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 01/7/0202؛ تاريخ قبهل الشذر :  66/3/0202تاريخ تدليم البحث : 
 

 ملخص البحث :
أدت معجالت الديادة الدكانية الكبضخة التي تذيجىا مجيشة السؾصل بذكل خاص ، والتؾسع 

ىحه العسخاني السراحب ليحه الديادة إلى ضغط كبضخ عمى الخجمات التعميسية وبحلػ ال تدتظيع 
الخجمات الؾفاء باحتياجات الدكان الستدايجة ، وذلػ نتيجة غياب التخظيط السدبق الحتؾاء أي زيادة 
محتسمة في عجد الدكان ، وىحا يحتؼ تجخل السخظظضؽ وصانعي القخار ومدئؾلي التشسية التخاذ 

يع واختيار السؾقع التجابضخ الكفضمة بتحقضق كل ما يتظمع إليو السؾاطؽ مؽ خجمات تتسضد بعجالة التؾز 
السشاسب لتقجيؼ الخجمات بكفاءة عالية . ومؽ ىشا جاءت أىسية ىحه الجراسة التي تيجف إلى تحمضل 
وتذخيص واقع حال السجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل والكذف عؽ خرائص تؾزيعيا السكاني، 

 .ية في السجيشةومجى كفاءتيا في تقجيؼ الخجمة الالزمة لمدكان عمى مدتؾى األحياء الدكش
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Geographical distribution of Secondarys schools in Mosul using 

Geographical Information Systems (GIS)  

 
  Prof. Dr. Lamia Hussein Ali Fahd Talla Manukh 

University of Mosul / College of Education for Human Science 
 Dept. of Geography 

 

Abstract: 
The rates of large population increase in the city of Mosul in particular, 

and the urban expansion accompanying this increase have led to great 

pressure on educational services and thus these services cannot meet the 

needs of the growing population, as a result of the absence of prior planning 

to contain any possible increase in the population, and this necessitates the 

intervention of planners. And decision-makers and development officials to 

take measures to achieve all the services that the citizen aspires to in terms 

of fair distribution and choose the appropriate location to provide services 

with high efficiency. Hence the importance of this study, which aims to 

analyze and diagnose the reality of secondary schools in the city of Mosul 

and to reveal the characteristics of their spatial distribution, and their 

efficiency in providing the necessary service to the population at the level of 

residential neighborhoods in the city. 

. 
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 املكذمة:

االقترادية واالجتساعية واذا كان تحقضق رفاىة يعج التعميؼ احج الخكائد الخئيدية لمتشسية 
االندان في مجتسع متظؾر ىؾ غاية التشسية فان ذلػ ال يسكؽ تحكيقو في غياب االندان الستعمؼ 
والسؾاطؽ السشتج . وتسثل السجارس الثانؾية مخحمة ميسة مؽ مخاحل التعميؼ كؾنيا القاعجة األساسية 

حقو )الجامعي( لحا فان البحث ييجف الى التؾزيع السكاني التي تبشى عمضيا مخاحل التعميؼ الال
لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل تؾزيعًا عاداًل لألحياء الدكشية في السجيشة وذلػ لأليفاء 
بستظمبات خظة التشسية التخبؾية والتي ىي جدء مؽ خظة التشسية القؾمية في البمج مؽ خالل تقضيؼ 

 في ىحه الخجمة .الؾاقع وبيان نؾاحي القرؾر 

 مشكلة البحث 

تتسحؾر مذكمة البحث حؾل الية تؾزيع السجارس الثانؾية داخل السجيشة ومعخفة نؾع التؾازن السكاني 
بضؽ تمػ السجارس و الحجؼ الدكاني عمى مدتؾى األحياء وكحلػ ىل تتفق الكثافة الظالبية مع عجد 

 لسجيشة .الذعب حدب التؾزيع الجغخافي لمسجارس الثانؾية في ا

 هذف البحث : 

ييجف البحث إلى التعخف عمى واقع السجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل وتؾزيعيا عمى األحياء  
ومجى مألئسة ذلػ التؾزيع مع تؾزيع الدكان ومعخفة معايضخ وأسذ ذلػ التؾزيع  وكفاءتيا الؾعيفية 

لسعمؾمات الجغخافية ومعخفة مجى والسكانية فزال عؽ انذاء قاعجة بيانات مكانية باستخجام نغؼ ا
مداىسة ىحه التقشية في رسؼ خخائط واضحة حؾل تحمضل تؾزيع السجارس الثانؾية ودورىا في اصجار 

 القخار التخظيط الدميؼ .

