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 المستخلص

وذلك  المدن واحدا من اهم اهداف التوسع العمراني الي مدينة, تخطيط الخدمات فيان توزيع و    

جه مدينة بغداد توا درة على تلبية احتياجاتهم وتسهيل وصولهم اليها.لصلته المباشرة بالسكان ومدى الق

بحركة عمرانية ,ولكنها في نفس الوقت تعاني من صعوبات ومشكالت ترافق هذه العملية  2003بعد عام 

منها سوء التخطيط واالدارة ,خصوصا فيما يرتبط بالخدمات ومدى ضرورة توسيع وتنظيم الخدمات 

 راني المستمر .لتلبي التوسع العم

على عينة من الخبراء ممن لهم عالقة بالدراسة الحالية وذلك وقد جاء البحث الحالي كدراسة ميدانية      

لتقييم امكانيات التوسع العمراني في مدينة بغداد ومدى اثرة في كفاءة الخدمات العامة المقدمة الى المدينة 

 واقع والمستقبل للمدينة .تحليلهم للمن خالل االستشهاد بذوي االختصاص و

Urban expansion in Baghdad and its impact on the efficiency of the services 

provided (a field study) 

Abstract 

The distribution and planning of services in cities is one of the most important 

objectives of urban expansion for any city, due to its direct connection with the 

population and the extent to which it is able to meet their needs and facilitate their 

access to it. After 2003, the city of Baghdad is facing an urban movement, but at the 

same time it suffers from difficulties and problems accompanying this process, 

including poor planning and management, especially with regard to services and the 

extent of the need to expand and organize services to meet the continuous urban 

expansion. 

Research Article 
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The current research came as a field study on a sample of experts who are related to 

the current study in order to assess the possibilities of urban expansion in the city of 

Baghdad and the extent of its impact on the efficiency of public services provided to 

the city by citing specialists and their analysis of the reality and future of the city.  

 الفصل التمهيدي

 اوال: منهجية البحث

 مشكلة الدراسة:

تنطلق مشكلة بحثنا الحالي من خالل مالحظة الزيادة المطردة في التوسع العمراني في بغداد,    

في المقابل هنالك استقرار او ثبات وعدم تطور في مجال الخدمات المقدمة يوازي التوسع العمراني 

.وان التوسع العمراني المطرد الغير  -خاصة ومصانع ...الخ من بناء موالت ومستشفيات-الحاصل

مدروس واحدة من اهم المشكالت االساسية التي تواجه العواصم في السنوات االخيرة نظرا لزيادة 

 الضغط عليها من خالل ارتفاع السكان وانخفاض كفاية وكفاءة الخدمات االساسية المقدمة .

 الدراسة بالتساؤالت اآلتية: من خالل ما سبق يمكن صياغة مشكلةو

 هل ان التوسع الحضري يسهم في تدنّي مستوى كفاءة الخدمات االساسية في منطقة الدراسة؟ -1

لماذا تعاني منطقة الدراسة من نقص الخدمات االساسية التي ال تتناسب مع حجم السكان وعدد  -2

 االحياء؟

اسة وبما يحقق التوازن في هل توجد خطط لتحديد اتجاهات التوسع الحضري في منطقة الدر -3

, توزيع الخدمات للسكان فيها, من خالل توظيف كفاءة التقنيات الحديثة لتحديد محاور التوسع

 وتحديد مواقع الخدمات؟ 

 فرضية الدراسة:

ً لمشكلة البحث التي هي تعبير عن أجابة أولية لمشكلة البحث, حيث  تمثل الفرضية حالً مسبقا

ة الدراسة اعتماداً على ما جاء في مشكلة الدراسة, والتي تمثلت بالفرضيات يحاول الباحث صياغة فرضي

 اآلتية: 

لقد توسعت منطقة الدراسة بشكل كبيٍر عبر مراحلها المورفولوجية, وكان هذا التوسع غير   -1

مخطط في البدء مما اثر على كافة خدمات المدينة التي اصبحت ال تتناسب مع حجم السكان, 

 ى االحياء غير متوازن السيما في االحياء حديثة النشأة.وأن توزيعها عل

ان اغلب الدراسات والتصاميم االساسية لم تأخذ بالحسبان زيادة السكان وزيادة حركة الهجرة,   -2

فتوسعت المدينة وظهرت احياء جديدة االمر الذي ادى الى نقص في الخدمات المستقبلية 

 للمدينة.

 هدف الدراسة:

مدى اثر التوسع الل هذه الدراسة إلى تحقيق الهدف العام وهو أن تتم دراسة يسعى الباحث من خ

من أجل رفع كفاءة وكفاية الخدمات وتوزيعها بشكل عادل في منطقة  في منطقة الدراسة العمراني

 الدراسة.

 الدراسة: اهمية

ها نظرا الرتفاع مستوى التحضر واتساع مساحة التوسع الحضري في منطقة الدراسة وتأثير

 , فقد جاءت الدراسة العتبارات عديدة اهمها:بحياة السكانعلى الخدمات التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً 

واثره على كفاءة الخدمات في  علميه وأكاديمية عن التوسع العمرانينقص وجود دراسات   -1

 منطقة الدراسة.

