 .2فزضيت انبحث  :ايتطمة ر ةا العحث

 -ااظذ اليممذذةي العيذدا

ذ

ذذ

حا ظذا ال اد ذذةا ةمذات

خيمخ أظ ةا حا ظا ال اد ةا لزةادة كاتعا .

3

:
ذذم ت ذص العتةذذا العيدا ةذا ذ

 -الكفذذا ة الاظةفةذذا لميممذذةي العيذذدا

غة ذر يح ذذا  ،األ ذذر الذذذ اتمكذذس عذذدرا مذذأ

العتةا ،

ه م اماد الكثةر ذم العتةذا غةذر الصذالحا

ةادة ظاةرة الزدااج

خيمخ ال تاطة .

له يخداي ايحياج الأ الير ةي اا العد

 .3يننُ ا انبحننث  :ل ذذد ا ي ذد العاحذذث ال ذذتعف الذذاظةف

ذ كياعذذا ةذذذا العحذذث ،

ذذه ذذم ال ذذتعف اليحمةم ذ اذلذذب ذذم خذذها يحمةذذا المذذدااا االعةاتذذات اال مما ذذات

ال يمم ذذا عال ا ذذاع ذ

حا ظذذا ال اد ذذةا عال ذذا ا الذذأ ام ذ ار ال ذذاعهت الشخصذذةا

االد ار ا ال ةداتةا الي ي

الد ار ات ا ة الااظ المم

.

 .4هننذا انبحننث  :ةعذذدخ العحذذث الذذأ د ار ذذا ااظذ اليممذذةي العيذذدا

ذ

حا ظذذا

ال اد ذذةا ذذم حةذذث ذذدد ال ذذدارس العيدا ةذذا ايازةمعذذا ح ذذب الظ ذذةا ا ذذدى ي ذذدة عا

لمخذذد ات اليممة ةذذا  ،اةذذا ةذذذ الخذذد ات اليممة ةذذا ييح ذذة ةعذذا الكفذذا ة الاظةفةذذا طع ذذا
لم مذاةةر اليخطةطةذا  ،ثذي ذاة طعةمذا الحامذذا ال ذي عمةا اليذ ةتعدذ اةمادةذا ليممذذةي
العيدا

ا ا لمت ا ال كات االيدةرات الحاصما

ال ي عا

 .5حننذ د انبحننث  :يي ثذذا تط ذذا الد ار ذذا ع حا ظذذا ال اد ذذةا الااظمذا عذذةم دا ريذ
ذذرض 31 17

 32 24 ،شذ ذ اا خ ذذط ال ذذياا  ،اخطذ ذ ط ذذاا 49 ، 44 24

 45شرظا  ،ةحدةا م الش اا حا ظا عاعا  ،ا ذم الدذرب االشذ اا الدرعذ
التمذذخ  ،ا ذذم المتذذاب حا ظذذا ال ثتذذأ ا ذذا ذذم المتذذاب الشذذرظ
ا م الشرة االش اا الشرظ

حا ظذا

حا ظذذا ذ ظذذار

حا ظا اا ط خرةطا رظي  )1ا . )2

 .6هيكيهيننننت انبحننننث :يك ذذام العح ذذث ذذم د ذذا اثهث ذذا عاح ذذث

ذذه ذذم

ا ذذيتيامات اياصذذةات اظا ذذا الع ذاا ش اال صذذادر ا مخذذص عذذالتكمةز  ،ة ذذا يتذذااا
ال عحث الاا ااظ اليممةي العيدا

حا ظا ال اد ةا  ،عةت ا ار ال عحث الثذات

م ذذأ مر ذذا الكف ذذا ة الاظةفةذ ذا لميمم ذذةي العي ذذدا
الثالث اآل اة ال ي عمةا لميممذةي العيذدا

ذ

– . 2313
4

ذ ذ ال حا ظ ذذا  ،ث ذذي يت ذذااا ال عح ذذث
حا ظذا ال اد ذةا لممذاي الد ار ذ 2312

خريطة ( )1الوحدات اإلدارية في محافظة القادسية

ال صدر  :العة ا الما ا لم احا  ،خرةطا حا ظا ال اد ةا الدارةا  ،ةاس ، 533333 :1
عدداد 1992

5

خريطة ( )2موقع محافظة القادسية من العراق

ال صدر  :العة ا الما ا لم احا  ،خرةطا المراة الدارةا ال ةاس ، 1333333 :1
عدداد 1994 ،

6

ادلبحث األ ل

اقع انتوسيع اجلغزايف نهتعهيى االبتذائي يف حمافظت انقادسيت
ةم ذذد اليمم ذذةي ظ ذذاة كعةذ ذرة ي ذذا د م ذذأ يطذ ذار الف ذذرد اال مي ذ ذ ا ذذم ةت ذذا م ذذا ت
اةي ا ات ال مي مات ال خيمفا عاليممةي
ظاةذذا كذذام اليممذذةي أكثذذر تماحذذا

الذذدا

ال خيمخ عصارة ا ا االيممةي العيدا
كفي اح م ا يث ار ذم ال

االيحكي

)1

)2

لم اليممةي ةا م اما الحةذاة ا ع ذا كذام
اععذذذا يميعذذر ظ ذذةا يطذذاةر اليممذذةي ع رحمذذا

عصذارة خاصذا ايح ذةم
ذاةا الر ة ذا ذ

ال تذا ال ماصذر

ال در ذذا العيدا ةذذا يميعذذر اداة أ ا ذذةا ذذم أداات ال ذذعط المي ذذا
دار ماا
ال مي

يكاةم شخصةا الفرد

ذياا ار ذ كفا يذ
)3

 .لم

ل ذذا ي ذذاي عذ

ذذم

ع ةت ال ذةي اال مذاةةر المي ا ةذا األصذةما ذ

االي يخدي ةدخ الي ا ب المي ا

.)4

اة كذذم ال ذذاا ام ذذم ةرةذذد الي ذذدي اال دتةذذا االح ذذارة اال حا ظذذا مذذأ التظا ذذا
اح اةذذا العة ذذا االي ةذذد عالتظذذاي االليذزاي عالاظذذت ااي ذذام الم ذذا مةذ ام ةعحذذث تذ ذ
اليمم ذذةي

)5

الكذ ذ ت ذذمط ال ذذا

م ذذأ ااظذ ذ اليمم ذذةي العي ذذدا

ذذ

حا ظ ذذا ال اد ذذةا

لةي ذذتأ لت ذذا مر ذذا الح ذذا ة المم ة ذذا  ،ظ تذ ذا عد ار ذذا يدةذ ذرات اليمم ذذةي العي ذذدا

م ذذأ

ياى الظ ةا اك ا ةم :
ً

ا ال :قضاء انذيواَيت

ذذم الم ذذداا رظ ذذي  )1تهح ذذظ ام ظ ذذا الدةااتة ذذا اص ذذعح ذ ذ

رك ذذز الص ذذدارة

عالت عا لع ةا اظ ةا ال حا ظا م حةث دد ال دارس العيدا ةذا ا ذدد اليه ةذذ احيذأ
مدا ت عا الليحاة  ،اةذا ةماد الأ كذام ظ ذا الدةااتةذا ة ثذا ركذز ال حا ظذا
ا اص ذ ا اظالة عذذا عذذا ةشذذدا ال ركذذز الاا عذذةم اظ ذذةا ال حا ظذذا ذذم حةذذث ت ذذب
ال ذذكام حيذذأ ذذما ت ذذعا  % 48ذذم م ذذاع ذذكام ال حا ظذذا ذذاي ، 2336
م يطار ال ياى الح ار ااتمكاس ذلب مذأ
العيدا

.

7

ذذه

ذيلا الةي ذاي عذاليممةي اخصاصذا

ا مةذ ذ ل ذذد عمد ذذت ت ذذعا ال ذذدارس العيدا ة ذذا ذ ذ ال

ذذا  % 43ذذم م ذذاع

ال ذدارس العيدا ةذا ذ ال حا ظذا االعذالا ذذددةا  536در ذا اعيدا ةذا  ،اظذد عمذا ذذدد
ال

ال دارس العيدا ةا

ا  231در ا اعيدا ةا  ،عمدت ت عا ذدارس العتذةم تعذا

 % 31عةت ذ ذ ذذا اتخف ذ ذ ذذت ت ذ ذ ذذعا ذ ذ ذذدارس العتذ ذ ذذات  ، % 23عةت ذ ذ ذذا ذ ذ ذذممت ال ذ ذ ذذدارس
العيدا ةا ال خيمطا
ذذياى ال

ذذممت مذذأ

ال

ا

ا ت عي  % 46اة ا مأ ت عا عةم ت ذب ال ذدارس

ذذا  .اةذذذا ةمذذاد الذذأ عة ذذا ال در ذذا  ،اذ ام ال ذذدارس ذات

العة ا الرةفةا عمدت ت عيعا  % 41م م اع ال دارس العيدا ةذا ذ ال

ذا المذداا

ا ه  .اعطعةما الحاا ام مظي ال دارس ذات العة ا الرةفةا خيمطا .
ا ذ ذذا ال ذ ذذدارس ذات العة ذ ذذا الح ذ ذرةا ذ ذذد عمدذ ذذت ت ذ ذذعيعا  % 59ذ ذذم م ذ ذذاع
ال دارس

ال

ا  ،اام عب اريفاع ال دارس ذات العة ا الح رةا ةماد الأ ذما

ال دةتا ازةادة كاتعا حةذث عمذا ذدد ال ذدارس ذات العة ذا الح ذرةا ذ

ركذز ظ ذا

الدةااتةا  137در ا اعيدا ةا  .ا ذا ة ذا ةيممذة عمذدد اليه ةذذ ذ ظ ذا الدةااتةذا ذد
عم ذ ذذا  83335يم ة ذ ذذذا ايم ة ذ ذذذة لمم ذ ذذاي الد ار ذ ذ ذ  2337 – 2336اعت ذ ذذعا  % 51ذ ذذم
م ذذاع اليه ةذذذ ذ

ذذاي ال حا ظذذا االعذذالا ذذددةي  163398يم ةذذذا ايم ةذذذة لذذتفس

الماي الد ار  ،اتهحظ م المداا ا ه ام ا مأ ت ذعا لميه ةذذ ل ذممت ذ ظ ذا
الدةااتةذذا اذلذذب ةرم ذ ل ذذعاب ذذعة ذكرةذذا ييممذذة عذذالحمي ال ذذكات  ،اظذذد عمدذذت ت ذذعا
اليه ةذذذ الذذذكار ذ ال

ذذا  % 55عةت ذذا ت ذذعا التذذاث  % 45اام ةذذذا الفذذرة ذ

الت ذذب عذذةم الذذذكار ااثتذذاث ةمذذاد الذذأ ام عمذذض ذذكام ال تذذاطة الرةفةذذا ل ةحعذذذام
اليحذاة اثتذذاث عال ذذدارس العيدا ةذذا أل ذذعاب ييممذذة عالعة ذذات المي ا ةذذا اليذ ةمةشذذام
ةعا مأ الرغي م كام اليممةي العيدا

يممةي ال از

8

،

جذ ل ( )1يتغرياث انتعهيى االبتذائي يف حمافظت انقادسيت نهعاو انذراسي 2337-2336
الوحدة

عدد التالميذ

عدد المدارس

عدد الشعب

عدد المعممين

عدد السكان

بيئة المدرسة

االدارية

46356

37249

83335

51

1747

4283

6333

53

2475

49

94

41

137

59

23926

15335

36231

22

1134

1142

2276

23

1129

23

85

64

47

36

15659

11414

27373

17

833

997

1833

16

843

17

64

65

35

35

9766

6723

16489

13

571

732

1333

11

573

11

53

68

24

92437

73691

163398

133

4255

7154

11439

133

5317

133

293

55

9

32

 .2ال اطات ال كاتةا ل كام حا ظا ال اد ةا لمماي 2336

243

 .1دةرةا اليرعةا الما ا

حا ظا ال اد ةا  ،احدة اليخطةط اليرعا

عةاتات غةر تشارة ) لمماي الد ار

2337-2336

983315

.
ال صدر  :م

ا العاحث عال ي اد مأ :

