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 الْحَقُّ الْمَلِكُ اللَّهُ فَتَعَالَى

لَا بْلِ مِنْ بِالْقُرْآنِ تَعْجَلْ وَ يُهُ لَيْكَإِ يُقْضَىٰ أَنْ قَ  وَحْ

 ﴾١١٤﴿ عِلْمًا زِدْنِي رَبِّ وَقُلْ 

ه    ي   (١١٤)سورة  طه، الآ 
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 االهداء

رحمة للعالمين سادتي الخمسة  الذين انقذ هللا البشرية  بهم وجعلهم  ىال

 اصحاب الكساء )صلى هللا ومالئكته عليهم(

ارجو  الى من ارشدني الى العلم فأنار دربي وشاركني عناء الدراسة باحثا

من هللا ان يمد في عمرك لترى ثمار قد حان قطافها بعد ظول انتظار... 

 والدي العزيز

الى مالكي في الحياة الى معنى الحنان والى بسمة الحياة  وسر الوجود ... 

 امي الحبيبة 

 الى من ساندني في مسيرتي ... اخوتي واخواتي

 يميالتمالى استاذي الدكتور الفاضل ... ياسر محمد عبد 

 الى كل هؤالء اهدي هذا العمل المتواضع

  



 د
 

 الشكر والتقدير

الشكر والثتاء هلل عز وجل والصالة والسالم على رسول هللا محمد )صلى 

 هللا عليه وآله وسلم(

اتممت هذا البحث بفضله وعونه وتوفيقه ثم اشكر هللا تعالى واحمده بان 

ية للعلوم االنسانية قسم اتقدم بالشكر الجزيل الى جامعة ديالى كلية الترب

 الجغرافية بان منحني فرصة البحث العلمي .

كما اخص بالشكر االستاذ الفاضل )أ.م.د ياسر محمد عبد التميمي( لما له 

من عظيم االثر في نفسي بصدق عطائه وتوجيهاته المستمرة بقلب مفتوح 

 وابتسامة طوال فترة العمل .

دني ومد يد العون لي في اتمام كما اتوجه بجزبل الشكر الى كل من ساع

 البحث.
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 د الشكر والتقدير 4
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 8 المبحث الثاني : الخصائص الجغرافية لمركز قضاء الخالص  10

11 
في مركز  التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية المبحث الثالث :

 قضاء الخالص
15 

 20 االستنتاجات والتوصيات 12

 21 المصادر 13

 

 الجداول فهرس

 الصفحة العنوان ت

 16 لرياض االطفال التوزيع الجغرافي 1

 17 للمدارس االبتدائية التوزيع الجغرافي 2

 18 للمدارس الثانوية التوزيع الجغرافي 3

 الخرائط واالشكال فهرس

 الصفحة العنوان ت

 4 بالنسبة للعراق ومحافظة ديالى موقع منطقة الدراسة 1

 19 قضاء الخالصاالطفال  ورياض الثانوية و االبتدائية لتوزيع الجغرافي للمدارس  2
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 المقدمة

تعد خدمات التعليم احدى مالمح التحضر كونها من الخدمات االساسية لتقدم وتطور 

المعاصرة حيث اكدت جميع الدراسات التخطيطية على انها من المجتمعات 

 المواضيع الحيوية والمهمة لدراسة واقع المديتة.

التحضر عبى مستوى العالم على زيادة االهتمام بنمط توزيع  وقد ادى ارتفاع مستوى

 الخدمات العامة وخاصة الخدمات التعليمية.

تغيرت النظرة الى التعليم في العصر الحديث تغيرا جوهريا فبعد ان كان ينظر الى 

التعليم على انه مجرد خدمة استهالكية تقدم للفرد الذي له الحق فيه اصبح ينظر اليه 

استثمار اقتصادي واجتماعي يعود على كل الفرد والمجتمع بالنفع والفائدة,  على انه

لذلك يلعب دورا فعاال في اعداد الكوادر المهنية التي تسهم في عملية التنمية عبى 

كما ال ننسى ان التعليم تنمي ثقافة االمم كما ان هذه المستويين االقليمي والقومي 

تخلفها ولذا فان فشل اي دولة مرتبط ارتباطا وثيقا الخدمة هي المقياس لتقدم الدول و

صورة المجتمع ثم فهي بتقدم هذه الخدمة فهي سمة التحضر وهي المرآة التي تعكس  

العمود الفقري الذي تستمد منه الشعوب منبع التطور في اي مجال وهذا التطور 

 يتمثل في انشاء المؤسسات التعليمية.