 فرضية البحث : 

إن التؾزيع السكاني لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل غضخ متؾافق مع الخظط والسعايضخ  -1 
 وزارة التخظيط والتخبية . السحجدة مؽ قبل

بشاءًا عمى قؾاعج البيانات التي يسكؽ الحرؾل عمضيا يسكؽ أن نعج خخائط تقشية تؾضح وبرؾرة  -2
 دقيقة عسمية التؾزيع الحالي لمسجارس الثانؾية اعتسادًا عمى تقانة نغؼ السعمؾمات الجغخافية .
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 مههجية البحث : 
إعتمذ الباحث على المنهج الىصفي في تحليل البيانات الخاصة بالمذارس الثانىية في مذينة 

المىصل باألستعانة باألسلىب التطبيقي المعاصر المعتمذ على التقانة الحذيثة في معالجة 

 .وتحليل وتمثيل البيانات الجغرافية ، وإيجاد مىاقع تتالئم والمعايير التخطيطية 

 ع اجلغرايف للمذارس الثانوية ) البهني والبهات ( يف مذيهة املوصل:التوزي -أوآل :

يسثل التؾزيع السكاني ألية عاىخة عمى سظح األرض محظة البجاية في الجراسة الجغخافية، فالجغخافية 
كسا أصبح الحضد الحي تحتمو  (1)ىي عمؼ التؾزيع لمغؾاىخ غضخ السعدولة التي تختبط مع بعزيا

الغاىخة في السجيشة أحج السفاليؼ الجغخافية، إذ إنَّ السفاليؼ الستكاممة لمجغخافي وعسمياتو تيتؼ 
 . (2)بالتشغيسات السكانية والتؾزيعات بالتفاعل والتكامل  السكاني وما يختبط بو مؽ عسميات مكانية

شية التعميؼ العام، والحمقة الؾسظى بضؽ التعميؼ االبتجائي أن السخحمة الثانؾية ىي السخحمة الثانية في ب
سشؾات (  6والتعميؼ العالي ، وتدتقبل التالمضح الحيؽ اكسمؾا السخحمة االبتجائية ومجة الجراسة فضيا) 

ويكؾن التعميؼ فضيا عمى مخحمتضؽ متتابعتضؽ، متؾسط واعجادي مجة كل مشيسا ثالث سشؾات تيتؼ 
مبة ومضؾليؼ وتسكضشيؼ مؽ بمؾغ مدتؾى اعمى مؽ السعخفة والسيارة واعجادىؼ باكتذاف قابميات الظ

 .(3)لمحياة العسمية واالنتاجية 

 (4) ( مجرسة25) 2119يبمغ مجسؾع عجد السجارس الثانؾية) بشضؽ والبشات( في مجيشة السؾصل ولعام 
( حي سكشي يكؾن بذكل عذؾائي وغضخ مشتغؼ 131وأن تؾزيعيا عمى أحياء السجيشة والبالغ عجدىا )

، ونالحظ  ان اعجادىا قمضمة ججًا والدبب في ذلػ يعؾد الى وجؾد السجارس الستؾسظة واالعجادية 
 السشفخدة  والتي تعؾض الشقص الحاصل فضيا.

( 19%( في حضؽ شكمت اعجاد مجارس البشات )24( مجارس بشدبة )6شكمت مجارس البشضؽ فضيا ) 
 %( مؽ مجسؾع السجارس الثانؾية في السجيشة .76مجرسة بشدبة )
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( مجارس لمبشضؽ فقط ، في حضؽ بمغ عجد 4وبالشدبة لمسجارس السدتقمة في بشاية واحجة فقج بمغت )
( 6رستضؽ لمبشضؽ و)فقج بمغت مج )*(( مجرسة ، أما السجارس السددوجة13مجارس البشات السدتقمة )

 (.1( والججول رقؼ )1مجارس لمبشات . يشغخ لمخخيظة رقؼ )

