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تقييم الكفاءة الوظيفيت للخذماث اجملتمعيت يف مذينت شط العرب

األستار املساعذ الذكتور

الباحث

عادل عبذ األمري عبود

أبارر عزيز حامذ

جامعت البصرة /كليت اآلداب

امللخص-:
حػذ الخذماث اإلاجخمػُت سيحزة أظاظُت مً مىظىمت الخذماث
ألاظاظُت واإلاىحهت بؽٍل أظاس ي لخذمت ظٍان اإلاذًىت يىنها خاحت
سئِعت جذخل في حمُؼ مكاـل الخُاة الُىمُت وهي اوػٍاط لخالت جىىس
اإلاذًىت  ،ومػشقت مذي مالئمت هزا الخىصَؼ لخىلػاث العٍان وجلبُت
ً
خذ ظىاء اغخمادا
اخخُاحاتهم الاحخماغُت والانخفادًت والخذمُت غلى ٍ
غلى مذي يكاًتها ويكاءتها في اإلاذًىت .
جىاوُ البدث الخالي وانؼ خاُ الخذماث اإلاجخمػُت في مذًىت ؼي
الػشب ( الخػلُمُت والصخُت والترقيهُت ) وجىصَػها اإلاٍاوي لػام  8102مؼ
ً
بُان الىانؼ الكػلي وجدذًذ يكاءتها اغخمادا غلى غذد مً اإلاػاًحر .
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Evaluating the Functional Efficiency of Community
Services in Shatt Al-Arab City

Researcher. ABATHAR AZEEZ HAMID
Assistant Professor Dr. Adil Abdel Ameer Abood
University of Basrah / College of Arts

Abstract:
Community services are an essential pillar of the
basic services system and are directed primarily to
the population of the city as it is a major need that
intervenes in all joints of daily life and is a reflection
of the state of development of the city, and knowing
the appropriateness of this distribution to the
aspirations of the population and meet their social,
economic and service needs, depending on their
adequacy and efficiency. in the city
The present research dealt with the status of the
community services in Shatt Al-Arab city
(educational, health and entertainment) and their
spatial distribution for2018, showing the actual
reality and determining their efficiency based on a
number of criteria
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املقذمت-:

جخألل اإلاذًىت بىظش الجؿشافي مً زالزت مخؿحراث هي ( ألاسك والعٍان والخذماث )
جخكاغل قُما بُنها  ،مما ًمكي غلى هزا الخكاغل هىع مً الخػهُذ والخذاخل بحن
اظخػماالث ألاسك الخمشٍت  ،ولزا بشصث ـىسة اإلاذًىت بىـكها أقمل البِئاث التي
اظخىاع ؤلاوعان ابخٍاسها واظهاسها الى خحز الىحىد  ،قهذ اصدادث أهمُت اإلاذن بضٍادة
الىظائل والخذماث التي جهذمها لعٍانها وظٍان ئنلُمها  ،الظُما بػذ ظهىس خذماث
حذًذة ظاغذ غلى ظهىسها اسجكاع معخىي اإلاػِؽت وصٍادة وعبت الخدمش والخىظؼ
الػمشاوي وجىىس خذماث الىهل  ،ولهزا بشصث الخاحت الى دساظت الخذماث اإلاجخمػُت التي
جمثل الجضء ألايثر أهمُت في نىاع الخذماث الجفالها بدُاة ظٍان اإلاعخهشاث البؽشٍت
الظُما الخمشٍت منها  ،لزلَ حػذ الخذماث اإلاجخمػُت مً مخىلباث اإلاجخمؼ ألاظاظُت
وان وانػها ٌػٌغ خالت الخىىس الزي وـل الُه رلَ اإلاجخمؼ  ،ألن الخىىس ٌػٌغ نذسة
البلذ غلى الىـىُ الى الخىمُت الاحخماغُت والانخفادًت .
 -1مشكلة البحث:

ً
ً
هل وصغذ الخذماث اإلاجخمػُت في مذًىت ؼي الػشب جىصَػا مثالُا وقو اإلاػاًحر

اإلادلُت ؟
هل لبذ الخذماث اإلاجخمػُت خاحت ظٍان مذًىت ؼي الػشب مً خُث دسحت الٌكاءة
والٌكاًت ؟
 -2فرضية البحث :
أدث غىامل ظُاظُت وانخفادًت واحخماغُت ودًمىؾشاقُت في ؤلاخالُ بالخىصَؼ اإلاٍاوي
للخذماث اإلاجخمػُت ( الخػلُمُت والصخُت والترقيهُت ).