م االتجاهات الحديثة في الجغرافية التطبيقية والتي وتعد الخدمات التعليمية من اه

تطورت مع التقد االقتصادي واالجتماعي حيث تهتم الخدمات التعليمية بدراسة انواع 

وتوزيعها وكفايتها والعوامل المؤثرة  الخدمات التعليمية من حيث مستويات كفائتها

المدن ومنها مدينة  الخدمات التي مارستهافيها وان الخدمات التعليمية هي احدى 

)الخالص( ومما يزيد االمر تعقيدا في مدينة الخالص هو عدم تمكنه كل فئاتها 

 السكانية من الحصول على الخدمات التعليمية للمراحل االبتدائية والثانوية. 
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 الفصل االول

  )االطار النظري(
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 مشكلة البحث:

 تصاغ المشكلة بشكل السؤال كاألتي: 

 ماهي الخدمات التعليمية المقدمة لسكان مركز قضاء الخالص. .1

ماهي كفاءة تلك الخدمات وهل المدارس والكادر التعليمي الموجود في مركز  .2

القضاء نموذجي ام هنالك تجاوز على الطاقة االستعابية للمدارس والقاعات 

 الدراسية.

 كيف تتوزع الخدمات التعليمية في مركز قضاء الخالص.  .3

 

 ية البحثفرض

 هي إجابة على تساوالت المشكلة: 

لسكان مركز قضاء الخالص هي رياض   تشمل الخدمات التعليمية المقدمة .1

 والثانوية.  االطفال والمدارس االبتدائية

اذا تتفوق  والقاعات الدراسية   للمدارس  هنالك تجاوز على الطاقة االستعابية .2

 اعداد الطالب على عدد القاعات دراسة.

 توزع تلك الخدمات في القضاء توزيعا متوازنا مع السكان.ت ال .3

 

 اهداف البحث 

 لسكان مركز قضاء الخالص.  وكفائتها  التعرف على نوع الخدمات التعليمية .1

 التعرف على التوزيع الجغرافي للمدارس في مركز قضاء الخالص.  .2

 

 منهجية البحث

المنهج التحليلي لغرض منهج الوصفي وباللتحقيق اهداف البحث تمت االستعانة 

 تحليل البيانات والتحقق من فرضيات الدراسة واهدافها.
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 هيكلية الدارسة 

جاااااءت الدراسااااة مقدمااااة بثالثااااة فصااااول تناااااول الفصاااال االول االطااااار النظااااري 

والفرضاااية والهااادف والمااانهج وحااادود المكانياااة والزمانياااة كماااا   المقدماااة والمشاااكلة

االسااااتطالع علااااى الدراسااااات السااااابقة امااااا تناولاااات مسااااواات واجااااراء الدراسااااة و

والبشاااارية  لقضااااء الخاااالص الطبيعياااة   الفصااال الثااااني تنااااول العوامااال الجغرافيااااة

قضاااااء الخااااالص امااااا الفصاااال  مركااااز ي تااااؤثر علااااى الخاااادمات التعليميااااة فاااايالتاااا

فاااي مركاااز قضااااء الخاااالص والتوزياااع الجغرافاااي  الثالاااث تنااااول الخااادمات التعليمياااة

 والثانوية( فيه.للمدارس )االبتدائية 

 

 موقع وحدود منطقة البحث 

تقع المنطقة جغرافيا ضمن محافظة ديالى وهي احد اقضيتها وتتمثل في 

مركز قضاء الخالص وضمن حدوده اذا يحدها من الشمال ناحية العظيم 

ومن الجنوب قضاء, بعقوبة ومن الجنوب الغربي )ناحية هبهب( من الشرق 

الغرب الحدود االدارية لمحافظة صالح  ناحية المنصورية والسالم ومن

 الدين. 

شماال وخطي طول  33,38 -33,53اما فلكيا فأنها تقع بين دائرتي عرض 

 . (1)شرقا خريطة رقم   44,29 -44,32
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 الدراسات السابقة

 دارسة ندى جميل مهدي الخشالي:  .1

التي شهدت تناولت واقع حال الوظيفة التعليمية في المرحلة المعاصره و

تطورا بأعداد المدارس بمراحلها ونوعياتها وان هنالك تباين حاصل في 

 إعداد المؤسسات التعليمية نابع من اختالف الكثافة السكانية. 

 دارسة ازهار سلمان هادي الجبوري:  .2

إنشاء قاعدة معلومات مكانية الاراض التخطيط وتقوم الخدمات المجتمعية 

اجستير, وخلصت الدراسة إلى ان بناء وحدة نظم في مدينة بعقوبة, رسالة م

معلومات في مؤسساتنا الحكومية تتطلب اعداد كوادر متخصصة في هذا 

 المجال.