133

ال م اع 137 135

294

536

133

11

فب

136541

ظ ا

13

11

53

74

14

18

الح زة

173442

ظ ا

24

23

55

99

18

23

الشا ةا

226529

ظ ا

27

22

83

132

25

48

الدةااتةا

273833

ظ ا

بنين
71

بنات مختمط المجموع
231
136 54

%
43

ذكور

اناث

مجموع

%

ذكور

اناث

مجموع

%

العدد

%

ريف

%

حضر

%

لمقضاء عام
2002
العدد %

اةم ذذا مذذأ يمزةذذز ي ا ذذب ال مي ذ االعيمذذاد ذذم الف ذذر ايح ذذةم الصذذحا االيدذةذذا
اي مةذذا حمذذي الما مذذا  .اظذذد كذذام ال ذذيث ار ذ اليممذذةي ازةذذادة الليحذذاة ذ ال ذذدارس
خ ذذها الم ذذاد ال ا ذذةا ه ذذات م ذذأ الي ذذدي  .ايي ذ ذ الم ذذرص اليمم ذذةي ايااص ذذا
ةذا اليما  ،االةاي ةحصا م ة الطفاا ي رةعا

ال

اليممذذةي العيذذدا

المالي مذأ تذاع ذم

 ،الكذذم مذذدلت اليحذذاة التذذاث ذ ال ذذدارس العيدا ةذذا اظذذا عكثةذذر

ا ةا ياح لمذكار مأ م ة ال ياةات ايكشذخ ي ذدةرات ال ذي ال يحذدة ل مذدلت
الليحذذاة عال ذذدارس حيذذأ ذذاي  2333ذذم ا ذذي رار ةذذذ اليماةذذات  ،لذذذلب يااصذا
الرظاي ال طم ا له ةا لهتاث عالزدةاد مأ الذرغي ذم الت ذا ذ اليممذةي العيذدا
 .لكام اليممةي العيدا
ةدخ ا ا

)7

ال از

)6

ك ا ةتص مة الد يار المراظ ا حا األ ةذا الشذا ا

.

ك ا ام اليت ةا ال ذيدة ا ييطمذب يصذحةح ةذذ اليماةذات  ،اةتعدذ ام يكذام
ال ع ذذا الر ة ذذةا ل ةا ذذات اليمم ذذةي مم ذذا يمم ذذي ال ذ ذ ار ة االكياع ذذا يمم ذذا ش ذذا ه  ،ا ذذد
الفماات عةم مدلت اليحاة الفيةات االالد عال ذدارس  ،ذ ادراب ام ةذذ الةذداخ
ة كذذم ام يح ذذم التيامةذذا اال ذاارد الفردةذذا  ،اكذذذلب ال ااظذذخ الشخصذذةا ذذم الصذذحا
االيدذةا ايتش ا األطفاا  ،ك ا ة كم لعذذ ال ةا ذات ام يدذرس ادركذا ا ظذي عالح ذا ة
الةا ةا لمعة ا

)8

.

ا ذذا ذذدد ال مم ذذةم ذ ال ذذدارس العيدا ةذذا ذ ظ ذذا الدةااتةذذا ذذد عمذذا 6333
مم ذا ا مم ذا لممذاي الد ار ذ ا ذه  .عمدذت ت ذعا الذذكار ذتعي  % 29ات ذعا التذذاث
 % 71عةت ذذا عمد ذذت ت ذذعا ال مم ذذةم ذ ذ ال

ذذا  % 51ذذم م ذذاع ال مم ذذةم ذ ذ

ال حا ظذذا االعذذالا ذذددةي  11439مم ذذا ا مم ذذا لذذتفس المذذاي الد ار ذ  ،اة ذ ا مذذأ
الت ب ممت لمكادر اليممة ذ عذةم اظ ذةا ال حا ظذا اةذذا ةمذاد ل ذعاب ذعة ذكرةذا
 .ا ا عب اريفاع ت عا ال مم ات مأ
ةماد الأ ظما رص اليمةةم
ذذ

م ذذالت

ذياى ال

ا أدى الأ يام

ذا

ارتذا ذ ت ذعا الذذكار عذذا

دد كعةذر ذم ال مم ذةم الذأ الليحذاة

ذذا اخ ذذرى كاليح ذذاة ع ذذا ازري الداخمة ذذا اال ذذد اع اغةرة ذذا  ،عةت ذذا ع ة ذذت

طاظات التاث ييتا ب

ةذا الم ا اليممة

13

لذلب رمحت ت عيعم .

ا ذذا ذذدد الش ذذمب الد ار ذذةا ذ ذ ظ ذذا الدةااتة ذذا عذ ذ الخ ذذرى ذذممت ا م ذذأ
الت ذذب عذذةم اظ ذذةا ال حا ظذذا االعالدذذا  %49ذذم م ذذاع الشذذمب الد ار ذذةا ذ

ذذاي

ال حا ظذذا االعالدذذا  5317شذذمعا د ار ذذةا لممذذاي الد ار ذ  2337 – 2336اةذذذ الت ذذعا
ت ب ال دارس االيه ةذ

ي اشت

ال

ا .

ً
ثاَيا :قضاء انشاييت

ل د شدا ظ ا الشا ةا ال ريعا الثاتةا عت ب يدةرايةا ال كاتةا االيممة ةا عذةم

اظ ةا ال حا ظا  ،حةث عمدت ت عا ال كام ة  % 23م م اع ذكام ال حا ظذا
اي  . 2336ا ا دد ال دارس العيدا ةا د عما ددةا  132در ا اعيدا ةا اعت ذعا
 %25ذذم م ذذاع ال ذذدارس العيدا ةذذا ذ
 ، 2337ا مةذ ذ

ذذاي ال حا ظذذا لممذذاي الد ار ذ - 2336

ذذد عمد ذذت ت ذذعا ذذدارس العت ذذةم ذ ذ ال

ذذا ال ذذذكار  %23ات ذذعا

ذذدارس العتذذات  % 17عةت ذذا عمدذذت ت ذذعا ال ذذدارس ال خيمطذذا  % 63اةذذذا ةمذذاد الذذأ
العة ا المي ا ةا الرةفةا الذ ةي ةز ة ظ ا الشا ةا ،
ال ذذدارس العيدا ةذذا ال خيمطذذا ،
اا ذ ذ

الرةفةذ ذذا ذ ذ

ا اتمكس مأ زةادة ذدد

ذذه ذذم ظمذذا ا ذذدادةا ايعا ذذدةا ذذم ال ذذياطتات

مةتذ ذذا ل ةذ ذذيي ال عشذ ذذكا ة ذ ذ م ادا ةذ ذذذ ال ذ ذذدارس لاظا فعذ ذذا

اليممة ةذذا اا ذذة ا ذذماب ة ذذعا اصذذاا الطمعذذا الذذأ ال ذذدارس دام يمر ذذعي لحذ ذاادث
الطرةة االيمب م ال ش الطاةا الذ ل ةيفة

طاظايعي الم دةا

)9

.

ا ذذا ذذدد اليه ةذذذ ذ ظ ذذا الشذذا ةا ذذد عمذذا  36231يم ةذذذا ايم ةذذذ اعت ذذعا
 %22م م اع اليه ةذ
اليه ةذ

ال

ا ه  ،اظذد يذازع

اي ال حا ظا لتفس الماي الد ار

ا عت ب خيمفا عةم الذذكار االتذاث ذد عمدذت ت ذعا الذذكار %58

ات ذذعا الت ذذاث ، %42اةت ذذا تهح ذذظ اتخف ذذاض ت ذذعا الت ذذاث الهيذ ذ ال ذذيح م ع ذذاليممةي
العيدا

اذ ةمذاد ذلذب الذأ الطذاع الرةفذ الز ار ذ الدالذب ذ ال

ت ذذعا الةذذا ذذم التذذاث ذ ال مذذاا الز ار ذ  ،لذذذا ل ةشذذم
عاليممةي  ،مأ الرغي م ام اليممذةي ةمذد حذة ا ا ذ

ذا  ،حةذث يم ذا

ذذكاتعا اليحذذاة التذذاث

ذم ح ذاة ال ذرأة  ،ذ حذةم ام

الكثةذذر ذذم التذذاث لذذي يحصذذا مذذأ ةذذذا الحذذة ع ذذعب تظذرة ال مي ذ الةعذذا عا يعارةذذا
دام الرما تزلا  ،رغي الد اات ال ي رة لم اااة عةم الرما اال ذرأة  ،العةذام اة ةذا
11

يممةي ال رأة ذد يذي ا يعذار الذزاي ال ذرأة مذأ يذرب الد ار ذا ةذا شذكا ذم اشذكاا المتذخ
دةا عا ةا اليم خ ذاي

)13

ظ ذا الشذا ةا اذ يم ذا ت ذعا

 .اة كم عةام ذلب

الةذذا ذذم التذذاث ذ ال مذذاا الز ار ذ ليصذذار الكثةذذر ذذتعي يح ة ذ ر ذذا اظيصذذاد
اةا خهخ ذلب لم ر اةةا ال مي ذ ل ييطذاعة دا ذا ذ اتمذاز الظيصذاد  ،اذ ام
لمدد م الحذداد اليذ يحذدد ذم ا ذديع ا ك ةذاس لمر ذا الظيصذاد

كا دخا خا

 ،ااةذذي ةذذذ الحذذداد ةذ ال ذذةي الظيصذذادةا اعذذا ال ذذةي المي ا ةذذا أ
المي ا ةذذا لميممذذةي العيذذدا
حصاا الشمب ثه
العيذذدا

ذذا ةذ ال ة ذذا

الخذذاص عالتذذاث ارتذذا عال ة ذذا الظيصذذادةا
ال

)11

ثتيذذاج

ذا ال ذذكار  ،لكذم اذ ذارت ال ة ذا المي ا ةذا لميممذةي

لهتذذاث اازةذذا لم ة ذذا الظيصذذادةا ذذاخ ييح ذذة اليت ةذذا العش ذرةا  ،اةذذذا ذذا

اكديذ ذ الد ار ذذات اليطعة ة ذذا م ذذأ الااظذ ذ لكثة ذذر ذذم ال ذذداا  ،كات ذذت ال حاال ذذا الال ذذأ
ل ةذذاس اثذذر

ذذاة ا اليممذذةي ذ الت ذا الظيصذذاد

ل ذذاة ا اليممذذةي ك ذذارد ذذم ذاارد الت ذا الظيصذذاد
مأ المهظا الةماعةا عةم اليممةي االت ا الظيصاد
ا ة ا ةخص الكادر اليممة

ذذم ظعذذا شذذاليتر  ،االيحمةذذا الكا ذذا
ذذم ظعذذا دةت ذذام  ،حةذذث أكذذدت

)12

.

د عما ذدد ال مم ذةم ذ

مم ذذا ا مم ذذا اعت ذذعا  % 23ذذم م ذذاع الك ذذادر اليممة ذ ذ

ذاي ال
ذذ

ذا 2276

ذذاي ال حا ظ ذذا ،

مداا رظذي  ، )1ك ذا عمدذت ت ذعا الذذكار ذتعي  %4928ات ذعا التذاث  ،% 53اةتذا
تهحظ ي ارب مدا ظا عةم الت عيةم اا ة كم ا يعارةذا ي ذااةا  ،اذلذب ةمذاد الذأ ام
الذذذكار ذذم الكذذادر اليممة ذ غذذالعةيعي ةم مذذام ذ الز ار ذذا الذذأ ماتذذب عتذذا اليممذذةي ،
لذذذلب ل ةحعذذذام الليحذذاة ذ
الشمب الد ار ةا
الد ار ةا

ال

مذذالت اخذذرى طمعذذا لمذذدخا ال ريفذ  .ااخةذ ار عمذذا ذذدد

ا  1129شذمعا د ار ذةا اعت ذعا  % 23ذم م ذاع الشذمب

اي ال حا ظا .