ً
لم جلبي الخذماث اإلاجخمػُت خاحت ظٍان اإلاذًىت جبػا إلاخؿحراث ظُاظُت ودًمىؾشاقُت
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 -3هدف البحث :
ٌععى البدث الى الخػشف غلى الىانؼ الخالي للخذماث اإلاجخمػُت لؿشك ئبشاص
اإلاؽاًل واإلاػىناث التي جىاحهها جلَ الخذماث إلاػشقت مىاوً الخلل  ،لٍي ًمًٌ مً
خاللها جهذًم سؤي معخهبلُت للخخكُل مً جلَ اإلاػىناث .
 -4حدود منطقة البحث :
جهؼ مىىهت الذساظت في الجضء الؽشقي مً مداقظت البفشة  ،أر جخمثل خذود مىىهت
ً
البدث إلاذًىت ؼي الػشب اإلاشيض ؤلاداسي إلاشيض نماء ؼي الػشب  ،ئر جهؼ قلٌُا بحن
ً
ً
دائشحي غشك ( )ْ 00-01ؼماال ونىس ي وىُ ( )ْ 72-74ؼشنا  ،اما الخذود الجؿشاقُت
ً
ً
قخدذها مً حهت الؽماُ نشٍت نهش خعً وحىىبا نشٍت الفالخُت وؼشنا الؽاسع الذولي
ً
وؾشبا مجشي ؼي الػشب  ،وجمثل الجضء الؽشقي مً مداقظت البفشة  .ؼؿلذ مذًىت
ً
ؼي الػشب معاخت جهذس بىدى( )50919هٌخاسا أي ( 518يم )8مً اإلاعاخت ؤلاحمالُت
إلاداقظت البفشة والبالؿت (05141يم ،)8وجمم ( )01حي ظٌني  ،خشٍىت ()0
وخشٍىت( ،)8وبحجم ظٍاوي (14218وعمت) لػام . 8102
اما الخذود الضماهُت قخمثلذ بىانؼ خاُ الخذماث اإلاجخمػُت لػام . 8102
 -5منهج البحث :
لخدهُو هذف البدث اظخػمل الباخثان غذة مىاهج وأظالُب منها -:
 -1املنهج الوصفي ٌ :عخػمل هزا اإلاىهج مً أحل الخػشف غلى خفائق الظاهشة  ،ئر
ً
ً
ًفكها وـكا دنُها  ،وبالفىسة التي هي غلُه  ،ونذ ًٌىن الىـل بالٍلمت ونذ ًٌىن
بالشنم.
 -2املنهج الوظيفي  :وَػذ مً أخذر اإلاىاهج في دساظاث حؿشاقُت اإلاذن والخاـت بىظائكها
ئر نام الباخثان بخىظُل هزا اإلاىهج غلى اظخخذاماث أسك اإلاذًىت  ،الظُما الخذمُت
منها ورلَ مً خالُ أهماه جلَ الىظائل في ئواس اإلاٍان هكعه غىذ اغخماد بػن اإلاػاًحر
الخخىُىُت اإلاىاظبت إلاػشقت مذي يكاءتها الىظُكُت غلى أسك الىانؼ .
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الخريطت ()1
موقع مذينت شط العرب من محافظت البصرة والعراق

اإلافذس  :حمهىسٍت الػشام  ،الهُئت الػامت للمعاخت  ،خشٍىت الػشام ؤلاداسٍت  ،بمهُاط ، 011111 :0
بؿذاد 8107 ،
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الخريطت ( )0
األحياء السكنيت في مذينت شط العرب لعام 0212

