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 الملخص التنفٌذي

فً تأشٌر عدٌد من البحوث والدراسات والتمارٌر الحكومٌة تكمن مشكلة هذه الورلة البحثٌة 

 العجز فًحجم ، مما ٌستدعً الحاجة الى تحدٌد كبٌر فً األبنٌة المدرسٌةالرسمٌة وجود عجز 

فً حاجة مجلس النواب عامة  الورلةمحافظات العراق كافة عدا اللٌم كردستان، كما تأتً مشكلة 

عماال لدور المجلس التشرٌعً اصة فً معرفة حجم العجز المذكور؛ إولجنة التربٌة النٌابٌة خ

لى حصر حجم العجز فً الُشعَب المدرسٌة بحسب إالورلة البحثٌة هذه هدف وتوالرلابً، 

، حسب دوائرهم االنتخابٌةالعجز ب لمٌام السٌدات والسادة النواب بمتابعة سدِّ المحافظات والنواحً 

وحتى نعرف بدلة حجم الحاجة البد من  ،البحث النٌابً والوصفً التحلٌلً ًمنهجَ واتبعت الورلة 

اعتماد معٌار مختلف عن الدراسات التً اعتمدت معرفة عدد المدارس المطلوب توفٌرها، إذ أن هذا 

معٌاَر عدِد الُشعَب  اعتمدت الورلةوعلٌه  ،من خالله معرفة حجم الحاجة بالدلة نال ٌمكالمعٌار 

، لٌمف على حجم الحاجة الحمٌمً الماضً نظٌر عدد األسّرة فً معرفة الحاجة للعدد المستشفٌات

 !طالبا 05بفن اكتظاظ عدد الطلبة فً الُشعبة الواحدة؛ الذي وصلت مدٌاته فً بعض المدارس إلى 

 !.فً الُشعبة الواحدة بل وصل إلى أكثر من ذلن
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 مدرسة النموذجٌة ال

من أجل الوصول إلى تعلٌم نموذجً مبتن على أسس علمٌة ذات معاٌٌر أكادٌمٌة لطبٌعة 

مدخالت المؤسسة التربوٌة لرٌاض األطفال والمدارس االبتدائٌة والمتوسطة، واإلعدادٌة، والثانوٌة؛ 

من عدد المدارس  األرضعلى كان لزاما التعرف على تلن المعاٌٌر، للولوف على كفاٌة ما موجود 

ٌمكن والهٌئات التعلٌمٌة لمدٌرٌات التربٌة فً عموم محافظات العراق ما عدا إللٌم كوردستان. 

 فً الجدول اآلتً: 1توضٌح هذه المعاٌٌر

 ( ٌوضح المعاٌٌر النموذجٌة للمدرسة1جدول رلم )

 2م مساحتها المدرسة
هٌئاتها عدد 
 ال تمل عن تعلٌمٌة

عدد 
 الُشعب

 الشعبةمساحة 
 2الواحدة م

 الطلبةعدد 
 الواحدة للشعبة

رٌاض 
 األطفال

5555 25 12 
 عند التعلٌم 54

 عند النشاطات 11
25 

 25 54 24 55 6555 بتدائٌةالا

 25 54 12 65 5555 المتوسطة

 25 54 12 65 5555 االعدادٌة

 25 54 25 15 1555 الثانوٌة

 

ٌمكن اعتماد نموذج هٌكلً واحد لكل العراق الختالف البٌئات  وألنه من حٌث الوالع ال

المستفٌدٌن فً الرٌف مثال ٌختلف عنهم فً الحضر، وكذلن هو الطلبة الحاضنة لتلن المدارس فعدد 

ح أن هنان اختالفا بٌن حجوم ، إذ سٌتضالحال بالنسبة لتوفر المساحات الكافٌة لذلن الهٌكل من عدمه

بسبب عدم توفر  ؛ي على عدد من الشعب ٌختلف عن المدرسة األخرىفبعضها ٌحتو ،ارسالمد

ٌضطر صاحب المرار إلى تملٌل عدد األمر الذي ، المساحات التً تحتاجها المدرسة النموذجٌة

أخذ لضٌة اكتظاظ الطلبة لكن ٌمكننا ٌصعب علٌنا معرفة الحاجة لعدد المدارس، الشعب، وبالتالً 

ذلن  لفنِّ  ؛من خالل اعتماد توفٌر الُشعَب المدرسٌة الكافٌة ؛عتبار لحلهافً الشعبة المدرسٌة بعٌن اال

االكتظاظ، ومن ثم توفٌر المساحات لبناء عدد من المدارس بناء على الحاجة الفعلٌة لعدد تلن 

 الُشعَب، ومن ثم معرفة الحاجة لعدد المدارس المطلوب توفٌرها.