ً
ثانثا :قضاء احلًشة :

12

ثذذا ظ ذذا الح ذزة ال ريعذذا الثالثذذا عمذذد ظ ذذا

الدةااتةذذا االشذذا ةا ذذم حةذذث

ت ذذب ذذكات الع ذذالا  %18ذذم م ذذاع ذذكام حا ظ ذذا ال اد ذذةا ذذاي  ، 2336ك ذذا
عمدذذت ت ذذعا ال ذذدارس العيدا ةذذا ةذ  % 18ذذم م ذذاع ال ذذدارس العيدا ةذذا ذ

ذذاي

ال حا ظذا االعذالا ذددةا  536در ذذا اعيدا ةذا خذها المذاي الد ار ذ 2337 - 2336
 ،اظ ذذد ياز ذذت ال ذذدارس العيدا ة ذذا ذ ذ ال

ذذا عت ذذب خيمف ذذا ع ذذةم ذذدارس العت ذذةم

االعالدذ ذذا ت ذ ذذعيعا  %24ا ذ ذذدارس العتذ ذذات االعالدذ ذذا ت ذ ذذعيعا  ، % 23ااخة ذ ذ ار ال ذ ذذدارس
ال خيمطا

ال

ممت ا مذأ الت ذب عذةم مذتس ال ذدارس االعالدذا % 56

ا االي

م م اع ال ذدارس العيدا ةذا ذ ال

ذا االعذالا ذددةا  99در ذا اعيدا ةذا  ،اةذذ

الت ذذعا يت ذذمي ذ ت ذذعا ال ذذدارس ذات العة ذذا الرةفةذذا ذ ال
م م اع ال دارس ذ ال

ذذا االيذ عمدذذت % 65

ذا  ،االيذ يدمذب مةعذا صذفا الخذيهط عذةم اليه ةذذ ،

عةت ا عمدت ت عا ال دارس ذات العة ا الح رةا  %35االيذ ييخذذ دا ذا صذفا المذتس
الااحد ذكار اا اتاث ) .
ا ذذا ذذدد اليه ةذذذ ذ ال
م اع اليه ةذ

ذذد عمذذا  27373يم ةذذذا اا يم ةذذذة اعت ذذعا  % 17ذذم

ذذا

ال حا ظا خها الماي الد ار

 ، 2337- 2336اظد عمدذت ت ذعا

الذذذكار ذذتعي  % 58ات ذذعا الت ذذاث  ، % 42اةت ذذا ةظعذذر اريف ذذاع ذ ذ ت ذذعا ال ذذذكار
ارتا ذ ت ذعا التذاث اةرمذ ذلذب لمي الةذد المي ا ةذا االيذ يذرى ذم ال ذرار ام
يم ا التاث ذ العةذات لم ذا دة ذ األ عذا ال تزلةذا ذم الطذعخ االد ذا االيتظةذخ
اعا اليخم

م

ي عمعم

)13

،ا

الح اا الز ار ةا  ،عذدل ذم اليحذاظعم عذاليممةي
م تف ات ادةا يث ا كذاةمعي ادةذا  ،مذأ

ا ا ةيريب مة ح ب ام تظر ال مي

الذذرغي ذذم ام اليممذذةي حذذة ذذم ح ذذاة الت ذذام ااداة ا ا ذذةا ليح ةذذة اةذذداخ ال ذذاااة
االيت ةا اال هي  ،ةذا ا اكد ال تي ر المذال

ال ارعذ ال متذ عذال رأة ذ

 ،اال ذذذ اك ذذد اة ذذا ام الي ةة ذذز ذ ذ اص ذذاا الث ذذاث ال ذذأ اليمم ذذةي ذذازاا
تاطة دةدة م المالي

)14

ذاي 1995
ذذي ار ذ ذ

.

اعالتظر لممداا يارة اخرى لماظاخ مأ ح ة ا الكادر اليممة ذ

ذ ال حا ظذا

اظد عمدت ت عا الذكار تعي  %45ات عا التاث  ، % 55ا ا ااظذ الشذمب الد ار ذةا

13

ا لتفس الماي الد ار

ال

 ،ل د عما ذددةم  843شذمعا د ار ذةا اعت ذعا % 17

م م اع الشمب الد ار ةا

اي ال حا ظا .

ً
رابعا  :قضاء عفك

تد تاظشيتا لااظ اليممةي العيدا

فب ما

حا ظا ال اد ذةا ظعذر لتذا عذيم ظ ذا

ذ تعاةذا ال ا ذا ذم حةذث ذدد ذكات اا ذداد يدة اريذ اليممة ةذا  ،اةرمذ

ذل ذذب ال ذذأ ت ذذاطة ال
يةالذذا عال ذذكام ،

ذذاحات ص ذذحرااةا اا ذذما غة ذذر

ذذا ال خمخ ذذا ذذكاتةا لام ذذاد

ذذه ذذم ذذةادة المفذذاخ ذ اغمذذب تذذاطة ال

ذذا

ذذا رظذذا

يذذا ر ذذرص الم ذذا كالز ار ذذا عيع ذذط الحذااا ذذثه اغةرةذذا ذذم ال ذذاا اكمعذذا اا ذذا
ا ذذع ت ذ ذ مم ذذا ال

ذذا اة ذذيي

ذذ

خ ذذر ال ا ذذا ذ ذ كا ذذا ظطا ايذ ذ الخد ة ذذا .

اعالتظر الأ مداا رظي  )1تهحظ ام ادتأ الت ب لم كام
ظ ذذا

ال حا ظا ذممت ذ

فذذب االعالدذذا  % 11ذذم م ذذاع ذذكام ال حا ظذذا  .ا ة ذذا ةخذذص ال ذذدارس
ل د عما ذددةا  74در ذا اعيدا ةذا اعت ذعا  % 14ذم م ذاع ال ذدارس

العيدا ةا

ذذاي ال حا ظذذا  ،اظذذد ذذممت ذذدارس العتذذةم ت ذذعا  % 18ذذم م ذذاع

العيدا ةذذا ذ
ال

ال دارس

ا  ،ا دارس العتات عمدت ت عيعم  ، % 15عةت ا ممت ال ذدارس

ال خيمط ذ ذذا ت ذ ذذعا  % 68ذ ذذم م ذ ذذاع ال ذ ذذدارس ذ ذ ذ ال
المي ا ةذذا الرةفةذذا اليذ ي ذذاد ال
يكالةخ الةا

ذ ذذا  ،اة ذ ذذذا ةم ذ ذذاد لمعة ذ ذذا

ذذا  ،ال ذذر الذذذ ةذذتد الذذأ اتفذذاة االةذذا ال ذذار

ا يخداي ا ا ا الت ا الماي االخاص

اةصذاا اطفذالعي لم ذدارس ،

مذذأ الذذرغي ذذم ام ال ذدارس العيدا ةذذا ةتعدذ ام ل ييمذذااز اكثذذر ذذم  13دظذذا ة ذ
الحركذذا ذذم
ثاتاةا

)15

ذذاكتعي شذذةا مذذأ الظذذداي ش ذرةطا ام ل ة طم ذاا طذذرة ر ة ذذا اا حيذذأ

.

ا ذذا ذذدد اليه ة ذذذ ذ ذد عمد ذذت ذ ذ ظ ذذا
الد ار

ف ذذب  16489يم ة ذذذا ايم ة ذذذ لمم ذذاي

 2337 – 2336عمدت ت عا الذكار تعي  ، % 59عةت ا عمدت ت عا اثتذاث

 ، % 41اةتذا تهحذظ اتخفذاض ذ ت ذعا اثتذذاث اله ذ الذيح م ذ اليممذةي العيذذدا
ال از ة ذذا ذ ذ ال ط ذذر ت ذذذ ثهث ذذا

ذذاد  ،الة ة ذذا ع ذذدأ اليمم ذذةي العي ذذدا

14

الل از ذ ذ رظ ذذي

مأ م ةذ التاشذ ا

 )118ل تا  ، 1976الذ يحيي ع امع

)16

الليحاة عال دارس ااك اا رحما الد ار ا العيدا ةا
ا ة ا ةيممة عالكادر اليممة

ذم ةك مذام  6ذتاات

.

د عما ددةي  1333مم ا ا مم ا لتفس المذاي

الد ار ذ ا ذذه  ،عمدذذت ت ذذعا الذذذكار ذذتعي  %44ات ذذعا التذذاث  % 56ااخة ذ ار عمذذا
ذذدد الش ذذمب الد ار ذذةا ذ ذ تف ذذس ال

ذذا ال ذذتفس الم ذذاي الد ار ذ ذ  573ش ذذمعا د ار ذذةا
اي ال حا ظا .

اعت عا  % 11م م اع الشمب الد ار ةا

اخهصذذا ال ذذاا ة كذذم ام تم ذذا ذذا ا ذذيطردتا
اي ال حا ظا م ي دي

ياى اليممةي العيذدا

ذذم ااظذ اليممذذةي العيذذدا

ذ

ذم ح ذر ال حا ظذا ارتذا عرةفعذا

 ،اةرم ذلب الأ دة اا ا تعذا يذيثةر ال ذةي المي ا ةذا ااعيمذاد ال ذدارس العيدا ةذا
الرةخ  ،ةذا ل اثار عمة
الز ار

مأ اة ةا اليممةي العيدا
ال ار الصدةرة

الأ الةد الما ما احيأ

،

ه م حاما الم ذا

ا ةد

الفذهح الذأ يفصذةا

اتخراط اطفالعي اخاصا الثاث ذ الم ذا مذ دام يممذة عي اكذذلب ذدي ظذدرة الكثةذر
م ال ذر الرةفةذا مذأ يح ذا يكذالةخ الد ار ذا ال ذة ا ام ال ذرة الرةفةذا ةدمذب مةعذا
الحمذذي الكعةذذر

ذذا ةيطمذذب تف ذات اكعذذر

)17

االيازة ذ ال كذذات لم ذذدارس العيدا ةذذا ذ

الرةذذخ غةذذر يمذذاتس اعمةذذد عالت ذذعا لمكثة ذرةم ذذم االةذذا ال ذذار
ة ط اطفالعي
يذذرب ال در ذذا

ذا ات عمةذدة ذم الماا ذا ال ذتثرة ذ

)18

.

ذذا ل ةحعذذذام ام

ذياى اليممذةي اةذا ذم ا ذعاب

ذذه ذذم ذلذذب عذذراز شذذكما اخذذرى يي ثذذا ذ الرةذذخ التذذازحام

الذذأ ال تذذاطة الح ذرةا الذذذةم غالعذذا ذذا يكذذام حذذركيعي الذذأ الحةذذا الف ة ذرة ال كيظذذا
عال ذذكام  ،اةذذي ةمةشذذام عذذدام ي ذذعةهت خاصذذا عالحفذذاظ مذذأ الصذذحا الما ذذا اعذذدام
ذا  ،يصذرةخ مذذار اخذذد ات ا ذذا

)19

 .ا ذم
)

ذ تعا الخذذد ات اليممة ةذذا أ ظمذذا

ال دارس العيدا ةا ارتا عالزةادة ال كاتةا *
لذذذا ذذيم ااظ ذ اليمم ذةي العيذذدا
ا ا ةا ا ياعما م ةي

عحامذذا الذذأ تاةذذا اكثذذر لدذذرض يذذا ةر ذذدارس

م اليممةي اال از عي عالليحذاة ذ ال ذدارس دام ام ةيمكذي

احذذدا ذذتعي  ،اةذذذا الم ذذا ةذذيي ذذم ظع ذذا المعذذات ال متةذذا ي ثم ذذا ع دةرةذذا اليرعةذذا ذ ذ
ال حا ظا .
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ادلبحث انثاَي

انكفاءة انوظيفيت دلتغرياث انتعهيى االبتذائي يف حمافظت انقادسيت
ةمذذد اليممذذةي عتذذا اتيذذاج إمي ذذا