اإلافذس  :مذًشٍت بلذًت نماء ؼي الػشب  ،ؼػبت جىظُم اإلاذن  ،بُاهاث ؾحر ميؽىسة 8102 ،

 -3املنهج الكني :مً خالُ اظخػماُ هزا اإلاىهج الػلمي الزي ًمًٌ مً خالله الخػشف
غلى ألاظغ الشئِعت التي بىِذ غليها ألاهماه الخىصَػُت للظىاهش البؽشٍت .
 -4الدراسة امليدانية  :في ظل الضٍاساث التي نام بها الباخث إلاىانؼ اإلاإظعاث الخذمُت ورلَ غً
وشٍو ئحشاء اإلاهابالث الصخفُت مؼ اإلاعإولحن وبػن ألاقشاد أصخاب الػالنت للخفىُ غلى
ً
بػن اإلاػلىماث والبُاهاث التي جخذم البدث  ،قمال غً حسجُل ما ٌؽاهذ مً خفائق
غمشاهُت واحخماغُت في مىىهت البدث  .أما غُىت الذساظت أظخخذم الباخث الػُىت الػؽىائُت
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البعُىت في جىصَؼ اظخماساث الاظدباهت البالـ غذدها ( )8190اظخماسة وبيعبت ( )%8مً
مجمىع أظش اإلاذًىت البالـ غذدها ( )08082أظشة لػام .8102
 -6أهنية البحث :
جبرص أهمُت البدث الى دساظت وانؼ خاُ الخذماث اإلاجخمػُت في مذًىت ؼي الػشب  ،ئر ان
جىصَػها خالؼ إلاػاًحر مدلُت أظهمذ الجهاث اإلاػىُت في جىصَػها ولًٌ للػىامل واإلاخؿحراث
العُاظُت والذًمىؾشاقُت الذوس ألابشص في ؤلاخالُ في الخىصَؼ اإلاٍاوي لها وبالخالي اوػٍاط
الخذماث (الخػلُمُت  ،الصخُت  ،الترقيهُت) غلى ظٍان اإلاذًىت ،الظُما مً خالُ ظهىلت
الىـىُ للخذماث ومً اهخكاع العٍان منها وقو مػاًحر مدلُت وهزا ما ًفبىا الُه هزا البدث
أوالً  :استعماالت األرض احلضرية يف مديهة شط العرب لعام -: 8102
ً
ً
حػذ اظخػماالث ألاسك الخمشٍت غامال مهما مً غىامل جدذًذ جىىس اإلاجخمػاث البؽشٍت ،
ً
ً
ً
قمال غً ئغىائها ؼٌال وأبػادا مٍاهُت وصماهُت لمً ألاخُاء العٌىُت لخدىاظب مؼ مخىلباث
ظٍانها لمً الشنػت الجؿشاقُت للمذًىت( .)0ئر ًمًٌ في هزا ؤلاواس دساظت الخذماث اإلاجخمػُت
يجضء مً اظخػماالث ألاسك الخمشٍت ًخطح مً الجذوُ ( )0والؽٍل ( )0ان مجمل
ً
اظخػماالث ألاسك الخمشٍت في مذًىت ؼي الػشب بلؿذ معاختها ( 50919هٌخاسا ) لػام 8102
ً
 ،اخخل الاظخػماُ العٌني اإلاشجبت ألاولى بىانؼ ( 181هٌخاسا ) وبيعبت  ، %1217في خحن اخخل
ً
اإلاشجبت الثاهُت مجمل اظخػماالث ألاسك الخذمُت بمعاخت ( 08111هٌخاسا ) بيعبت ، %0015
وحاء الاظخػماُ الفىاعي بأدوى اليعب بىانؼ (  217هٌخاسا) وبيعبت . %115
والجذًش ريشه بدعب البدث ان اظخػماالث ألاسك الخذمُت جمثلذ بالخذماث التي جهذمها
الذولت مثل الخذماث الخػلُمُت والصخُت والخذماث الترقيهُت .لهزا ظُهخفش البدث غلى
دساظت الخذماث اإلاجخمػُت خفشا ( الخػلُمُت  ،الصخُت  ،الترقيهُت ) .
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الجذوُ ()0
اظخػماالث ألاسك الخمشٍت في مذًىت ؼي الػشب ومعاخاتها لػام 8102
هىع الاظخػماُ

