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 المستخلص 
 

يقترن   اذ  وتقدمها  المجتمعات  لبناء  الجوهرية  االعمدة  احد  التعليمية  الخدمات  ومنها  الخدمات  تعتبر 
التقدم   في  االولى  الحلقة  يعتبر  والذي  وكفاءته  التعليم  تقدم  بمدى  المجتمع  ورقي  تقدم  واحد مقياس 

المعايير الجوهرية لقياس مستوى ارتقاء المجتمعات . وقد ناقش البحث عدة محاور مهمة في الخدمات 
واقع  وعرض  البحث  منطقة  في  المتواجدة  التعليمية  الخدمات  اصناف  على  التعرف  ومنها  التعليمية 

من التربويين وعدد  التوزيع المكاني لتلك الخدمات بحسب اصنافها وعدد التالميذ وعدد العاملين فيها  
الشعب وكذلك بيان عدد االبنية المدرسية الموجودة في منطقة البحث .وفي نهاية البحث توصلنا الى  

 عدة استنتاجات وتوصيات وبشكل يخدم العملية التعليمية .
 بغداداحياء ،  ,   التوزيع,  خدمات ، التعليمالكلمات المفتاحية : 

 
Abstract 

Services, including educational services, are considered one of the essential 

pillars for building and progressing societies, as the scale of progress and 

development of society is associated with the extent of educational progress 

and efficiency, which is the first link in the progress and one of the essential 

criteria for measuring the level of development of societies. The research 

discussed several important axes in educational services, including 

identifying the types of educational services present in the research area and 

presenting the reality of the spatial distribution of those services according 

to their types, the number of students, the number of educators working in 

them, the number of people, as well as the statement of the number of school 

buildings located in the research area. To several conclusions and 

recommendations in a manner that serves the educational process. 

Keywords: services, education,  distribution , neighborhoods , Baghdad  
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     المقدمة :
التعليمية أحدى أهم الركائز الرئيسية لبناء المجتمعات وتطورها إذ يرتبط   الخدمات ُتعدُّ  

مستوى تطور ورقي المجتمع بمستوى تطور التعليم وكفاءته والذي ُيعدُّ الحلقة األولى 
المجتمعات  تقدم  مستوى  لقياس  األساسية  المعايير  وأحد  التطور  سلم  ويأتي (1)  في   ،

ية لإلنسان كونه حق من حقوقه في تعلم الكتابة  التعليم في مقدمة الحاجات الضرور 
, لذلك (2)والقراءة فضاًل عن أهميته في اكتشاف القدرات الذهنية والفكرية لدى الطلبة  

يمكن القول بأن التعليم هو جوهر التنمية ووسيلتها إلحداث تطور نوعي في المجتمع 
, ونظرًا لهذِه األهمية تم دراسة واقع التوزيع (3)  التنمية البشرية  مؤشرات   أهموهو أحد  

المكاني للخدمات التعليمية في أحياء العدل والخضراء وحطين والعامرية في مدينة بغداد 
حسب المراحل التعليمية وذلك من اجل التعرف على اصناف الخدمات التعليمية وواقع 

السك والمحالت  االحياء  على  متساوي  بشكل  تتوزع  وهل  الموجودة ضمن  توزيعها  نية 
لقد تم االعتماد على البيانات المتوفرة لدى قسم التخطيط التربوي في منطقة الدراسة  

البيانات واستخراج النسب  التربية من اجل تحقيق اهداف البحث كما تم جدولة  وزارة 
 .المئوية وتوضيح النتائج من خالل رسمها على الخرائط 

 مشكلة البحث:
 لتساؤالت االتية: تمثلت مشكلة البحث با

 ما هي اصناف الخدمات التعليمية المتواجدة في منطقة الدراسة ؟   .1

م  .2

 ا هو واقع التوزيع المكاني للخدمات التعليمية في منطقة الدراسة ؟  

ه .3

 ل تتوزع الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة بشكل متساوي ؟ 
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 فرضية البحث:   

الخدمات التعليمية وأيضا وجود تباين في توزيع يفترض البحث وجود انواع عديدة من 
هذه الخدمات وبشكل غير متساوي ضمن االحياء والمحالت السكنية ضمن منطقة  

 الدراسة .
 : هدف البحث

يهدف البحث الى بيان انواع الخدمات التعليمية في منطقة الدراسة  والكشف عن واقع 
عناصر  بكل  الخدمات  لهذه  الجغرافي  وكادر من    هاالتوزيع  وطلبة  خدمية  مؤسسات 

 تدريسي وعدد الشعب وعدد االبنية  . 
 

 :  أهمية البحث
يبرز اهمية البحث في كون الخدمات التعليمية تمثل االساس الذي ينشأ علية المجتمع 

والذي من خاللها يتخرج قادة المستقبل وتطور المجتمع والبلد ومحاولة معالجة 
 المشكالت التي تخص هذا الموضوع.

 ود البحث :حد

منطقة البحث مكانيا  بأحياء العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية في مدينة    تتحدد 
وحي  العامل  الجنوب حي  ومن  الحرية  شماال حي  البحث  منطقة  يحيط  حيث  بغداد 
الجهاد اما من الشرق فتحيط منطقة البحث كال من احياء رمضان واألندلس واليرموك  

بخط طول     لبحث حي الغزالية . اما فلكيا فيتحدد البحث اما من الغرب فيحيط منطقة ا
 (    33  16'   56.47)"  شرقا ودائرة عرض (     44  19'   47.61"  –      44  16'  29.28")

   .(1انظر خريطة )شماال 
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 ( موقع منطقة البحث بالنسبة للعراق ومحافظة بغداد وناحية المنصور  1خريطة )

 

 
 باالعتماد على : -المصدر : 
، لسنة 1/500000بمقياس  أإلداريةبغداد  محافظة وزارة الموارد المائية، الهيئة العامة للمساحة، خريطة  -1

2020 . 
 . 2021المعلومات الجغرافية، امانة بغداد، دائرة التصاميم، شعبة نظم  -2

 . ArcGIS 10.8 3-   برنامج  
 

( ان  1.ويظهر الجدول )  2021  -  2020  اما زمانيا فتحدد البحث بالعام الدراسي  
( محلة سكنية    25( نسمة يتوزعون على )  180200منطقة البحث  تتكون سكانيا من )

 ( هكتار .  2.423.44وبمساحة تبلغ ) 
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 2021المساحة في منطقة البحث لعام  ( توزيع السكان و1جدول ) 

 

 باالعتماد على : المصدر : 

  بيانات ،  السكاني االحصاء  المعلومات، قسم وتكنولوجيا  لإلحصاء  المركزي الجهاز  ،  التخطيط وزاره  -1

 2021منشورة، غير

ArcGIS 10.8 2-   برنامج .  

 

 المساحة 

 )هكتار (

 عدد السكان 

 )نسمة( 

 ت اسم الحي  المحالت السكنية

51.33 2135 643 

 -1 حي العدل 

87.46 1782 657 

104.75 3260 647 

117.2 900 659 

122.59 7310 649 

137.89 11593 645 

  المجموع  6 26980 621.22

54.16 5781 627 

 -2 حي الخضراء 

60.04 2593 629 

93.19 9003 639 

111.96 8993 633 

111.98 9472 635 

115.82 8952 637 

123.70 12951 631 

150.74 13891 641 

  المجموع  8 71636 821.59

64.14 8523 620 

 -3 حي حطين 
65.09 5115 622 

102.74 3201 624 

102.67 1210 626 

  المجموع  4 18049 334.64

49.41 2858 628 

 -4 حي العامرية 

68.60 6367 640 

74.67 4940 634 

91.38 10228 632 

102.85 10647 630 

110.81 13143 638 

139.63 15352 636 

  المجموع  7 63535 637.35

  المجموع الكلي  25 180200 2.414.8
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 :  منهجية البحث

اعتمد البحث على عدة مناهج في دراسته منها المنهج الوصفي لوصف عناصر الظاهرة 
 فضاًل عن استخدام التقنيات الحديثة في رسم خرائط التوزيع . والتحليلي 

 :  البحث هيكلية
اختص كل   مباحث باإلضافة الى االطار النظري للبحث تم تقسيم البحث الى عشرة  

االستنتاجات   مبحث  جاءت  ثم  مفصل  بشكل  وتوضيحها  التعليمية  الخدمات  بإحدى 
 والتوصيات وقائمة المصادر .     

: التوزيع المكاني والنسبي لرياض االطفال الحكومية ، الطالب المبحث االول 
 والمعلمين والشعب والمباني على مستوى احياء منطقة البحث 

تأتي هذِه المرحلة قبل التعليم االبتدائي وهي تساعد على تنمية قدرات االطفال وإشباع  
كافه الجوانب   حاجاته المعرفية والنفسية وتنمي مواهبهم المعرفية وبناء شخصيته من

, وتبدأ  (4) الجسمية والفكرية وأعداد االطفال وتطويرهم قبل دخوله مرحلة التعليم االبتدائي
( سنوات. وتتوزع  5- 4)   مدة التعليم فيها سنتان يستقبل فيها األطفال للفئات العمرية من

وبحسب ) أعدادها ، عدد األطفال , عدد   البحث رياض األطفال الحكومية في منطقة  
حيث يظهر من    2021-2020المعلمات , عدد الشعب , عدد البنايات( للعام الدراسي  

 ( االتي :  2( والخريطة ) 2الجدول ) 
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 2021- 2020منطقة البحث للعام الدراسي التوزيع المكاني لعدد رياض األطفال في ( 2جدول )

 

على وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ   -1باالعتماد على    - المصدر :  

الثالثة التربوي  األولى والكرخ  التخطيط  الكراس االحصائي )لرياض    , قسم  واالبتدائية   األطفال, 

 2021-2020, والثانوية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام الدراسي  واإلعدادية ,والمتوسطة , 
 الدراسة الميدانية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحياء  ت 
عدد  

 الروضات 
 بنات  بنين %

 % 

 ذ+أ 
 % الشعب  % المعلمات 

عدد  

 المباني 
% 

 18 2 18 10 16 17 18 180 265 18 2 العدل  1

 46 5 44 25 46 51 34 434 377 46 5 الخضراء  2

 9 1 10 6 10 11 7 79 85 9 1 حطين 3

 27 3 28 16 28 30 41 664 330 27 3 العامرية  4

 100 11 100 57 100 109 100 1357 1057 100 11 المجموع  
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للعام الدراسي   البحث التوزيع المكاني لعدد رياض األطفال في منطقة (2خريطة) 

2020 -2021 

 
 )2المصدر: باالعتماد على جدول ) 

 البحث :التوزيع المكاني لعدد رياض األطفال الحكومي في منطقة  1-1
يتبين ان حي العثثدل في مرحلثثة   البحثثث من حيثثث التوزيع على احيثثاء ومحالت منطقثثة  

رياض األطفال  يحتوي على روضثثثثتان توزعت هذِه الرياض ضثثثثمن المحالت السثثثثكنية  
(  640بواقع روضثثثثثثثثة واحدة لكل منهما وهي روضثثثثثثثثة العدل في محلة )  (640-649)

( في حين جاءت نسثثثثثبة رياض األطفال في الحي  649وروضثثثثثة الياسثثثثثمين في محلة )
, وبذلك يظهر ذلك التوزيع في  اض األطفال الكلية( من نسثثثثثثثثثثب مجمل ري%18بواقع )

من وجود   (643- 647-649-657حي العدل خلو المحالت السثثثكنية األخرى وهي )
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( روضثثثات حكومية توزعت على  5) أما حي الخضثثثراء فتوجد فيه  أي روضثثثة حكومية.
هما روضثثثثثثة الجامعة    (627المحالت السثثثثثثكنية وبالشثثثثثثكل التالي روضثثثثثثتان في محلة )