 السكان.تعاظم اهمية قطاع الخدمات في تركيب المدينة الحضري, وارتباطه بحياة   -2
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عامة عن كفاءة الخدمات, لما آلراء الناس  والمختصين التعرف على مدى رضا السكان  -3

 من اثر كبير في عملية تحديد وتوقيع مراكز الخدمات.والمختصين خاصة 

الخروج بمجموعة من التوصيات الى الجهات المختصة والمسؤولة عن مدينة بغداد من اجل  -4

 الغير مدروس على حساب الخدمات االساسية المقدمة .السيطرة والتحكم في هذا التوسع 

 اجراءات الدراسة 

 منهجية الدراسة: اوال:

لقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي للكشف عن واقع الخدمات في منطقة الدراسة 

ي مجال من خالل الدراسة الميدانية, وتوزيع استمارة االستبانة على مجموعة من الخبراء لمتخصصين ف

التوسع العمراني وكفاءة الخدمات، للحصول على البيانات والمعلومات التي تحتاجها الدراسة, ووضع 

توصيات مخططة لزيادة كفاءة الخدمات داخل المدينة بما يتالءم مع التوسع العمراني المستقبلي، فضالً 

 . ومصادر عربية واجنبية عن اعتماد المنهج الوصفي من خالل ما يتوفر من بيانات ودراسات محلية 

  

 اجراءات البحث -ثانيا

 مجتمع الدراسة:

جغرافياا بشارية,مهندس تخطيط حضري, تكون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في تخصص) 

   2021بغداد للعام  ,علم اجتماع(معماري

 عينة الدراسة :

كر, وقاد اساترد الباحاث ( فرد متخصص ضمن التخصصاات انفاة الاذ123بلغت عينة البحث الحالي )     

%( ماان مجمااع االسااتبانة الموزعااة علااى العينااة ,وقااد 82( أي بنساابة )123( اسااتبانة ماان اصاال)100)

 توزعت العينة على المتغيرات الديمغرافية التالية : 

 

 ( المتغيرات الديمغرافية للعينة1جدول) 

 % N المتغيرات

   نوع الجنس

 %65 65 ذكر

 %35 35 انثى

 %100 100 المجموع

 

 % N المتغيرات

   العمر

 %15 15 فأقل 31

31-39 45 45% 

40-49 21 21% 

50-59 16 16% 

 %3 3 فأكثر 60

 %100 100 المجموع

 

 % N المتغيرات

   المؤهل

 %41 41 بكالوريوس

 %17 17 دبلوم عالي

 %22 22 ماجستير

 %20 20 دكتوراه

 %100 200 المجموع
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 ادوات الدراسة 

ء على الطبيعة البحثية للدراسة الحالية ,ونوعية النتائج التي نرغب بالتوصل اليها فقد اعتمد الباحث بنا

 على االدوات التالية في الحصول على البيانات :

 اوال:االدوات المباشرة 

المالحظة : اعتمد الباحث كثيرا في هذا البحث على المالحظة كونها واحدة من اهم ادوات  .1

 ,وكونها اداة تمهيدية لبقية ما سوف يستخدم من ادوات . البحث العلمي

المقابلة: هي اداة وتقنية بحثية تعتمد على الحصول على بيانات نوعية على درجة عالية من  .2

 يفيد في ردف البحث ببيانات دقيقة .الدقة والمصداقية 

ومنهجيته,فقد قام  االستمارة : من اجل الوصول الى البيانات االساسية التي تخدم فرضية البحث .3

 الباحث باعداد استبانة من اجل جمع البيانات وتحليلها وفقا لالهداف المنشودة .

 ثانيا: االدوات الغير مباشرة 

المراجع والكتب والمصادر والدراسات السابقة ونستفيد منها من خالل توظيف بعض جوانبها  .1

 في دراستنا الحالية 

 ة من وسائل توضيح المعلومات المعروضة المخططات والصور الفوتغرافية كوسيل .2

ونظرا العتماد البحث الحالي بشكل كبير على االستمارة)االستبيان( فقد عمد البحث الى توضيح خطوات 

اعداد االستبانة المستخدمة في البحث الحالي وصوال الى مرحلة تطبيقها واستخراج نتائج البحث الحالية 

: 

 خطوات اعداد االستبانة 

 بينات متحصل عليها ,تقوم بشكل أو بأخر على جودة االداة المستخدمة من قبل الباحثة,قة الا ان دبم     

التوسع العمراني في بغداد واثره على كفاءة الخدمات المقدمة )دراسة وبما ان هدف البحث الحالي هو)

,تكونت هذه االستبانة ةميدانية(( فأن انسب وادق اداة بحثية من الممكن للباحث استخدامها هي االستبان

( 5من  ثالث مجاالت)خدمات التعليم,خدمات الصحة,خدمات النقل(,ولكل مجال من هذه المجاالت )

 ,وقد عمد الباحث الى بناء االستبانة من خالل االعتماد على الخطوات التالية : فقرات

  مراجعة دقيقة للدراسات واالدبيات السابقة التي تقترب من موضوع بحثنا 

 من ادواته ومجاالتها وخطواتها  جعة ما تم استخدامهمرا 

  بناء على هذه المراجعة يتم وضع مجاالت االستبانة وفقراتها 

  عرض هذه الفقرات الى مجموعة من المحكمين الخبراء الذين لهم عمل مرتبطة بمنهجية البحث

 واجراءاته 

 . صياغة استبيان بشكل نهائي بناء على مالحظات الخبراء 

 الستبيان صدق ا

يعد التحقق من صدق االستبيان من الخطوات المنهجية في بناء واعداد االستبانة, ويتم ذلك من       

خالل توجيه االستبيان الى مجموعة من الخبراء والمتخصصين والذين لهم صلة بمنهجية البحث 

فهي تمثل )معيار الغالبية( %( من الخبراء كمعيار لبقاء الفقراء 80واجراءاته, واالعتماد على ما نسبته)

للحصول على موافقة الخبراء في البقاء على الفقرة ضمن التطبيق النهائي الذي سيطبق الحقا. وبناء 
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%( على فقرات االستبانة لذلك عدت الفقرات 90على ما سبق فقد حصلت موافقة الخبراء وبنسبة)

 صالحة من حيث صدقها وامكانية تطبيقها على العينة الحقا . 