 دراسة اسراء هيثم احمد صالح العبيدي:  .3

ولخصت الدراسة إلى ان الخدمات التعليم االبتدائي والثانوي تعاني من 

 لمستمرة.تردي  المباني المدرسية وحاجتها إلى صيانة ا

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ندى جميل مهدي الخشالي, الوظيفة التعليمية لمدينة بعقوبة, رسالة ماجستير اير منشورة(,  .1

 .2٠٠4كلية التربية األصمعي, جامعة ديالى, 

خطيط وتقوم ازهار سلمان هادي الجبوري, إنشاء قاعدة معلومات مكانية ألاراض الت .2

الخدمات المجتمعية في مدينة بعقوبة, رسالة ماجستير )اير منشورة(, كلية التربية 

 .2٠٠5األصمعي, جامعة ديالى, 

إسراء هيثم احمد صالح, إنشاء قاعدة معلومات مكانية ألاراض التخطيط, رسالة ماجستير  .3

 .2٠٠5)اير منشورة(, كلية التربية األصمعي, جامعة ديالى, 
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 م االساسية للخدمات التعليمية هيالمفا

تعتبر الخدمات التعليمية احد انواع )الخدمات -مفهوم الخدمات التعليمية: .1

المجتمعية(
(1) 

وتعد الركيزة األولى واالساسية لتقدم وتطور المجتمعات 

ومعاير مهم لقياس تقدمها أو تخلفها وان اي بلد يراب في إحداث تطور 

عليم ألنه يمثل الحلقة االولى في سلم وفي اي مجال يجب أن يبدأ بل ت

التطور اذ يتم بناء اإلنسان اوآل من خالل تعليمه بمختلف العلوم التي 

 تصب في تطور المجتمع وتقدمه. 

يقصد بل مدرسة االبتدائية المنشأة التي تضم -المدرسة االبتدائية: .2

مجموعة من التالميذ يتلقون دراسات محددة معينة بواسطة مدرس او 

ر فضالً عن المشرفين والمسؤولين عن حسن سير العمل في أكث

المدرسة وهي االساس التي تعتمد عليها مراحل التعليم التالية واألساس 

 . (2)في العملية التعليمية والتربوية

هو المحور االول من كل عمليات التربية والتعليم الذي من أجله التلميذ: .3

  تنشأ المدرسة وتجهز بكافة االمكانيات.

سنة ينطبق عليهم قانون «11-٦»هم افراد الفئة العمرية  -الملزمون: .4

التعليم االالزامي ويلزمون بل االالتحاق بل تعلم االبتدائي التي مدتها ست 

 سنوات من الدراسة. 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________ 

ر, التحليل المكاني للخدمات التعليمية في زينب يعقوب يوسف كريم الجبوري, رسالة ماجستي .1

 .1٠,ص 2٠17ريف قضاء الديوانية, كلية االداب جامعة القادسية, 

تركي حومد علي الجوارني, رسالة ماجستير, كفاءة الخدمات التعليمية في قضاء الخالص,  .2

 .18,ص 2٠13جامعة ديالى, 
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والمتخرج من المعاهد أو  المعلم: القائم بالعملية التربوية في المدارس االبتدائية .5

 الدورات التربوية أو من كلية التربية األساسية.

سرب: ترك التلميذ المدرسة أو االنقطاع عن مواصلة الدراسة الي سبب كان تال .٦
(1) . 

المرحلة الثانوية: تكون فيها مدة الدراسة ست سنوات مقسمة على فترتين االولى  .7

سنوات أيضا والتعليم الثانوي  (3ية )سنوات والثانية اعداد (3مرحلة متوسطة )

نظام مخطط ومنظم ومبرمج ويستند إلى أسس علمية يستقى منها أهداف وترشيد 

عملياته وكذلك هنالك تغيير في هذه المرحلة في سلوك وتصرفات الطالب عن 

 المرحلة التى سبقتها في المرحلة االبتدائية. 