ه الورلة ٌجدر أن انات المعتمدة فً هذا التمرٌر هً للعام الدراسً البٌ كل    إلى أن   تنّوِ

 –المدٌرٌة العامة للتخطٌط التربوي  –حسبما وردت من وزارة التربٌة العرالٌة  (2512-2525)

 ، 2لسم االحصاء

 ولكً نصل إلى الهدف المرجو من هذه الورلة البد من وضع المعادلة اآلتٌة:

 )عدد الُشعَب المتوفرة حالٌا(= عدد الشعب المطلوب توفرها ـــ( 52 ÷)عدد الطلبة 

                                                           

/ لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة ذي  التربٌة ابن رشدحسب كتاب وزارة التعلٌم العالً / جامعة بغداد/ كلٌة  1

 7/4/2502فً  ٠٨٤العدد
 7/02/2520فً  00604المدٌرٌة العامة للتخطٌط التربوي ذي العدد حسب كتاب وزارة التربٌة/  2
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)راجع  ٌمثل الحد األعلى النموذجً لعدد الطلبة فً الُشعبة الواحدة (20)العدد : ملحوظة

 .((1الجدول رلم )

( ُشعبة، 090طالب وعدد من الُشعَب ٌبلغ ) (6555)لدٌنا فً إحدى النواحً لو كان مثال: 

( طالبا 20( شعبة لٌتوزع الطلبة على الُشعَب بوالع )245المعادلة سنحتاج إلى )من خالل تطبٌك ف

ن كل ( شعبة إضافٌة حتى نضمن أ40( شعبة فإننا بذلن سنحتاج إلى )090لكل شعبة وبما أن لدٌنا )

 ( طالبا لكل شعبة.20) شعبة ال ٌزٌد عدد طلبتها على

 

 النتائج7

( 22666)هو  بغداد/الرصافةمحافظة نواحً بلغت الحاجة الكلٌة لعدد الُشعَب فً مجموع  .1

 ُشعبَة مدرسٌة.

 ب المدرسٌة بوالععَ حاجة للشُ  بغداد/الرصافةهً أكثر نواحً محافظة  بغداد الجدٌدةناحٌة  .2

 .شعبة مدرسٌة (8503)

 بفائضب المدرسٌة عَ للشُ  حاجة   بغداد/الرصافةنواحً محافظة  ألل   الجسرفٌما كانت ناحٌة  .3

 ( شعبة مدرسٌة. 1613-) بلغ 

نفسها تُعدُّ األكثر حاجة إلى عدد الُشعَب على مستوى نواحً  ناحٌة )بغداد الجدٌدة(علما أن  .4

التابعة كانت  ناحٌة الجسرمحافظات العراق جمٌعها عدا إللٌم كردستان؛ بالممابل نفسها 

 عدا إللٌم كردستان.جمٌعها نواحً العراق  ى بعدد الشعب على مستوىأكثر ناحٌة غن  

 بلغتما عدا إللٌم كوردستان  محافظات العراقالحاجة الكلٌة لعدد الُشعَب فً مجموع بٌد أن  .5

 ُشعبَة مدرسٌة. (025950)

ا بعدد الُشعَب بوالع  بغدادوتُعدُّ  .6 ُشعبة مدرسٌة  (27606)أكثر المحافظات العرالٌة عجز 

من حٌث عدد الشعب إذ  حاجة  محافظٍة  ألل   محافظة كركونٌجب توفٌرها، فً حٌن كانت 

 ُشعبَة مدرسٌة فمط. (2870)بلغت الحاجة 
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 الرصافة /دادغبفً نواحً محافظة الُشعَب  دحجم الحاجة لعد ( ٌوضح2جدول )