 ثبات االستبيان

ان الثبات خطوة الحقة للصدق,وهي خطوة مكملة لعملة ,وقد عمد الباحث الى استخراج الثبات    

 ( فرد :20بطريقتين هما من خالل االعتماد على عينة الثبات البالغة )

 (وبعد 20التطبيق واعادة التطبيق: تتطلب هذه الطريقة تطبيق الول مرة على العينة البالغة, )

ر اسبوعين او اكثر يتم اعادة تطبيق نفس االستبيان على نفس العينة ,ومن اجل التحقق من مرو

–ثبات االستبيان فقد استخم الباحث معامل ارتباط)بيرسون( اليجاد العالقة بين كال التطبيقين 

 ( وهي قيمة عالية .0.83ووجدها الباحث) -والتي تمثل قيمة الثبات

 ذه الطريقة ان يتم تبيق معادلة )الفا كرونباخ( على كل فقرة من طريقة الفاكرونباخ: تتطلب ه

 (. 0.82(  فقرة ,وقد وجد الباحث ان قيمة الثبات بهذه الطريقة)15فقرات االستبانة البالغة )

 ثانيا: دراسات سابقة 

بجرد  بناء على مراجعة االدبيات السابقة التي لها صلة بموضوع دراساتنا الحالية فقد قام الباحث    

 الدراسات التالية وهي في صلب موضوع دراستنا الحالية :

(: التوسع العمراني وأثره على النقل الحضري دراسة حالة مدينة اوال: دراسة )شريفي محمد امين

 البيض 

في اثناء من بين اهم القضايا والموضوعات والمتغيرات التي يتم االعتناء بها بشكل واضح وصريح       

ي منطقة او مدينة هو قضية التنقل الحضري التي ترافق هذا التوسع ,والسبب يعود مراني ألالتوسع الع

الى ان التنقل هو الشريان السري المهم الذي ييسر الحركة والتنقل دون مشكالت داخل المدن التي 

وفي ..الخ . ي سبب كان سواء اكان السبب سكاني او اقتصادي او صحيتوسع عمراني أل تواجهه

 ساتنا الحالية سنركز على قطاع النقل اثناء التوسع العمراني في مدينة مهمة وحيوية كمدينة)بيض( .درا

 تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية  (:2018ثانيا: دراسة )محمد عطية محمد,

قدمة ,فهي العامل من الركائز المهمة واالساسية في التطور االجتماعي هي الخدمات التعليمية الم      

المؤثر في حياة السكان والمعيار لبناء جيل مستقبلي يقوم على الثقافة والعلم والمعرفة ,وقد اهتم 

الجغرافيون بجميع تفاصيل هذه الخدمات ومدى امكانية تطويرها بشكل مستمر .وتسعى الدراسة الحالية 

ينة المنصورية ,وقياس هذه الكفاءة وفقا بشكل اساسي الى عملية تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مد

لمجموعة من المعايير منها حجم السكان او معايير دولية اخرى, وقد قسمت الدراسة الحالية الى مقدمة 

ومبحثين وخاتمة ملخصة للنتائج وقائمة بالمصادر. تضمنت مقدمة الدراسة مشكلة البحث واهميته 

لمبحث االول ليتناول التوزيع المكاني للخدمات التعليمية وهدفة فضال عن سبب اختيار الموضوع ,جاء ا

المقدمة وتحليلها ,اما المبحث الثاني فقد ركز على كفاءة هذه الخدمات التعليمية وفقا للمؤشرات السكانية 

والتربوية. وقد خرج البحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات الى الجهات المختصة لتطوير الواقع 

 قة المدروسة . التعليمي للمنط

 مفاهيم الدراسة الفصل الثاني:

 اوال: التوسع العمراني 
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 مفهوم التوسع العمراني 

يٌشار الى مفهوم التوسع العمراني باعتباره توسع حاصل في مساحة المدينة خلف ما كانت عليه     

مدينة والتي ويتضمن هذا التوسع تغيير في نمط االراضي التي تحيط بمركز ال االراضي قبل التوسع,

ل التوسع العمراني الى جزء كانت تستخدم بشكل غير مدني او حتى بدون ان تستخدم ,ثم تحولت بفع

جوهري من التكتل العمراني ,والبد من االشارة الى ان التوسع العمراني قد يأتي دون حاجة ,فقد تكون 

اب اراضي اخرى نظر لعوامل المدن المتوسعة تمتلك مساحات فارغة, ولكنها تلجأ الى التوسع على حس

كثيرة ومتعددة ,وهذا النوع من التوسع يسمى بالتوسع الوهي او الزحف العمراني ,وهو متغير لم يتطرق 

اليه بشكل مفصل من قبل الباحثين بل ادخل ضمن ابواب التوسع الحضري 
(1)

 

جودة سابقا, والبد ان يكون فهو انتشار ألنماط واشكال التوسع العمراني والتي لها عالقة بتجمعات مو    

هنالك عنصر االستمرارية فيها كي نتحدث فيها عن مفهوم التوسع ,فهو عملية السعي الى الحصول على 

اجوبة تتعلق باألشكال المادية الموجودة على ارض الواقع والمطلوب تحويلها الى اماكن راحة مجهزة 

بخدمات مدنية موسعة
(2)

  

نوع من التمدد او الزحف او التوسع الشارة الى التوسع العمراني باعتباره من خالل ما سبق يمكن ا     

وسع مدينة ما ,فضال عن ضواحي هذه المدينة ن المسمى فهو يشير في طياته الى ت,وبغض النظر ع

والمناطق التي تحيط بها ,حيث من المأمل ان تؤدي هذه الظاهرة الى تطوير المناطق الريفية التي تحيط 

كما تفيد هذه الظاهرة في تطوير كفاءة الخدمات للمدن كثافتها السكانية , دريجي ,وتزادشكل تبالمدن ب

 المتوسعة وتطوير وسائل نقلها وخدماتها التعليمية والصحية والثقافية .