 (التهزيع الجغرافي للسجارس الثانهية في مجيشة السهصل6خريظة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.6( باالعتساد على الججول رقم )Arc GIS Ver. 9.3السرجر: من عسل الباحث باستخجام برنامج )
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 أسس ومعايري التىزيع اجلغرايف للمدارس الثانىية يف مدينة املىصل:  -ثانيًا :

 معيار الطاقة االستيعابية: -1

ىي مؽ السعايضخ التخظيظية التي تيجف الى تحجيج قابمية السجرسة او الرف الجراسي ) القاعة 
 الجراسية( عمى استيعاب عجد معضؽ مؽ الظالب لغخض الحرؾل عمى مدتؾى مقبؾل مؽ التعميؼ ،
كسا ان الكثافة العالية لمظالب ستؤدي الى حجوث ضغط عالي ومدتسخ عمى اثاث السجرسة 
ومدتمدماتيا التعميسية التي تؤمؽ خجمة الظالب عمى الؾجة االتؼ، وسؾف يتؼ قياس اعجاد الظمبة لكل 

سؾصل مجرسة ومقارنتيا مع السعايضخ التخظيظية ،العيار درجة كفاءة السجارس الثانؾية في مجيشة ال
وتؾضيح قجرتيا االستيعابية حضث يعتسج تؾقيع مجارس التعميؼ الثانؾي الؾاقع في االحياء الدكشية 

 . (5)لمسجيشة عمى اساس مفيؾم وحجة الجضخة 

 :في مديىة انمىصم( بىات , بىيه )انطاقة االستيعابية نهمدارس انثاوىية 

( شعبة وأن ىحه الذعب تدتؾعب 347ت )يبمغ عجد الذعب الجراسية لمسجارس الثانؾية بشضؽ و بشا
( طالب وطالبة حدب السعيار السحجد مؽ قبل وزارة التخبية ، إال أن العجد الحالي لسجسؾع 12145)

( طالب وطالبة، وتتؾزع  أعجاد الظمبة ضسؽ اربع  فئات، 13796الظمبة في السجارس الثانؾية ىؾ )
%( مؽ السجسؾع 24( مجرسة أي بشدبة )6ى )( وتتؾزع عم317-62تتزسؽ الفئة األولى األعجاد )

( مجارس أي 3( وتتؾزع عمى )552-318الكمي لسجارس الثانؾية، وتتزسؽ الفئة الثانية األعجاد )
( مجارس أي بشدبة 11( وتتؾزع عمى )797-553%(، وتتزسؽ الفئة الثالثة األعجاد )12بشدبة )

%( 24( مجارس أي بشدبة )6ؾزع عمى )( وتت1142-798%(، وتذسل الفئة الخابعة األعجاد )41)
( والخخيظة رقؼ 1، مؽ السجسؾع الكمي لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل. يشغخ لمججول رقؼ )

(2.) 

وعشج تظبضق معيار الفائض في الظاقة االستيعابية لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل )بشضؽ وبشات 
%( مؽ مجسؾع 64اقة االستيعابية، أي بشدبة )( مجرسة تعاني مؽ زيادة في الظ16( وجج أن )

السجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل . تتؾزع أعجاد الفائض في الظاقة االستيعابية ضسؽ اربع فئات، 
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%(، وتتزسؽ 16( مجارس ، أي بشدبة )4(، وتتؾزع عمى )75-41تزسشت الفئة األولى األعجاد )
%( مؽ السجسؾع الكمي 24( مجارس ، أي بشدبة )6) (، وتتؾزع عمى161-76الفئة الثانية األعجاد )

(، وتتؾزع عمى مجرستضؽ فقط ، 217-162لمسجارس الثانؾية، واشتسمت الفئة الثالثة عمى األعجاد )
( مجارس، أي 4(، وتتؾزع عمى )342-218%(، وتزسشت الفئة الخابعة األعجاد )8أي بشدبة )

( 1س الثانؾية في مجيشة السؾصل. يشغخلمججول رقؼ )%( ، مؽ مجسؾع الكمي لمديادة لمسجار 16بشدبة )
 (.3و الخخيظة )

( مجارس ثانؾية ىي أقل مؽ طاقتيا 9وبتظبضق معيار الشقص في الظاقة االستيعابية وجج أن )
%( مؽ السجسؾع الكمي لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل، وتتؾزع ىحه 36االستيعابية، أي بشدبة )