محلة   ( وروضثثثثثثة الخضثثثثثثراء في629لفاروق وروضثثثثثثة الغصثثثثثثون في محلة )وروضثثثثثثة ا
فيما جاءت نسثثثثثبة رياض األطفال    (633( وروضثثثثثة بغداد النموذجية في محلة )641)

- 631- 635-627( كمثثثا يظهر هثثثذا التوزيع خلو المحالت )%46في الحي بواقع )
قط  حطين فتوجد روضثثثثة حكومية واحدة فأما في حي  من أي روضثثثثة حكومية.  (639

- 620)  , ونالحظ خلو المحالت   (%9( وبنسثثبة )622وهي روضثثة التأميم في محلة )
( رياض أطفال  3( من أي روضثثثثثثثة حكومي. أما في حي العامرية فتوجد )624-626

( وروضثثثثثة العامرية في 632حكومية هي روضثثثثثة السثثثثثنابل وروضثثثثثة الوفاء في محلة )
يع خلو المحالت السثكنية  (, ويظهر من خالل التوز %27( وجاءت بنسثبة )640محلة )

( من وجود أي روضثثثثثثثثثثثثثثثثة حكوميثثثة  628- 634-638  -636  -630األخرى وهي )
وبذلك يتبين لنا احتالل حي الخضثثثثثثثراء المرتبة األولى في عدد رياض األطفال ثم حي  

, فيمثا جاء حي حطين بالمرتبة    , ثم حي العثدل بالمرتبثة الثثالثثة  العثامرية بالمرتبثة الثثانيثة
 قة الدراسة .األخيرة ضمن منط

 البحث:في منطقة   الملتحقين في رياض األطفالالتوزيع المكاني لعدد األطفال    1-2
فبلغ    البحثث امثا من حيثث عثدد األطفثال الكلي الملتحقين في ريثاض األطفثال في منطقثة  

(   1357( أمثثا البنثثات فبلغ عثثددهم )1057)  ( طفثثل وطفلثثة وبلغ عثثدد البنين2414)
( طفثل  445إذ بلغ عثددهم في حي العثدل )  البحثث ويتبثاين توزيعهم في محالت منطقثة 

, أما حي الخضثثثثراء فقد البحث  من مجموع اطفال منطقة    (%18وطفلة يمثلون نسثثثثبة )
( من  %34( وبنسثثثثثثثثثثثثثثبثثة )811بلغ عثثدد األطفثثال  الملتحقين في ريثثاض األطفثثال فيثثه )

, في حين بلغ  البحثث  األطفثال الملتحقين في ريثاض األطفثال ضثثثثثثثثثثثثثثمن منطقثة مجموع  
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( من نسثثثثثثثثب  أطفال منطقة  %7( طفل وطفلة وبنسثثثثثثثثبة )169عدد اطفال حي حطين )
( طفل وطفلة  994)  , أما في حي العامرية فقد بلغ عدد االطفال الملتحقين فيهاالبحث  

رياض األطفال على أحياء  (.ومن خالل توزيع األطفال الملتحقين في %41وبنسثثثثثثثثثثثثثبة )
يظهر ان  أعلى نسثبة في عدد األطفال كانت من نصثيب حي العامرية.   البحث منطقة  

, في حين احتثل حي العثدل المرتبثة الثثالثثة    وجثاء بعثده بثالمرتبثة الثثانيثة حي الخضثثثثثثثثثثثثثثراء
األخيرة فقثثد كثثانثثت في حي  المرتبثثة  بعثثدد األطفثثال الملتحقين في ريثثاض األطفثثال, أمثثا  

 حطين. 
التوزيع المكاني لعدد الكادر التدريسيييييييييي في مرحلة رياض األطفال في منطقة    1-3

 البحث:
امثا من حيثث عثدد المعلومثات فيظهر من ذات الجثدول ان عثدد المعلمثات في ريثاض 

( معلمة وان رياض األطفال مقتصثر على فئة  109)  بلغ البحث األطفال ضثمن منطقة  
, وتباين    مقتصثثثثثثثثثثر على جنس اإلناث فقطالمعلمات فقط وليس هناك أي معلم أي أنُه  

  (% 16( معلمة وبنسثثثبة )17إذ سثثثجل حي العدل ) البحث توزيعهم ضثثثمن أحياء منطقة  
, وفي حي حطين بلغ    (%46( معلمة و بنسثثثثثثثبة )51أما في حي الخضثثثثثثثراء فتوجد ) .

, في حين أن حي العامرية وصثثثثثثثثل عدد   (%10)  ( معلمة وبنسثثثثثثثثبة11عدد المعلمات )
( . ومن خالل هثذا التوزيع  %28( معلمثة وبنسثثثثثثثثثثثثثثبثة )30المعلمثات في ريثاض األطفثال)

يتضثثثح لنا أن أعلى نسثثثبة مسثثثجلة في عدد المعلمات ضثثثمن رياض األطفال كانت في 
وجاء حي العامرية ثانيًا واحتل المرتبة الثالثة   أألولىحي الخضثراء والذي جاء بالمرتبة  

 , وحي حطين بالمرتبة األخيرة. ي العدلح
 
 البحث :  في منطقة في مرحلة رياض األطفالالتوزيع المكاني لعدد الشعب  1-4
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(  57)  اما من حيث عدد الشثثعب يتضثثح لنا أن مجموع الشثثعب في رياض األطفال بلغ
إذ سثثثجل حي العدل  البحث شثثثعبة جميعها مختلط ويتباين توزيعها ضثثثمن أحياء منطقة  

( شثثثثثعبة أي بنسثثثثثبة  25, أما في حي الخضثثثثثراء فيوجد )  (%18عبة وبنسثثثثثبة )( شثثثثث10)
, في حين    (%10( شثثثثعبة أي بنسثثثثبة )6, وفي حي حطين بلغ عدد الشثثثثعب )  (44%)

( . %28( شثعبة وبنسثبة )16)  أن حي العامرية وصثل عدد الشثعب في رياض األطفال
نسثثثثثثبة مسثثثثثثجلة في عدد ومن خالل التوزيع المكاني لعدد الشثثثثثثعب يتضثثثثثثح لنا أن أعلى 
  ثانيا, وجاء حي العامرية   الشثثثثثثثثثعب ضثثثثثثثثثمن رياض األطفال كانت في حي الخضثثثثثثثثثراء

, وجاء حي حطين بالمرتبة األخيرة من عدد الشثثثثثثثثثثعب  واحتل المرتبة الثالثة حي العدل
 .البحث في احياء منطقة 

على مستوى أحياء   في مرحلة رياض األطفالالتوزيع المكاني لعدد البنايات    1-5
 البحث:منطقة 

اما من حيث عدد االبنية  فيظهر لنا  ان عدد البنايات لرياض األطفال المسثثثثثثثثثجلة في 
  ( بنايات وبنسثثثثثبة2( بناية إذ كان نصثثثثثيب حي العدل )11بلغت ) البحث احياء منطقة  

, وكثان    (%46)  ( بنثايثات وبنسثثثثثثثثثثثثثثبثة5) , أمثا في حي الخضثثثثثثثثثثثثثثراء فكثان يمتلثك  (18%)
( بنايات  3)  , أما حي العامرية فيمتلك  (%9( بناية وبنسثثثثثثثثثثبة )1حطين )نصثثثثثثثثثثيب حي  

ومن خالل التوزيع المكاني للبنايات لرياض األطفال نالحظ ان حي   .  (%27وبنسثثثبة )
, وجثثاء بثثالمرتبثثة الثثثانيثثة حي    الخضثثثثثثثثثثثثثثراء  قثثد احتثثل المرتبثثة األولى في عثثدد البنثثايثثات 

 حي حطين  بالمرتبة األخيرة.و ,  ثالثة, أما حي العدل فقد أحتل المرتبة ال العامرية
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المبحث الثاني : التوزيع المكاني والنسبي للمدارس والطالب والمدرسين والشعب 
 والمباني للمرحلة االبتدائية الحكومية على مستوى احياء منطقة البحث 

لقد اهتمت الدولة العراقية بالمراحل الدراسثثثثثثثثثثية من خالل وزارة التربية عن طريق سثثثثثثثثثثن  
(  1997  /  23/9)  قوانين الخاصثثة بالتعليم ومنها قانون التعليم اإللزامي الصثثادر فيال
( سثثثثثثنة  11-6)  وحددت أعمار األطفال الملتحقين بالدراسثثثثثثة االبتدائية من سثثثثثثن ( .5)

سثنوات وتتكون من سثت مراحل متتالية األول االبتدائي    (6وتبدأ الدراسثة فيها من عمر)
 والرابع والخامس وصواًل إلى الصف السادس االبتدائي .والثاني والثالث 

 

التوزيع المكاني لعدد المدارس االبتدائية الحكومية في منطقة البحث للعام الدراسي (3جدول) 
2020 -2021 

 

 

على وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد    -1باالعتماد على  -المصدر : 

,   رياض األطفال, الكراس االحصائي )ل , قسم التخطيط التربوي  الكرخ األولى والكرخ الثالثة

- 2020, والثانوية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام الدراسي   واإلعداديةواالبتدائية ,والمتوسطة , 

2021 
 .الدراسة الميدانية -2

 

 

 

 األحياء  ت 
عدد  

 المدارس 
 بنات  بنين %

% 

 ذ+أ 

عدد  

المعلمين  

 والمعلمات 

 % الشعب  %
عدد  

 المباني 
% 

ل العد 1  6 15 1969 1860 16 241 9 108 15.4 5 13 

 46 18 42.6 298 50 1298 42.7 5080 5175 45 18 الخضراء  2

 8 3 6.1 43 9 240 6.3 737 799 8 3 حطين 3

 33 13 35.9 251 32 843 35 3941 4437 32 13 العامرية  4

 100 39 100 700 100 2622 100 11618 12380 100 40 المجموع  
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  البحث(التوزيع المكاني لعدد المدارس االبتدائية الحكومية على مستوى احياء منطقة 3خريطة )

 2021-2020للعام الدراسي 
 

 
 (3المصدر : باالعتماد على جدول )

أن عدد المدارس االبتدائية الحكومية    اعاله   (3( وخريطة )3ويتضح من خالل الجدول ) 
منطقة   الدراسي  البحث في  بلغت 2021- 2020)  للعام  بين  40)  (  موزعة  مدرسة   )

( مدارس ابتدائية 6)  األحياء األربعة إذ يبلغ عدد المدارس  الحكومية في حي العدل
( وخلو 649( مدارس ضمن محلة )3( و) 645( مدارس ضمن محلة )3حيث توجد)

 ( من أي مدرسة حكومية 659- 657  -647  - 643السكنية التي هي )  باقي المحالت 
( من نسب مدارس %15)  , أما نسبة المدارس االبتدائية الحكومية في حي العدل فبلغت 

, ضمن حي العدل يوجد فيه مدرسة ابتدائية مزدوجة الدوام. وفي حي البحث  منطقة  
فيه الحكومية  االبتدائية  المدارس  فيبلغ عدد  إذ ضمت محلة 18)  الخضراء  ( مدرسة 

( 3( ضمت كل محلة منهم ) 631- 633, أما المحالت السكنية )   ( مدارس4( )641)
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, أما  ( مدرسة لكل منهما2( بواقع )627- 635  -639, وقد نالت المحالت ) مدارس
( 629  -  627أقل المحالت السكنية في عدد المدارس االبتدائية فكانت في محلة )