 وانواع التوسع العمراني انماط 

هنالك مجموعة من االنماط التي ترتبط بموضوع التوسع العمراني وهي :
(3)

 

التراكمي : يرتبط هذا النوع بعملية سد المساحات الفارغة التي تتواجد داخل المدن  التوسع .1

,وسبب وجود هذه المساحات الفارغة عوامل كثيرة يصعب سردها هنا ,ولكن ما يمكن االشارة 

اليه ان التوسع التراكمي يسعى الى عملية ملء وتعشيق هذه المساحات الفارغة ضمن المدن 

 نظمة بشكل جيد ضمن االمتداد العمراني للمدينة الواسعة وجعلها م

النمط القافز: يرتبط التوسع العمراني ضمن هذا النوع بمناطق خارج مركز المدينة في  .2

االطراف ,حيث يفصل المدينة عن هذه المنطقة المتوسعة منطقة زراعية او منطقة غير مستغلة 

كثيرة متعددة ,وقد يحدث القفز هنا حضريا,ولكنها في نفس الوقت ترتبط مع المدينة بوشائج 

بسبب عائدية االرض الى جهات متعددة حكومية ,او ارتفاع االسعار في مركز المدينة مع 

 لذلك يحدث هذا النوع من التوسع . ,مناطق خارج المركزانخفاضها في 

 نمط النوى المتعددة  .3

                                                           
1
اب ، جامعة البصرة، ري لمدينة البصرة، مجلة كلية اآلد( المظفر، عبد المهدي سليم، عوامل التوسع الحض (

 . 3، ص  1996 سنة 25العدد 
2
) ) Zucchelle alberto- : introduction àurbanisme opérationnelle et composition urbain 

1984’l , volume 02 , page 38  . 
3
د الحضري للمراكز الحضرية الرئيسة في ( مسلم كاظم حميد الشمري ، التحليل المكاني للتوسع واالمتدا (

 43، ص 2006محافظة ديالى، أطروحة دكتوراه، كلية التربية  )ابن رشد (، جامعة بغداد، 
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المدينة,وبتجمع هذه النواة تتشكل مجموعة من العوامل لتشكيل اكثر من نواة قريب من  حينما تتهيأ   

 .مدن محاذية للمدينة االساسية,ومع هذا التشكيل تتحول المدينة الى مدينة اكبر

اما بخصوص انواع التوسع العمراني فهو :
(4)

 

مثل مدينة -.التوسع الخارجي :هو عيارة عن امتداد عمراني قد يستمر احيانا وفقا لنموذج نجمي1

,او قد يكون غير مستمر مثل مدينة لندن ,والبد من االشارة الى ان -لجزائركا-,او نموذج خطي-طوكيو

 كل هذه النماذج تتحكم فيها عوامل واسباب متعددة .

.التوسع الداخلي :بشكل عام ,تأتي هذا التوسع بعد حصول التوسع الخارجي,فهو الحق وتابع له,ويأتي 2

عن سوء التخطيط والتهيئة او فيما يتعلق بأصل الملكية لمعالجة الجيوب العمرانية او الفراغات التي تنتج 

 العقارية لالراضي . 

 ثانيا : كفاءة الخدمات 

وتشتمل هذه الخدمات على الخدمات التعليمية من )مدارس ,معاهد,وجامعات وغيرها( فضال عن     

ة الى الخدمات الصحية الخدمات الدينية والثقافية مثل )دور العبادة,المكتبات والمالعب ...الخ( باالضاف

مثل)المستشفيات المراكز الصحية ..الخ( والخدمات االدارية مثل)مؤسسات وزارات ..الخ(وايا الخدمات 

التجارية)بنوك,محال ..الخ(ومن المفترض ان تتوزع هذه الخدمات بشكل عادل على جميع احياء 

المدن
(5)

 

ويمكن تقسم الخدمات الى االنواع الثالثة التالية: 
(6)

 

النوع االول: يخدم مجاورته التي تكون مباشرة معه,وهي البد وان تكون بالقرب من المنازل كي تصل 

 الى االفراد بشكل يومي ومستمر 

النوع الثاني: هذا النوع يخدم قطاع معين من المدينة ,لذلك هو ليس بيومي او متكرر بل هو ابعد من 

 النوع االول عن المدينة .

 .لنوع الذي يخدم كل المدينة,فهو يلبي جميع الخدمات في عمق المدينة ومركزها النوع الثالث:وهو ا

وهنا البد من االشارة الى فكرة في غاية االهمية وهي ان الخدمات تتوزع بشكل هرمي متدرج, كما      

انها في نفس الوقت تتطلب حد ادنى من السكان لتوفير بعض الخدمات مثل )انشاء مركز صحي او 

( في منطقة نائية في حال توفر عدد من السكان, وفي بعض المناطق تزداد الخدمات الى مدرسة 

مستشفيات عمالقة وحدائق عامة ومتنزهات تبعا لكثافة السكان لذلك تكون مراكز المدن والعواصم هي 

االكثر تطورا وتقدما في مجال الخدمات النها االكثر عددا من حيث السكان 
(7)

 

 كفاءتها في البحث الحالي الى االنواع الثالثة التالية :ستنقسم الخدمات و

                                                           
4
(بشير التيجاني: التحضر والتهيئة العمرانية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون الجزائر  (

 .  95، ص  2000
5
 :الفلسطينية المدن في العامة الخدمات إلى الوصول سهولة مقاييس,غرود غالب صبحي عودة  ( (

 الدراسات بكلية واإلقليمي الحضـري التخطيط في الماجستير درجة, رسالة مقدمة لنيل نابلس مدينة دراسية حالة

  23: ص 2007  فلسطين نابلس، الوطنية، النجاح جامعة في العليا
6
 1990يط المدن، مكتبة االنجلـو المصـرية، دار وهـدان للطباعـة والنشر، ( عبد هللا، محمد احمد: تاريخ تخط (

 .22:ص 
7
 . 24( المصدر نفسه,ص  (
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ان التعليم وكفاءته واحدا من متطلبات وحاجاته االنسان والتي بدونها ال يستطيع االنسان ان يتقدم او     

يواجه التطور الحاصل,فعن طريق التعليم يمكن لالنسان نقل حضارته وثقافته الى االجيال الالحقة 

انشطة فعالة في الحفاظ على الفرد والمجتمع معا ,فالتعليم يمثل
(8)

 