لقائمة على إيصال المعلومات وهو أحد العناصر التربوية المهمة وا-المدرس: .8

المنهجية وتوضيبها الى الطالب ومكمل العناصر الثالثة )المدرس, الطالب, 

المنهج( وللمدرس الدور االكبر في تعاون اولياء امور الطلبة مع ادارة المدرسة 

 في تذليل العقوبات والمشكالت التي تقابل سير التعليم أبنائهم
(2)

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

 .٦تركي حومد علي الجوراني,مصدر سابقة ص .1

سرب في المدارس تصباح محمود محمد, مشروع الفروق االرشادية لمعالجة ظاهرة ال .2

 .3,ص1988االبتدائية في مدينة الصدر, مجلة كلية التربية, جامعة المستنصرية, 
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 الفصل الثاني

 غرافية لمركز قضاء الخالصالخصائص الج

 خصائص الطبيعية

 الخصائص البشرية
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 الخصائص الطبيعيه لمدينه الخالص اوال:

المالئمه االحجام ذات البشريه المستوطنات تواجد في دورا الطبيعيه العوامل أن

تحليل أن اذا وانتشارها والمدارس التعليميه الموسسات قيام على تساعد التي

 واالساسالذي الجغرافي الجانب الطبيعي البناء بوصفها يقومالخصائصالطبيعيه

الضواهر من العديد توزيع تغير على يساعد والحيوي الحضري الوجود عليه

البشريه
(1).



السطحوالتضاريس: .1

نتيجة وهي االرتفاع بل يتناقض اعدادهم حيث من للسكان الرأسي التوزيع ان

وطريقة المرتفعة الجغرافية البيئات استغالل طبيعة عن الناتجة للصعوبات حتمية

 معها تحديدالتكيف في والبارزة المهمة العوامل من المنطقة طبوغرافية تعد لذا

وتابتةبلهيمعقدة ليستبسيطةومباشرة بينهم العالقة فا السكانوكثافتهم توزيع

المؤثرة العوامل من التضاريس تعد إذ ومتطورة مباشرة وغير مباشرة )مركبة(

سطع تباين هناك بل التعليمية المؤسسات انتشار الشماليعلى المنطقةمابينقسمه

التيتؤثرفياالستيطانالبشري التضاريسمنالظواهرالطبيعية تعد والجنوبيلذا

الجغرافي.فاالسهولأكثراهميةفيجذبالسكانوستقطابهمفهي منحيثتوزيعه

السكنوشقالطرقيعكس وإقامة ألساليبالريالمنتظم إمكانيةإخضاعها تتيحلهم

وتعميرهاطبيعة دورفيالحدمنوصولالسكاناليها تؤدي التي االرضالوعرة

انتركزالسكانفياالراضيالسهليةأكثرمن المستوطناتعليها قيام زتركمنثم

الجبليه فيالمنطقة
(2)















______________________________________________________________

االبتدائيفيالعراقاطروحهدكتوراه،صالحفليححسن .1 ،جغرافيهالتعليم كليهاالداب،جامعه

 206،ص1976بغداد،

6،مصدرسابق،صتركيحومدعليالجوراني .2



10 
 

استقرارالمناخ: .2 في، المهم الدور ذات المهمة العناصر من المناخ عد يمكن

حياتهم في اساسي كمورد الزراعة على يعتمدون الذين االرياف سكان السكان

 االرضوكذلك إستغالل وطبيعة إمكانية في يؤثر المناخ إن توزيعفنجد في

المناخ في التحكم على االنسان إمكانية الن وذلك السكن وطبيعة المساكن

علىالتقليلمنأثرعناصرالمناخاوالتكيف تقتصرجهوده وربما جداً محدودة

اثبتتالدراساتأنهنالكتأثير وقد كبيرللمناخفيالتخطيطالعمرانيمعها
(1)

.

المن من الحار الجزء تقع المدينة فيهافان تظهر حيث الشمالية المعتدلة طقة

الصفاتالعامةلمناخالعراقومنصفاتهأنهحارصيفآومعتدلباردشتاء.

المائية: .3 منطقةالموارد دورواضحفياستيطانالسكانفي، المائية للموارد أن

استعماالتاالرضللخدمات وتوزيع السكان حجم زيادة عن ذلك انعكس ولقد

لوفرة الدراسةفيالزراعةاالروائية منطقة سكان غالبية حيثيعمل المجتمعية

مزراع إرواء في عليها ويعتمدون السطحية فيالمياه الخالص نهر حيث هم

الدراسة لمنطقة البشري االستيطان عملية في الكبير اثرآ وله المدينة اطراف

 وزيادةنموهم
(2)

.