ث

العٌني
الخجاسي
الفىاعي
الخذمي
ؤلاداسي

0
8
0
أ
ب
حـ
د
هـ
و

الىهل
7
الخػلُمي
الترقُهي
الفحي
دًني
ألاساض ي الضساغُت
9
الكماءاث اإلاكخىخت
1
معاخت مذًىت ؼي الػشب لػام 8102

اإلاعاخت/هٌخاس

%

181
85,7
2,7
08111
81,2
40,8
00,1
01,0
0,2
8,5
15,9
99,1
50919

1217
0,8
1,5
0015
8,0
2
0,0
0,2
1,8
1,0
4,1
1
011

اإلافذس  :باالغخماد غلى:
 -0بشهامج  Arc MapV. 10.2لخعاب اإلاعاخاث .
 -8اإلاشئُت الكمائُت للهمش الفىاعي  Quick Bird2بذنت مٍاهُت  91ظم لػام .8102

الؽٍل ()0
الخباًً اإلاٍاوي الظخػماالث الاسك في مذًىت ؼي الػشب

ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى بُاهاث الجذوُ ()0
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الخشٍىت ()0
اظخػماالث ألاسك في مذًىت ؼي الػشب لػام 8102

اإلافذس  :اإلاشئُت الكمائُت للهمش الفىاعي  Quick Bird2بذنت مٍاهُت  91ظم لػام .8102
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ثانياً  :اخلدمات التعليمية -:

ٌػذ نىاع الخػلُم ئخذي الخاحاث ألاظاظُت لإلوعان وال ًمًٌ بذوهه سقؼ اإلاعخىي
الػلمي للعٍان  ،ومً خالُ وشٍو نىاع الخػلُم اظخىاع ؤلاوعان أن ًدكظ خماسجه
وههلها وجىىٍشها(.)8
ئر أن التربُت ظاهشة زهاقُت احخماغُت جإزش في ؾحرها وجخأزش بؿحرها مً الظىاهش
الاحخماغُت اإلاخػذدة ويزلَ حػذ التربُت غىفش مهم مً غىاـش غملُت الخىمُت وبهذس
حجم اإلاذخالث قُه جٌىن اإلاخشحاث(.)0
حػذ الخذماث الخػلُمُت مً الخذماث اإلاجخمػُت ألاظاظُت التي جهذمها مذًىت ؼي
ً
ً
الػشب لعٍانها وظٍان اإلاىاوو اإلاجاوسة لها  ،وبزلَ ؼهذث اإلاذًىت همىا غمشاهُا
ً
ً
ومعاخُا يبحرا مىز غهذ الخمعُيُاث مً الهشن الػؽشًٍ وختى الىنذ الخالش لُخىاقو
مؼ الضٍادة العٍاهُت التي ؼهذتها اإلاذًىت وساقو رلَ صٍادة في أغذاد اإلاإظعاث الخػلُمُت
مً خُث معاختها وأغذادها وغذد اإلاعخكُذًً منها  ،وؼؿلذ اظخػماالث ألاسك
ً
ألؾشاك الخػلُم معاخت ( )0011هٌخاسا  .أي بيعبت ( . )%010مً مجمىع اظخػماالث
ً
ألاسك في اإلاذًىت  ،ونذ بلـ مجمىع أغذاد الىلبت ( )04704والبا ووالبت  ،في خحن بلـ
ً
ً
مجمىع الٍادس الخذسَس ي ( )419مػلما  /مذسظا للػام الذساس ي  ،8105-8102وجىحذ
هىاى ( )7()88بىاًت حػلُمُت بمخخلل مشاخلها مىصغت بؽٍل مخباًً في أهداء اإلاذًىت ،
خُث ظِخم دساظت هزه اإلاشاخل الخػلُمُت غلى الىدى ألاحي -:
 -1مرحلة رياض األطفال :
حػذ هزه اإلاشخلت مً أهم مشاخل الخػلُم أهمُت يىنها جهىم بدىمُت نذساث ألاوكاُ مً
ظً  9-7ظىىاث وهزه اإلاشخلت مً أهم مشاخل الىمى والخٌىًٍ غىذ الىكل ئر ًخم قيها
جدذًذ مػالم شخفِخه  ،وهزه اإلاإظعاث جهىم باؼباع سؾباث ألاوكاُ الىكعُت
واإلاػشقُت وايدؽاف وجىمُت مىاهبهم الػهلُت اإلابٌشة بؿُت الىـىُ الى سغاًت اإلاىهىبحن
منهم في اإلاشاخل الخػلُمُت الالخهت ( . )9يما هي مشخلت جشبىٍت هامت  ،جأحي أهمُتها في ولؼ