هدفا من اهم اهداف التنمية االجتماعية واالقتصادية ,وقد كان هذا اما بخصوص الخدمات الصحية فهي 

,وقد اعتبر الصحة  1948بعد ان اقرت المجموعة الدولية االعالن العالمي لحقوق االنسان في عام 

لجميع شعوب العالم.وبالتالي يتطلب توفير الخدمات الصحية لمحتاجيها وخدماتها حقا من حقوق الفرد و

مسؤولية جوهرية بالنسبة للحكومات ,واذا كان هذا هو موقع الصحة بالنسبة للعالم,فأنه يزداد اهمية بالنسبة 

لدول العالم الثالث
(9)

 

لف التجمعات الحضرية اما خدمات النقل فيشار اليها باعتباره خدمة تقوم على عملية الربط بين مخت

تختص هذه الخدمة بنقل االفراد وفقا الحتياجاتهم ,رغبة في تحقيق االنسجام الديناميكي بين مفاصل 

المجتمع وحركته
(10)

 

 الفصل الثالث: الدراسة العملية

 فقد قمنا بعد ان عمد الباحث الى تطبيق االستبانة الى عينة البحث لتحقيق اهداف الدراسة الحالية,      

بتحليل البيانات بواسطة التكرارات والنسب المئوية وتفسير لكل فقرة من فقرات االستبانة حسب المجال 

 الذي تنتمي اليه وكما يلي: 

 اوال: الخدمات التعليمية 

 ضرورة تحديد عدد المدارس للفئات العمرية المختلفة لكل حي سكن يبنى .1

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل2جدول )

موافققققققققققققققققق   خياراتال

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 7 10 7 34 46 العدد

 %100 %7 %10 %7 %34 %46 النسبة المئوية

 

مااان خاااالل الجااادول يتضاااح لناااا ان غالبياااة عيناااة البحاااث اختاااارت الباااديل)موافق تماماااا( ,فقاااد حصااال 

%( وتشاااير هاااذه النسااابة الاااى ان 46وبنسااابة مئوياااة قااادرت)( 46هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد) 

                                                           
8
 ، 1990( فؤاد بسيوني متولي ، التربية والمشكلة السكانية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، مصر ،  (

 .12ص 
9
، بحث رضى المواطنين عن الخدمات العامة في األردن مستوىأحمد، عالء الدين وبطارسة، سليمان سليم، (  (

 . 22 -2م، ص1993مقدم للمؤتمر األول لإلدارة العامة في األردن، سنة 
10

الماجستير في  ادةه( روابحي سناء،النمو الحضري وعالقته بمشكالت النقل الحضري، مذكرة مكملة لنيل ش (

 2008/2009افيا، جامعة الحاج لخضر، باتنة/ الجزائر، علم االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع والديموغر

  64، ص
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الغالبيااااة تاااارى ان تحديااااد عاااادد الماااادارس للفئااااات العمريااااة المختلفااااة بشااااكل مرافااااق لعمليااااة التوسااااع 

العمرانااااي خطااااوة بخطااااوة اماااار مهاااام وحيااااوي للحيلولااااة دون تكاااادس اعااااداد الطلبااااة وبالتااااالي سااااوء 

 الخدمة التعليمية .والشكل التالي يوضح ذلك     

 

ضاااارورة ان يرافااااق التوسااااع العمرانااااي اسااااتخدام التكنولوجيااااا فااااي البناااااء والتصااااميم فيمااااا يتعلااااق  .2

 بالمدارس وحسن توظيف االبنية المدرسية 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل3جدول )

موافققققققققققققققققق   الخيارات

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 10 12 7 33 38 العدد

 %100 %10 %12 %7 %33 %38 النسبة المئوية

مااان خاااالل الجااادول يتضاااح لناااا ان غالبياااة عيناااة البحاااث اختاااارت الباااديل)موافق تماماااا( ,فقاااد حصااال    

( وتشااااير هااااذه النساااابة الااااى ان 38( وبنسااابة مئويااااة قاااادرت)38هاااذا البااااديل علااااى عاااادد ماااان االفااااراد)

ف فاااي اساااتخدام التكنولوجياااا فاااي البنااااء والتصاااميم الغالبياااة تااارى ان التوساااع العمراناااي يجاااب ان يتوظااا

واساااتغالل المسااااحات والتركياااز علاااى بنااااء المااادارس بطريقاااة )صاااديقة للبيئاااة( مااان خاااالل اساااتخدام 

 االلوان واالهتمام بالمساحة الخضراء داخل المدارس .
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امكانيااااة اسااااتغالل المساااااحات الفارغااااة فااااي بناااااء مجمعااااات علميااااة )مجموعااااة ماااادارس لفئااااات  .3

عمريااة متعااددة ( فااي نفااس المكااان ماان اجاال تسااهيل عمليااة التواصاال المااادي والخاادمي لمجمااوع هااذه 

 المدارس في وقت واحد 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل4جدول )

مااان خاااالل الجااادول يتضاااح لناااا ان غالبياااة عيناااة البحاااث اختاااارت الباااديل)غير موافاااق( ,فقاااد حصااال     

%( وتشاااير هاااذه النسااابة الاااى ان 40( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)40هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

ملياااة التعليمياااة لاااذلك الغالبياااة تااارى ان خلاااق تجمعاااات علمياااة لمجموعاااة مااادارس قاااد يشاااوش علاااى الع

يفضااال ان تاااوزع المااادارس فاااي امااااكن متفرقاااة نظااارا لماااا يمكااان ان تؤدياااه اجتماعهاااا الاااى اختناقاااات 

 مرورية ومشكالت في الحركة والتنقل .
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موافققققققققققققققققق   الخيارات

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 16 40 5 18 21 العدد

 %100 %16 %40 %5 %18 %21 ئويةالنسبة الم
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ضاااارورة االهتمااااام بالتوسااااع العمرانااااي فيمااااا يتعلااااق بالماااادارس ماااان خااااالل توظيااااف التصااااميمات .4

 مع طقس بغداد  اليابانية في مجال االبنية وبما يتالئم

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل5جدول )

 

باااديل)غير موافاااق( ,فقاااد حصااال مااان خاااالل الجااادول يتضاااح لناااا ان غالبياااة عيناااة البحاااث اختاااارت ال    

%( وتشاااير هاااذه النسااابة الاااى ان 48( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)48هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

الغالبيااااة تاااارى ان االعتماااااد علااااى التصااااميمات اليابانيااااة فااااي البناااااء والتشااااييد فيمااااا يتعلااااق بالماااادارس 

تكنولوجيااااا واالجهاااازة يجااااب ان يرافقااااه تكنولوجيااااا حديثااااة ومناااااهج دراسااااة متطااااورة تعتمااااد علااااى ال

 الحاسوبية واالنترنت وهي خدمات متوفرة بشكل ضعيف في الوسط المحلي. .