مستمرتكونتعلىسطحاألرض .4 تغير في طبيعي جسم عن عباره هي التربه

والنشاط المناخ مثل الطبيعيه والعوامل الصخور بين المتبادل التاثير نتيجه

وال القشرهالعضوي صخور تكسو التي الهشه الطبقه اعتبارها يمكن كما بشري

أمتاروهيتتكونمن سنتمتراتالىعده بينعده التييترواحسمكها االرضيه

الذي المكان وهي والماء والهواء والعضويه المعدنية المواد من معقد خليط

الضروريهالن النباتوالذييحصلعلىمقوماتحياته عليه أنيتواجد بما باته

فيالبناء ذاتاهميهكبيره التربهوبنيتها دراسه فان التربه على تقام المشيدات

السكنيه المناطق توجد أنه إذ والترفيهيهالعمراني كالتعليميه والخدميه

ودوره وبنيتها التربه نسيج واهميه لنا يبين هذا األرضواألخرى واستعماالت

التربه لعملياتالبناءوالتشييدلذاينبغيأنتتوافرفيفيتحديدصالبهومقاومه

عليها تقام التي البناء مواد تحمل أن على قادره تجعلها جيده موصفات التربه
(3)

.







______________________________________________________________

،ص20160إسراءحامدعبدهللا،تحليلمكانيلخدماتالتعليماالبتدائيفيناحيةكنعان،رسالةماجستير، .1

83. 

 6صتركيحمودعليالجوراني،مصدرسابق، .2

 10صاسراءحامدعبدهللا،مصدرسابق .3
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 البشريةالخصائص  ثانيآ:

باالستيطانوالسكان .1 العواملالمتعلقة

يعتمد توزيعالطلبة ان كما السكان، بتجمعات وجودها يرتبط مؤسسة المدرسة تعد

بالنسبة التعليم انتشار ويكون المستوطنات حسب وتجمعاتهم السكان اعداد على

القرى في عليه هو مما أكثر السكاني العدد والكثيرة المساحة الكبيرة للقرى

اعد ان واضحة قاعدة فهناك والبعيدة إرتفعتاعدادالصغيره ترتفعكلما التالميذ اد

تباعدتالمسافة فكلما بيناالفراد بشكلجيد التعليم انتشار على يساعد هذا السكان

مناطق وصعوباتكظهور عراقيل ظهور الى ادى حجمها وقل المستوطنات بين

الىضعف يؤدي وهذا التعليمية بالعصراوات ماتسمى او التعليم ناحية من مختلفة

ارالتعليمانتش
(1)

 .































______________________________________________________________

10مصدرسابقصاسراءحامدعبدهللا،.2
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طرقالنقل.3

الحياة شرايين تعد كما البلدان من معين بلد أي الحضارة المرأة النقل طرق تعد

االقتصادية النشاطات عليها تعتمد حيث التنمية عملية الستمرار أساس وشرط

والحياتية
(1)

مكانممتدا أهميةفيعمليةتوزيعالسكانواستقرارهمحيثتعد ولها

والمواصالتعلى النقل طرق تؤثر كما بهم المحيطة البيئة مع الناس في يتفاعل

بينالريفوالمناطقالمجاورةمنخاللتوافرطرقالنقلالتيتشملعملية العالقة

الخدماتالتع مهمةفيتطويرالتبادلللحصولعلىالخدماتومنها فانها لذا . ليمية

فاستقرارالسكانفي،منطقةالدراسةيعنىسهولةالتنقلوزيادةفيأهمية ايمنطقة

المستوطناتوينتج توزيع ونمط السكان تركز على النقل طرق تؤثر وقد المنطقة

تفاعلواحتكاكحضاريواجتماعيواقتصاديوثقافيوعليهفإنتطورطرق منها

ويقللاالختالفاتبينالبيئاتالنقلي المختلفهساعدفيالتطوراالجتماعي
(2)

.



























______________________________________________________________

1.  النقل،المطبعةالمركزية،جامعةديالى، 25،ص2012خضيرعباسالتميمي،فيجغرافية

2.  النقلوالتجارةالعالمية،العراق، 87،ص2020مجيدملوكالسامرائي،جغرافية
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.العواملاإلقتصادية3

خصوصا التعليم انتشار على المؤثره العوامل أهم من اإلقتصادية العوامل تعد

بعضالعوائل واستعانه يمارسونه الذي والنشاط السكان معيشه بمستوى مايتعلق

ارفع يكونون المدن لسكان فبالنسبه العمل سوق في اعانتهم سبيل في بافرادها

 بلنسبهالجرالعاملفيالمدينهيكونمستوى االرياف،كذلك سكان من المعاشي

على الفالحفمشاركهاألطفالفيالعملياتالزراعيهستنعكسسلبا نسبه بل مرتفعا

الزراعة في عملهن خالل من لإلناث نسبه بل ،كذلك التعليم مضمار في تخلفهم

الم التلميذات انخفاضنسبه إلى حتما سيؤدي إلىالذي يعود هذا التعليم لتزماتفي

عجزبعضالعوائلعنتحملمتطلباتالتعليم،فضالعنانتقالبعضالعوائلمن

فيالعراق ،كلهاعواملاثرتعلىالتعليم الزراعي مكانالخرحسبالموسم
(1)

.

