منهما . ومن خالل التوزيع المكاني للمدارس الحكومية االبتدائية   ( مدرسة لكل  1وبواقع )
في حي الخضراء نالحظ أنه ال توجد محلة ليس فيها مدرسة ابتدائية فكل المحالت 

( من  %45)  توجد فيها هذِه الخدمة وتبلغ نسبة المدارس االبتدائية في حي الخضراء
منطقة   مدارس  عدد البحث نسب  بلغ  فقد  وفي حي حطين  االبتدائية  .  ( 3)   المدارس 

( مدرسة ابتدائية وكان نصيب 2( ) 622)   محلة  احتلت مدارس موزعة فيه كالتالي إذ  
( والتي هي محالت 1( مدرسة )620محلة  السكنية  المحالت  أما    - 626)  ( واحدة. 
( %8) , وبلغت نسبة المدارس في حي حطين ( فال توجد أي مدرسة ابتدائية فيها624

البتدائية في منطقة الدراسة.  أما في حي العامرية فبلغ عدد المدارس من نسب المدارس ا
( مدارس 3( وبواقع )638  -636( مدرسة توزعت في محالت )13)   االبتدائية الحكومية

 ( فقد كان نصيب كل من هذِه المحالت 632- 630  -654, أما محلة )  لكل محلة
( مدرسة فقط  أما 1( وبواقع )640)  , أما أقل محلة في عدد المدارس هي  ( مدرسة2)

, وقد بلغت نسبة المدارس االبتدائي  في   ( فقد خلت من أي مدرسة ابتدائية628محلة )
( من نسب احياء منطقة الدراسة. لذا تبين من هذا التوزيع احتالل %32حي العامرية )

راء من  حي الخضراء المرتبة األولى في عدد المدارس االبتدائية ويأتي بعد حي الخض
, بينما يأتي حي العدل بالمرتبة   حيث عدد المدارس االبتدائية الحكومية حي العامرية

 . , أما حي حطين فقد جاء بالمرتبة األخيرة الثالثة
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التوزيع المكاني لعدد التالميذ الملتحقين بالمدارس االبتدائية الحكومية على   2-1
 البحث:مستوى احياء منطقة 
ن مجموع التالميذ الملتحقين في المدارس االبتدائية الحكومية أ  (3يتضح من جدول )

( تلميذ 12380( تلميذ وتلميذة بواقع )24078بلغ )  البحث على مستوى أحياء منطقة  
( تلميذة ويتباين توزيعهم بين احياء منطقة الدراسة ويظهر من الجدول ذاته 11618و)

االبتدائية الحكومية في حي الخضراء   ان أعلى نسبة لعدد التالميذ الملتحقين في المدارس
( من مجموع تالميذ منطقة الدراسة. ويأتي حي العامرية بالمرتبة الثانية  %43وبنسبة )
( , في حين جاء %16(, أما حي العدل فقد جاء بالمرتبة الثالثة وبنسبة )%35) وبنسبة

ك نالحظ انه (, ومن ذل%6)  حي حطين بالمرتبة األخيرة من حيث عدد التالميذ وبنسبة
ماعدا   مختلطة  االبتدائية  المدارس  فكل  الجنس  أحادية  ابتدائية  مدارس  أي  توجد  ال 

 المدارس األساسية.
التوزيع المكاني لعدد الكادر التدريسي في المدارس االبتدائية الحكومية على   2-2 

 البحث :مستوى احياء منطقة 
أن عدد الكادر التدريسي في   ( 3من حيث عدد الكادر التدريسي فيظهر من جدول )

منطقة   ومعلمة.2622)   بلغ  البحث احياء  معلم  فيه    (  يوجد  العدل  حي  أن  ونالحظ 
, وعدد المعلمين والمعلمات في حي الخضراء   ( %9)   ( معلم ومعلمة أي ما نسبته241)

 , في حين أن حي حطين بلغ عدد المعلمين والمعلمات   (%50( وبنسبة )1298)   يبلغ
( معلم 843)  , ويبلغ عدد الكادر التدريسي في حي العامرية بث  (%9) ( وبنسبة  240)

نسبة ) يأتي  .    (%32ومعلمة ويشكلون  التوزيع أن حي الخضراء  ويظهر من خالل 
, ويتقاسم المركز الثالث كل من حي العدل   بالمرتبة األولى, ثم يأتي ثانيًا حي العامرية

 .وحي حطين
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ي المدارس االبتدائية الحكومية على مستوى لتوزيع المكاني لعدد الشعب فا  2-3
 البحث: احياء منطقة 

 بلغ   البحث إّن عدد الشعب في  المدارس االبتدائية ضمن منطقة    (3يتضح من جدول )
العدل توجد فيه 700) إذ نجد أن حي  الدراسة  بين أحياء منطقة  توزيعها   ( ويتباين 
شعبة وبنسبة   (298)  الخضراء  فتوجد , أما في حي    (%15.4)   ( شعبة وبنسبة108)
, وفي   (%6.1( شعبة وبنسبة ) 43, في حي حطين بلغ عدد الشعب فيه )  (42.6%)

. ومن خالل التوزيع    (%35.9( شعبة وبنسبة )251حي العامرية فقد بلغ عدد الشعب )
ألعداد الشعب في المدارس االبتدائية نالحظ ان حي الخضراء قد احتل المرتبة األولى 

فيأتي بالمرتبة    العدل, أما حي    ي عدد الشعب بينما يأتي حي العامرية بالمرتبة الثانيةف
 بالمرتبة األخيرة .   حطينالثالثة ثم حي 

التوزيع المكاني لعدد البنايات في المدارس االبتدائية الحكومية على مستوى   2-4
 البحث:  احياء منطقة 

البنايات المدرسية المسجلة في احياء منطقة   (3)    يالحظ من خالل جدول ان عدد 
)  البحث  )39بلغت  العدل  نصيب حي  كان  إذ  بناية  مدرسة 5(  فيه  وتوجد  بنايات   )

النسبة وبلغت  جواد  المصطفى  مدرسة  على  ضيف  المعارف  مدرسة  وهي   مزدوجة 
  , وكان   (%46)  ( بناية وبنسبة18(, أما في حي الخضراء فبلغ عدد البنايات )13%)

( بناية وبنسبة 13, أما حي العامرية  )  (%8)  ( بنايات وبنسبة3)  نصيب حي حطين 
المدرسية نالحظ ان حي الخضراء  قد 33%) للبنايات  المكاني  التوزيع  ( ومن خالل 

, أما حي   , وجاء بالمرتبة الثانية حي العامرية  احتل المرتبة األولى في عدد البنايات 
 حي حطين بالمرتبة األخيرة.  و,  ثةالعدل فقد أحتل المرتبة الثال
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المبحث الثالث : التوزيع المكاني والنسبي للمدارس والطالب والمدرسين والشعب 
 والمباني للمرحلة المتوسطة الحكومية على مستوى احياء منطقة البحث

بعد تخرج الطالب من المرحلة االبتدائية تستعد المدارس المتوسطة الستقبال الخريجين  
( سنوات 3السادس االبتدائي وتكون مدة الدراسة في المدارس المتوسطة )من الصف  

وتشير البيانات .(6)   ( سنة15  –   12وتكون اعمار المقبولين في الدراسة المتوسطة من )  
( إلى ان عدد المدارس المتوسطة الحكومية في 4)  ( وخريطة4الموضحة في جدول )
بلغت  األربعة  مدرسة  14)   األحياء  حطين (  حي  في  مسائية  مدرسة  ومنها    حكومية 

( مدرسة 1, ويكون توزيع المدارس المتوسطة في حي العدل  بواقع )   )المقتدر المسائية(
محلة) في  ) 645للبنين  وبنسبة  المدارس 7%(  عدد  فبلغ  الخضراء  حي  في  أما   .)

  نسبة ( مدارس للبنات وب 2مدارس للبنين و)   (5)  ( مدارس وبواقع7)   المتوسطة الحكومية
  ( للبنين 1( مدارس للبنات و)2)   ( مدارس3)  ( وبواقع641)  ( إذ توزعت في محلة50%)

,   , وهي مدرسة العراق الجديد والكرامة للبنين   ( مدارس2( فضمت )633)  , أما محلة
توجد فيها متوسطة   (631, أما محلة )  ( مدرسة1)  ( فلكل منهما635  -631أما محلة )

)   للبنات  محلة  وفي  ت635,  للبنين(  متوسطة سومر  المحالت وهي   وجد  باقي  أما   ,
( فال توجد أي مدرسة متوسطة فيها. بينما في حي حطين  639- 629-637  -627)

للبنين في محلة ) 1)  توجد مدرسة متوسطة  , ومتوسطة   (622( وهي مدرسة الرشيد 
, وتخلو باقي المحالت من أي مدارس متوسطة وبلغت   ( في نفس المحلة 1)  مسائية

. البحث ( من نسب المدارس المتوسطة في منطقة  %7)  بة المدارس المتوسطة فيهنس
( للبنين  3( مدارس وبواقع )5وفي حي العامرية بلغ عدد المدارس المتوسطة الحكومية )

( مدارس متوسطة 2)  ( المرتبة األولى وذلك لوجود 632)  , وتحتل محلة   ( للبنات 2و)
( مدرسة 1( وبواقع )630- 636-638( للبنات وتوجد في محالت)1( للبنين و) 1)  فيها
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 ( للبنين في كل منهما 1( مدرسة )636-638متوسطة لكل منهما. وتوجد في محلة )
- 640  -634( للبنات. ونالحظ خلو محلة )1)  ( مدرسة630, وتوجد في محلة )

(. % 36)  ة في العامرية( من أي مدرسة متوسطة وتبلغ نسبة  المدارس المتوسط628
( مدرسة متوسطة حكومية وأن أعلى نصيب في عدد المدارس 14)   لذا يتبين أن هناك

المتوسطة  المدارس  عدد  حيث  من  الخضراء  بعد  ويأتي   , الخضراء  حي  في  يوجد 
 . الحكومية حي العامرية بينما يأتي حي العدل وحي حطين مناصفة بالمرتبة الثالثة

 

التوزيع المكاني لعدد المدارس المتوسطة الحكومية في منطقة البحث  (4جدول)  

 2021- 2020للعام الدراسي 

على وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ   -1باالعتماد على    - المصدر :  

, واالبتدائية    الكراس االحصائي )لرياض األطفال,    , قسم التخطيط التربوي  األولى والكرخ الثالثة

 2021-2020, والثانوية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام الدراسي  واإلعدادية ,والمتوسطة , 
 .الدراسة الميدانية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحياء  ت 
عدد  

 المدارس 
 بنات  بنين %

% 

 ذ+أ 

عدد  

المدرسين  

 والمدرسات 

% 
عدد  

 الشعب 
% 

عدد  

 المباني 
% 

 8 1 7 16 7 30 5 - 550 7 1 العدل  1

 54 7 56 132 52 226 63 4001 2576 50 7 الخضراء  2

 8 1 6 14 5 20 4 - 420 7 1 حطين 3

 30 4 31 72 36 155 28 691 2205 36 5 العامرية  4

 100 13 100 234 100 431 100 4692 5751 100 14 المجموع  
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البحث (التوزيع المكاني لعدد المدارس المتوسطة الحكومية على مستوى احياء منطقة 4خريطة )

 2021-2020للعام الدراسي 

 
 (4المصدر : باالعتماد على جدول )

التوزيع المكاني لعدد الطالب الملتحقين بالمدارس المتوسطة الحكومية على   3-1
 البحث :مستوى احياء منطقة 

