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 (1جدول )
 6112إحٌاء  ومساحة وأعداد السكان بلدٌه الرشٌد لعام 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على أمانه بغداد, قسم التصامٌم, شعبه نظم 
 6112المعلومات, بٌانات غٌر منشوره, 

(, بٌانات غٌر 1881/ 1891لالحصاء, تعداد سكان )وزاره التخطٌط, الجهاز المركزي 
منشوره

 (1خارطة )
 6112أحٌاء بلدٌه الرشٌد لعام 

 
 

المصدر: أمانه بغداد , قسم التصامٌم , شعبه نظم المعلومات , بٌانات غٌر منشوره , 
6112 

 

 عدد السكان 6المساحة كم اإلحٌاء ت

 121611 2,6 الوركاء 1

 111186 1,9 التأمٌم 6

 41164 6,8 المعرفة 6

 61116 6,8 ذي قار 4

 166111 11,6 اجنادٌن 1

 16466 16,1 البوٌب 2

 11421 6,1 مٌسلون 1

 11161 2,1 تبوك 9

 11186 9,6 الجهاد 8

 41918 6,1 بدر 11

 168188 21,6 المجموع 11
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 تعرٌف الخدمات ومفهومها 
 

  

 ات التعلٌمٌةالخدم
تعرف الخدمات التعلٌمٌة : 

 ( ) 

 

 واقع الخدمات التعلٌمٌة فً بلدٌة الرشٌد 

 الجغرافٌة التعلٌمٌة فً منطقة الدراسة التوزٌع المكانً للمتغٌرات 
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 المرحلة المتوسطة 

 

 ( التوزٌع المكانً للتعلٌم الثانوي لبلدٌة الرشٌد6جدول ) 
مساح اسم الحً 

 ة 
عدد  كثافتهم عدد السكان

 المدارس
 عدد المدرسٌن عدد الشعب  عدد الطلبة 

ذكو    
 ر 

إنا
 ث

 إناث ذكور  إناث ذكور  إناث ذكور 

حً 
 الوركاء 

2,6 121611 61198 11 11 2411 1129 116 111 114 681 

 611 112 86 116 6661 1886 2 16 18868 111186 1,9 حً التامٌم

 612 41 16 49 6221 6111 1 4 11126 41164 6,8 حً الجهاد

 66 - 14 - 681 - 1 - 1916 61116 6,8 حً بدر

 21 2 64 16 821 696 1 1 9119 166111 11,6 حً البوٌب

حً 
 مٌسلون

16,1 16466 1111 6 6 1619 6691 61 16 11 166 

 146 1 11 14 1918 941 4 1 66492 11421 6,1 حً تبوك

حً 
 اجنادٌن 

2,1 11161 9696 2 9 1111 2114 119 142 22 461 

 118 - 46 - 1111 - 6 - 8616 11186 9,6 حً ذي فار 

حً 
 المعرفة 

6,1 41918 11616 6 6 6841 1618 21 46 41 611 

6492 46 68 11896 168188 21,6 المجموع 
1 

6261
6 

216 269 461 612
1 

 المصدر :  من عمل الباحثة باالعتماد على  
وزاره التربٌة , مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثانٌة , شعبة اإلحصاء التربوي , بٌانات غٌر 

  6112منشوره , 
( , بٌانات 1881/ 1891وزاره التخطٌط , الجهاز المركزي لالحصاء , تعداد سكان )

 منشورهغٌر 
 ( التوزٌع المكانً للتعلٌم المتوسط فً بلدٌة الرشٌد6جدول )

 عدد المدرسٌن عدد الشعب  عدد الطلبة  عدد المدارس اسم الحً 

 اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  

 116 61 42 21 1242 6166 4 1 حً الوركاء 

 141 66 64 11 811 6188 6 1 حً التامٌم

 11 16 11 19 269 111 1 6 حً الجهاد

 - - - - - - - - حً بدر

 12 2 - 16 - 696 - 1 حً البوٌب

 81 11 66 61 1491 1619 6 6 حً مٌسلون
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 19 1 - 14 - 941 - 1 حً تبوك

 116 61 41 11 6122 6644 6 4 حً اجنادٌن 

 - - - - - - - - حً ذي فار 

 111 18 14 68 419 1961 1 6 حً المعرفة 

 124 148 112 614 1611 16461 16 66 المجموع 

 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على  
وزاره التربٌة , مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثانٌة , شعبة اإلحصاء التربوي , بٌانات غٌر 

 6112منشوره , 
 بلدٌة الرشٌد( التوزٌع المكانً للمدارس المتوسطة فً 6خارطة )

 (6المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على جدول ) 

   المرحلة اإلعدادٌة:
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 فً بلدٌة الرشٌد اإلعدادي للتعلٌم( التوزٌع المكانً 4جدول )
 عدد المدرسٌن عدد الشعب  عدد الطلبة  عدد المدارس اسم الحً 

 اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  

 21 46 66 46 1184 1164 6 6 حً الوركاء 

 21 29 19 42 266 1612 1 6 حً التامٌم

 11 61 - 11 - 116 - 1 حً الجهاد

 66 - 14 - 681 - 1 - حً بدر

 - - - - - - - - حً البوٌب

 66 - 61 - 986 - 1 - حً مٌسلون

 69 - 11 - 611 - 1 - حً تبوك

 24 16 19 11 111 226 1 1 حً اجنادٌن 

 - - - - - - - - حً ذي فار 

 26 69 16 62 611 1161 1 1 حً المعرفة 

 612 116 161 141 4684 1611 9 9 المجموع 

 من عمل الباحثة باالعتماد على   المصدر :
وزاره التربٌة , مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثانٌة , شعبة اإلحصاء التربوي , بٌانات غٌر 

6112منشوره , 
 فً بلدٌة الرشٌد االعدادٌة( التوزٌع المكانً للمدارس 6خارطة )

 (4المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )
 المرحلة الثانوٌة : 
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 ( التوزٌع المكانً للمدارس الثانوٌة فً وحدة بلدٌة الرشٌد1جدول )

 المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على  
وزاره التربٌة , مدٌرٌة تربٌة الكرخ الثانٌة , شعبة اإلحصاء التربوي , بٌانات غٌر 

 6112منشوره , 
( التوزٌع المكانً للمدارس الثانوٌة فً وحدة بلدٌة الرشٌد4خارطة )

 ( 1المصدر من عمل الباحثة باالعتماد على جدول )       
 التحلٌل المكانً لواقع التعلٌم الثانوي فً منطقة الدراسة 

educational Sector

 

 عدد المدرسٌن عدد الشعب  عدد الطلبة  المدارس عدد اسم الحً 

 اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  اناث ذكور  

 116 64 16 11 6169 6468 4 6 حً الوركاء 

 111 11 11 11 1126 6119 6 4 حً التامٌم

 111 8 11 11 6166 166 4 1 حً الجهاد

 - - - - - - - - حً بدر

 48 - 64 - 821 - 1 - حً البوٌب

 - - - - - - - - حً مٌسلون

 182 - 44 - 1146 - 6 - حً تبوك

 191 19 96 66 6411 1119 4 1 حً اجنادٌن 

 118 - 46 - 1111 - 6 - حً ذي فار 

 49 - 11 - 194 - 1 - حً المعرفة 

 892 166 411 144 11181 2119 66 8 المجموع 
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Buffer

 اوال: تحلٌل المسافة المعٌارٌة   

 

stardard cirecle

 ( Nearest Nieghbor Analysis  ثانٌا: تحلٌل الجار األقرب

قٌمة صلة  النمط 
 (Rالجوار )

  

 صفر 1اقل من  المتقارب المتجمع 
 1الى 1من
 1الى 1.1من

 متجمع 
 متجمع متقارب غٌر منتظم

 متجمع ٌتجة نحو العشوائٌة  

 النمط العشوائً   1 

  6الى 1من  1اكثر من  
6 

 فاكثر  6من 

 متباعد فً المسافات 
 منتظم شكل مربع 

 منتظم شكل سداسً 

.التحلٌل المكانً للتعلٌم المتوسط1

Gis
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6112( المسافة المعٌارٌة للمرحلة المتوسطة فً وحدة بلدٌة الرشٌد لعام 1ة ) خارط

 ( Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )

المتوسطة للمدارس االقرب الجار معاملشكل 

 (Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )
.التحلٌل المكانً للتعلٌم اإلعدادي 6

 Gis
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 6112رٌة للمرحلة االعدادٌة فً وحدة بلدٌة الرشٌد لعام ( المسافة المعٌا2خارطة ) 

(Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )

 عامل الجار االقرب للمدارس االعدادٌة( م 6شكل )              

 (Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )
 التحلٌل المكانً للمدارس الثانوٌة .6      

 Gis
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6112( المسافة المعٌارٌة للمرحلة الثانوٌة  فً وحدة بلدٌة الرشٌد لعام 1خارطة ) 

(Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )

 معامل الجار االقرب للمدارس الثانوٌة(  6شكل ) 

(Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )
 (  خدمات التعلٌم الثانوي فً بلدٌة الرشٌدBufferثالثا: نطاق  تأثٌر )    

  

 



 (2018 يونيه – إبريلعدد )  46 اجمللد -حوليات آداب عني مشس 
 

- 322 - 

 

 
 

6112( مناطق خدمة المدارس المتوسطة فً وحدة بلدٌة الرشٌد 9خارطة ) 

(Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )

 

 

6112( مناطق خدمة المدارس المتوسطة فً وحدة بلدٌة الرشٌد 8خارطة ) 

 (Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )         
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 6112طق خدمة المدارس المتوسطة فً وحدة بلدٌة الرشٌد ( منا11خارطة ) 

 
 (Arc Gisالمصدر : من عمل الباحثة باستخدام برنامج )       