العشرةا الي يعتأ ال مي

اةذذا ععذذذا ا

ذذا ال عذذم لت ذ ةتذذيف ال ذذاى

ايطار  ،اك ذا ة ذاا اعذم خمذدام لعذد لمم ذرام ذم الممذي

الع ذذد لممم ذذي ذذم اليمم ذذةي الع ذذد لم ذذيممي ذذم اليمم ذذةي )  ،اح ذذب ظ ذذاا اث ذذاي الد ازلذ ذ
صتا ا اليممةي اشرخ صتا ا )
لذا تد ا اتيصر الةاعام
متذراا ةاعذذات

)23

.
الحرب مأ را ةا طم ال رم المشذرةم  ،أطمذة

الذذا اتيصذذر ال ممذذي الةاعذات )  ،اأراد ذذم ةذذذ ال الذذا ام ةمعذذر ذذم

م ذذاةر اح ة ذذا ة ذذذا التيص ذذار  ،حة ذذث رعطذ ذ ع ذذاليممةي  .ا ت ذذد ا اظم ذذت رت ذذا يحذ ذت
الحذذيها األل ذذات

ذ الحذذرب المال ةذذا الثاتةذذا  ،ا يعذذر شذذارا دةدذذاا ام ةذذذا الا ذ

ةص ذذار ةزة ذذا ال در ذذا الفرت ذذةا ا ذذاي ال در ذذا الل اتة ذذا  ،ا ت ذذد ا ذذعة الص ذذاراخ
الرا ذ ذ تظة ذذر ال رةكذ ذ

ذذاي  ، 1957ص ذذار ة ذذذا اليف ذذاة الم ذذالي ال رةكذ ذ ك ذذارا

التذ ذذدار ر عذ ذذيم ال در ذ ذذا الرا ذ ذذةا اتيصذ ذذرت مذ ذذأ ال در ذ ذذا ال رةكةذ ذذا ،ا تذ ذذد ا امذ ذذد
ال رةكةام

مفا

تظذا عي اليرعذا اليممة ذ دظذا تذا اس الخطذر  ،اأصذدراا ي رةذ ار

ععذا الشيم اي  ، 1983ح ا تااتا ل يذا لمداةذا ةذا ا ذا ذ خطذر ) المعذارة اليذ
اكي عت شعرة ل اة دلليعذا اشذدة الدةشذا ةعذا  ،يكشذخ ةذذ ال ااظذخ كةذخ ام اليممذةي
العيذذدا

الذذذ ةذذا حمذذر ال ذذاس ي ثذذا راح ال ذذا  ،ةمكذذس امذذداتعا  ،اييممذذأ ة ذ

كا خصا ص ا ات ال ا  ،ظاة ا مفا ي د ا ايرامما .)21

اة ك ذذم ال ذذاا ام يح ة ذذة اليمم ذذةي الفم ذذاا ذذم خ ذذها يح ة ذذة الكف ذذا ة الاظةف ذذا
اة كم يا ةح ةذا ال صطمح ا

م ح ا مد ار ةا ال دم عيت كفا ة اليازةذ ال كذات

ذذم حةذذث ذذعالا الاصذذاا ايذذا ر الخذذد ات الي ذ ة كذذم يطعة عذذا تا مذذا عدرمذذا الةذذا
لتظي ال دم ال ة ا تد ا ةكام ال فعاي حذددا عاصذطهحات ات ذاط اليفا ذا ال كذات
)22

.
الكفا ة الاظةفا

ماا خد ات اليممةي العيدا

ة كم ال ذيدلا مةعذا ذم

خذذها يدةرايعذذا ا ذذدى كفا يعذذا  ،ك مذذدا يم ةذذذ  /در ذذا ) ا يم ةذذذ  /ممذذي ) ا

16

يم ةذ ذذذ  /شذ ذذمعا )  ،عاث ذ ذذا ا الذ ذذأ الكفذ ذذا ة الاظةفذ ذذا ال يمم ذ ذذا عالعتةذ ذذا ال در ذ ذذةا ،
حا ظا ال اد ةا اح ب اظ ةيعا اكالي :

ا يتاظش ةذا ال ا اع
ً

ا ال :قضاء انذيواَيت :

عذذالتظر الذذأ مذذداا  ) 2تهحذذظ ام مذذدا يم ةذذذ  /در ذذا عمذذا  363يم ةذذذ/

در ذذا ) اةذذذا ال مذذدا ةشذذةر الذذأ ال ذذدارس العيدا ةذذا ذ ال
مةذذدة اطع ذذا لم مةذذار الم ارظ ذ العذذالا  363يم ةذذذ  /در ذذا )
يعذذرز ذ

ذذدد العتةذذا ذ ال

ذذا يح ذذة كفذذا ة اظةفذذا

)23

ال إم ال شذذكما ةتذذا

ذذا العذذالا ذذددةا  181عتاةذذا در ذذةا لممذذاي الد ار ذ

 2337 – 2336اعت ذذعا  % 41ذذم م ذذاع العتةذذا ال در ذذةا ذ ال حا ظذذا االعذذالا
ذذددةا  475عتاةذذا در ذذةا لذذتفس المذذاي الد ار ذ  ،ا مة ذ ذذام مذذدا ااشذذداا العتاةذذا
عاليه ةذذذ مذذأ

ذذياى ال

ذذا عمذذا  463يم ةذذذ  /العتاةذذا ) ،اةكذذذا يكشذذخ لتذذا عذذيم

ظذذاةرة الزدااج عذذةم ال ذذدارس ة ذ ال ذذا دة اعاليذذال يكذذام لعذذا مااتذذب ذذمعةا ي ثمذذا
عال يخداي الكثةخ لمعتاةا ،
ا مة ام حامذا ال

ه م حداث خما

الاظت ال خصص لمدرس .

ذا الذأ  53عتاةذا مدةذدة كذ يصذعح كذا در ذا

عتاةا خاصا ععا ع متأ اخر لةكام ذدد العتةذا  231عتاةذا
ال
ال كام

ذي ما

ذااةا لمذدد ال ذدارس

ا  ،اةذا الكهي طع ذا ل مذدا الليحذاة الحذال االعذالا  % 9627ذم م ذاع
م الد ار ذا العيدا ةذا  ،ا ة ذا لذا اليحذة الم ةذ أ ت ذعا الليحذاة 133

 %اةذذذا ة كذذم إم ةحصذذا ذذم خذذها ياعمذذا المعذذات ال متةذذا عذذذلب عا يعذذار اليممذذةي
العيذذدا

يممة ذذا ال از ةذذا  ،ا مة ذ

م ذذاع اليه ةذذذ ال ميح ذذةم عذذاليممةي العيذذدا

ذذةكام

 86365يم ة ذذذا ايم ة ذذذة الةص ذذعح م ذذدا اليم ة ذذذ  /ال در ذذا  373يم ة ذذذ  /در ذذا).
اةتذذا يصذذعح الحامذذا الذذأ  8ذذدارس مدةذذدة اخذذرى اةذذذا ةمت ذ إم الحامذذا ذذم العتةذذا
ال در ةا الأ  58عتاةا در ةا مدةدة عدل م  53عتاةا در ةا .
ا ذذاة ك ذذا ةذ ذذذا ذذام ال ذ ذذدارس العيدا ة ذذا لذ ذذي ي ذذمي ذ ذذم ظ ذذاةرة الزدااج عذ ذذةم
ال ذذدارس ذ ذ تف ذذس العتاة ذذا ذذم حة ذذث ا ذذي هلةا العتاة ذذا ةام ذذد ل ذذدةتا ذذط  181عتاة ذذا
ذذي ما ي ي ذذةفعا  53در ذذا  ،اععذذذا ذذام مذذدا اشذذداا العتاةذذا اصذذعح  122در ذذا
/العتاةا  ،احيأ الم لي يتيعذ ال شذاكا ذات المهظذا ذ العتةذا ال در ذةا ذ ظ ذا
17

الدةااتةذذا ذذد عذذرزت لمامذذاد شذذكما مدةذذدة ال اة ذ
ال در ذذةا ع ذ

شذذكما الكفذذا ة الم راتةذذا لهعتةذذا

مذذأ الذذرغي ذذم الذذت ص ذ ا ذذدادةا ذذام  % 24ذذط تعذذا صذذالحا

له ذذيخداي ا  % 46تع ذذا عحام ذذا ال ذذأ ي ذذر ةي  ،عةت ذذا ذذممت العتة ذذا الدة ذذر ص ذذالحا
له ذذيخداي ت ذذعا  % 33العذذالا ذذددةا  54عتاةذذا  ،مذذداا رظذذي  )2اةذذذ ظ ذذةا اخذذرى
ظعذذرت لمامذذاد اة ذ اذا كذذام ةتذذاب  54عتاةذذا غةذذر صذذالحا له ذذيخداي ذذة كم ال ذذاا
عذذام ذذدد العتةذذا العاظةذذا االي ذ ي ثذذا العتةذذا الصذذالحا له ذذيخداي االعتةذذا الي ذ ة ذ
عحام ذ ذذا ال ذ ذذأ ي ذ ذذر ةي االع ذ ذذالا ذ ذذددةا  127عتاة ذ ذذا در ذ ذذةا  ،ة ك ذ ذذم إم ةمي ذ ذذد مةع ذ ذذا
ك ت ذذات يممة ة ذذا ص ذذالحا له ذذيخداي  ،ال إم م ذذدا يم ة ذذذ  /عتاة ذذا ذذةعما 656
يم ةذذذ  /العتاةذذا ) طع ذذا لت ذذعا الليحذذاة الحالةذذا الك ذ يري ذ
رصذذا لهطفذذاا ذ الري ذذا ذ ال ذذمي اليممة ذ العيذذدا
ييكام م ارعما طااعة

تط ذذا الد ار ذذا ايمط ذ

ة كذذم عتذذا

ذذدارس اعيدا ةذذا

م ال تاطة االحةا ال كتةا ذات الكثا ا ال كاتةا المالةذا

 ،ليفذذاد ةذذذ ال شذذكما ذ الاظذذت الحا ذذر اال ذذي عا  ،اة كذذم هحظذذا ثذذا ةذذذا
الااظ ذ

ذ

ات ةف امي ا

دةتذذا ا ذذةكس الكتدةذذا الي ذ

ةعذذا ذذدارس اعيدا ةذذا ي ذذي مذذا ة

عذذامرة

يتاع  .التاس ةعا ةمةشذام ذ عةذات ظدة ذا يصذما غالعذا ذا يكذام

مأ شكا ت ة عتاةا ال در ا ةعا ييكام م ارعمذا طااعذة ايمذداد الطمعذا ييذرااح عذةم
 753 – 653يم ةذ

)24

.
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ال صدر  :م

ا العاحث عال ي اد مأ دةرةا يرعةا الما ا

حا ظا ال اد ةا  ،احدة اليخطةط اليرعا

عةاتات غةر تشارة 2336

436

ال م اع

-

ظ ا

181

فب

الح زة

138

ظ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

الشا ةا

82

ظ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

الدةااتةا

العمرانية

البناية

65

ظ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذ ذذا

نسبة االلتحاق

اسقاللية البناية

ال م اع

االدارية

عدد السكان في سن

مؤشرات تربوية

الحالة

عدد المدارس التي تداوم في

اعالمادة الأ ال تشرات اليرعاةذا الخذرى ذ المذداا ال ذذكار ا ذه ةظعذر لتذا
عام مذدا يم ةذذ  /ال ممذي عمذا  14يم ةذذ  /ال ممذي ) اةذا مذدا اةمذاع اةح ذة كفذا ة
الةا ارتا عال مةار المراظ العالا  23يم ةذ  /ال ممي  .ا ذا مذدا يم ةذذ  /شذمعا ذد
عما  34يم ةذ  /الشمعا ) لمماي الد ار
ظمذذةه االعذذالا  33يم ةذذذ  /الشذذمعا )

)25

 2337 – 2336اةا ةفذاة ال مةذار الم ارظذ
خذذهخ اليمذذا الذذذ ة ذذاي مذذأ يخفذذةض ذذدد

الطمعا ذ الصذخ الد ار ذ الااحذد ا ذا يريذب مذأ ذلذب ذم يخفذةض ذدد ذا ةصذةب
ال ممذذي الااحذذد ذذم الطذذهب ذ
اعذلب ادت ةذ الظاةرة
ةذ ال يطمعات المدةدة
)26

.