منطقة   أحياء  مستوى  على  المتوسطة  بالمدارس  الملتحقين  الطالب  عدد   البحث بلغ 
( طالب وطالبة ويتباين توزيعهم بين احياء منطقة 10443)   ( 4)  وبحسب بيانات جدول

 ( فقط للبنين ويبلغ عدد الطالب فيها 1إذ نجد أن حي العدل يمتلك مدرسة )  البحث 
( مدارس متوسطة 7)  الخضراء فتوجد , أما في حي    (%5( طالب أي بنسبة ) 550)
( طالب وطالبة  6577( مدرسة للبنين وبلغ عدد الطالب فيها )2منها للبنات و)   (5)
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( للبنين وعدد طالبها  1) (. أما في حي حطين فتوجد مدرسة متوسطة%63أي بنسبة ) 
بنسبة )420)   بلغ أي  الطالب %4( طالب  بلغ عدد  العامرية  وفي حي   .)  (2896 )

ومن خالل التوزيع يتضح لنا أن أعلى النسب للطالب   (% 28ة وبنسبة ) طالب وطالب
, في حين ان حي العدل   سجلت في حي الخضراء ثم جاء بالمرتبة الثانية حي العامرية

 جاء بالمرتبة الثالثة من حيث عدد الطالب وأخيرًا جاء حي حطين. 
طة الحكومية على التوزيع المكاني لعدد الكادر التدريسي في المدارس المتوس  3-2

 البحث :مستوى احياء منطقة 
(  431)   بلغ  البحث أن عدد الكادر التدريسي في احياء منطقة    (4يتضح من جدول )

( للمدرسات. ويتباين توزيعهم  % 76(  للمدرسين ونسبة ) %24مدرس ومدرسة وبنسبة )
التدريسي   البحث في أحياء منطقة   الكادر  بلغ عدد  العدل  ( 30)  إذ نالحظ أن حي 

( 226)  ( أما المدرسين والمدرسات في حي الخضراء فبلغ% 7)  مدرس ومدرسة وبنسبة
مدرس ومدرسة   (20(, في حين بلغ عدد الكادر التدريسي في حي حطين )%52وبنسبة ) 
التدريسي  %5)  وبنسبة الكادر  عدد  وصل  فقد  العامرية  حي  بينما  مدرس 155)(,   )

(. ومن خالل التوزيع يتضح لنا أن حي الخضراء يأتي بالمرتبة  %36ومدرسة وبنسبة ) 
الثانية ثم يأتي  بالمرتبة  األولى من حيث عدد الكادر التدريسي ثم يليه حي العامرية 

 بالمركز الثالث حي العدل, ويأتي حي حطين بالمرتبة الرابعة واألخيرة. 
الشعب في المدارس المتوسطة الحكومية على مستوى التوزيع المكاني لعدد    3-3

 البحث للعام الدراسي :احياء منطقة 
 بلغ   البحث ( أن عدد الشعب في المدارس المتوسطة ضمن منطقة  4)  يتضح من جدول

إذ نجد أن حي العدل توجد فيه   البحث (  شعبة ويتباين توزيعها بين أحياء منطقة  234)
, أما في حي الخضراء البحث  ( من عدد الشعب في منطقة  %7)  ( شعبة وبنسبة16)
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, بينما في حي البحث  من نسب الشعب في منطقة    (%56شعبة وبنسبة )  (132)  فتوجد 
الشعب  بلغ عدد  %6)  ( شعبة وبنسبة14)  حطين بلغ عدد  فقد  العامرية  (, وفي حي 

. ومن خالل البحث . من نسب الشعب في منطقة  (%31وبنسبة ) ( شعبة72الشعب )
التوزيع ألعداد الشعب في المدارس المتوسطة نالحظ ان أعلى نسبة سجلت في حي 

 الخضراء يليه حي العامرية ثم حي العدل ثم حي حطين أخيرًا. 
التوزيع المكاني لعدد البنايات في المدارس المتوسطة الحكومية على مستوى   3-4
 البحث  ياء منطقة اح

البنايات المدرسية المسجلة في احياء منطقة   (4  يالحظ من خالل جدول ) ان عدد 
( 1)بناية  موزعة بين أحيائها إذ بلغ نصيب حي الخضراء    بناية(  14بلغت )   البحث 

بنايات منطقة  %8وبنسبة ) بنايات 7)  أما في حي الخضراء فكانت البحث ,  ( من   )
حي في  , أما    ( أيضاً %8)   ( بناية وبنسبة1نصيب حي حطين ) (, وكان %54وبنسبة ) 

مدرسة مزدوجة مع متوسطة   لوجود   وذلك(  %30( بنايات وبنسبة )4)  لكتالعامرية فتم
ومن خالل التوزيع المكاني    علم اليقين فعلم اليقين ضيف على ثانوية المتنبي للبنين.

تبة األولى في عدد البنايات يتضح ان حي الخضراء  قد احتل المر   المدرسية  للبنايات 
من نصيب حي العدل   فكانت , أما المرتبة الثالثة   العامرية    وجاء بالمرتبة الثانية حي

 بالتساوي.  وحي حطين
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المبحث الرابع : التوزيع المكاني والنسبي للمدارس والطالب والمدرسين والشعب 
 نطقة البحث والمباني للمرحلة اإلعدادية الحكومية على مستوى احياء م

تبدأ هذِه المرحلة بعد انتهاء المرحلة المتوسطة وتكون مدة الدراسة فيها ثالث سنوات 
( سنة وفي هذِه المرحلة  تبدأ بالتفرع من الصف الرابع بالفرع  17- 15وتبدأ من األعمار)

 .(7) (2009العلمي والفرع األدبي وقد بدأ العمل بهذا التقسيم عام )
احياء   4-1 مستوى  على  الحكومية  اإلعدادية  للمدارس  والنسبي  المكاني  التوزيع 

 البحث:منطقة 
( للذكور 6)  ( مدارس إعدادية9)  ( وجود 5)  ( وخريطة 5)  يظهر بحسب بيانات جدول

ويتباين توزيعهم بين احياء منطقة   البحث ( مدارس لإلناث موزعة على أحياء منطقة  3و)
( 645)   ( للبنين فقط في محلة1)  تلك مدرسة إعداديةإذ نجد أن حي العدل يم  البحث 

( %11وهي اعدادية الزوراء  وال توجد أي إعدادية أخرى في هذا الحي وكانت نسبته )
( للبنين  2)  ( اعداديات 4)  . أما في حي الخضراء فتوجد البحث من نسب أحياء منطقة  

( هي اعدادية  641)  ( مدارس للبنات في محلة2( للبنات موزعة بالشكل التالي )2و)
( اعدادية وهي اعدادية الفاروق, 1( توجد )631, وفي محلة)  الخضراء وإعدادية اجنادين

( % 45)  (هي اعدادية القدس وبلغت نسب اإلعداديات 1( توجد اعدادية )633وفي محلة )
منطقة   اعداديات  نسب  اعدادية  .البحث من  فتوجد  وهي 1)  في حي حطين  للبنين   )

محلةإعدادية   في  )622)  الطارق  وبنسبة  عدد 11%(  فبلغ  العامرية  حي  في  أما   .)
الحكومية االعدادية  )3)  المدارس  وبواقع  اعداديات  و)2(  للبنين  وبنسبة  1(  للبنات   )

, أما بقية   ( لكل محلة1( إعدادية )638  - 636- 630(. وتوجد في محالت )33%)
وهي أي  628-640- 634-632)  المحالت  بها  توجد  فال  ومن  (  اعدادية.  مدرسة 

خالل التوزيع يتضح لنا أن أعلى النسب للمدارس اإلعدادية الحكومية سجلت في حي 
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الخضراء إذ أحتل المرتبة األولى ثم جاء بالمرتبة الثانية حي العامرية في حين  تقاسم  
 النسبة األخيرة كاًل من حي العدل وحي حطين. 

 

المدارس االعدادية الحكومية في منطقة البحث للعام الدراسي التوزيع المكاني لعدد (5جدول)

2020 -2021 

 

على وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد    -1باالعتماد على  -المصدر : 

,   , الكراس االحصائي )لرياض األطفال , قسم التخطيط التربوي  الكرخ األولى والكرخ الثالثة

- 2020لدراسي  , والثانوية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام ا واإلعداديةواالبتدائية ,والمتوسطة , 

2021 
 .الدراسة الميدانية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحياء  
عدد  

 المدارس 
 بنات  بنين %

% 

 ذ+أ 

عدد  

المدرسين  

 والمدرسات 

% 
عدد  

 الشعب 
% 

عدد  

 المباني 
% 

 11 1 8 14 7 22 6 - 400 11 1 العدل  1

 45 4 50 89 56 177 49 1199 2355 45 4 الخضراء  2

 11 1 8 15 7 23 3 - 240 11 1 حطين 3

 33 3 34 60 30 96 42 797 2268 33 3 العامرية 4

 100 9 100 178 100 318 100 1996 5263 100 9 المجموع  
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البحث التوزيع المكاني لعدد المدارس االعدادية الحكومية على مستوى احياء منطقة  (5خريطة )

 2021-2020للعام الدراسي 

 
 (5المصدر : باالعتماد على جدول )

التوزيع المكاني والنسبي للطالب الملتحقين بالمدارس االعدادية الحكومية على   4-2
 البحث :مستوى احياء منطقة 

منطقة   أحياء  مستوى  على  االعدادية  بالمدارس  الملتحقين  الطالب  عدد   البحث بلغ 
للبنين  6)  ( طالب وطالبة وبواقع حال7259)  (5)  وبحسب جدول ( مدارس اعدادية 

للبنات .ويتباين توزيعهم بين احياء منطقة  3و) إذ بلغ عدد   البحث ( مدارس اعدادية 
,   من عدد طالب األحياء األربعة  (%6)   ( طالب بنسبة400الطالب في حي العدل )

( فيه  الطالب  عدد  فبلغ  الخضراء  حي  في  بنسبة    (3554أما  أي  وطالبة  طالب 
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( طالب 240ين فتوجد فيه مدرسة واحدة ويبلغ عدد طالبها ) (.أما في حي حط49%)
( طالب وطالبة 3065)  (, وفي حي العامرية بلغ عدد الطالب فيه%3وطالبة أي بنسبة )

ومن خالل التوزيع يتضح لنا أن أعلى النسب للطالب سجلت في حي   (%42وبنسبة )
حي العدل جاء بالمرتبة  , في حين ان    الخضراء ثم جاء بالمرتبة الثانية حي العامرية

 وأخيرًا جاء حي حطين.  الثالثة من حيث عدد الطالب,
التوزيع المكاني والنسبي لعدد الكادر التدريسي في المدارس االعدادية الحكومية    4-3

 البحث :على مستوى احياء منطقة 
(  318)   بلغ  البحث أن عدد الكادر التدريسي في احياء منطقة    (5يتضح من جدول )

إذ نالحظ أن حي العدل بلغ    البحث مدرس ومدرسة ويتباين توزيعهم في أحياء منطقة  
.أما المدرسين والمدرسات   (%7)   ( مدرس ومدرسة وبنسبة22)   عدد الكوادر التدريسية فيه

عددهم فبلغ  الخضراء  وبنسبة177)  في حي  في  ( 56%)  (  الكادر   ,  عدد  بلغ  حين 
, وفي حي العامرية فقد   (%7مدرس ومدرسة وبنسبة )  (23التدريسي في حي حطين )

 ( التدريسي  الكادر  عدد  وبنسبة96بلغ  ومدرسة  ذلك    (%30)  ( مدرس  ومن خالل   .
التوزيع يتبين لنا أن حي الخضراء احتل بالمرتبة األولى من حيث عدد الكادر التدريسي 

, أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حي العدل   مرية بالمرتبة الثانيةثم يليه حي العا
 وحي حطين بالتساوي. 