______________________________________________________________

9صصالحفليححسن،مصدرسابق.1
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4.. العواملاالجتماعيه

التعليم إلى المجتمع ذلك نظره على يعتمد مجتمع أي في التعليم وانتشار تباين أن

قبولها أوعدم لدىاألفراد التعليم فيقبولفكره كبيره دورا فتؤدي،العاداتوالتقاليد

من ومايحملونه سكانها فيه يعيش الذي المجتمع هو األساس المدينة جوهر إن

وتقاليدع االخرادات مع الواحد وعالقاتهم اليومية حياتهم تسيير في ونطرةتؤثر

انتشارا من تحد التي العوامل من التعليم إلى مجتمع أي سكان عددوالتباينالعراق

أمام عائقا االجتماعية العادات وتشكل التربوية، وباألخصمنمؤسسات انتشاره

مناطق أو الريفية المراكز سكان الملحقةقبل إناألطراف إداريا، المدينة بمركز

 الطالبة الفتاة لإلناثحيثتجبر المبكر النزوح إلىتركالمدرسةاضافهالمتزوجه

المختلطةالىوجودالمدارس
(1)

.



العواملالثقافيه.5

التعليم انتشار في يساعد منطقة أي سكان في الثقافي المستوى ارتفاع والذيإن

السبلألنتأخدالعائلةدورهافيمجالالتربيةالصحيحة الهادفةويعملعلىإيجاد

والمجتمع، األسرة بمستوى االرتقاء أجل من المستمرة المتابعة أيضاأيضا وهناك

وفتحالمجالأمامهافيعمليةالتعليموذلكألن المجتمعفهيعنصرهامدورالمرأة

على فرصالحصول من ويزيد المجتمع تقدم عمليةفي خالل من التعليم تطوير

منطقة وإن المجتمع في المرأة بدور األدباءالتوعية مدينة أحيانا يطلق الدراسة

توفرفيهاوذلكللمستوىالثقافيالم
(2)

.

















______________________________________________________________

التعليميهلمدينهبعقوبه،مصدرسابقصندىجميلالخشالي، .1 5الوظيفه

 5بعقوبه،صندىجميلالخشالي،الوظيفهالتعليميةلمدينه .2
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 الفصل الثالث

غرافي للخدمات التعليمية التوزيع الج

 في مركز قضاء الخالص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية في قضاء الخالص

ان تعدد مراحل الخدمات التعليمية  تدعو الحاجة الى معرفة التوزيع الجغرافي لها 

وحسب مراحلها وتتمثل الخدمات التعليمية برياض االطفال والمدارس االبتدائية 

لمتوسطة واالعدادية وألعطاء صوره واضحة للتوزيع المكاني للخدمات التعليمية وا

في مدينة الخالص يتم توزيعها حسب مراحلها التعليمية ان دارسة الخدمات التعليمية 

 لمنطقة الدراسة تشمل مايلي:

 رياض االطفال -أ 

 المدارس االبتدائية-ب 

 المدارس المتوسطة-ج 

 المدارس االعدادية-د 

 

غرافي لرياض االطفال في مركز قضاء الخالص يشير جدول رقم التوزيع الج-أ 

رياض  (4بلغ ) 2٠22الى عدد ان الرياض في مركز قضاء الخالص لعام  (1)

الزهراء( بلغ  ,الغربية ,العمال ,احياء منها في حي )العصري (4توزعت على )

 (اما عدد المعلمين24طفل وعدد الشعب ) (3٠7عدد االطفال في هذه الرياض )

 معلم ومعلمة. (37بلغ عددها )

 عدد الرياض وتوزيعها الجغرافي والهيئات التعليمية في الخالص (1جدول رقم )

 اسم الرياض الحي ت
نوع 

 الدوام
عدد الهيئة 

 التدريسية
 عدد الشعب عدد االطفال

 5 29 5 منفرد اطفال الذهبي العصري 1

 4 ٦٦ 1٠ منفرد اطفال النرجس العمال 2

 ٦ 124 14 منفرد اطفال العلى الغربية 3

 9 88 8 منفرد النسائم الزهراء 4

 24 3٠7 37 ــــوعالمـجــمــ

 

 بيانات مديرية تربية الخالص شعبةالمصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على 