ذذعةا يمعةذذا ال ااصذذفات التا ةذذا المدةذذدة ذ اليممذذةي ،
الااظ الم م الأ الحاما

زةادة ا داد ال مم ةم ليمعةا

الم مةا اليممة ةا االيرعاةا لميح ةم التا
مذذأ

اةذذذا اليمذذا لذذا يذذي يح ة ذ

ل ياى اليممذةي

ذذياى ال حا ظذذا ةي اشذذأ ذ الااظ ذ الذذذ

تمةش ذ اةذذا ر ذذدد كعةذذر ذذم الاظذذا خ الذذأ ا ذذداد كعة ذرة ذذم الك ذاادر اليممة ةذذا اة ذ
اصه عحاما ا

الة .

ً
ثاَيا  :قضاء انشاييت :

تد تاظشا الكفا ة الاظةفةا ل يدةرات ال ذدارس العيدا ةذا ذ ظ ذا الشذا ةا،

تهحظ م المداا رظذي  )2ام مذدا يم ةذذ  /در ذا عمذا  274يم ةذذ  /در ذا) ذ
ال

ذ ذذا ال ذ ذذذكار  ،ح ذ ذذب ت ذ ذذعا الليحذ ذذاة الحالةذ ذذا االعالدذ ذذا  % 9127ذ ذذم م ذ ذذاع

ال ذذكام ذ

ذذم الد ار ذذا العيدا ةذذا  11 – 6ذذتا ) االعذذالا ذذددةي  39537ت ذ ا

ل ذذتا  ، 2336اةذذا تشذذر ةح ذذة كفذذا ة مةذذدة  ،ا تذذد الرمذذاع لممذذداا ا هحظذذا ذذدد
العتة ذذا ال در ذذةا الص ذذمةا ذ ذ ال

ذذا ةك ذذام ذذددةا  138عتاة ذذا در ذذةا ل ذ ذ 132

در ا .
ا مة يم مدا اشداا العتاةا عاليه ةذ ةكام  335يم ةذ  /عتاةا اةذا مذدا
طعةم لم عمض ال دارس العيدا ةا

ال تاطة الرةفةا يفيح عمدد ظمةا ذم اليه ةذذ

 ،ممأ عةا ال ثاا در ا الرعة العيدا ةا
يه ة ذذذةا  153يم ة ذذذة ذذط
ال دارس

)27

ظرةا الدلكا مذأ طرةذة الشذا ةا ذدد

 ،ا م ذذأ ال ذذرغي ذذم ك ذذا ذل ذذب ال اتذ ذ ل ذذي يك ذذم ك ذذا

ي ما عذايعا  ،د امد مأ

ذياى ال
23

ذا عذام ذدد العتةذا ال ذي ما ذ

ال

ا عما ذددةا  138عتاةذا ي ي ذةفعا  24در ذا ا مةذ

ذد اصذعح مذدا اشذداا

عتاةا  /در ا  122 ،در ا  /عتاةا ) ،ا مأ الذرغي ذم ام ذدد العتةذا ح ذة كفذا ة
عالا ح ب تشر يم ةذ  /عتاةا  ،ال ام يركز العتةذا ذ ا ذاكم اعتا ةذا ذ اخذرى
ادى الأ حصاا ظاةرة الزدااج عةم ال دارس  ،د عما ذدد العتةذا اليذ يذدااي ةعذا
در ا ااحدة  84عتاةا اعت ذعا  %78ذم م ذاع العتةذا ال در ذةا ذ ال

ذا  ،ا ذا

ذذدد العتةذذا الي ذ يذذدااي ةعذذا در ذذيةم ذذد عمذذا ذذددةا  24عتاةذذا اعت ذذعا  % 22ذذم
ذذا عحامذذا الذذأ  24عتاةذذا مدةذذدة لفذذب ظذذاةرة

م ذذاع العتةذذا ال در ذذةا  ،أ ام ال

ذذةرة ال ذذيلا اليممة ةذذا ذذم

الادااج عذذةم ال ذذدارس لتعذذا يذذتد الذذأ حذذداث خمذذا ذ
حةث الاظت ال خصص لكا در ا .
اعالتظر لمكفا ة الم راتةا لهعتةا ال در ةا

ظ ا الشا ةا يم ت عا األعتةذا

ال در ةا الصالحا له يخداي عمدت  %12عةت ا  % 59تعا عحاما الأ ير ةي

ذه

ذذم ام ذذاد ذذا ت ذذعي  % 29ذذم العتة ذذا ال در ذذةا غة ذذر ص ذذالحا له ذذيخداي االع ذذالا
ذددةا  31عتاةذا در ذةا مذداا رظذي  ،)2اةذذا ةمتذ ام ذم اصذا  138عتاةذا ةتذاب
ذ ذ حالذ ذذا اة ذ ذذاا العتةذ ذذا الدةذ ذذر صذ ذذالحا

 77عتاةذ ذذا ذ ذذط صذ ذذالحا له ذ ذذيخداي  ،أ

له ذذيخداي ذذام م ذذدا يم ة ذذذ  /عتاة ذذا ذذةكام  471يم ة ذذذ  /عتاة ذذا) ،ك ذذا ام م ذذدا
اشداا العتاةا در ا  /عتاةا ةكام  127در ا  /عتاةا) ،اتهحظ كه ال تشرةم ظذد
ا الأ  31عتاةا مدةدة عدل م العتةذا

اريفما م ال يلاخ اةذا ةمت ام حاما ال

الدةذذر صذذالحا له ذذيخداي اك ذا ذكذذر ذذاع ا حامذذا ال
الزدااج عةم ال دارس  ،ممة

ةكام م اع حاما ال

 55عتاةا مدةدة ك ي ي ا كا در ا
لذذذا ةيطمذذب زةذذادة التفذذاة ذ

ذذا الذذأ  24عتاةذذا لفذذب ظذذاةرة
ا

م العتةا ال در ةا الذأ

عتاةا خاصا ععا اصالحا له يخداي .
مذذاا اليممذذةي ليدةذذر ااصذذفات العتةذذا ال در ذذةا

لمدي صهحةيعا اياامد الت اذج ال دة ا العمةد م ال يطمعات اليرعاةا االيممة ةذا ذاا
ذذم التاحةذذا اليرعاةذذا العحيذ اا ذذم حةذذث صذذهحةا يمذذب العتةذذا ذذم التذااح الصذذحةا
االم الة ذذا االمي ا ة ذذا  ،ل ذذذا ةتعدذ ذ ام يحي ذذا العتة ذذا م ذذأ ظا ذذات ا هح ذذة يخ ذذدي
خيمخ اغراض التشاطات اليممة ةا

)28

.

21

ا ة ا ةخص مدا يم ةذ  /ممي  ،ايم ةذ  /شمعا د عما  32، 16يم ةذذ مذأ
الياال اة اشارة ياح الأ الكفا ة م حةث ا رة الكادر اليممة
ال ام دى الكفا ة

الشمب الد ار ةا ةك م

االشذمب الد ار ذةا

الشمعا الااحدة  ،يح ب ذريةم أ

ذ م كذذا در ذذا خصاصذذا ذ ال ذذدارس ال زدادمذذا مذذأ عتاةذذا ااحذذدة ،

ذذا ة مذذا

كفا ة الشمعا الاظةفةا م حةث يمعةزايعا .
ً
ثانثا :قضاء احلًشة :

ل ذذد عمذذا مذذدا يم ةذذذ  /در ذذا ذ ظ ذذا الح ذزة  273يم ةذذذ  /در ذذا خذذها
 2337- 2336اةا مدا اةماع اةح ة كفا ة مةذدة ارتذا عال مةذار

الماي الد ار

المراظ العالا  363يم ةذ  /در ا )  ،ال ام ةتاب ت ص ذ
ارتذذا ذ

ذدد العتةذا ال در ذةا

ذذدد ال ذذدارس حةذذث ةامذذد  99در ذذا عةت ذذا ذذدد العتةذذا  82عتاةذذا  ،اةذذذا
ذذةخ مذذأ العتةذذا ال امذذادة ا مة ذ ذذام مذذدا اشذذداا

ةمت ذ ام ةتذذاب  17در ذذا

العتاةا عاليه ةذ ةكام  333يم ةذ  /عتاةذا اع متذأ اخذر ذام ال

ذا عحامذا الذأ 17

عتاةذذا در ذذةا مدةذذدة لفذذب ظذذاةرة الزدااج عذذةم ال ذذدارس  ،ا ذ الح ة ذذا ذذام الحالذذا
الم راتةا لهعتةا ال در ةا ال ا ا حالةا لي يكم م ةمعذا صذالحا له ذيخداي  ،ذد امذد
ام  %4تعذذا ذذط صذذالحا له ذذيخداي ا  % 63تعذذا عحامذذا الذذأ يذذر ةي  ،عةت ذذا 36
 %تعذذا غةذذر صذذالحا له ذذيخداي تعا ةذذا االعذذالا ذذددةا  33عتاةذذا ذذم اصذذا  82عتاةذذا
در ذذةا  ،اةذذذا ةمت ذ ام العتةذذا الي ذ ة كذذم ام تميعرةذذا صذذالحا له ذذيخداي ة ذ 52
عتاةذذا ذذط  ،اععذذذا ذذام ال
صذ ذذالحا له ذ ذذيخداي
ال ذذدارس ا مة ذ

ذذا عحامذذا الذذأ  33عتاةذذا مدةذذدة عذذدل ذذم العتةذذا الدةذذر

ذ ذذه ذ ذذم الحامذ ذذا الذ ذذأ  17عتاةذ ذذا لفذ ذذب ظذ ذذاةرة الزدااج عذ ذذةم

ذذةكام م ذذا الحامذذا الذذأ العتةذذا ال در ذذةا ذ ظ ذذا الح ذزة 47

عتاةا مدةدة الةكام المدد التعا

 99عتاةا لذ  99در ا .

ا ا مدا يم ةذ  /ممذي  ،ايم ةذذ /شذمعا ذد عمذا  32 ، 15يم ةذذا مذأ اليذاال
 ،اة ذذذا طع ذذا ل م ذذدا الليح ذذاة الع ذذالا  % 8825ذذم ال ذذكام ذ ذ
. 2336
ً
رابعا  :قضاء عفك
22

ذذم الد ار ذذا ل ذذتا

م المداا ا ه تهحظ ام مدا يم ةذ  /در ا

ظ ذا

فذب عمذا 223

يم ةذذذ  /در ذذا ) ،اةذذا مذذدا مةذذد ذذم حةذذث ذذدد اليه ةذذذ لكذذا در ذذا  ،ا ذذعب ذلذذب
ذذا االعالدذذا  % 73ذذم ال ذذكام

ةمذذاد الذذأ اتخفذذاض ت ذذعا الليحذذاة مذذأ

ذذياى ال

عم ر تا الد ار ذا اةذذا ةرمذ الذأ ام ال

ذا ذات طذاع رةفذ ذا اةي ا ذات ع ذةطا
ذي ما عاعتةذا

عاليممةي  ،ال إم األ ر ةشةر الأ ام ال دارس العيدا ةا لي يكم م ةمعذا

خاصذا لكذا در ذذا  ،حةذث ذذط  65عتاةذا در ذذةا اصذمةا اعت ذذعا  %88ذم م ذذاع
ال ذ ذذدارس العيدا ةذ ذذا  ،ي ي ذ ذذةفعا  9ذ ذذدارس اعيدا ةذ ذذا  ،أ

ذ ذذا ت ذ ذذعا  ) %12ذ ذذم

م ذذاع ال ذذدارس العيدا ة ذذا  ،اعع ذذذا أص ذذعحت اح ذذدة اش ذذداا العتاة ذذا عال ذذدارس 121
در ذذا  /عتاةذذا ) عةت ذذا أصذذعح مذذدا اشذذداا العتاةذذا عاليه ةذذذ  255يم ةذذذ  /عتاةذذا اةذذذا
ةمت ذ ام حامذذا ال
عذايعا

ذذا الذذأ  9اعتةذذا در ذذةا مدةذذدة ك ذ يصذذعح كذذا در ذذا

ذذي ما

عتاةا خاصا ععا .
ا ذذا ة ذذا ةخذذص ظذذاةرة الزدااج عذذةم ال ذذدارس ذ العتاةذذا الااحذذدة  ،ذذد امذذد

مأ

ياى ال

ا عيم  56در ا ط

ذذم م ذذاع العتةذذا ال در ذذةا ذ ال

عتاةا خاصا ععا اعت ذعا % 86

ي ما

ذذا  ،عةت ذذا ةتذذاب  9اعتةذذا در ذذةا يذذدااي ةعذذا

در يةم اعت عا  %14م م اع العتةا ال در ةا  .اةذا ةشذكا ذب
ذذم حةذذث ال ذذيخداي الكثةذذخ ،

ذذه ذذم العذذدر ذ الاظذذت ال ذذرر لمذذدرس اال ارحذذا

لميه ةذ  ،أ ةصعح الذدااي حذدد ع ذا ات مذدادة ا
ال ذذدارس ذات الذذدااي ال ذذا
اةذذذا ة ثذذا

مذأ العتةذا

ذداطا اكثةذ ار ذا تهحذظ عذيم

ل يحذذض كذذا الاظذذت ال ذذيحة لمذذدرس ذ ال در ذذا ،

ذذةما الاظذذت ذذم خذذها ات طذذاع اليةذذار الكعرعذذا
ذذا

ا مذذأ أةذذا حذذاا ذذام العتةذذا ال در ذذةا ذ ال

ذ اغمذذب الاظذذات .