( وتتؾزع عمى 117-15اربع  فئات، تزسشت الفئة األولى األعجاد مؽ ) الشدب عمى السجارس ضسؽ
( وتتؾزع عمى 199  - 118%( ، وتتزسؽ الفئة الثانية األعجاد )  21( مجارس ، أي بشدبة )5)
% ( ، اما الفئة الثالثة اليؾجج فضيا مجرسة، في حضؽ تتزسؽ الفئة 12( مجارس أي بشدبة )  3)

% ( مؽ  4( مجرسة واحجة وىي ثانؾية البتؾل لمبشات  أي بشدبة )   383- 292الخابعة األعجاد ) 
( 1السجسؾع الكمي لمشقص الحاصل لمسجارس الثانؾية في السجيشة السؾصل . يشغخ لمججول رقؼ )

 (. 4والخخيظة رقؼ ) 

 وقج حدبت البيانات السحكؾرة أعاله بإجخاء عسميات حدابية بديظة متسثمة بسا يأتي:

(6)( 35× )ستيعابية = عجد الذعب الظاقة اال
 

 طاقتيا االستيعابية –الديادة في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية لمسجرسة  = عجد الظالب 

 عجد الظالب –الشقص في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية لمسجرسة = الظاقة االستيعابية 

 ندبة الديادة في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية لمسجرسة = 

 

 

 111× لمسجرسة الديادة في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية 

 الظاقة االستيعابية لمسجرسة 
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 ندبة الشقص في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية لمسجرسة = 

 

 (5ججول رقم )                                        

 

 بشات ( في مجيشة السهصل –( التهزيع الجغرافي والظاقة االستيعابية للسجارس الثانهية )بشين 6الججول )

 الظاقة االستيعابية عجد الرفهف عجد الظالب اسم الحي اسم السجرسة ت
الفائض في الظاقة 

 االستيعابية
 ندبة الزيادة

في الظاقة  الشقص

 االستيعابية
 ندبة الشقص

 ---- ------- 41% 203 490 14 693 االقتراديين ثا/دار العلهم للبشات 1

 ----- ------- 52% 274 525 15 799 السشرهر ثا/الفزيلة للبشات 2

 ---- ----- 11% 59 560 16 619 السشرهر ثا/السامهن للبشات 3

 65% 137 ----- ------ 210 6 73 الشجار / للبشين0ثا/الستسيزين/ 4

 47% 99 ----- ------ 210 6 111 الشجار /للبشات0ثا/الستسيزين/ 5

 ----- ------ 48% 268 560 16 828 الثهرة ثا/الثهرة للبشات 6

 ----- ------ 23% 151 665 19 816 مذيرفة ثا/سؤدة بشت زمعة للبشات 7

 ----- ------ 29% 140 490 14 630 وادي حجر ثا/امشة بشت وهب للبشات 8

 ---- ----- 49% 342 700 20 1042 وادي حجر ثا/ زنهبيا للبشات 9

 73% 383 ---- ----- 525 15 142 السذاهجة ثا/ البتهل للبشات 10

 ----- ------ 48% 135 280 8 415 الرافجين ثا/ام ايسن االنرارية للبشات 11

 ----- ------ 14% 75 525 15 600 االخاء ثا/ السعرفة للبشات 12

 2% 15 ----- ------ 630 18 615 التأميم ثا/ فاطسة الزهراء للبشات 13

 ----- ------ 30% 155 525 15 680 التحرير ثا/ شهيجة بشت االبرى للبشات 14

 70% 148 ----- ------ 210 6 62 الذرطة ثا/ السهههبين 15

 111× الشقص في عجد الظالب عؽ الظاقة االستيعابية لمسجرسة 

 الظاقة االستيعابية لمسجرسة
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 الظاقة االستيعابية عجد الرفهف عجد الظالب اسم الحي اسم السجرسة ت
الفائض في الظاقة 