   

 الممكن االعتماد على البناء العامودي في تشييد المدارس الختصار المساحات المتوفرة . .5

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل6جدول )

مااان خاااالل الجااادول يتضاااح لناااا ان غالبياااة عيناااة البحاااث اختاااارت الباااديل)غير موافاااق( ,فقاااد حصااال     
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موافققققققققققققققققق   الخيارات

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 16 48 9 14 13 العدد

 %100 %16 %48 %9 %14 %3 النسبة المئوية

موافققققققققققققققققق   الخيارات

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 10 51 9 12 18 العدد

 %100 %10 %51 %9 %12 %18 النسبة المئوية
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الاااى ان  %( وتشاااير هاااذه النسااابة51( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)51هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

الغالبيااة تاارى ان فكاارة االعتماااد علااى البناااء العااامودي ال يصاالح مااع الفكاار التربااوي المعاصاار الااذي 

يتطلاااب مسااااحات خضاااراء وسااااحات اللعااااب فاااالتعليم ال يقتصااار علاااى التااادريس بااال يتضااامن تهاااذيب 

 للنفس والعقل والروح .

   

 ثانيا: مجال الخدمات الصحية 

صااااحية العالميااااة فااااي بغااااداد ماااان اجاااال ان يتماشااااى الوضااااع توظيااااف بعااااض نماااااذج الخاااادمات ال.6

 الصحي مع التوسع العمراني 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل7جدول )

ن خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد ماااا    

%( وتشاااير هاااذه النسااابة 58( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)58حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

الاااى ان الغالبياااة تااارى ان االعتمااااد علاااى نمااااذج وتجاااارب فاااي الخااادمات الصاااحية مهااام خصوصاااا وان 

 ون صحي بين الوزارة وبعض الوزرات في دول اوربا .هنالك بروتوكوالت تعا

0

10

20

30

40

50

60

12345

Seri 1

موافققققققققققققققققق   الخيارات

 تماما

لققققيي لققققدي  مواف 

 رأي

لسققققققققققققققققققق  

 موافقا  

لسققققق  موافققققققا 

 نهائيا

 المجموع

 100 - 6 5 31 58 العدد

 %100 %0 %6 %5 %31 %58 النسبة المئوية
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ضااارورة الحااارص علاااى التعاقاااد علاااى اجهااازة طبياااة اكثااار تكاااورا لمواجهاااة االماااراض المستشااارية  .7

 نتيجة التوسع المدني وارتفاع السكان 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل8جدول )

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

%( وتشاااير هاااذه النسااابة 50( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)50حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

ن الغالبياااة تااارى ان تاااوفير االجهااازة والمعااادات الطبياااة المتطاااورة ياااتالئم ماااع الااازخم والضاااغط الاااى ا

الاااذي يواجاااه المستشااافيات نتيجاااة التوساااع العمراناااي وزياااادة عااادد الساااكان وتفشاااي االماااراض واالوبئاااة 
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ماااان الممكاااان االعتماااااد علااااى بعااااض البنايااااات المتروكااااة او المهملااااة وتحويلهااااا الااااى مستشاااافيات .8

  سريعة للتوسع العمراني المتسارع  كحلول

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل9جدول )

لبحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة ا    

%( وتشاااير هاااذه النسااابة 61( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)61حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

مااان الممكااان التعامااال ماااع بعاااض االبنياااة المتروكاااة مناااذ سااانوات وتحويلهاااا الاااى ان الغالبياااة تااارى ان 

 مة وكفاية مساحة البناء .خالل فترة زمنية قصيرة الى مستشفيات شريطة توخي شروط السال
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.اهمية التركيز على البعثات والتبادل الثقافي العلمي بين العراق ودول العالم المتطور في مجال الصحة 9

 وخدماتها فالتوسع العمراني ال يشمل فقط االبنية المادية بل يتضمن بالضرورة العقل والثقافة . 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل10جدول )

 

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

%( وتشاااير هاااذه النسااابة 64( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)64حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

الاااى ان الغالبياااة تااارى ان التباااادل العلماااي والثقاااافي شاااكل مااان اشاااكال التوساااع العمراناااي فاااالعمران ال 

 يشمل فقط االبنية والشوارع بل يعتمد ايضا على العلم والمعرفة .
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هلياااة فضاااال عااان التشاااديد فاااي .اهمياااة متابعاااة اقساااام الطباااة ومتعلقاتاااه فاااي الجامعاااات والكلياااات اال10 

 معايير قبول فقح مثل هكذا كليات نظرا لخطورتها على الخدمة الصحية في المستقبل .