 2٠22االحصاء والتخطيط التربوي الكراس االحصائي لسنة 
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التوزيع الجغرافي للمدارس االبتدائية لمركز قضاء الخالص يتضح في جدول رقم -ب 

(مدرسة للبنين وللبنات  15سة )بلغ عدد المدارس اإلبتدائية في منطقة الدرا (2)

( احياء مركز القضاء حي )العصري, العمال, الغربية, 7زعة على )مو

(طالب وطالبة. وبلغ عدد ٦,159بلغ عدد التالميذ في هذه المدارس )الزهراء( 

معلم ومعلمة وعدد الشعب الدراسية في هذه المدارس  (474الهيئة التدريسية )

 شعبآ. (14٠)

 التوزيع الجغرافي للمدارس االبتدائية لمركز قضاء الخالص (2جدول رقم )

 الحي ت
بنات  درسةاسم الم

 بنين /

نوع 

 الدوام

عدد الهيئة 

 التدريسية

عدد 

 الطالب

عدد 

 الشعب

 العصري 1

 الشموع

 السمؤال

 الفداء الفلسطيني

 زين العابدين

 منفرد

 مزدوج

 منفرد

 مزدوج

52 

35 

4٠ 

35 

5٠4 

415 

49٠ 

47٠ 

8 

1٠ 

8 

٦ 

 العمال 2
 السنهوري

 محمد عبيد

 منفرد

 منفرد

25 

12 

234 

85 

1٠ 

7 

 الغربية 3

 مصطفى جواد

 عشتار

 خولة بنت االزور

 مزدوج

 مزدوج

 مزدوج

33 

21 

5٠ 

33٠ 

22٠ 

545 

12 

1٠ 

8 

 8 31٠ 3٦ مزدوج البالاة النور 4

 7 519 29 مزدوج السلسبيل البيادر 5

 الزهراء ٦
 ابي ذر الغفاري

 الهالل الخصيب

 مزدوج

 مزدوج

34 

2٦ 

4٠3 

415 

1٠ 

1٠ 

 الحسين 7
 ليلة القدر

 الرصافي

 مزدوج

 دوجمز

21 

25 

٦٦2 

٦55 

14 

12 

 14٠ ٦,159 474 المـجــمــــــوع

المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات مديرية تربية الخالص شعبة 

 2٠22االحصاء والتخطيط التربوي الكراس االحصائي لسنة 
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التوزيع الجغرافي للمدارس الثانوية في مركز قضاء الخالص تبين في جدول رقم -ج 

(مدارس منها للبنين 4(مدرس )11د المدارس في منطقة الدراسة رقم )(ان عد3)

(مدارس للبنات موزعآ على احياء )العصري؛ العمال؛ الغربية؛ البيادر؛ 7)

(مدرس ومدرسة وعدد 257الزهراء؛ الحسين( بلغ عدد الهيئة التدريسية )

(شعبة ان عدد الطالب 123(طالب وعدد الشعب الدراسية )4؛811الطالب)

 جاوز على عدد الشعب.يت

 

 لمركز قضاء الخالص انويةالثالتوزيع الجغرافي للمدارس  (3جدول رقم )

 الحي ت
 اسم المدرسة 

 بنين /بنات 

نوع 

 الدوام

عدد الهيئة 

 التدريسية

عدد 

 الطالب

عدد 

 الشعب

 العصري 1

 العراقية للبنات

 الخالص للبنين

 االخطل للبنين

 منفرد

 منفرد

 منفرد

38 

2٦ 

15 

8٦2 

895 

425 

1٦ 

12 

1٠ 

 العمال 2
 اسيا للبنات

 الحوراء للبنات

 منفرد

 مزدوج

24 

27 

34٠ 

٦٠٠ 

7 

12 

 18 444 3٦ مزدوج االنسانية للبنات الغربية 3

 8 1٦2 13 مزدوج بنت الهدى للبنات البيادر 4

 الزهراء 5
 حي الزهراء للبنات

 الرافدين للبنين

 مزدوج

 مزدوج

2٦ 

2٠ 

274 

3٠٠ 

٦ 

8 

 الحسين ٦
 شهداء حي الحسين

 نور الوالية للبنات

 مزدوج

 مزدوج

14 

18 

279 

23٠ 

12 

14 

 123 ٦,159 257 المـجــمــــــوع

 

المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على بيانات مديرية تربية الخالص شعبة 

 2٠22تخطيط التربوي الكراس االحصائي لسنة االحصاء وال
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 (2)رقم خريطة 