ذذط تعذذا ذذا ت ذذعا  %9صذذالحا

له ذذيخداي االع ذذالا ذذددةا  6اعتة ذذا در ذذةا  ،ات ذذعا  %48تع ذذا عحام ذذا ال ذذأ ي ذذر ةي
االعالا ددةا  )31عتاةا  ،عةت ا ذممت ت ذعا  %43غةذر صذالحا له ذيخداي االعذالا
ذذددةا  28عتاةذذا اةذذذا ةمتذ ام ذذط  37عتاةذذا در ذذةا ذ ال
صالحا له يخداي ي رةعذا اةذذا ا ذا ةتةذد حامذا ال
العتةا ال در ةا الدةر صالحا له يخداي

ذذا ة كذذم ام يميعرةذذا

ذا الذأ  28عتاةذا مدةذدة عذدل ذم

ذه ذم حامذا ال

ذا الذأ  9اعتةذا لفذب

ظذذاةرة الزدااج ك ذذا ذكذذر ذذاع ا  .ا مة ذ ذيم م ذذاع ذذا ةحيام ذ ال
23

ذذا

ذذم اعتةذذا

در ذذةا كذ يكذذام كذذا در ذذا

ذذي ما ذ عتاةذذا خاصذذا ععذذا اصذذالحا له ذذيخداي ةذذا

 37عتاةذذا در ذذةا مدةذذدة ا مةذذا ا ذذادة عتذذا ال ذذدارس ي ذذيتد الذذأ اا ذذا تةذذا اذاظةذذا
ااخهظةذذا اصذذحةا ذ

مذذاا يدةذذر العتةذذا اليممة ةذذا  ،ك ذذا اة ذيي ا ذذيعدالعا كذذا ارعمذذةم

تا اا ي اد ةذ ال دة ةا ا اا ت اذما ل ةاس التدثار ال تا

)29

.

ااخة ار ة كذم ام تشذةر الذأ مذدا يم ةذذ  /ممذي  ،ايم ةذذ  /شذمعا االعذالدةم 13
مدلت اةماعةا .

 29 ،يم ةذا مأ الياال لكه تع ا اة

اخهص ذذا ال ذذاا ة ك ذذم ام تش ذذةر الذ ذذأ كف ذذا ة اليمم ذذةي العي ذذدا

ذذ

ال اد ةا ةظعر لتا م المداا رظذي  )1عذيم م ذاع ال ذدارس العيدا ةذا مذأ

حا ظذ ذذا
ذياى

ال حا ظا عما ددةا  536در ا  ،عةت ذا عمذا ذدد اليه ةذذ  163398يم ةذذا ايم ةذذة
لممذذاي الد ار ذ  ، 2337 – 2336ا مةذ اصذذعح مذذدا يم ةذذذ  /در ذذا  334يم ةذذذ /
در ذا) ،مذذأ ا ذة مذذدا الليحذذاة الحذال

مذذأ

ذياى ال حا ظذذا االعذذالا % 9328

ذ ذ ذذم ال ذ ذ ذذكام عم ذ ذ ذذر الد ار ذ ذ ذذا العيدا ةذ ذ ذذا  11 – 6ذ ذ ذذتا  ،ل ذ ذ ذذتا  ، 2336اةذ ذ ذذذا ام
ال حا ظذذا لة ذذت عحامذذا الذذأ ذذدارس ع ذذدر ذذاة عحامذذا الذذأ اعتةذذا در ذذةا مدةذذدة ،
ليكذذام كذذا در ذذا

ذذي ما ذ عتاةذذا خاصذذا ععذذا  ،حةذذث عمذذا ذذدد العتةذذا الفممةذذا ذ

ال حا ظذذا  436عتاةذذا اععذذذا ذذد اصذذعح مذذدا اشذذداا العتاةذذا عاليه ةذذذ  374يم ةذذذ /
عتاةذذا  ،اةذذا مذذدا ريف ذ ةفذذاة ال مذذدا ال ذذرر  363يم ةذذذ  /در ذذا )  ،عا يعارةذذا
كا در ا ةتعدذ ام يكذام

ذي ما ذ عتاةذا  .اةذذا ةتكذد حامذا ال حا ظذا الذأ 133

عتاة ذذا در ذذةا مدة ذذدة لف ذذب ظ ذذاةرة الزدااج ع ذذةم ال ذذدارس  ،لم ةت ذذاب  133در ذذا
اعيدا ةا ذ

ذاي ال حا ظذا ةذ طع ذا مذأ ع ةذا ال ذدارس الخذرى  ،ا ذا ا الذأ ةذذا

ذيم ذط  % 15ذم العتةذا ال در ذةا صذالحا له ذيخداي ا  % 52تعذا عحامذا الذذأ
ير ةي  ،ةعا شكمت ت عا العتةا الدةر صالحا له يخداي  % 33االعالا ذددةا 143
عتاةذذا در ذذةا ذذم م ذذاع العتةذذا ال در ذذةا ذ

ذذاي ال حا ظذذا ا تذذد الرمذذاع الذذأ

حام ذذا ال حا ظذ ذا ذذم العتة ذذا ال در ذذةا حام ذذا

ذذع ا ةذ ذ  133عتاة ذذا لف ذذب ظ ذذاةرة

الزدااج احام ذذا اخ ذذرى اةذ ذ  143عتاة ذذا ع ذذدل ذذم العتة ذذا ال در ذذةا الدة ذذر ص ذذالحا
له يخداي  ،اةتا اصعح م ا الحاما م العتةا ال در ةا  243عتاةذا در ذةا حيذأ
يصعح كا در ا

ي ما

عتاةا خاصا ععا اصالحا له يخداي
24

تفس الاظت .

اعتا

مأ ا ي دي يم شكما اليممةي العيدا

يك ذم ذ ظذاةرة الزدااج عذةم
ذه

ال دارس التايف م ظمذا ذدد العتةذا ارتذا عمذدد ال ذدارس

ذم ذدي صذهحةا

عم ذذض األعتة ذذا ال در ذذةا له ذذيخداي ذذم حة ذذث ذذدي ص ذذهحةيعا لم يطمع ذذات اليرعاة ذذا
االيممة ةا  ،ا ا ا الأ يمااز العمض تعا ارعمذةم ذتا اعذذلب يكذام ح ذب ال مذاةةر
المال ةا

طار التدثار .

ادلبحث انثانث

االفاق ادلستقبهيت خلذياث انتعهيى االبتذائي يف حمافظت انقادسيت نهعاو
انذراسي 2313 – 2312

ذذتيتااا ذ ةذذذا ال عحذذث عتظذرة ا يشذراظةا ذذدى الحامذذا تذذا يدةذرات اليممذذةي
ذ ال حا ظذذا  ،ي ثمذذا عال ذذدارس ااعتةيعذذا ا ذذدد الكذذادر اليممة ذ االشذذمب الد ار ذذةا ،
م ذذأ ا ذذة تشذ ذرات يرعاة ذذا راظة ذذا مي ذذدة ذ ذ ا ازرة اليرعة ذذا المراظة ذذا  ،ا ذذم خ ذذها
ا ي ذذاد ت ذذعا الليحذ ذذاة  % 133لم ذذكام عم ذذر الد ار ذ ذذا العيدا ة ذذا  )11 – 6ذ ذذتا
الي از ا ع عدأ ال از ةا اليممةي العيدا

.
ذ ال حا ظذذا مذذأ ا ذذة

ا ذذةيتااا ال عحذذث د ار ذذا خذذد ات اليممذذةي العيذذدا
أظ ةيعا األرعما اكالي :
ً
ا ال :قضاء انذيواَيت :

ةظعذذر لتذذا ذذم خذذها مذذداا رظذذي  )3ام ذذدد ال ذذكام ذ

ذذم الد ار ذذا ة ثذذا

تف ذ ذ ذذس ذ ذ ذ ذذدد اليه ةذ ذ ذ ذذذ االعذ ذ ذ ذذالا ذ ذ ذ ذذددةي  132767يم ةذ ذ ذ ذذذا خذ ذ ذ ذذها المذ ذ ذ ذذاي الد ار ذ ذ ذ ذ
 2313 – 2312اة ذذذا ذذا ي ذذي الش ذذارة الةذ ذ ذ ذ ال د ذذا ع ذذيم اليمم ذذةي العي ذذدا
ال از ذ ذ اةتعد ذ ذ ام ةميحذ ذذة الم ة ذ ذ

ذ ذ اليممذ ذذةي العيذ ذذدا

يمم ذذةي

 ،اةكذ ذذذا ير ذ ذذي ال ذ ذذاة

ال ذذي عمةا لعةذذام الحامذذا الفممةذذا ذذم يدة ذرات اليممذذةي العيذذدا

ذ ال حا ظذذا خذذها

المذذاي الد ار ذ ال ذذذكار ا مذذأ ةذذذا األ ذذاس ذذام حامذذا ظ ذذا الدةااتةذذا ذذم ال ذذدارس
العيدا ةا خها الماي الد ار

ال ذكار .
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ا مذذأ ةذذذا ال ذذاس ذذام حامذذا ظ ذذا الدةااتةذذا ذذم ال ذذدارس العيدا ةذذا خذذها
ال ذذكار ذيكام الذأ  285در ذا اعيدا ةذا  ،مذداا رظذي  )3أ عزةذادة

الماي الد ار

 54در ذذا مدة ذذدة
الماي الد ار

ذذا كات ذذت مةذ ذ خ ذذها الم ذذاي الد ار ذ ذ  ، 2337- 2336ال ام

كام ةمات

متص

دد العتةا ال در ةا االعذالا  53عتاةذا  ،اةذذا

ةمتذ ذ ام الحام ذذا ال ذذي عمةا ذذم العتة ذذا ال در ذذةا خ ذذها الم ذذاي الد ار ذ ذ – 2312
 ، 2313يعما  134عتاةا ا ا أ الذأ ذا امذاد حالةذا  181عتاةذا در ذةا  ،لةكذام
المذذدد الكم ذ  285عتاةذذا لذ ذ  285در ذذا ا ذذير