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل11جدول )

 

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

%( وتشاااير هاااذه النسااابة 58( وبنسااابة مئوياااة قااادرت)58حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان االفاااراد)

اهم فااي تنميااة جااودة الااى ان الغالبيااة تاارى ان تشااديد معااايير وشااروط فااتح اقسااام الطااب ومتعلقاتااه يساا

الخاااادمات الصااااحية فااااي المسااااتقبل كونهااااا ال تخاااارج اال عناصاااار جياااادة تحماااال ماااان العلاااام والمعرفااااة 

 الشيء الكبير .
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 المجال الثالث: خدمات النقل 

. االهتماااام بالنقااال الحاااديث مثااال )المتااارو( وطااارق النقااال البرياااة الساااريعة المنظماااة لتنظااايم حركاااة 11

 السير 

 ت العينة حسب البدائل( يبين اجابا12جدول )

موافااق( ,فقااد حصاال غياار ماان خااالل الجاادول يتضااح لنااا ان غالبيااة عينااة البحااث اختااارت البااديل)     

( وتشاااير هاااذه النسااابة الاااى ان %41قااادرت)( وبنسااابة مئوياااة 41الفاااراد)يل علاااى عااادد مااان اهاااذا الباااد

االعتمااااد علاااى خطاااوط النقااال الساااريعة كاااالمترو هاااي خطاااوة الحقاااة واالولاااى هاااو  الغالبياااة تااارى ان

تعبياااد طااارق النقااال وتنظيمهاااا ورفاااع التجااااوزات فهاااي خطاااوات اولياااة تمهيدياااة الي خطاااوة الحقاااة فاااي 

 مجال النقل والحركة .
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 السعي الى تخفيف حدة االختناقات المروية من خالل العمل بنظام)التسقيط( .12

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل13جدول )

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

( وتشاااير هاااذه النسااابة %47ة قااادرت)( وبنسااابة مئويااا47الفاااراد)حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان ا

العمااال بنظاااام التساااقيط سيساااهم فاااي تخفياااف حااادة االختناقاااات المرورياااة مااان  الاااى ان الغالبياااة تااارى ان

 مل على تيسير حركة السير بشكل سلس .جهة ويع
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االهتماااااام بتوسااااايع الطااااارق وبنااااااء الكبااااااري وشاااااوراع جانبياااااة مااااان اجااااال اساااااتيعاب التوساااااع  .13

 العمراني 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل14جدول )

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

( وتشاااير هاااذه النسااابة %63ة قااادرت)( وبنسااابة مئويااا63الفاااراد)حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان ا

نياااة حركاااة وتنقااال تعتماااد علاااى شاااوارع عريضاااة التوساااع العمراناااي يتطلاااب ب الاااى ان الغالبياااة تااارى ان

 وجسور جديدة ونظام مروري يتحمل الزخم المتولد نتيجة التوسع العمراني الجديد للمدينة .
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اعتماد نظام المراقبة من خالل الكاميرات من اجل رصد المخالفات المروية من اجل تشكيل وعي .14

 ت بثقافة المرور بالنسبة للراجلة واصحاب المركبا

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل15جدول )

مااااا( ,فقااااد ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تما    

( وتشاااير هاااذه النسااابة %69ة قااادرت)( وبنسااابة مئويااا69الفاااراد)حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان ا

نظااام المراقباااة عاان طرياااق الكاااميرات لهاااي تجربااة ناجحاااة خصوصااا وانهاااا  الااى ان الغالبيااة تااارى ان

تضاامن العدالااة فااي التعاماال مااع المخالفااات وتاازرع فااي نفااوس المجتمااع الخااوف ماان القااانون فااي ظاال 

 رجل القانون . غياب
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.تفعيااال دور وزارة النقااال فاااي النقااال العماااومي الحكاااومي وتاااوفير وساااائل النقااال االمناااة الساااريعة 15  

 فهي من وسائط النقل المفضلة لدى االفراد 

 ( يبين اجابات العينة حسب البدائل16جدول )

 

ماااان خااااالل الجاااادول يتضااااح لنااااا ان غالبيااااة عينااااة البحااااث اختااااارت البااااديل) موافااااق تمامااااا( ,فقااااد     

( وتشاااير هاااذه النسااابة %70ة قااادرت)( وبنسااابة مئويااا70الفاااراد)حصااال هاااذا الباااديل علاااى عااادد مااان ا

ة النقااال عليهاااا دور فاااي تطاااوير النقااال الحضاااري داخااال المديناااة مااان وزار الاااى ان الغالبياااة تااارى ان

خاااالل تفعيااال وساااائل حركاااة وتنقااال برياااة تعتماااد علاااى احااادث المعااادات كونهاااا وسااايلة مفضااالة للتنقااال 

 بالنسبة للشارع .
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 الستنتاجات والتوصياتالفصل الرابع : ا

 التوصيات التالية :بناء على النتائج السابقة يمكن للباحث الخروج باالستنتاجات و   

 اوال: االستنتاجات 

ان تحديد عدد المدارس للفئات العمرية المختلفة بشكل مرافق لعملية التوسع العمراني خطوة  .1

بخطوة امر مهم وحيوي للحيلولة دون تكدس اعداد الطلبة وبالتالي سوء الخدمة التعليمية 

 .والشكل التالي يوضح ذلك     

ن يتوظف في استخدام التكنولوجيا في البناء والتصميم واستغالل ان التوسع العمراني يجب ا .2

المساحات والتركيز على بناء المدارس بطريقة )صديقة للبيئة( من خالل استخدام االلوان 

 واالهتمام بالمساحة الخضراء داخل المدارس 

ن توزع ان خلق تجمعات علمية لمجموعة مدارس قد يشوش على العملية التعليمية لذلك يفضل ا .3

المدارس في اماكن متفرقة نظرا لما يمكن ان تؤديه اجتماعها الى اختناقات مرورية ومشكالت 

 في الحركة والتنقل .

ان الغالبية ترى ان االعتماد على التصميمات اليابانية في البناء والتشييد فيما يتعلق بالمدارس  .4

د على التكنولوجيا واالجهزة يجب ان يرافقه تكنولوجيا حديثة ومناهج دراسة متطورة تعتم

 الحاسوبية واالنترنت وهي خدمات متوفرة بشكل ضعيف في الوسط المحلي

ان فكرة االعتماد على البناء العامودي ال يصلح مع الفكر التربوي المعاصر الذي يتطلب  .5

مساحات خضراء وساحات اللعاب فالتعليم ال يقتصر على التدريس بل يتضمن تهذيب للنفس 

 والروح .والعقل 

ان االعتماد على نماذج وتجارب في الخدمات الصحية مهم خصوصا وان هنالك بروتوكوالت  .6

 تعاون صحي بين الوزارة وبعض الوزرات في دول اوربا . 