 االستيعابية
 ندبة الزيادة

في الظاقة  الشقص

 االستيعابية
 ندبة الشقص

 ----- ------ 42% 296 700 20 996 الحجباء ثا/ زبيجة للبشات 16

 ---- ----- 14% 71 490 14 561 الكشجي ثا/ االبجاع للبشين 17

 11% 80 ----- ------ 700 20 620 السالية ثا/ الستسيزات للبشات 18

 21% 44 ----- ------ 210 6 166 السالية ثا/ التحجي للبشين 19

 34% 71 ----- ------ 210 6 139 السالية ثا/ التحجي للبشات 20

 ---- ----- 78% 217 280 8 497 السهشجسين ثا/ تظهان السدائية للبشات 21

 ----- ------ 6% 40 630 18 670 الشعسانية ثا/ الستسيزين للبشين 22

 ----- ------ 26% 161 630 18 791 الشهر ثا/ القادسية للبشات 23

 ---- ----- 24% 160 665 19 825 عجن ثا/ الزحى للبشات 24

 23% 119 ---- ----- 525 15 406 عجن ث/شهيج حدين درويش  25

السرجر: مؽ عسل الباحث اعتسادًا عمى جسيؾرية العخاق، وزارة التخبية ، السجيخية العامة لتخبية 
 .                                2119-2118نضشؾى، بيانات غضخ مشذؾرة ، 
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 أعجاد الظلبة للسجارس الثانهية بشين وبشات في مجيشة السهصل(0خريظة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1( باالعتساد عمى بيانات الججول رقؼ )Arc GIS Ver. 9.3السرجر: مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج )
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 الظاقة االستيعابية للسجارس الثانهية بشين وبشات في مجيشة السهصلالفائض في  (5خريظة )

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.1( باالعتساد عمى بيانات الججول رقؼ )Arc GIS Ver. 9.3السرجر: مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج )
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 مجيشة السهصلالشقص في الظاقة االستيعابية للسجارس الثانهية بشين والبشات في  (4خريظة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1( باالعتساد عمى بيانات الججول رقؼ )Arc GIS Ver. 9.3السرجر: مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج )

 

 معيار املسافة)سهىلة الىصىل(: -2
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تعتسج عسمية التؾزيع بحدب معيار سيؾلة الؾصؾل عمى دراسة تؾزيع الخجمات التعميسية ونظاق تأثضخ 
كل خجمة عمى السحيط التابع ليا وتعخف مشظقة التأثضخ بأنيا السشظقة السدتفضجة مؽ الخجمة في زمؽ 

(7)معضؽ أو مدافة معضشة 
 

التحميالت التي تؾفخىا بخامج نغؼ السعمؾمات ( تعج إحجى انؾاع Bufferوأن تحمضل إنذاء الحؾاجد )
 .(8)( لتحجيج مشظقة الحدام أو الخجمة التي تغظضيا كل مجرسةGISالجغخافية )

( عبارة عؽ مشظقة ذات أبعاد محجدة تؾضع حؾل معمؼ محجد الستخخاج Bufferويقرج بالحؾاجد )
 .(9)نقاط التأثضخ لدؾق أو خجمة معضشة أخخى 

( واحجة مؽ اىؼ العسميات الذائعة االستخجام في الشساذج Buffer)وعسمية رسؼ الحؾاجد 
 .(10)الخخائظية

وان لعشرخ السدافة مؽ أىسية كبضخة لفيؼ أي تشغيؼ مكاني ضسؽ الحضد الجغخافي حتى عجت 
 .(11)الجغخافية عمؼ السدافة

ػ عمى وأن أي مجرسة تبشى يجب أن تخجم ما حؾليا مؽ السداكؽ لسدافات معضشة معتسجة في ذل
 .(12)الؾقت الحي بدتغخقو الظالب لمؾصؾل إلى مجارسيؼ سضخًا عمى األقجام

( متخ بؾقت  1111 – 751لحلػ فأن طالب السخحمة الثانؾية يدتظيع أن يقظع مدافة تتخاوح بضؽ ) 
( متخ لمسجارس 1111.وقج قام الباحث باالعتساد عمى أعمى مدافة مسكشة وىي  )(13)دقيقة  15

بيجف الؾصؾل إلى أعمى السشاطق السخجومة بالسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل ،  الثانؾية وذلػ
 ( .                           2الحظ الججول رقؼ )
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 معيار وزارة التخظيط العراقية (0الججول رقم )

السرحلة 
 الجراسية

العجد التقريبي للدكان 
 السدتفيجين

الجراسة إلى مجسهع 
 الدكان %

الشدبة السئهية السقترحة 
 للجاخلين فعاًل في التعليم

عجد الظالب 
 التقريبي

الحج األقرى لبعج 
 الدكان عن السجرسة

 1111-751 421 %51 6.1          15111 ثانهية

 