ذذم ظذذاةرة الزدااج عذذةم ال ذذدارس

مذذأ ظذذاةرة ال ذ ا دام العتذذا  .ا ذذا

ذذيلا يازة ذ ةذذذ ال ذذدار س ح ذذب

اال

ذذا

احدات ال

ذلب الماي ييرب الأ اظيعا لك ةيي يشكةا لمام خيصا عد ار ذا

ا

اليركذزات ال ذذكاتةا االي ذ ةذذيي ذذم خهلعذذا يحدةذذد ااظ ذ اعتةذذا ال ذذدارس المدةذذدة اذ يمذذد
العتةذذا ال در ذذةا احذذد ال يدةذرات ال ع ذذا ال ذذتثرة ذ ادا الكفذذا ة الاظةفةذذا اليممة ةذذا ،
لم ت صذذعا ةذذتد الذذأ ال ذذدط الكعةذذر مذذأ العتاةذذا ال در ذذةا اعاليذذال يذذدةار الحالذذا
الم راتةذذا لمعتاةذذا
يا ةر اماا

ذذه ذذم

ذذمخ الدا ع ذذعب الزدحذذاي ا ذذدي ظذذدرة ال عتذذأ مذذأ

تا عا لميه ةذ م حةث الخد ات الاامب يا رةا .)33

26

جذ ل رقى ( )3عذد انسكاٌ يف سٍ انذراست عذد انتالييذ احلاجت يٍ
ادلتغرياث ادلذرسيت يف حمافظت انقادسيت نهعاو انذراسي 2313 – 2312

الوحدة

عدد التالميذ الممتحقين

عدد السكان في سن الدراسة

الحاجة من المتغيرات المدرسية حسب المؤشرات

االدارية

ظ ذ ذ ذ ذ ذذا

التربوية المنفذة في وزارة التربية العراقية (*)
ذكور

اناث

56135

46632

ذكور

اناث

مجموع

56135 132767

46632

مجموع

المدارس

285 132767

الكادر

الشعب

5138

3426

االبنية

التعميمي الدراسية الموجودة
حاليا
181

الحاجة

134

الدةااتةا
ظ ذ ذ ذ ذ ذذا

25253

21921

47174

25253

21921

47174

131

2359

1572

138

23

الشا ةا

ظ ذ ذ ذ ذ ذذا

18763

17728

36491

18763

17728

36491

131

1824

1216

82

19

الح زة
ظ ذ ذ ذ ذ ذذا

14244

13737

27981

14244

13737

27981

78

1399

933

65

13

فب
ال م اع 596 214413 133318 114395 214413 133318 114395

ال صدر  :م

13721

7147

436

ا العاحث عال ي اد مأ:

 .1ا ازرة اليخطذذةط الم ذذاةز ال رك ذذز لإلحصذذا  ،عةات ذذات غة ذذر تشذذارة  ،م ذذداا رظ ذذي
 )23ل تا . 1997
 .2دةرةذذا اليرعةذذا الما ذذا ذ
غةر تشارة ) لمماي الد ار

حا ظذذا ال اد ذذةا  ،احذذدة اليخطذذةط اليرعذذا

عةاتذذات

. 2337- 2336

*) ال تشذرات اليرعاةذذا ال مي ذدة ذ ا ازرة اليرعةذا المراظةذذا  363يم ةذذ  /در ذذا ) ،
 33يم ةذذذ  /شذذمعا )  23يم ةذذذ  /ممذذي )  ،ةتظذذر  :خطذذا اليت ةذذا اليرعاةذذا لأل ذااي
 ، ) 2335 – 1992ا ازرة اليرعةذ ذذا  ،ال دةرةذ ذذا الما ذ ذذا لميخطذ ذذةط اليرعاةذ ذذا  ،عدذ ذذداد ،
مداا رظي  ، )5ص.69
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149

ا ذا الحامذذا ذذم الكذذادر اليممة ذ

ذذيكام الذذأ  5138مم ذذا ا مم ذذا اةذ اظذذا ذذم

ذذدد الك ذذادر اليممة ذ ذ خ ذذها الم ذذاي الد ار ذ ذ  ، 2337- 2336لم ذل ذذب الم ذذاي ك ذذام
مذدا يم ةذذ  /ممذي عمذا  14يم ةذذ  /ممذذي )  ،تيةمذا لتخفذاض ت ذعا الليحذاة  ،ا ذذا
خها الماي الد ار

ييي ي دةر الحاما م الكادر اليممة

ذم خذها ممذا مذدا كذا

ممذذي  23يم ةذذذا  ،لذذذا اصذذعح المذذدد ال طمذذاب ةذذا  5138مم ذذا ا مم ذذا  ،م ذذا ام
ةتذذاب شذذاكا ذ يازة ذ الكذذادر اليممة ذ عذذةم الظ ذذةا االت ذااح االرةذذخ االح ذذر ،
حةث يمات عمض ال ذدارس ذم ذا ض ذ الكذادر اليممة ذ عةت ذا يمذات الخذرى ذم
تص

ا داد الكادر اليممة

لة ذ ليازة ذ الكذذادر اليممة ذ

 ،اةتا ةتعد ام يمالف ةذ ال

ةا م خذها ا ذ

ذذم ظعذذا دةرةذذا اليرعةذذا ذ ال حا ظذذا عا يعارةذذا المعذذا

ال متةا  ،اام ةيي يازة الكادر اليممة

ح ب حمي ال در ا م اليه ةذ .

ا ا دار الحاما ذم الشذمب الد ار ذةا خذها المذاي الد ار ذ 2313 – 2312
ذذةكام الحامذذا الذذأ  3426شذذمعا د ار ذذةا  ،عا يعذذار ام كذذا شذذمعا ي ذ لذ ذ  33يم ةذذذ
ط  ،ا مة

ةكام تصةب ال در ا الااحدة  12شمعا د ار ةا ك مدا.

ً
ثاَيا :قضاء انشاييت :

ل ذذد مذذا ظ ذذا الشذذا ةا عال ريعذذا الثاتةذذا ذذم حةذذث ذذدد ال ذذكام عذذةم اظ ذذةا

ال حا ظا ا مة عا ما عال ريعا الثاتةا اة ا م حةث ذدد اليه ةذذ االعذالا ذددةي
 47174يم ةذ ذذذا ايم ةذ ذذذة لممذ ذذاي الد ار ذ ذ  ، 2313 – 2312الذ ذذذا ذ ذذيم الحامذ ذذا ذ ذذم
ال دارس ح ب ذدد اليه ةذذ ذةكام  131در ذا اعيدا ةذا ال ام الحامذا ذم العتةذا
ال در ةا ةكام  23عتاةذا در ذةا كذ يكذام لكذا در ذا عتاةذا خاصذا ععذا ذ حالذا
ا يعذذار م ة ذ العتةذذا ال امذذادة حالةذذا صذذالحا له ذذيخداي االعذذالا ذذددةا  138عتاةذذا
در ذذةا خ ذذها الم ذذاي الد ار ذ ذ  ، 2337 – 2336عةت ذذا ذذيكام الحام ذذا ذذم الك ذذادر
اليممة

الأ  2359مم ا ا مم ذا خذها المذاي الد ار ذ  ، 2313 – 2312ا ذيكام

الحاما م الشمب الد ار ةا الأ  1572شمعا د ار ةا .
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ً
ثانثا :قضاء احلًشة :

ظ ذذا الح ذزة ةذذا الخذذر ذذم عذذةم اظ ذذةا ال حا ظذذا الرعمذذا االذذذ ةمذذات

مز

كفا ة الخد ات اليممة ةا اخصاصا العتةا ال در ةا  ،ك ا ر ذكذر ذمفا .
اع ذذالتظر ال ذذي عمةا

ال

ذذم

ذ ذ م ال ذذز م ال ح ذذدد ذذةكام ذذدد اليه ة ذذذ ذ ذ

ذذدارس

ذذا ع ذذدر عذ ذ 36491يم ةذذذا ايم ةذذذة  ،اطع ذذا لعذذذا المذذدد اال مةذذار ال حذذدد لحم ذذي

ال در ذذا ذذم اليه ةذذذ ذذةكام ال

ذذا عحامذذا الذذأ  131در ذذا اعيدا ةذذا خذذها المذذاي

الد ار ذ ذ  ، 2313 – 2312عمذ ذذد ام كذ ذذام ذ ذذددةا  99در ذ ذذا اعيدا ةذ ذذا خذ ذذها المذ ذذاي
الد ار

 ، 2337 – 2336اةتا تهحظ الحاما ظمةما مدا مأ دى دة ز تةذا ي ذدر

ع ذذت ذذتاات  ،اةذذذا ةك ذذم ذ ام عالصذذا كاتذذت العتةذذا ال در ذذةا  82عتاةذذا ذذط ،
ا ةد ا ذلب الأ ام الحاما يكام الأ  19عتاةذا در ذةا مدةذدة حيذأ يكذام 131
در ذذا ذ  131عتاةذذا  ،اام صذذفا يدمذذب ذذدد ا ذ ا ال ذذدارس مذذأ ذذدد العتةذذا ،
اصذذعحت ة ذ ال شذذكما الالذذأ الي ذ ياصذذا الةعذذا العحذذث  ،الذذذا ةتعد ذ ام يتخذذذ ةذذذ
ال يلا عتظر ال يعار  ،لتعا احذد ا ذعاب يذدت
اليممةي العيدا

ل

ذياى الكفذا ة الاظةفذا ذ خذد ات

اي ال حا ظا .

ال

ا

ط عا

ك ذذا ام حامذذا ال

ذذا

ذذم الكذذادر اليممة ذ لممذذاي الد ار ذ ال ذذذكار ذذيكام

 1824مم ذذا ا مم ذذا  ،عةت ذذا ذذيكام الحامذذا ذذم الشذذمب الد ار ذذةا لذذتفس المذذاي ي ذذدر
در ذذةا عمذذد ام كاتذذت  843شذذمعا د ار ذذةا خذذها المذذاي الد ار ذ 2336
ع ذ 1216شذذمعا ا
 ، 2337اةذا ا ةيه يً
رابعا :قضاء عفك :

زةادة دد ال دارس .

ة ذذدر ذذدد اليه ة ذذذ ذ ذ ظ ذذا

ف ذذب خ ذذها الم ذذاي الد ار ذ ذ 2313 – 2312

عذ ذ 27981يم ةذذذا ايم ةذذذة  ،اةتذذا ذذيكام حامذذا ال
الد ار

ذذا

ذذم ال ذذدارس ذ تفذذس الم ذاي

ال ذكار الأ  78در ا اعيدا ةا عمذد ام كذام ةعذا  74در ذا اعيدا ةذا خذها

الماي الد ار

 ، 2337 – 2336ال ام دد العتةذا ال در ذةا الح ة ذ ةذا  65عتاةذا

در ةا  ،اةتا يكام الحاما م العتةا ال در ذةا ي ذدر ع ذ 13عتاةذا در ذةا مدةذدة ،
اةتذذا تهحذذظ الفذذرة اصذذعح اا ذذح عذذةم ذذدى الحامذذا ذذم ال ذذدارس ا ذذدى الحامذذا ذذم
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العتةا ال در ةا  .ا ا الحاما م الكادر اليممة
ام كام ال اماد الفمم
الماي الد ار

م الكادر اليممة ذ

ي در ع ذ 1399مم ذا ا مم ذا  ،عمذد

ذ ال

ذا  1333مم ذا ا مم ذا خذها

 2337- 2336عةت ا يكام الحاما م الشذمب الد ار ذةا ي ذدر ع ذ933

شمعا د ار ةا عمد ام كام ددةا  573شمعا د ار ةا .
اعصارة ا ذا ذام ذدد اليه ةذذ ال ميح ذةم ذ ال ذدارس العيدا ةذا ذ

ذاي

حا ظذذا ال اد ذذةا ع ذذدر عذ ذ 214413يم ةذذذا ايم ةذذذة لممذذاي الد ار ذ ، 2313 – 2312
اةتذذا ذذيكام الحامذذا الذذأ  596در ذذا اعيدا ةذذا  ،عم ذد ام كذذام ذذددةا  536در ذذا
اعيدا ةا خذها المذاي الد ار ذ  ، 2337- 2336ال ام ذدد العتةذا الفممذ كذام 436
عتاةذذا در ذذةا  ،اةتذذا ةكذذام م ذذا الحامذذا ذذم العتةذذا ظذذدرة  163عتاةذذا در ذذةا حيذذأ
ةحصا ياا ة دد عةم دد ال دارس ا ذدد العتةذا ال در ذةا ذ
ااةذذي

ذذيلا ةتعدذ ام ي ار ذ

ذ ار ةذ

ذ ةذذذا ال

ذاي ال حا ظذا ،

ذذيلا اليازةذ المد ار ذ المذذادا

لهعتة ذذا ال در ذذةا اح ذذب الحم ذذي ال ذذكات لك ذذا تط ذذا ع ذذدل ذذم يركزة ذذا ذ ذ ااح ذذدة
اخرى .