ان توفير االجهزة والمعدات الطبية المتطورة يتالئم مع الزخم والضغط الذي يواجه المستشفيات  .7

 د السكان وتفشي االمراض واالوبئة .نتيجة التوسع العمراني وزيادة عد

ان من الممكن التعامل مع بعض االبنية المتروكة منذ سنوات وتحويلها خالل فترة زمنية  .8

 قصيرة الى مستشفيات شريطة توخي شروط السالمة وكفاية مساحة البناء 
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البنية ان التبادل العلمي والثقافي شكل من اشكال التوسع العمراني فالعمران ال يشمل فقط ا .9

 والشوارع بل يعتمد ايضا على العلم والمعرفة .

ان تشديد معايير وشروط فتح اقسام الطب ومتعلقاته يساهم في تنمية جودة الخدمات الصحية في  .10

 المستقبل كونها ال تخرج اال عناصر جيدة تحمل من العلم والمعرفة الشيء الكبير .

ي خطوة الحقة واالولى هو تعبيد طرق النقل ان االعتماد على خطوط النقل السريعة كالمترو ه .11

وتنظيمها ورفع التجاوزات فهي خطوات اولية تمهيدية الي خطوة الحقة في مجال النقل 

 والحركة .

ان العمل بنظام التسقيط سيسهم في تخفيف حدة االختناقات المرورية من جهة ويعمل على  .12

 تيسير حركة السير بشكل سلس .

لب بنية حركة وتنقل تعتمد على شوارع عريضة وجسور جديدة ونظام ان التوسع العمراني يتط .13

 مروري يتحمل الزخم المتولد نتيجة التوسع العمراني الجديد للمدينة

ان نظام المراقبة عن طريق الكاميرات لهي تجربة ناجحة خصوصا وانها تضمن العدالة في  .14

انون في ظل غياب رجل التعامل مع المخالفات وتزرع في نفوس المجتمع الخوف من الق

 القانون .

ان وزارة النقل عليها دور في تطوير النقل الحضري داخل المدينة من خالل تفعيل وسائل  .15

 حركة وتنقل برية تعتمد على احدث المعدات كونها وسيلة مفضلة للتنقل بالنسبة للشارع .

 ثانيا: التوصيات 

 التالية : بناء على كل ما سبق يمكن للباحث الخروج بالتوصيات 

ضرورة ان يكون التوسع العمراني مبني على اساس من التخطي العلمي بعيد المدى بما ال يقل  .1

 ( سنة من اجل تجنب العودة الى توسعات اخرى بشكل عشوائي في المستقبل القريب 50عن )

ان يكون لفريق التوسع العمراني تخصصات مختلفة كي يتم التحكم في التوسع في مجمل  .2

 وجوانبه  تفاصيلة

 االهتمام بالخدمات التعليمية وتطويرها في اثناء حركة التوسع العمراني  .3

االهتمام بالصحة وخدماتها وبنيتها ومؤسساتها نظرا لكونها عنصرا من عناصر التوسع  .4

 العمراني وهي حاجة اساسية 

توفير البنية العمل على القضاء على االختناق المروي وتفعيل القوانين واستخدام التكنولوجيا و .5

 االساسية التي تيسر حركة المرور في بغداد.

 المصادر

أحمد، عالء الدين وبطارسة، سليمان سليم، مستوى رضى المواطنين عن الخدمات العامة في  .1

 م.1993األردن، بحث مقدم للمؤتمر األول لإلدارة العامة في األردن، سنة 

جزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، بن بشير التيجاني: التحضر والتهيئة العمرانية في ال .2

 . 2000عكنون الجزائر 

ادة هروابحي سناء،النمو الحضري وعالقته بمشكالت النقل الحضري، مذكرة مكملة لنيل ش .3

الماجستير في علم االجتماع الحضري، قسم علم االجتماع والديموغرافيا، جامعة الحاج لخضر، 

 .2008/2009باتنة/ الجزائر، 

(: التوسع العمراني وأثره على النقل الحضري دراسة حالة مدينة 2017د امين)شريفي محم  .4

البيض,رسالة ماجستير غير منشورة,جامعة محمد بوضياف بالمسيلة,معهد تسيير التقنيات 

 الحضارية,قسم هندسة حضارية ,الجزائر . 
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هـدان للطباعـة عبد هللا، محمد احمد: تاريخ تخطيط المدن، مكتبة االنجلـو المصـرية، دار و .5

 . 1990والنشر، 

غرود غالب صبحي عودة ,مقاييس سهولة الوصول إلى الخدمات العامة في المدن الفلسطينية:  .6

حالة دراسية مدينة نابلس, رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التخطيط الحضـري واإلقليمي 

 . 2007ن  بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطي

فؤاد بسيوني متولي ، التربية والمشكلة السكانية ، دار المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، مصر ،  .7

1990. 

تقييم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة المنصورية,مجلة مداد  (:2018محمد عطية محمد) .8

 . 119االداب,العدد 

متداد الحضري للمراكز الحضرية مسلم كاظم حميد الشمري ، التحليل المكاني للتوسع واال .9

 .2006الرئيسة في محافظة ديالى، أطروحة دكتوراه، كلية التربية  )ابن رشد (، جامعة بغداد، 

المظفر، عبد المهدي سليم، عوامل التوسع الحضري لمدينة البصرة، مجلة كلية اآلداب ،   .10

 . 1996سنة  25جامعة البصرة، العدد 

 االجنبية 

 Zucchelle alberto- : introduction àurbanisme opérationnelle et composition 

urbain 1984’l , volume 02 , page 38  . 
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