 

انمىصم وفقاً نمعيار في  مديىة ( انبىات , انبىيه ) انتىزيع انجغرافي نهمدارس انثاوىية 

 (سهىنة انىصىل ) انمسافة

(، والتي تبضؽ لشا نتائج تحمضل السدافة 5( والخخيظة رقؼ )3مؽ خالل مالحغتشا لمججول رقؼ )
(Buffer:لمسجارس الثانؾية في مجيشة السؾصل وفق السدافة السحكؾرة سابقًا ومشيا ندتشتج ما يأتي ) 

السخجومة والتي تقع ضسؽ السدافة السخيحة لمؾصؾل الى بمغ مجسؾع مداحة االحياء الدكشية  -1
، حضث تذغل ىحه السداحة 2( كؼ51.82السجارس الثانؾية )بشضؽ ، بشات( في السجيشة )

%( مؽ مداحة مجيشة 68.52%( مؽ السداحة الكمية لسجيشة السؾصل ، أي أن )31.48)
اني مشو معغؼ األحياء السؾصل ىي مشاطق غضخ مخجومة وتؾضح ىحه الشدبة العجد الحي تع

 الدكشية في السجيشة .

( في عجت أحياء مثل : ) الشجار، الخفاعي، الثؾرة ، Bufferىشاك تجاخل كبضخ بضؽ الشظاقات ) -2
الذفاء ، وادي حجخ ، السشرؾر ، السالية ، الشعسانية ، الشؾر،التاميؼ ، األخاء، عجن( مسا يجل 

وأن ىحا التجاخل يؤدي إلى خجمة أحياء سكشية عمى تقارب ىحه السجارس مؽ ىحه األحياء 
 مجاورة.

مجارس عمى األجداء اليامذية لألحياء الدكشية لسجيشة السؾصل في أحياء مثل  )الخافجيؽ  7وقؾع  -3
، السشرؾر ، وادي حجخ ، مذضخفة ، الكشجي ، الحجباء ( وأن ىحه السجارس ال تقجم الخجمة 

وقؾع أجداء مشيا خارج حجود األحياء الدكشية لسجيشة كاممة لألحياء الدكشية فضيا، بدبب 
 السؾصل.
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ىشاك أحياء سكشية تفتقخ كميًا إلى وجؾد مجارس ثانؾية فضيا مثل أحياء )ابؽ خمجون ، الجياد ،  -4
السغخب ، االزدىار ، نابمذ ، العامل ، الجنجان ، العخبي ، جابخ بؽ حيان ، االستقالل ، الخمؾد 

، الدكخ ، البمجيات ،البخيج ،الخفاق، الفزل ، السذخق ، كؾالن ، الؾحجة ،  ، الدادة ، الديتؾن 
دومضد ، سؾمخ ، فمدظضؽ ، الذيساء ، الخشضج ، الدالم ( وىشاك أحياء سكشية أخخى تفتقخ إلى 
وجؾد مجارس ثانؾية فضيا ولكشيا مخجومة بالكامل أو بسعغؼ أجدائيا بسجارس األحياء الدكشية 

ياء)االقتراديؽ ، الدنجضمي ، باب سشجار ، الرفاء ، السياسة ، االنجلذ ، السجاورة مثل اح
 القضخوان ، االعالم ( .

ىشاك أحياء سكشية مغظاة بالكامل بخجمة مجارس الثانؾية أو أجداء كبضخة مشيا مثل: )مذضخفة  -5
، الكشجي ، الخفاعي ، الشجار ، الثؾرة ، الذفاء ، السشرؾر ، وادي حجخ ،الذخطة ، السيشجسضؽ 

 الحجباء ، التحخيخ ، السالية ، الشعسانية ، الشؾر ، التأميؼ ،االخاء ، عجن ( .