 2525-2509للعام الدراسً  

 الشعب المطلوبة الشعب المفترضة الشعب المتوفرة عدد الطلبة الناحٌة

 8503 16186 7683 404648 بغداد الجدٌدة

 3122 6842 3720 171060 الفحامة

 2019 4348 2329 108692 والحسٌنٌة الراشدٌة

 1729 3717 1988 92933 الكرادة الشرلٌة

 1691 3943 2252 98579 الفرات

 1302 3073 1771 76828 المنورة

 1054 2011 957 50283 النهروان

 937 3047 2110 76169 مركز االعظمٌة

 749 1569 820 39236 الوحدة

 708 1739 1031 43474 الصدٌك االكبر

 660 1749 1089 43717 ابناء الرافدٌن

 517 1328 811 33189  3 مركز الرصافة

 406 928 522 23188 مركز المدائن

 341 1215 874 30382 الرصافة

 309 929 620 23221 5 مركز الرصافة

 232 655 423 16378 5مركز الصدر 

 1613- 2306 3919 57641 الجسر

 22666 المجمـــــــــوع

 

 
 

 

 

 

 بغداد/الرصافةفً نواحً محافظة د الُشعَب دٌوضح حجم الحاجة لع( 0الشكل )

 2525-2509للعام الدراسً 

8503 

3122 

2019 1729 1691 1302 1054 937 749 708 660 517 406 341 309 232 

-1613 
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 بغداد/الكرخفً نواحً محافظة الُشعَب  دحجم الحاجة لعد ( ٌوضح2جدول )

 2525-2509للعام الدراسً  

 الشعب المطلوبة الشعب المفترضة الشعب المتوفرة عدد الطلبة الناحٌة

 4812 12216 7404 305399 مركز المأمون

 1694 3741 2047 93516 ذات السالسل 

 1312 4894 3582 122350 المنصور

 997 2116 1119 52895 التاجً

 876 2071 1195 51766 أبو غرٌبمركز 

 860 2314 1454 57849 النصر والسالم

 787 2297 1510 57436 الحرٌة

 682 1848 1166 46192 مركز الكاظمٌة

 603 1750 1147 43749 الطارمٌة

مركز 
 المحمودٌة

44065 1273 1763 490 

 423 1348 925 33712 الرشٌد

 418 1525 1107 38135 الٌوسفٌة

 383 1297 914 32418 اللطٌفٌة

 345 1091 746 27279 1مركز الكرخ 

 269 918 649 22956 3مركز الكرخ 

 14951 المجمــــــوع

 

 

 بغداد/الكرخفً نواحً محافظة د الُشعَب دٌوضح حجم الحاجة لع( 2الشكل )

 2525-2509للعام الدراسً 

4812 

1694 
1312 

997 876 860 787 682 603 490 423 418 383 345 269 
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 الُشعَب على مستوى المحافظات عدا كردستان دحجم الحاجة لعد ( ٌوضح4جدول )

 2525-2509للعام الدراسً  

 الشعب المطلوبة عدد الشعب المتوفرة الشعب المفترضة عــدد الطلبة المحافظات

 34313 59157 97664 5339442 بغداد

 13556 53363 43673 979999 البصرة

 15556 53743 44373 947399 نٌنوى

 11315 32566 52992 736473 بابل

 4533 39333 52336 742392 ذى لار

 3521 33639 36999 339974 النجف

 3555 33327 37593 336399 كربالء

 2555 34693 39732 393354 دٌالى

 2353 33434 32997 499749 المادسٌة

 2345 36337 55693 279395 االنبار

 5631 9636 33739 477399 مٌسان

 5355 32933 53392 233757 صالح الدٌن

 5515 35545 37337 333373 واسط

 3533 7994 33339 524659 المثنى

 5541 34673 37743 332663 كركون

 131565 256108 354113 9675159 المجموع الكلً

 

 

 د الُشعَب على مستوى المحافظات عدا كردستاندٌوضح حجم الحاجة لع( 2الشكل )

 2525-2509للعام الدراسً 

 

2871 3266 
4214 4344 4931 5674 5683 5824 6228 6250 7263 

10618 
12829 13289 

37616 