التوزيع المكاني والنسبي لعدد الشعب في المدارس االعدادية الحكومية على   4-4
 البحث :مستوى احياء منطقة 

 أن عدد الشعب في  المدارس االعدادية ضمن األحياء األربعة   (5يتضح من جدول )
إذ نجد أن حي العدل   البحث ( شعبة ويتباين توزيع الشعب بين أحياء منطقة  178)  بلغ

شعبة    (89)  (, أما في حي الخضراء%8)  ( شعبة وبنسبة14)  بلغ فيه عدد الشعب 
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, بينما في حي حطين بلغ عدد البحث  ( من نسب الشعب في منطقة  %50)  وبنسبة
( شعبة  60العامرية فقد بلغ عدد الشعب ), وفي حي    (%8)  ( شعبة وبنسبة15)  الشعب 
. ومن خالل التوزيع المكاني   البحث , من نسب الشعب في منطقة    (%34)  وبنسبة

ألعداد الشعب في المدارس االعدادية نالحظ ان أعلى نسبة سجلت في حي الخضراء 
لعدل يليه حي العامرية  بالمرتبة الثانية ,أما المرتبة الثالثة فجاءت مناصفة بين حي ا

 وحي حطين.  
التوزيع المكاني والنسبي لعدد البنايات في المدارس االعدادية الحكومية على    4-5

 البحث :مستوى احياء منطقة 
بلغت   (5وبحسب جدول )  البحث ِإّن عدد البنايات المدرسية المسجلة في احياء منطقة  

( من  %11نسبة )( وب1)بناية  ( بنايات موزعة بين أحيائها إذ بلغ نصيب حي العدل 9)
(, وكان نصيب %45( بنايات وبنسبة ) 4.أما في حي الخضراء )  البحث بنايات منطقة 
( وبنسبة ) 1حي حطين  بناية  أيضاً 11%(   )  ( العامرية  أما حي  وبنسبة 3,  بنايات   )

( .ومن خالل هذا التوزيع للبنايات المدرسية يتضح ان حي الخضراء قد احتل 33%)
لبنايات وجاء بالمرتبة الثانية حي العامرية أما المرتبة الثالثة المرتبة األولى في عدد ا

 فكانت من نصيب حي العدل وحي حطين بالتساوي.  
 
 
 
 
 



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1808

 الباحثة. شيماء فاضل حمود حسون &  مثنى ناظم داود سلمان العبيدي د. م. أ.

 

المبحث الخامس : التوزيع المكاني والنسبي للمدارس والطالب والمدرسين والشعب 
 والمباني للمرحلة الثانوية الحكومية على مستوى احياء منطقة البحث

المدارس الثانوية ذات مكانة مهمة في التعليم ولها تأثير كبير في بناء شخصية  تعتبر  
( 6الطالب إذ يستقبل الخريجين من المرحلة الثانوية والثانوية وتكون مدة الدراسة فيها ) 

سنوات أي تبدأ من الصف األول المتوسط إلى  الصف السادس اإلعدادي وفي مرحلة 
لفرع األدبي والعلمي  بشقية األحيائي والتطبيقي إذ تعمل الرابع االعدادي  ينقسم إلى ا

على أعداد الطالب للتعليم الجامعي والتخصصي  وتشير البيانات الموضحة في جدول 
( 14)   (  بأن عدد المدارس الثانوية الحكومية في األحياء األربعة بلغت 6)  وخريطة (  6)

, إذ توجد   مدارس ثانوية للبنين (3( مدارس ثانوية للبنات و)11)   مدرسة ثانوية وبواقع
( ثانوية 1( )645( وتوجد في محلة )%21( مدارس ثانوية في حي العدل وبنسبة )3)

( 1( مدارس ثانوية )2)  ( كان لها النصيب األكبر ألنها تمتلك649, أما محلة )  للبنات 
, أما   ( للبنات وتخلو محالت حي العدل األخرى تمامًا من أي مدارس ثانوية1للبنين و) 

( %36)  ( مدارس وبنسبة5)  في حي الخضراء فيبلغ عدد المدارس الثانوية الحكومية
( بواقع  )  (2وموزعة  محلة  في  للبنات  ثانوية  و) 633مدارس  محلة 2(  في  مدارس   )

,   ( للبنات 1( ثانوية )635( للبنين. وتوجد في محلة )1( للبنات و)1بواقع )  (639)
المحالت  باقي  مدارس -627- 629-631- 637  - 641)  أما  أي  فيها  توجد  فال   )

( وتتوزع  %14( مدارس ثانوية للبنات وبنسبة ) 2ثانوية.  أما في حي حطين فتوجد )
, وتخلو باقي المحالت من    ( ثانوية بنات واحدة لكل محلة622- 620على المحالت )

 أي مدارس ثانوية حكومية . 
 ( % 29( مدارس وبنسبة )4)  وميةأما في حي العامرية فيبلغ عدد المدارس الثانوية الحك

( 636)  ( , وفي محلة640)  ( مدرسة ثانوية للبنات في كل من محلة1)  وموزعة  وبواقع
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,    ( للبنين1)   ( توجد مدرسة ثانوية630, و في محلة )   للبنات أيضا    (1توجد ثانوية )
  المحالت وهي ( للبنات. ونالحظ خلو باقي  1)  ( مدرسة ثانوية636وتوجد في محلة )

في عدد  628- 634  -632) نسبة  أعلى  أن  لنا  يتبين  .لذا  ثانوية  مدرسة  ( من أي 
, ويأتي بعد  المدارس الثانوية الحكومية توجد في حي الخضراء إذ احتل المرتبة األولى

الخضراء من حيث عدد المدارس الثانوية الحكومية حي العامرية بينما يأتي حي العدل 
 وحي حطين بالمرتبة األخيرة . , بالمرتبة الثالثة

 

التوزيع المكاني لعدد المدارس الثانوية الحكومية في منطقة البحث للعام الدراسي (6جدول) 

2020 -2021 
 

على وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ   -1باالعتماد على    - المصدر :  

, واالبتدائية    , الكراس االحصائي )لرياض األطفال  , قسم التخطيط التربوي  األولى والكرخ الثالثة

 2021-2020, والثانوية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام الدراسي  واإلعدادية ,والمتوسطة , 
 .الدراسة الميدانية -2

 

 

 

 

 

 

 

 

 األحياء  ت 
عدد  

 المدارس 
 بنات  بنين %

% 

 ذ+أ 

عدد  

المدرسين  

 والمدرسات 

% 
عدد  

 الشعب 
% 

عدد  

 المباني 
% 

 21 3 16 48 19 114 20 1518 402 21 3 العدل  1

 36 5 46 138 37 224 36 2738 800 36 5 الخضراء  2

 14 2 11 33 17 104 12 1247 - 14 2 حطين 3

 29 4 27 83 27 159 32 2376 737 29 4 العامرية  4

 100 14 100 302 100 601 100 7879 1939 100 14 المجموع  
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البحث التوزيع المكاني لعدد المدارس الثانوية الحكومية على مستوى احياء منطقة (6خريطة )

 2021-2020للعام الدراسي 

 
 (6المصدر : باالعتماد على جدول )

على   5-1 الحكومية  الثانوية  بالمدارس  الملتحقين  الطالب  لعدد  المكاني  التوزيع 
 البحث :مستوى احياء منطقة 

منطقة   أحياء  مستوى  على  الثانوية  بالمدارس  الملتحقين  الطالب  مجموع   البحث بلغ 
( طالب وطالبة ويتباين توزيعهم بين احياء منطقة 9818( )6)  وبحسب بيانات جدول

أن  البحث  نجد  فيه  إذ  الطالب  بلغ عدد  العدل  وبنسبة 1920)  حي  ( طالب وطالبة 
  ( طالب وطالبة أي بنسبة 3538)   , أما في حي الخضراء فبلغ عدد الطالب فيه  (20%)
( طالب وطالبة أي 1247)  أما فيما يخص حي حطين فبلغ عدد الطالب   .  (36%)

  وطالبة و نسبة ( طالب  3113(. وفي حي العامرية بلغ عدد الطالب ) %12بنسبة )
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ومن خالل التوزيع يتضح لنا أن حي  من مجموع نسب طالب منطقة الدراسة. (32%)
  الخضراء  أحتل المرتبة األولى في نسب الطالب ثم جاء بالمرتبة الثانية حي العامرية 
بالمرتبة   وأخيرًا جاء حي حطين  العدل  الثالثة فجاءت من نصيب حي  المرتبة  أما   ,

 األخيرة .
الحكومية على التو   5-2 الثانوية  المدارس  في  التدريسي  الكادر  لعدد  المكاني  زيع 

 البحث :مستوى احياء منطقة 
( 601)  (6وبحسب بيانات جدول)  البحث بلغ عدد الكادر التدريسي في احياء منطقة  

إذ نالحظ أن حي العدل بلغ فيه   البحث مدرس ومدرسة يتباين توزيعهم في أحياء منطقة  
أما في حي الخضراء فقد   (%19)   ( مدرس ومدرسة وبنسبة114ريسي )عدد الكادر التد 

, أما في حي حطين فقد بلغ عدد   (%37( وبنسبة )224بلغ عدد الكادر التدريسي ) 
(, بينما في حي العامرية فقد بلغ %17)  مدرس ومدرسة وبنسبة  (104)  الكادر التدريسي

(. ومن خالل هذا التوزيع %27)  ( مدرس ومدرسة وبنسبة159)  عدد الكادر التدريسي
, ثم    يتضح لنا أن حي الخضراء جاء بالمرتبة األولى من حيث عدد الكادر التدريسي

, وجاء حي حطين    يليه حي العامرية بالمرتبة الثانية , ثم يأتي بالمرتبة الثالثة حي العدل
 بالمرتبة الرابعة واألخيرة.

انوية الحكومية على مستوى احياء التوزيع المكاني لعدد الشعب في المدارس الث  5-3
 البحث:منطقة 

 البحث أن عدد الشعب في  المدارس الثانوية ضمن أحياء منطقة    (6يتضح من جدول)
إذ توجد في حي العدل   البحث (  شعبة ويتباين توزيعها  بين أحياء منطقة  302)   بلغ
, أما في حي الخضراء  البحث  ( من عدد الشعب في منطقة  %16)  ( شعبة وبنسبة48)

, أما في حي البحث ( من نسب الشعب في منطقة %46شعبة وبنسبة ) (138) فتوجد 
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( وفي حي العامرية فقد بلغ عدد %11( شعبة وبنسبة )33حطين فبلغ عدد الشعب )
ومن خالل   البحث . من نسب الشعب في منطقة  (%27( شعبة وبنسبة )83الشعب )

التوزيع ألعداد الشعب في المدارس الثانوية يتضح لنا ان حي الخضراء أحتل المرتبة  
, ثم حي   األولى يليه حي العامرية بالمرتبة الثانية, أما حي العدل فيحتل المرتبة الثالثة

 حطين  بالمرتبة الرابعة واألخيرة . 
الثانو   5-4 المدارس  في  البنايات  لعدد  المكاني  الحكومية على مستوى التوزيع  ية 

 البحث: احياء منطقة 
( 6وبحسب بيانات جدول )  البحث بلغ عدد البنايات المدرسية المسجلة في احياء منطقة  

( %21وبنسبة )  بنايات (  3موزعة بين أحيائها إذ بلغ نصيب حي العدل )  بناية (  14)
بنايات منطقة   أما في حي الخضراء البحث من نسب  بنايات وبنسبة ) 5)  .   )36 % ,)

