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 الملخص التنفٌذي

فً تأشٌر عدٌد من البحوث والدراسات والتمارٌر الحكومٌة تكمن مشكلة هذه الورقة 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، 

، ب دوائرهم االنتخابٌةلقٌام السٌدات والسادة النواب بمتابعة سد العجز بحسالمحافظات والنواحً 

وحتى نعرف بدلة حجم الحاجة البد من  ،البحث النٌابً والوصفً التحلٌلً ًمنهجواتبعت 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 بفن لعدد المستشفٌاتٌر عدد األسّرة فً معرفة الحاجة نظ

فً  !طالبا 45اكتظاظ عدد الطلبة فً الُشعبة الواحدة؛ الذي وصلت مدٌاته فً بعض المدارس إلى 

 !.الُشعبة الواحدة بل وصل إلى أكثر من ذلن

ه الورلة إلى أنَّ  كلَّ البٌانات المعتمدة فً هذا التمرٌر هً للعام الدراسً ٌجدر  أن تنّوِ

 –المدٌرٌة العامة للتخطٌط التربوي  –( حسبما وردت من وزارة التربٌة العرالٌة 9112-9191)

 ، 1لسم االحصاء
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 المدرسة النموذجٌة 

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

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

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

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

 فً الجدول اآلتً: 2توضٌح هذه المعاٌٌر

 ( ٌوضح المعاٌٌر النموذجٌة للمدرسة1جدول رلم )

 1م مساحتها المدرسة
هٌئاتها عدد 
 ال تقل عن تعلٌمٌة

عدد 
 الُشعب

 الشعبةمساحة 
 1الواحدة م

 الطلبةعدد 
 الواحدة للشعبة

رٌاض 
 األطفال

0111 91 19 
 عند التعلٌم 05

 عند النشاطات 11
91 

 90 05 95 01 0111 بتدائٌةالا

 90 05 19 01 0111 المتوسطة

 90 05 19 01 0111 االعدادٌة

 90 05 91 11 1111 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 ؛االعتبار لحلهافً الشعبة المدرسٌة بعٌن 

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

 الُشعَب، ومن ثم معرفة الحاجة لعدد المدارس المطلوب توفٌرها.

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

 )عدد الُشعَب المتوفرة حالٌا(= عدد الشعب المطلوب توفرها ـــ( 58 ÷)عدد الطلبة 
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)راجع  ٌمثل الحد األعلى النموذجً لعدد الطلبة فً الُشعبة الواحدة (14)العدد : ملحوظة

 .((1الجدول رلم )

( ُشعبة، 184طالب وعدد من الُشعَب ٌبلغ ) (5555)لدٌنا فً إحدى النواحً لو كان مثال: 

( طالبا 14( شعبة لٌتوزع الطلبة على الُشعَب بوالع )135من خالل تطبٌك المعادلة سنحتاج إلى )ف

ن كل ( شعبة إضافٌة حتى نضمن أ34( شعبة فإننا بذلن سنحتاج إلى )184لكل شعبة وبما أن لدٌنا )

 لكل شعبة.( طالبا 14) شعبة ال ٌزٌد عدد طلبتها على

 

 النتائج=

( ُشعبَة 3266)هو  المثنىمحافظة نواحً بلغت الحاجة الكلٌة لعدد الُشعَب فً مجموع  .1

 مدرسٌة.

 ب المدرسٌة بوالععَ حاجة للشُ  المثنىهً أكثر نواحً محافظة  السماوةمركز ناحٌة  .9

 .شعبة مدرسٌة (1158)

 بفائضب المدرسٌة عَ للشُ  حاجة   المثنىنواحً محافظة  أللَّ  الصالحٌةفٌما كانت ناحٌة  .3

 ( شعبة مدرسٌة. 9-) بلغ 

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

 ُشعبَة مدرسٌة. (125851)

ا بعدد الُشعَب بوالع  بغدادوتُعدُّ  .0 ُشعبة مدرسٌة  (26515)أكثر المحافظات العرالٌة عجز 

من حٌث عدد الشعب إذ  حاجة  محافظٍة  أللَّ  محافظة كركوكٌجب توفٌرها، فً حٌن كانت 

 ُشعبَة مدرسٌة فمط. (1761)بلغت الحاجة 

هً األكثر  بغدادالتابعة لمضاء الرصافة فً محافظة  ناحٌة )بغداد الجدٌدة(فٌما كانت  .0

حاجة إلى عدد الُشعَب على مستوى نواحً محافظات العراق عدا إللٌم كردستان؛ إذ بلغت 

التابعة لمضاء المدائن فً  ناحٌة الجسرُشعبة مدرسٌة، بالممابل ال تحتاج  (7452)الحاجة 

ُشعبَة  (1512-)محافظة بغداد أي ُشعبة مدرسٌة إذ ٌتوفر فٌها فائض من الُشعَب بلغ 

 ة.مدرسٌ
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 المثنىفً نواحً محافظة الُشعَب  دحجم الحاجة لعد ( ٌوضح1جدول )

 1515-1518للعام الدراسً  

 الشعب المطلوبة الشعب المفترضة الشعب المتوفرة عدد الطلبة الناحٌة

 1158 3785 2627 94637 مركز السماوة

 569 1513 944 37819 مركز الرمٌثة

 363 1063 700 26575 مركز الوركاء

 349 1069 720 26713 مركز الخضر

 220 625 405 15633 السوٌر

 207 585 378 14618 المجد

 161 425 264 10619 الهالل

 144 423 279 10582 الكرامة

 69 408 339 10206 النجمً

 34 200 166 5012 الدراجً

 0 12 12 304 بصٌة

 9- 40 49 1010 مركز السلمان

 3266 المجمـــــــوع
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 المثنىفً نواحً محافظة د الُشعَب دٌوضح حجم الحاجة لع( 1الشكل )

 1515-1518للعام الدراسً 

 

  

1158 

569 

363 349 

220 207 161 144 
69 34 0 
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مركز 
 السماوة

مركز 
 الرمٌثة

مركز 
 الوركاء

مركز 
 الخضر

مركز  بصٌة الدراجً النجمً الكرامة الهالل المجد السوٌر
 السلمان
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 الُشعَب على مستوى المحافظات عدا كردستان دحجم الحاجة لعد ( ٌوضح2جدول )

 1515-1518للعام الدراسً  

 المطلوبةالشعب  عدد الشعب المتوفرة الشعب المفترضة عــدد الطلبة المحافظات

 6:979 59157 97664 5339442 بغداد

 >;765 53363 43673 979999 البصرة

 >5;75 53743 44373 947399 نٌنوى

 ;7197 32566 52992 736473 بابل

 596: 39333 52336 742392 ذى قار

 9581 33639 36999 339974 النجف

 ;955 33327 37593 336399 كربالء

 57;8 34693 39732 393354 دٌالى

 6;89 33434 32997 499749 القادسٌة

 89:7 36337 55693 279395 االنبار

 67>7 9636 33739 477399 مٌسان

 7677 32933 53392 233757 صالح الدٌن

 7577 35545 37337 333373 واسط

 6599 7994 33339 524659 المثنى

 7:;5 34673 37743 332663 كركوك

 ;>;761 256108 119:;6 9675159 المجموع الكلً

 

 

 

 

 

 د الُشعَب على مستوى المحافظات عدا كردستاندٌوضح حجم الحاجة لع( 1الشكل )

 1515-1518للعام الدراسً 

2871 3266 
4214 4344 4931 5674 5683 5824 6228 6250 7263 

10618 
12829 13289 

37616 