 

 ( للسجارس الثانهية في مجيشة السهصلBuffer( نتائج تحليل الـ )5الججول رقم )

 ندبة العجز% الشدبة من مداحة السجيشة% 0مشاطق االستفادة كم السجارس الثانهية

 06.61 60.64 65 بشين

 47.51 69.54 50.55 بشات

 15.30 56.45 32.55 السجسهع

 (Arc GIS Ver. 9.3السرجر: مؽ عسل الباحث وفقًا لمسعيار السحجد وباستخجام بخنامج )
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 ( للسجارس الثانهية ) بشين ، بشات ( في مجيشة السهصلBufferنظاقات الخجمة الـ ) (3خريظة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.Arc GIS Ver. 9.3الباحث باستخجام بخنامج ) السرجر: مؽ عسل

 :معيارانسكان  -3
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إن دراسة طبيعة العالقة بضؽ الدكان والسجارس الثانؾية بسختمف مخاحميا داخل األحياء         
الدكشية ليا أىسية كبضخة ، وذلػ لمتعخف عمى واقع تؾزيع ىحه السجارس ومقارنتيا بالحجؼ الدكاني 

رس لمحي الدكشي ، فسؽ خالليا يسكؽ التعخف عمى مؾاطؽ القؾة والزعف في تؾزيع تمػ السجا
وأن العالقة بضؽ الدكان والسجارس عالقة طخدية أي كمسا ( 14)ومعخفة أماكؽ العجد الؾعيفي لكل حي

 . 15))ازداد عجد الدكان تكؾن الحاجة الى السجارس اكبخ

 : انتىزيع انجغرافي وانكثافة انسكاوية نهمدارس انثاوىية في مديىة انمىصم

، وحدب معيار وزارة (16)م 2117( ندسة ولعام 6463332يبمغ عجد سكان مجيشة السؾصل )
%( 6.1التخظيط العخاقية والتي حجدت ندبة الجاخمضؽ في التعميؼ مؽ الدكان لمسخحمة الثانؾية ىي )

( طالب 13796م )2119-2118فقج بمغ عجد الظالب السمتحقضؽ في السجارس الثانؾية ولعام 
السؾصل ونغخًا لسعيار الدكان الحي حجدتو وزارة %( مؽ مجسؾع سكان مجيشة 1.9وطالبة اي بشدبة )

( الف ندسة يحتاجؾن مجرسة ثانؾية واحجة اما ان 15111 -11111التخظيط العخاقية فأن مؽ )
تكؾن لمبشضؽ أو لمبشات ، وعشج مقارنة أعجاد السجارس الثانؾية واعجاد الدكان مؽ خالل التظبضق 

( مجرسة ثانؾية لدج الشقص الحاصل 69الي بحاجو الى )الدابق الحكخ يتبضؽ لشا ان عجد الدكان الح
 (. 6( والخخيظة رقؼ ) 3في عجد تمػ السجارس، يشغخ لمججول رقؼ )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 م0267أعجاد الدكان لألحياء الدكشية والسجارس لسجيشة السهصل لعام  (4الججول )
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 ية الى السجارسالحاجة الفعم عجد السجارس الثانؾية  2117عجد سكان  لعام اسؼ الحي ت

   5846 الجواسة 1

   615 الجنجان 2

   8276 الشبي جخجيذ 3

 1  13719 الذيخ فتحي 4

 1  11141 الذفاء 5

   3331 شيخ أبؾ العال 6

   8353 الدنجضمي 7

   5842 السشرؾرية  8

   8139 السياسة 9

   8116 باب الظؾب 11

   1235 الشبي شضت 11

   2498 باب البيض 12

   6911 باب ججيج 13

   9727 العكضجات 14

   2437 الجؾسق 15

   4669 الظضخان 16

   4652 الغدالني 17

   8171 الجياد 18

   1719 السدتقبل  19

 1 2 29326 وادي حجخ  21
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   4919 مالعثان السؾصمي 21

  2 27144 السشرؾر 22

 

 

 

 الحاجة الفعمية الصالسجارس عجد السجارس الثانؾية  2117عجد سكان لعام اسؼ الحي    ت

 2  21765 مؾصل ججيجة 23

   5185 اغاديخ 24

   5486 الرفاء 25

 1  12372 تل الخمان 26

 1  16531 السأمؾن  27

 1  18136 الخحسؽ 28

 1  13455 االزدىار 29

   8171 العامل 31

   8699 الخسالة/ الشجاء 31

   9745 نابمذ 32

   6513 التزامؽ 33

   3815 البؾاسل 34

 1   13657 ابي تسام 35

 1  15119 الؾرشان  36

 1  18939 الدراعي االصالح 37

   2178 الرحة 38
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   5872 باب سشجار 39