بناية وبنسبة ) 2وكان نصيب حي حطين ) العامرية )  (14%(  أما حي  بنايات 4,   )
 ( حي  %29وبنسبة  ان  لنا  يتضح  المدرسية  للبنايات  المكاني  التوزيع  خالل  .ومن   )

, وجاء بالمرتبة الثانية حي العامرية    الخضراء قد احتل المرتبة األولى في عدد البنايات 
 , ويأتي اخيرًا حي حطين.  ت من نصيب حي العدل,أما المرتبة الثالثة فكان
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المبحث السادس : التوزيع المكاني للمدارس التكميلية واألساسية الحكومية  
 ،الطالب والمدرسين والشعب على مستوى احياء منطقة البحث

 
يقصد بالمدارس التكميلية هي المدارس التي تبدأ من الصف األول االبتدائي وتنتهي      

عند الصف الثاني المتوسط وعندما يصل الطالب إلى الصف الثالث المتوسط ينتقل 
هذِه  وجود  وسبب  الوزاري  لالمتحان  استعدادا   الثالث  الصف  في  اخرى  مدرسة  إلى 

لمحالت أواًل وثانيًا بسبب ان هذِه المدارس يوجد المدارس هو بعد المحلة عن باقي ا
مثل هذِه المدارس وهناك مدرسة تكميلية   إلنشاءمساحات شاسعة وصفوف كافية    فيها

)عائلة العراق( إذ وجدت هذِه   في حي العامرية تقع في قرية   البحث واحدة في منطقة  
م من كافة العراق إذ  القرية في زمن النظام السابق حيث تم أنشاء القرية لتضم األيتا 

وفرت الدولة لهم منازل سكنية وخدمات متكاملة من ضمنها هذِه المدرسة االبتدائية في 
( وهي مدرسة النوارس ولكونها تضم مساحات كبيرة انشأت فيها متوسطة 638)  محلة

للبنات تبدأ من األول متوسط والثاني متوسط وعندما تصل الطالبة إلى الصف الثالث 
ان عدد الطالب   (7)  تنتقل إلى أي مدرسة تنسب اليها ويظهر من الجدولالمتوسط   

من531)  فيها وتتكون  االبتدائية  المرحلة  في  وطالبة   طالب  الذكور 282)  (  من   )
 ( إذ يوجد فيها35)   ( من اإلناث ويبلغ عدد المدرسين في المرحلة االبتدائية249و)
, أما المتوسط   ( شعبة13)  ية فبلغ, أما عدد الشعب الدراس  ( معلمة25( مدرس و)15)

فيها الطالبات  عدد  وبلغ  فقط  للبنات  عدد  79)  فهو مخصص  وبلغ  وطالبة  طالب   )
, وقد تم انشائها في   ( شعبة2)   , أما عدد الشعب فيها فبلغ  ( مدرسات 5المدرسات فيها)

 طرف المنطقة حيث ال توجد مدارس متوسطة للبنات قريبة منها إال خارج القرية فنشأت 
 هذِه المدرسة لتكون قريبة من منازل تلك القرية.
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 : أما المدارس االساسية 6-1
المدارس  كبير  حد  إلى  تشبه  انها  قيامها  وفكره  السابق  النظام  اوجدها  مدارس  فهي 
الخليجية إذ انها تبدأ بالصف األول االبتدائي وتنتهي بالصف الثالث المتوسط وتقوم 
على فكره ان الصف االول المتوسط يعني انه الصف السابع والذي يأتي بعده الصف 

 الصف التاسع اي ان المدارس األساسية تتضمن  الثامن والثالث المتوسط  نقصد بهِ 
المرحلة االبتدائية والمتوسطة معًا وخريجو هذِه المدارس يحق لهم تكملة دراستهم في 

( 7( والخريطة )7بحسب الجدول )  البحث أحدى اإلعداديات األخرى. وتوجد في منطقة  
 - ( في العامرية وهي :2) ( مدارس اساسية4)
األساس -أ المعرفة  :مدرسة  للبنين  )   - ية  محلة  في  الطالب  630وتوجد  عدد  وبلغ   )

( طالب وطالبة وكانت حصة الذكور منها  420االبتدائي في مدرسة المعرفة االساسية ) 

(390 ( فكانت  اإلناث  أما  طالب  ابناء  30(  من  هم  القليل  العدد  وهذا  فقط.  طالبة   )

المدرسة . أما عدد الكادر المعلمات أو من لديه أخ هناك فيأخذ استثناء للدوام في هذِه  

, ويبلغ عدد الشعب  ( معلمة 38( معلم و) 30)  ( معلم ومعلمة 68)  التدريسي فيها فيبلغ 

 ( شعب فقط.  4فيها ) 

: -ب للبنات  األساسية  سينا  ابن  محلة -مدرسة  في  العامرية  632)   وتوجد  حي  في   )

, أما عدد   ( 432)   ( طالب وطالبة وفيها عدد الطالبات اإلناث يبلغ 511وتتكون من ) 

 ( طالب فقط79)  الذكور فيبلغ

( طالب من الذكور وهم أوالد  79وبالرغم من أنها مدرسة اساسية للبنات فيوجد فيها )

المعلمات أو من لديهم أخوات في المدرسة أو من يحصل على استثناء للدوام في هذِه  

ينقل إلى أقرب   المدرسة وبشرط أن الطالب عند وصولهُ إلى الصف الرابع االبتدائي

مدرسة فقط    (71)  مدرسة ابتدائية أخرى للدوام فيها  ويبلغ وعدد الكادر التدريسي فيها

(  317( شعبة دراسية  أما المتوسطة فيوجد فيها )12, وتتكون المدرسة من )  إناث 

(  8)   ( مدرسة , أما عدد الشعب الدراسية فيبلغ 53)   طالبة وعدد المدرسات فيها يبلغ 

شعب فقط. وتوجد في حي العدل مدرسة اساسية واحدة عي مدرسة وهران األساسية  

( وتبدأ من الصف األول االبتدائي وتنتهي بالصف التاسع والذي  645للبنات في محلة ) 

اسية للبنات أذ ( وبالرغم من أنها اس510يقصد بِه الثالث متوسط وعدد الطالب فيها ) 

( فيها  الطالبات  فيها   إال (  370ان عدد  يوجد  بسبب 140)   انه  االبتدائية  في  ( طالب 
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االستثناء في هذِه المدارس إذ يحق الجمع بين األخوة في هذِه المدرسة أو يحق للكادر 

فيها   ويوجد  المدرسة  في  أمه  مع  للدوام  الذكور  يكون حصة ألوالدهم  أن  التدريسي 

( شعبة.  13ويبلغ عدد الشعب فيها )   الذكور يوجد فيها مدرسين من  ( مدرسة وال 25)

( طالبة في المرحلة المتوسطة وعدد المدرسات فيها  220)   أما المتوسطة فيوجد فيها 

, وتوجد في حي    ( شعب فقط 7)   , أما عدد الشعب الدراسية فيبلغ   ( مدرسة 19)   يبلغ 

( بن جبل اال1حطين مدرسة  اساسية وهي مدرسة معاذ  للبنات (  , في محلة    ساسية 

يبلغ 620) االبتدائية  في  الطالب  وعدد   )   (384 ( منها  طالبة  طالب  إناث 208(   )

(  14, وعدد الشعب في االبتدائي )   ( مدرسة29( ذكور ويبلغ عدد المدرسين ) 176و)

( طالبة في المرحلة المتوسطة وعدد المدرسات 150)  , أما المتوسطة فيوجد فيها   شعبة 

يبلغ فيبلغ  ( مدرسة28)   فيها  الدراسية  الشعب  أما عدد  فقط6)  ,  أما حي    ( شعب   ,

 الخضراء فتخلو تماماً من أي من هذِه المدارس التكميلية أو األساسية . 

 

التوزيع المكاني للمدارس التكميلية واألساسية الحكومية حسب نوعها  (7جدول ) 

 2021-2020وعدد المدرسين وعدد الشعب في منطقة البحث للعام الدراسي  

 نوعها  أسم المدرسة اسم الحي ت
عدد  

 الطالب 
 ث ذ

عدد  

 المدرسين
 ث ذ

عدد  

 الشعب 

 العدل  1
وهران 

 األساسية

اساسي  

 بنات

510 140 370 25 - 25 13 

290 - 290 19 - 19 7 

 - - - - - - - - - الخضراء  2

 حطين 1
معاذ بن جبل 

 االساسية

اساسي  

 بنات

384 176 208 29 - 29 14 

150 - 150 28 - 28 6 

 النوارس  العامرية  2
تكميلية 

 بنات

531 282 249 35 10 25 13 

79 - 79 5 - 5 2 

 العامرية  3
المعرفة  

 االساسية

اساسي  

 بنين 

420 390 30 68 30 38 14 

36 -  360 - 5-  25 25 11 

 العامرية  4
ابن سينا  

 االساسية

اساسي  

 بنات

511 432 79 71 - 71 12 

317 - 317 53 - 53 7 

, المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد/الكرخ  وزارة التربية -1باالعتماد على   :  لمصدرا

  ألمتوسط ،الكراس اإلحصائي )ابتدائي ثانوي ,  أإلحصاء ، / , قسم التخطيط األولى والكرخ الثالثة

 . 2021-2020اإلعدادي(,)بيانات غير منشورة(, للعام الدراسي 

 الدراسة الميدانية  -2
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( التوزيع المكاني للمدارس التكميلية و األساسية الحكومية في منطقة البحث للعام 7خريطة )

 2021-2020الدراسي 

 

 
 (7المصدر : باالعتماد على جدول )

للمدارس المسائية الحكومية ،الطالب والمدرسين  المبحث السابع: التوزيع المكاني 
 والشعب على مستوى احياء منطقة البحث

المدارس  في  للتعليم  اإللزامي  العمر  بعد  تعليمة  مواصلة  الطالب  يستطيع  ال  عندما 
الحكومية يذهب الطالب للتعليم المسائي وتكون لكل تربية لها قوانينها الخاصة بشروط 

ويعتبر التعليم المسائي ضمن    المسائي ومراعاة شروط العمر.   ذهاب الطالب إلى التعليم
التعليم الثانوي إذ توجد متوسطات مسائية و اعداديات مسائية و يوجد ثانويات مسائية. 

(, ان حي العدل والخضراء ال يوجد فيها أي 8)  ( والخريطة8وتشير بيانات الجدول )
( وهي متوسطة المقتدر 1طة )مدرسة مسائية. أما في حي حطين فيوجد مدرسة متوس 
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التوزيع المكاني للخدمات التعليمية الحكومية في احياء ) العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية ( في 

 2021مدينة بغداد لعام 

 

 

 

 

 

 

 

للبنين الرشيد 622)    , وتوجد في محلة  المسائية  والتي هي ضيف على متوسطة   )
( 23)  (طالب وبلغ عدد الكادر التدريسي200الصباحية للبنين ويبلغ عدد الطالب فيها )
( مدرس , أما عدد المدرسات فيها فبلغ 11مدرس ومدرسة وبلغ عدد المدرسين فيها ) 

( شعبة دراسية أما في العامرية فتظهر بواقع 12سة , وتوجد في المدرسة )( مدر 12)
, وتوجد اعدادية عبد الرحمن الداخل للبنين    ( لإلناث 1( للذكور)1)  ( مسائية2)  مدرستان

,    ( طالب 168)  ( ويبلغ فيها عدد الطالب 630)  وهي أقدم اعدادية مسائية في محلة
, وتكون   ( مدرسات 5ذكور و)   (10)  مدرس بواقع   (15)  أما الكادر التدريسي فيبلغ فيها

أما ثانوية أسوان المسائية للبنين في محلة   ذات بناية منفصلة وغير مزدوجة مع أحد 
( مدرسة , 30( طالبة , أما الكادر التدريسي فبلغ )360( بلغ عدد طالباتها )634)

لباهلي ( شعبة دراسية وهي ضيف على متوسطة قتيبة بن مسلم ا16واحتوت على )
  للبنات.