 قضاء الخالصورياض االطفال  الثانوية و االبتدائية التوزيع الجغرافي للمدارس 

 (3)و (2)و  (1) اد على بيانات جدول رقممن عمل الباحثه بل االعتمالمصدر 
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 االستنتاجات والتوصيات 

 االستنتاجات

 قلة عدد االبنية المدرسية في مركز قضاء الخالص اذا كان عدد المدارس .1

 (وهذا اليتالئم مع حجم السكان. 2٦)

 تبين قلة عدد المدارس الثانوية وزيادة المدارس االبتدائية.  .2

 قلة اعداد الشعب الدراسية التتناسب مع اعداد الطالب.  .3

 تعتقد عدد من االحياء الى رياض االطفال.  .4

 التتوزع المدارس توزيعا عادال بل هناك تجاوز على الطاقة االستيعابية.  .5

 ك ابنية مدرسية قديمة. هنا .٦

بل نسبة للتوزيع الجغرافي فال يظهر توازن في توزيع المدارس إذ تتوفر في حي  .7

 أكثر من مدرسة وفي حي اخر يفتقر الى المدارس. 

 بعد المدارس عن االحياء طول المسافة التي يقطعها الطالب. .8

 

 التوصيات

 لسكان في مركز القضاء. توفير عدد كافي من االبنية المدرسية ليتالئم مع حجم ا .1

 زيادة عدد المدارس الثانوية  .2

 توفير شعب دراسية تتناسب مع اعداد الطالب.  .3

 ضرورة توفير خدمات في المدارس من ماء وكهرباء ودورات مياه.  .4

 االهتمام بالوسائل الحديثة في طريق التدريس كالوسائل السمعية والمرئية.  .5

خير في توزيع الكتب والقرطاسية على توفير كل المتطلبات مجانية وعدم التأ .٦

 الطالب مما يشكل عامل محفزآ على االلتحاق بالتعليم.

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 المصادر

 اوال: القران الكريم 

 ثانيا: الكتب 

التميمي, خضير عباس, طرق السيارات دراسية في جغرافية النقل, المطبعة -أ 

 .25,ص2٠12المركزية, جامعة ديالى, 

,ص 2٠2٠جغرافية النقل والتجارة العالمية, العراق, السامرائي, مجيد ملوك, -ب 

87. 

 سائل واالطاريح رثالثا: ال

االبتدائي في العراق, اطروحة دكتورة, كلية  حسن, صالح فليح, جغرافية التعليم-أ 

 .2٠٦,ص 197٦االداب, جامعة بغداد, 

الجبوري, أزهار سلمان هادي, إنشاء قاعدة معلومات مكانية ألاراض التخطيط -ب 

وتقويم الخدمات المجتمعية في مدينة بعقوبة, رسالة ماجستير )اير منشورة( كلية 

 .2٠٠5تربية األصمعي, 

مد علي, رسالة ماجستير, كفاءة الخدمات التعليمية في الجوراني, تركي حو-ج 

 .18,ص 2٠13قضاء الخالص, جامعة ديالى, 

الجبوري, زينب يعقوب يوسف كريم, رسالة ماجستير التحليل المكاني للخدمات  -د 

 .1٠,ص 2٠17التعليمية في قضاء الديوانية, كلية االداب, جامعة القادسية, 

ة التعليمية لمدينة بعقوبة, رسالة ماجستير الخشالي, ندى جميل مهدي, الوظيف-ه 

 .2٠٠4)اير منشورة( كلية التربية األصمعي, جامعة ديالى, 

الزهيري, عالء مهدي صالح, جغرافية التعليم المتوسط في ديالى, رسالة -و 

 .٦3ص ٦٠,ص 2٠15ماجستير, 

, عبدهللا, إسراء حامد, تحليل مكاني لخدمات التعليم االبتدائي في ناحية كنعان-ز 

 .83,ص 2٠1٦رسالة ماجستير, 

محمد, صباح محمود, مشروع الفروق االرشادية لمعالجة ظاهره التسرب في -ح 

المدارس االبتدائية في مدينة الصدر, مجلة كلية التربية, جامعة المستنصرية, 

 .3,ص 1988

 الحكومية  والدورياتوزارات الرابعا: 

جمهورية العراق, المديرية العامة لتربية الخالص, واالحصاء والتخطيط -أ 

 .2٠22التربوي, الكراس االحصائي, 

 .خريطة العراق االدارية ,لمساحةالهيئة العامة ل ,الموارد المائية وزارة -ب 

 منشورةاير  مديرية بلدية الخالص,شعبة تنظيم المدن,قسم المساحة,بيانات-ج 