كفاءة الخدمات التعلٌمٌة فً وحدة بلدٌة الرشٌد 

المرحلة المتوسطة :
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 ( المؤشرات التربوٌة للمدارس المتوسطة 2جدول ) 

 المصدر :من عمل الباحثة باالعتماد على 
خطة جمهورٌة العراق , وزاره التربٌة , المدٌرٌة العامة للتخطٌط التربوي , تقرٌر 

 91( ص1884/6111التنمٌة التربوٌة لألعوام )
المدارس االعدادٌة : 

 ( المؤشرات التربوٌه للمدارس االعدادٌة1جدول )

عدد  اسم الحً 
 المدارس

 عدد 
 الطلبة 

عدد 
 الشعب 

عدد 
 المدرسٌن

 طالب /
 مدرسة 

طالب / 
 شعبة 

 طالب/
 مدرس 

 61 68 426 611 112 4129 8 حً الوركاء 

 61 61 111 116 84 6148 1 حً التامٌم

 61 41 441 21 66 1646 6 حً الجهاد

 - - - - - - - حً بدر

 11 61 696 66 16 696 1 حً البوٌب

 62 46 216 111 26 6281 4 حً مٌسلون

 66 21 941 61 14 941 1 حً تبوك

 62 42 116 611 112 1411 1 حً اجنادٌن 

 - - - - - - - حً ذي فار 

 19 46 149 118 16 6641 6 حً المعرفة 

 66 46 198 816 481 61266 61 المجموع 

عدد  اسم الحً
 المدارس

 عدد
 الطلبة

عدد 
 الشعب

عدد 
 المدرسٌن

 طالب /
 مدرسة

طالب / 
 شعبة

 طالب/
 مدرس

 61 62 218 119 11 6119 4 حً الوركاء

  61 488 169 24 1889 4 حً التامٌم

  69 116 61 11 116 1 حً الجهاد

 16 61 681 66 14 681 1 حً بدر

 - - - - - - - حً البوٌب

 61 44 986 66 61 986 1 حً مٌسلون

 11 69 611 69 11 611 1 حً تبوك
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المصدر: من عمل الباحثة باالعتماد على جمهورٌة العراق, وزاره التربٌة, المدٌرٌة 
 91( ص1884/6111العامة للتخطٌط التربوي, تقرٌر خطة التنمٌة التربوٌة لألعوام )

 ( المؤشرات التربوٌه للمدارس الثانوٌة9جدول ) 

المدٌرٌة المصدر : من عمل الباحثة باالعتماد على جمهورٌة العراق , وزاره التربٌة , 
 9( ص1884/6111العامة للتخطٌط التربوي , تقرٌر خطة التنمٌة التربوٌة لألعوام )

 االستنتاجات 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
التوصٌات

 

 

 

 12 61 211 11 66 1664 6 حً اجنادٌن

 - - - - - - - حً ذي فار

 11 61 116 81 69 1461 6 حً المعرفة

 19 61 182 169 611 8148 12 المجموع

عدد  اسم الحً 
 المدارس

 عدد 
 الطلبة 

عدد 
 الشعب 

عدد 
 المدرسٌن

 طالب /
 مدرسة 

طالب / 
 شعبة 

 طالب/
 مدرس 

 61 46 162 192 166 1111 1 حً الوركاء 

  61 141 612 111 6191 1 حً التامٌم

  69 148 118 16 6142 1 حً الجهاد

 - - - - - - - حً بدر

 18 41 821 48 64 821 1 حً البوٌب

 - - - - - - - حً مٌسلون

 1 61 114 182 44 1146 6 حً تبوك

 61 46 991 616 111 4461 1 حً اجنادٌن 

 12 41 911 118 46 1111 6 حً ذي فار 

 16 64 194 49 11 194 1 حً المعرفة 

 19 68 211 1112 166 61811 61 المجموع 
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Abstract 
Efficient distribution of secondary educational services in Al-Rasheed 

Municipality (Baghdad- Iraq) using Geographic Information Systems (Gis) 

For the year 2016-2017 

By Donia Waheed Abdul Almir al-kaissi  

Educational services are an effective tool of cultural and social 

research and their role in the development of culture and its development in 

defining the general features of society. Therefore, planning in educational 

services is a necessity that is imperative social and economic conditions in 

which the Arab society in general and the Iraqi society in particular. The 

importance of this study is to identify the reality of the secondary education 

services in the municipality of Rasheed and determine how to distribute 

them and their adequacy in providing the necessary service to the population 

at the level of residential neighborhoods in the municipality. Al-Rashid 

Municipality suffers from a large imbalance in the size and distribution of 

educational services at the level of secondary education provided to the 

population in general, and this deficiency is due to weak planning visions 

and the absence of future plans that take into consideration the size of the 

city's population. The study relies on data available from the Ministry of 

Education / Karkh II) (Ministry of Education / Educational Statistics 

Division for the year 2016-2017
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 المصادر 

Gis

Gis

Gis 

Gis

Gis
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 الوزارات
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