البحث للعام  (التوزيع المكاني لخدمة التعليم المسائي في أحياء منطقة 8جدول ) 

 2021-2020الدراسي 

 نوعها  اسم المدرسة  الحي  ت
عدد  

 الطالب 
 اناث ذكور 

عدد  

الكادر  

 التدريسي 

 اناث ذكور 
عدد  

 الشعب 

 - - - - - - - - - العدل  1

 - - - - - - - - - الخضراء  2

 حطين  3
م. المقتدر  

 المسائية 

متوسط  

 للبنين
200 200 - 23 11 12 12 

 العامرية  4
ع. عبد الرحمن 

 الداخل 

اعدادية  

 بنين 
168 168 - 15 5 10 8 

 ث أسوان للبنات  العامرية  5
ثانوية  

 بنات 
360 - 360 30 - 30 16  

للتربية في محافظة بغداد/الكرخ , المديرية العامة  وزارة التربية -1باالعتماد على :  :  المصدر

,  المتوسط ثانويالكراس اإلحصائي )ابتدائي  اإلحصاء / , قسم التخطيط األولى والكرخ الثالثة

 .2021-  2020)بيانات غير منشورة(, للعام الدراسي  اإلعدادي(,

 الدراسة الميدانية -2
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البحث للعام الدراسي (التوزيع المكاني لخدمة التعليم المسائي في أحياء منطقة 8خريطة )

2020-2021 

 
 (8المصدر : باالعتماد على جدول )

المبحث الثامن : التوزيع المكاني للمدارس المهنية الحكومية ،الطالب والمدرسين  
 والشعب على مستوى احياء منطقة البحث

يعتبر التعليم المهني أحد انواع التعليم اإلعدادي الذي يستقبل الطالب الحاصلين على 
شهادة المتوسطة وكذلك الراغبون في هذا القطاع التعليمي ومن اهداف التعلم المهني 
فنيه مؤهلة علميًا وعمليًا من خالل الدراسة النظرية والتدريب العمالي  اعداد مالكات 

سد متطلبات سوق العمل أو مواصلة الدراسة في المجاالت المهنية والتطبيق الميداني ل
المختلفة وتهيئة الفرص للناشئة الذين أكملوا الدراسة المتوسطة أو ما يعادلها والتحقوا 
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التوزيع المكاني للخدمات التعليمية الحكومية في احياء ) العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية ( في 

 2021مدينة بغداد لعام 

 

 

 

 

 

 

 

من   لتطوير شخصياتهم  المهني  التعلم  انواع  والخلقية   جوانبهابأحد  والفكرية  الجسمية 
مها الفرع الصناعي والتجاري والزراعي   كثيرة  والروحية وتضم المدارس المهنية فروعاً 

ت المتوسطة  الدراسة  بعد  سنوات  ثالث  فيها  الدراسة  مدة  وتكون  المنزلية  هل ؤ والمهن 
(   البكالوريا  )       الطالب الذين يتخرجون منها بعد اجتياز االمتحانات المهنية العامة

الكليات  في  والدخول  العمل  بسوق  إلكمال  .لاللتحاق  حسب   والمعاهد  دراستهم 
اختصاصاتهم أو االختصاصات المقاربة وتعادل شهادتها شهادة الثانوية العامة ويظهر 

( ان هذِه االعداديات تتوزع في منطقة  10( والجدول )9( والخريطة )9من الجدول )
 - ( إعداديات مهنية موزعة كالتالي :7) الدراسة بواقع

 

المهنية الحكومية حسب نوعها وعدد الطالب  التوزيع المكاني للمدارس (9جدول ) 

 2021- 2020والمدرسين وعدد الشعب في منطقة البحث للعام الدراسي  

وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ  -1المصدر :  باالعتماد على  

التربوي, الكراس االحصائي )لرياض أألطفال واالبتدائية األولى والكرخ ألثالثة قسم التخطيط 

 اسم الحي  ت
اسم اإلعدادية  

 المهنية 
 المحلة 

جنس 

 الثانوية 
 عدد الطالب 

عدد الكادر  

 التدريسي 

عدد  

 الشعب 

 العدل  1
اعدادية صناعة  

 الحرية الرائدة 
 13 32 530 بنين  645

 الخضراء  2
اعدادية ميسلون  

 التجارية 
 10 24 168 بنات  627

 الخضراء  3
اعدادية الخضراء  

 المهنية 
 11 27 249 بنين  631

 الخضراء  4

اعدادية صناعة  

عشتار للفنون  

 التطبيقية للبنات 

 14 41 296 بنات  631

 حطين  5
اعدادية المأمون  

 الصناعية للبنين
 14 27 365 بنين  622

 العامرية  6
اعدادية الفردوس  

 المهنية للبنات 
 18 36 300 بنات  630

 العامرية  7
اعدادية العامرية  

 الصناعية للبنين
 13 35 313 بنين  634
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- 2020,والمتوسطة , واإلعدادية , والثانوية والمهنية(, )بيانات غير منشورة(’ للعام الدراسي 

2021 

 الدراسة الميدانية. -2

 

 ( النسبة المئوية للمدارس المهنية الحكومية في منطقة الدراسة 10جدول )

اسم  

 الحي 

عدد  

 المدارس 
% 

عدد  

 الطالب 
% 

عدد  

الكادر  

 التدريسي 

% 
عدد  

 الشعب 
 البناية  %

جنس  

 المدرسة 

 بنين  1 13 13 14 32 24 530 14 1 العدل 

 3 42 42 41 92 32 713 43 3 الخضراء 
بنات 2

بنين 1  

 بنين  1 14 14 12 27 16 365 14 1 حطين 

 2 31 31 32 71 28 613 29 2 العامرية
بنين 1

بنات1  

وزارة التربية , المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد الكرخ  -1المصدر :  باالعتماد على  

األولى والكرخ الثالثة , قسم التخطيط ألتربوي الكراس االحصائي ) لرياض أألطفال واالبتدائية 

- 2020راسي  ,والمتوسطة , واإلعدادية , والثانوية والمهنية ( , )بيانات غير منشورة(’ للعام الد

2021 

 الدراسة الميدانية -2
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التوزيع المكاني للخدمات التعليمية الحكومية في احياء ) العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية ( في 

 2021مدينة بغداد لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( التوزيع المكاني للمدارس المهنية الحكومية في احياء منطقة الدراسة للعام الدراسي 9خريطة)

2020-2021 

 (9المصدر : باالعتماد على جدول )

إعدادية وهي    (%14( وبنسبة ) 645)   للبنين في محلة  (1)  ويوجد في حي العدل اعدادية 
للبنين الرائدة  عدد طالبها  الحرية  وبلغ   ,  (530 ( وبنسبة  طالب  عدد    (24%(  أما   ,

( 13)  , وعدد شعبها الدراسية بلغ (%14)  ( مدرس ومدرسة وبنسبة32) المدرسين فبلغ
( للبنات 2( مدارس مهنية )3. أما في حي الخضراء فتوجد )  (%13)  شعبة وبنسبة
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( % 32( طالب وطالبة وبنسبة ) 713, وبلغ عدد طالبها )  (%43)( للبنين وبنسبة  1و)
( شعبة  42) , أما عدد الشعب فبلغ (%41)  ( وبنسبة92وعدد الكادر التدريسي فبلغ )

 (% 14( اعدادية صناعة وبنسبة )1(. أما في حي حطين فتوجد )%42)   دراسية و بنسبة
( وبنسبة 27تدريسي فبلغ )( وعدد الكادر ال%16( وبنسبة )365, وبلغ عدد طالبها ) 

(. أما حي العامرية %14( شعبة دراسية وبنسبة ) 14( , أما عدد الشعب فبلغ ) 12%)
  , عدد طالبها بلغ   (%29( للبنات وبنسبة ) 1( للبنين و)1)   ( اعدادية مهنية2فتوجد )

( , أما عدد  %32( وبنسبة )71( وعدد الكادر التدريسي فبلغ )%28( وبنسبة )613)
( 10)  (.ومن خالل التوزيع والجدول%31)   ( شعبة دراسية و بنسبة31لغ )الشعب فب

 , يليه حي العامرية   يتبين أن حي الخضراء أحتل النسبة األكبر في عدد المدارس المهنية 
أما من حيث عدد  , أما حي العدل وحي حطين فقد جاءت بالمرتبة الثالثة بالتساوي  

ب فقد جاء حي الخضراء بالمرتبة األولى أما الطالب وعدد الكادر التدريسي وعدد الشع
المرتبة الثانية فكانت من نصيب حي العامرية أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب حي 

 العدل و حي حطين بالمرتبة األخيرة.

التوزيع المكاني لمدارس الموهوبين الحكومية ،الطالب والمدرسين المبحث التاسع : 
 قة البحثوالشعب على مستوى احياء منط

هي مؤسسة تعليمية مختلطة للطالب الموهوبين في بغداد في كل عام يتقدم الطالب 
الموهوبين من جميع انحاء العراق إلى هذِه المدرسة و تدار اختبارات نسبة الذكاء لهم  
ليتم قبولهم وتقبل المدرسة اقل من عشرين طالبًا في كل عام .وتقع المدرسة في حي 

( , وتبدأ الدراسة فيها من الصف 10, ُينظر خريطة ) 17( ز:635في محلة )  الخضراء
الرابع االبتدائي وتنتهي في الصف السادس اإلعدادي يكون النظام التعليمي على وجبتين  

ظهرًا تعقبها   (12:30)    صباحًا وتنتهي في  (  8.30)    وجيه صباحية تبدأ في الساعة
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التوزيع المكاني للخدمات التعليمية الحكومية في احياء ) العدل ، الخضراء ، حطين والعامرية ( في 

 2021مدينة بغداد لعام 

 

 

 

 

 

 

 

 ولغاية   (  1:30)    واحدة فقط ثم تبدأ الوجبة المسائية من الساعة  ساعةفترة استراحة لمدة  
( سبتمبر وتستمر طيلة اشهر السنة إذ 1بعد الظهر تبدأ السنة الدراسية في )  (3:30)

تتضمن الدراسة في العطلة الصيفية وهناك برامج أثرائية وعالجية تقدم بأيام محددة ال  
د عن ثالثة أيام في األسبوع يتضمنها نشاطات وزيارات ثقافية وعلمية واجتماعية  تزي

- 2020)  , أما خالل العام الدراسي(8) إلى المنتديات الثقافية  إضافةوجلسات نقاشية  
( وعدد  87)  ( طالب وطالبة وعدد الطالب الذكور فيها146)  ( تظم المدرسة2021

( 16( مدرس و)16)  ( مدرس ومدرسة32)  الكادر التدريسي( طالبة وعدد  59)  الطالبات 
شعبة , وتوجد باصات خاصة في المدرسة لنقل الطالب إلى   (15مدرسة وعدد شعبها )

, وينال الطالب   بيوتهم وتكون تابعة للمدرسة وعلى نفقة وزارة التربية ألنها تابعة لها
لداتا  ا)  وصاالت عرض رعاية خاصة من خالل توفير مختبرات علمية ومكتبة حديثة  

خاصة   شو( امتيازات  ولهم  المختبرات  في  الحديثة  الحاسبات  استعمال  إلى  إضافة 
كمخصصات مصرف الجيب وسيارات لنقلهم ويقبل خريجو مدرسة الموهوبين في الكلية  
أو الجامعة التي يرغب فيها دون شرط المعدل وتوفر لمدرسة وجبات غذائية للطالب 