ايشييعا

االستُتاجاث :

ياصا العاحث الأ دة ا يتيامات أة عا ة :

 .1مدلت اليحاة التاث عال دارس العيدا ةا اظا عكثةر

ذا ةذا يذاح لمذذكار ،

اذ عمذذا م ذذاع التذذاث عال ذذدارس العيدا ةذذا ذ ال حا ظذذا  )73691يم ةذذذة
ارتذ ذذا ع م ذ ذذاع الذ ذذذكار العذ ذذالا  )92437يم ةذ ذذذا  ،ل ذ ذذعاب ييممذ ذذة عالعة ذ ذذا
المي ا ةذذا الي ذ ةمةشذذام ةعذذا مذذأ الذذرغي ذذم كذذام اليممذذةي العيذذدا
ال از

تذ اكثر م ثهثا

يممذذةي

اد .

 .2ي اد ظاةرة الزدااج عذةم ال ذدارس العيدا ةذا ع ذب الذت ص ذ
العيدا ةا االي عما ددةا )536

در ا ي ذارس الذدااي ذ

ذدد ال ذدارس
 )436عتاةذا ،

اةكام ذلب م خها مر ا دد العتةا ال در ةا الي يدااي ةعذا در ذيام
 )135عتاة ذذا  ،عةت ذذا عم ذذا م ذذاع ال ذذدارس العيدا ة ذذا اليذ ذ ي ذذدااي ةع ذذا ث ذذهث
ذدارس ذذاكثر  ) 7اعتةذا  ،ا ذذا ال ذذدارس ال ذي ما ذ عتاةذذا خاصذا ععذذا عمدذذت
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 )324عتاة ذذا  ،ا مةذ ذ اص ذذعحت حام ذذا ال حا ظ ذذا الفممة ذذا ال ذذأ  )133عتاة ذذا
مدةدة ك يصعح كا در ا

عتاةا خاصا ععا .

ي ما

 .3العيمذ ذذاد مذ ذذأ اليازة ذ ذ المد ار ذ ذ المذ ذذادا لم ذ ذذدارس العيدا ةذ ذذا مذ ذذأ

ذ ذذياى

الظ ةا ظةا ا عحمي ال كام ةعذا فذ ال تذاطة الح ذرةا يذزداد ذدد اليه ةذذ
ذ ذ ذ ال ذ ذذدارس العيدا ة ذ ذذا  ،ا ذ ذذا ال ذ ذذياطتات الرةفة ذ ذذا يعيم ذ ذذد تع ذ ذذا ال ذ ذذدارس
العيدا ةذذا ،

ذذا ات طاةمذذا مذذأ الذذرغي ذذم ام

ذذا ةممذذا اليه ةذذذ ة ذذةرام

الحركا الةا ةا م العةت الأ ال در ا ةتعد ام ل ييمااز شرة دظا ة .
 .4الكفذذا ة الاظةفةذذا لهعتةذذا ال در ذذةا ذ ال حا ظذذا يعيمذذد ذذم ال ااصذذفات الي ذ
ي يتد الأ الماا ا الذاظةذا االصذحةا ،
تا الي ةكم

ذه ذم ام عم ذعا يمذااز الرعمذةم

ذ م ةذاس التذدثار  ،لذذا تمذد ام  )143عتاةذا غةذر صذالحا

له يخداي مأ ا اس اليارةخ الم رات لعا  ،ك ا ام  )227عتاةا عحاما الأ
ير ةي حيأ يت مي

االح ار .

الااظ اليممة

 .5ا ة تشرات يرعاةا ل يدةرات اليممةي العيدا

اا ي ادا مأ دد ال كام ذ

ذ ذ ذذم الد ار ذ ذ ذذا العيدا ةذ ذ ذذا لممذ ذ ذذاي الد ار ذ ذ ذ  ، 2313 – 2312يكذ ذ ذذام حامذ ذ ذذا
ال حا ظا الأ  )63در ا اعيدا ةذا ا ذا ا الذأ ذا امذاد ةعذا حالةذا )536
در ذذا لةكذذام ال م ذذاع الكم ذ

 )596در ذذا اعيدا ةذذا  ،عةت ذذا ذذيكام حامذذا

ال حا ظذذا ذذم العتةذذا  )163عتاةذذا مدةذذد ا ذذا ا الذذأ ذذا امذذاد ةعذذا حالةذذا
 )436عتاةا لةصعح ال م اع الكم
اعيدا ةا

ي ما عذايعا

 )596عتاةا  ،ا مةذ

ذيكام كذا در ذا

عتاةا مدةدة ععا .

انتوصياث

ياصا العاحث الأ م اع م الياصةات ي ثمت ع ا ةم -:

 .1ةتعدذ ذ الييكةذ ذذد م ذذأ

مةذ ذذا اليح ذذاة التذ ذذاث عال ذذدارس العيدا ةذ ذذا ذذم خذ ذذها

ال اااة عةم الذكار االتاث ذ

خيمذخ مذالت الحةذاة  ،اممذا يممذي ال ذ ار ة

االكياعذذا ةذذا العذذدخ الر ة ذ  ،اا يعذذار يذذرب التذذاث لمد ار ذذا شذذكا ذذم اشذذكاا
المتذخ

ذذدةا عذذا ةذذا اليم ذذخ ذايذ  ،ال ذر الذذذ ةذذتمكس عذذدار مذذأ مااتذذب
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اخرى تعا اليدمب مأ الف ر ازةذادة التيذاج ايح ذةم الصذحا االيدذةذا اي مةذا
حمي الما ما .
 .2اليخمص م ظاةرة الزدااج عةم ال ذدارس العيدا ةذا ذم خذها زةذادة ا ذدادةا
ا ذذة م ذذاةةر يخطةط ذذا تع ذذا مر ذذا الت ذذا ال ذذكات
اعاليال يصعح كا عتاةا در ةا

ذ ذ م ك ذذا اح ذذدة ادارة ذذا

ي ما ذ عتاةذا خاصذا ععذا اا عتذا

ذدارس

اعيدا ةذذا ذات ارعذ طااعذذة لمذذيخمص ذذم الذذت ص ال امذذاد ذ العتةذذا ال در ذذةا
خيمخ اظ ةا ال حا ظا

الحا ر اال ي عا .

 .3يح ةة الكفا ة الاظةفةا لم دارس العيدا ةا ذم خذها الييكةذد مذأ الم ذا ا ذة
ال مذذاةةر الي ذ ي ذذيتد الذذأ الذذذاة االصذذحا ذ م ة ذ ال ذذدارس العيدا ةذذا ذ
ا يعداا ال دارس ال دة ا الي يماازت دة عتا ةذا ارعمذةم ذتا  ،اا ي ذاد ةذذا
ال مة ذذار ك ة ذذاس ل مر ذذا ال ذذدارس ال دة ذذا ذ ذ عت ذذا

ذذدارس اعيدا ة ذذا مدة ذذدة

اير ةي ال دارس الي ة اصه عحاما الأ اليمدةد االيطاةر .
 .4الييكةد مذأ اليازةذ المد ار ذ المذادا لهعتةذا ال در ذةا ح ذب الحمذي ال ذكات
ذ كذذا تط ذذا مد ار ةذذا عمةذذدا ذذم يركذذز عم ذذعا ك ذذا ةذذا الحذذاا ذ ال تذذاطة
الح رةا  ،ايشيت عم عا ك ا

ال ذياطتات الرةفةذا ذ

ار ذاة ال ذا ات

الي ة طمعا اليه ةذ عةم ال دارس العيدا ةا ا تاطة كتاةي .
 .5ةتعد ام يطعة ال تشرات اليرعاةا اال ماةةر ال كاتةا اال كاتةا مذأ ال ذدارس
العيدا ةذذا عحةذذث ةذذيي ار ذذاة تصذذةب ال ذذدارس العيدا ةذذا ذذم اليه ةذذذ اتصذذةب
كا ممي اكا شمعا تعي .
قائًت اذلوايش ادلصادر

 .1ح م ذه ا المطةذا  ،يكذا ت الفذرص اليممة ةذا ا مي ذ المذدااة  ،ممذا الممذاي
المي ا ة ذذا ال ممذ ذذد  ، 11المذ ذذدد ، 4كمةذ ذذا اليرعةذ ذذا  ،ما مذ ذذا يكرةذ ذذت ، 1983 ،
ص. 231
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Spacial Analysis of Primary Education
in Al-Qadissiya Government
Abstract
The educational services as elementary education has taken
important post for the whole world by associations and international
conferences
, due to its ability to built the base of progress and
development for the nations , for this research seeking to focusing on the
reality of the elementary education in Qadisiyah governorate and
acknowledge the elementary education services and its site distribution
according to the districts , also known its professional skills , connect to
the school buildings .
The research has clarified that the elementary education in this
governorate never confirm with the populations size here , whereas
shortage in the elementary schools which amounting to ( 536 schools )
and its pupils ( 163098) practicing work in 436 buildings , which led to
create mixing educational time " the work " between the schools , the
total school buildings where two schools working in one time amounting
to 105 buildings , while the elementary school buildings where working
three school in one time or more ( 7 buildings ) , for the independent
schools in private building ( 324 buildings ) so that the governorate real
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need to 100 new buildings , for being each school independent in private
school .
Also it has clarified the geographical distribution for the elementary
schools on districts level , unfair distribution , comparing to the
population size for each administration unit , also it suffer of shortage , in
Diwaniyah areas there are 181 buildings while it needs to 50 new
buildings in addition to what available here, for the shamia district which
has 108 buildings but it needs to new 24 buildings in addition to
currently exist , for put end to mix school work time whereas Hamza
district has 99 buildings , but it needs to 17 new buildings in addition to
exist of school buildings currently , for Affak district which has 65
buildings and it needs to 9 new buildings to make each school
independent in private building .
For the professional capacity for the elementary education by the
educational statistics , pupil / school amounting ( 360 pupils / school ) in
Diwaniyah district , this average notifying to the professional skills
accruing to the Iraqi standards amounting to ( 360 pupils / school ) .
But the problem exist in the buildings number in district which
amounting to ( 181 school buildings ) , so that the average of occupying
the building by pupils on district level amounting to ( 460 pupil / school )
as result has negative aspects representing by condense use of the
building , besides create disorder in time of the lesson , for the other
districts ( Shamia – Hamza-Affak ) amounting to pupil / school ( 274
pupils / school ) , ( 273 pupils / school ) , ( 223 pupils / school ) relatively
, even the average of use the school by pupils is normal , for the average
pupil/classroom amounting to ( 23.5 pupils / classroom ) on the
governorate level , which pass over the Iraqi average which amounting to
( 30 pupils / classrooms) also the elementary school buildings being
deprived of sanitary and beauty aspects , in addition to some of them
passed over 40 years , it is scale of example for the annual extinction , so
that we find ( 143 buildings ) aren't useful according to its construction
history , there are 227 buildings are in need to rehabilitation to confirm
with the civilization and educational reality , these elements reflected on
inferiority of professional skills of the elementary education on the
governorate level .
Researcher has achieved to future view according to educational notions
to the elementary education , and depending on the population number of
the elementary education age of 2012-2013 academic year , but the
governorate needs to 60 elementary schools buildings in addition to what
exist now ( 536 ) schools to be the total 596 elementary schools , while
the real need is 160 buildings , besides to the currently exist ( 436)
buildings to be the total number 596 buildings , so that each school will
be independent in private building in that year .
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