  1 12839 االقتراديضؽ 41

 2  23169 ابؽ االثضخ 41

  1 11251 الخفاعي 42

  2 9748 الشجار 43

  1 9252 الثؾرة 44

   1889 الخبيع 45

   8655 العخوبة 46

 1  11183 بجر الكبخى  47

   8772 السغخب 48

 

الحاجة الفعمية الى      عجد السجارس الثانؾية  2117عجد سكان  لعام اسؼ الحي    ت
 السجارس

   9646 الضخمؾك 49

 3 1 38356 الخافجيؽ 51

   8155 ابؽ خمجون  51

   3857 أحج 52

  1 7335 مذضخفة 53

   368 السيكانيػ 54

 1  16821 العخبي 55

   1292 جابخ بؽ حيان 56

  1 3517 الكشجي 57
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   5157 القضخوان 58

  1 15774 الحجباء 59

 2  24891 الرجيق 61

 1  15711 الدكخ 61

 1  12171 البمجيات 62

   841 السخكد الجامعي 63

   1463 الجامعة 64

   4111 االنجلذ 65

   4518 الثقافة 66

 1  11915 البخيج 67

  1 4212 الذخطة 68

 1  13445 الدادة 69

 2  23763 الخمؾد 71

   7528 الديتؾن  71

   1711 االستقالل 72

 

 الحاجة الفعمية الى السجارس عجد السجارس الثانؾية  2117عجد الدكان لعام اسؼ الحي    ت

   1311 الرشاعة 73

 1 1 18473 التأميؼ 74

  1 11747 الشؾر 75

 1  12129 االعالم 76

 2  19364 البكخ 77
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 2  23489 االفخاح 78

  1 7187 األخاء 79

  2 23561 عجن 81

 2  18996 الخزخاء 81

 2  25529 الكخامة 82

   5611 الفزل 83

 3  32452 القجس 84

 2  23482 كؾالن 85

 1  12461 السذخاق 86

   1524 باب نخكال 87

   1343 األثار 88

  1 8871 السيشجسضؽ 89

   3854 الدراعي 91

   1311 الشرخ 91

   6217 الدؾيذ 92

   6667 الفيرمية 93

   3969 الزباط 94

  3 3834 السالية 95

  1 13222 الشعسانية 96

 3  31674 الجدائخ 97
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 الحاجة الفعمية الى السجارس عجد السجارس الثانؾية  2117عجد الدكان لعام   اسؼ الحي    ت

 1  12449 الشبي يؾنذ 98

 1  13716 دمحم الفاتح 99

   1479 باب شسذ 111

   8764 الغفخان 111

   4721 القادسية 112

   8531 السثشى 113

   6477 الدىؾر 114

 1  11333 السرارف 115

 1  17286 القاىخة 116

 1  12165 السحاربضؽ 117

  1 17897 التحخيخ 118

   4619 الشيزة 119

 1  11747 الشؾر 111

 1  11612 البخكة 111

 1  13814 الخحسة 112

 3  31781 الدىخاء 113

   6361 الفارابي 114

 1  13121 ابؽ خمجون  115

   4275 تسؾز /السخور 31 116

 5  52461 الؾحجة 117



 لسياء حدين وأ.د. فهج طالع مشهخ 
 

161 

   1111 مؾسى بؽ نرضخ  118

 2  33481 الخشضج 119

 

 

 

 

 

 

 

 الحاجة الفعمية الى السجارس عجد السجارس الثانؾية  2117عجد الدكان لعام اسؼ الحي    ت

   2473 البتؾل 121

 1  18285 فمدظضؽ 121

   3671 الحخية 122

   7184 الذيساء 123

 3  43125 سؾمخ 124

   7433 دومضد 125

   5321 الدالم 126

   3561 اشؾر 127

   4973 الجار البيزاء 128

   3517 الغدالي 129

   9675 الجالء 131

   1415332 السجسؾع     
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السرجر : مؽ عسل الباحث باالعتساد عمى جسيؾرية العخاق ، مجيخية التخظيط في 
 . 2117محافغة نضشؾى ، بيانات غضخ مشذؾرة ، 
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التهزيع السكاني للسجارس الثانهية والكثافات الدكانية لألحياء الدكشية في ( 1خريظة )
 مجيشة السهصل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (.4( باالعتساد عمى بيانات الججول رقؼ )Arc GIS Ver. 9.3السرجر: مؽ عسل الباحث باستخجام بخنامج )
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