أن إلى  التي تكون مكان  بالمجان إضافة  الطالب  لمبيت  بها صاالت خاصة  ها يوجد 
 المدةسكناهم بعيدة عن المدرسة أجازه المدرسة يوم الجمعة , أما عن امتحاناتهم تكون 

أيام الدراسة باللغة االنكليزية أما عن مدرسين المدرسة فأغلبهم    (3)  بين امتحان وامتحان
  (9) من حاملي الشهادات العليا
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-2020في أحياء منطقة البحث للعام الدراسي  الموهوبين ارسمد( التوزيع المكاني ل10خريطة)

2021 

 
 المصدر: باالعتماد على الدراسة الميدانية

 

 

المبحث العاشر : التوزيع المكاني لمؤسسات التعليم العالي ، الطالب ، االساتذة ، 
 القاعات على مستوى احياء منطقة البحث

التعليم العالي بعد التخرج من الصف السادس اإلعدادي والتحاقهم بأحدي الجامعات يأتي  
العراقية والتي سوف نتحدث عنها. وتوجد في منطقة الدراسة كليتان تابعتان للجامعة 

 (.11وكما موضح في خريطة ) ,العراقية هما كلية االدارة واالقتصاد وكلية األعالم 
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 الجامعة العراقية :/  كلية اإلدارة واالقتصاد -أ
( قاعة , أما 26تقع في حي الجامعة شارع الربيع ويبلغ عدد القاعات الدراسية فيها ) 

( 64طالب وطالبة , ويبلغ عدد الكادر التدريسي فيها )  ( 2250)  عدد طالبها فيبلغ
تدريسي. من اهم سلبيات هذِه الجامعة ان البناية صغيرة جدًا بالنسبة لعدد الطالب وهي 

ة مؤجرة قطاع خاص وهناك مشاكل في اإليجار والجامعة ليس فيها بارك للسيارات بناي
)        وال توجد في الجامعة أي مساحات خضراء أو مالعب وان قيمة اإليجار حوالي

( مليون سنويًا وان موقع الجامعة تسبب في مشاكل مرورية ألنها تقع على شارع  200
 ,(10) والذي أدى إلى زيادة االزدحام هناك تجاري هو شارع الربيع في حي الخضراء

 : الجامعة العراقية / كلية األعالم -ب
الشرطة / مجاورة لمصنع   فقلية األعالم ضمن منطقة الدراسة فهي تقع  قرب ن كتقع  

في حي حطين مجاور مجمع األيادي السكني باتجاه طريق العامرية ويبلغ     بسكوالته
( طالب 1700عدد طالبها   )  ( التدريسين  وعدد  القاعات   تدريسي  (63,  عدد  أما   ,
 .(11)( قاعة .  21) الدراسية فيبلغ

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 التاسع والعشرون العدد  |  1826

 الباحثة. شيماء فاضل حمود حسون &  مثنى ناظم داود سلمان العبيدي د. م. أ.

 
 2021-2020البحث للعام الدراسي ( كليات منطقة 11خريطة )

 
 الدراسة الميدانية . المصدر : باالعتماد على 

 االستنتاجات والتوصيات . 
 االستنتاجات  : -اوال
في احياء العدل    الحكومية  للخدمات التعليمية  المكانيتبين من دراسة التوزيع      .1

, ان     2021- 2020وللعام الدراسي    في مدينة بغداد   والخضراء وحطين والعامرية 

( نسمة    180.200( محلة سكنية ويبلغ عدد سكانها )  25  منطقة البحث تتكون من )

  ( التعليمية  2.414.8وبمساحة  الخدمات  انواع وأعداد مختلفة من  تضم  هكتار و   )

ابتدائية    رسةمد (  40و) ( روضة أطفال11)   ضمت  ( اذ  102الحكومية بلغ مجموعها )

  ( مدارس 5)و    مدرسة ثانوية(  14) و   اعدادية  ارسمد (  9و)    مدرسة متوسطة  (14)و

(  للموهوبين  1مهنية و مدرسة )   ( مدارس7) ومسائية ,    ( مدارس3) و  اساسية وتكميلية  

( كليات ضمن منطقة البحث وقد توزعت هذه الخدمات التعليمية  2, فضالً عن وجود )

 بمختلف اصنافها ضمن حدود منطقة البحث وبشكل غير متساوي  . 
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اما من حيث  توزيع عدد الطلبة على مختلف اصناف الخدمات التعليمية فظهر   .2

ة والطالبات في كل المؤسسات التعليمية الحكومية بلغ  البحث ان العدد االجمالي للطلب

بلغ عدد األطفال الملتحقين في مرحلة  ( وانهم يتوزعون بالشكل االتي حيث    79.909)

)   طفالً،  (2414)    رياض االطفال االبتدائية( طفل,  1057بواقع  المرحلة  فأنها    أما 

( في    تلميذاً (  24078  استوعبت   , المتوسطة  وتلميذة  الطالب المرحلة  عدد  بلغ 

ً   ( 7259) استوعبت     أما المرحلة اإلعدادية   طالب وطالبة.    (10443) وطالبة .   طالبا

الثانوية في   ) فأنها    المرحلة  ً (  9818استوعبت  في    ، وطالبة  طالبا الطالب  وبلغ عدد 

)المرحلة   والتكميلية  التعليم  أما(  3552االساسية  عدد    ضمن  فبلغ  الطالب المسائي 

كما  ,  ( طالب وطالبة  2221المهنية )استوعبت الخدمات التعليمية  في حين  ,    ( 728)

عدد الطالب   التعليم العالي فبلغ   في  , أما طالب وطالبة  ( 146)   مدرسة الموهوبين  ضمت  

وطالبة   ( 19250) في مراحل رياض   . طالب  الذكور  الطلبة  نسبة  ارتفاع  كما ظهر 

في   االناث  الطلبة  نسبة  ترتفع  حين  في   , واإلعدادي  والمتوسط  واالبتدائي  االطفال 

 المرحلة الثانوية . 
اما من حيث توزيع الكادر التربوي ونوعه ضمن منطقة البحث ظهر ومن خالل   .3

بلغ    ( حيث   4913التعليمي في المؤسسات الحكومية ) البحث ان العدد االجمالي للكادر  

فقد   أما في المرحلة االبتدائية معلمة    ( 109)   عدد المعلمات في مرحلة رياض األطفال 

( معلمة وبنسبة  2125( و) %19( معلم وبنسبة ) 997( بواقع ) 2622)  بلغ عدد المعلمين

( مدرس وبنسبة  105)   ( 431)بلغ عدد كادر المدرسين  المرحلة المتوسطة  ( في  81%)

عدد كادر   فقد بلغ  أما في المرحلة اإلعدادية(, %76( مدرسة وبنسبة )329( و) 24%)

 ( ) 318المدرسين  بواقع   )108 ( وبنسبة  مدرس  و) 34%(  وبنسبة  210(  مدرسة   )

( مدرس  37( بواقع ) 601عدد كادر المدرسين ) فقد بلغ  في المرحلة الثانوية (  66%)

المرحلة  (,  %94نسبة ) ( مدرسة وب 564( و) %6وبنسبة )  االساسية فبلغ عدد أما في 

( مدرسة وبنسبة  318( و)%17( مدرس وبنسبة )65بواقع )  مدرس  ( 383)   المدرسين

( مدرس  16( بواقع )68( أما في التعليم المسائي فبلغ عدد الكادر التدريسي فيه ) 83%)

لمهنية بواقع  (, وعدد الكادر في المدارس ا%76( مدرسة وبنسبة ) 52( و)%24وبنسبة )

( مدرسة  16( و) %50( مدرس وبنسبة )16( بواقع ) 32(, ومدرسة الموهوبين ) 222)

( . وظهر ايضا ارتفاع  127(, أما في التعليم العالي فبلغ عدد التدريسين )%50وبنسبة ) 

حيث    نسبة المعلمات والمدرسات في القطاع التعليمي وهذا يعود إلى جملة األسباب 

ناث حصرا ضمن رياض االطفال كذلك فان المعلمات والمدرسات  حدد القانون عمل اال 

المرآة وغريزة   تكوين  بسبب  للطالب  وتحمالً  أكثر صبراً  بأنهن  يتميزن  اإلناث  من 
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األمومة الموجودة لديها ,  كما تفضل الكثير منهن مهنة التعليم بسبب أخذ إجازة األمومة  

المدرسة تمكنهن من رعاية اطفا إلى  وتوافر حضانة في  لهن في أي وقت باإلضافة 

أمكانية متابعة الطلبة والطالبات خالل المدرسة كما أنهم يفضلون العمل في التعليم لقلة  

 االختالط بين الذكور واإلناث بالمقارنة مع المهن األخرى المتوفرة. 
اما من حيث عدد وتوزيع الشعب الدراسية ضمن منطقة البحث فظهر من خالل   .4

بلغ )  عب  عدد الش  البحث ان التعليمية الحكومية  المؤسسات  (    1656االجمالي لكل 

  ( شعبة أما في المرحلة االبتدائية 57)   الشعب في مرحلة رياض األطفال   حيث توزعت 

  ( 178)  فقد بلغت   ( أما في المرحلة اإلعدادية234)   والمرحلة المتوسطة(  700فبلغت )

االساسية  أما في المرحلة    (  302)  عدد الشعب في المرحلة الثانوية   بلغ ، في حين    شعبة

, ومدرسة  (93(, والمهنية ) 20فيها )   الشعب أما المسائية فبلغ    شعبة ,    ( 100)   فبلغ

 قاعة ..  ( 47)  (, أما التعليم العالي فبلغ15الموهوبين )
( بناية اجمالية    104أما فيما يخص عدد البنايات فظهر من خالل البحث وجود )  .5

االصناف   مختلف  بلغت لجميع  حيث  الحكومية  األطفال    التعليمية  رياض  مرحلة  في 

أما      ( 13والمرحلة المتوسطة )  ( 39)  بلغت     ، أما في المرحلة االبتدائية ف بناية    (11)

أما في    (14)  ت المرحلة الثانوية فقد بلغ أما في (، 9)ت في المرحلة اإلعدادية فقد بلغ

,  ( 7(, والمهنية ) 3) غت أما المسائية فبل ,   بناية ( 5)  ت المرحلة االساسية الحكومية فبلغ

بنايتها  (, أما التعليم العالي فبلغ1ومدرسة الموهوبين )  كما ظهر كم خالل    .  ( 2)ت 

دوام   ذات  البحث   منطقة  في كل  فقط  ابتدائية  مدرسة  بناية  ايضا عن وجود  البحث 

مية  مزدوج .و ايضا وجود مدرستين في التعليم المسائي هي ضيف على بنايات تعلي

 اخرى . 
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 التوصيات :  -ثانيا
ووفقا   .1 البحث  منطقة  احياء  بشكل عادل على  التعليمية  الخدمات  توزيع اصناف 

 للضوابط التخطيطية المخصصة لهذه الخدمات . 
بناء مدارس جديدة بصورة عامة  وضمن مرحلة رياض االطفال بصوره خاصة   .2

 لقلة عددها . 
الموجودة من خالل بناء طوابق جديدة لغرض  زيادة عدد الشعب في المدارس   .3

 تخفيف عدد الطلبة في الشعبة الواحدة . 
 توفير كل التخصصات العلمية من الكادر التربوي .  .4
 زيادة تشجيع الطلبة والطالبات على التعليم وبيان مدى اهميته لبناء مستقبلهم .  .5
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