447

0202

مجلت آداب البصرة /العذد 91

ألاظاط للعلم الخػلُمي  ،قهي راث ـلت بمشخلت الىكىلت اإلابٌشة ألاولى مً غمش الىكل
وأنها الشيحزة ألاظاظُت للجُل الهادم(.)1
ٌؽحر الجذوُ ( )8والخشٍىت ( )7الى وحىد سولت خٌىمُت واخذة في اإلاذًىت جهؼ في حي
ً
ألاهذلغ جأظعذ غام 8118م وبلـ غذد اإلالخدهحن بها ( )827وكال ووكلت للعىت
الذساظُت  8105-8102اما أغماء الهُئت الخػلُمُت قهذ بلـ غذدهم ( )4مػلماث وبهزا
قان وعبت مػلمت  /وكل بلؿذ  71/0وهي بزلَ جكىم اإلاػُاس اإلادلي الزي ولػخه وصاسة
الخخىُي الػشاقي والبالـ  .81/0يما مبحن في الجذوُ ( )0وحػضي هزه الهلت في سٍاك
ألاوكاُ الى الػذًذ مً ألاظباب وفي مهذمتها الهفىس الخاـل في حهاث الخخىُي
التربىٍت بػذم يكاًت قخذ وجىصَؼ هزه اإلاإظعاث في أخُاء اإلاذًىت والظُما الٌبحرة منها ،
ً
قمال غً غذم وؽش الىعي الثهافي بحن العٍان بأهمُت هزه اإلاشخلت ودوسها التربىي الخأهُلي (.)4

الجذوُ ()8
أغذاد سٍاك ألاوكاُ في مذًىت ؼي الػشب للعىت الذساظُت 8105-8102
الحي
ألاهذلغ

غذد

اإلاعاخت
8

الشٍاك

م

0

0090

غذد

غذد

غذد

اإلاػلمحن ألاوكاُ الفكىف
827

4

7

وكل /
ؼػبت
40

خفت
الىكل
الىاخذ
0014

اإلافذس  :اإلاذًشٍت الػامت لتربُت مداقظت البفشة  ،الخخىُي التربىي  ،ؼػبت ؤلاخفاء التربىي ،
بُاهاث ؾحر ميؽىسة .8102 ،

ً
أما الشٍاك الخابػت للهىاع الخاؿ  ،قخىحذ سولت واخذة أًما جهؼ لمً حي
ً
الجاخظ وبلـ غذد اإلالخدهحن بها ( )818وكال ووكلت للعىت الذساظُت  ،8105-8102أما
أغماء الهُئت الخػلُمُت قهذ بلـ ( )1مػلماث مما حػل وعبت مػلمت  /وكل حعاوي

 70/0وهي وعبت جكىم رلَ ئرا جم مهاسهتها باإلاػاًحر اإلادلُت والػاإلاُت (.)2
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الخشٍىت ()7

الخىصَؼ اإلاٍاوي لشٍاك ألاوكاُ واإلاذاسط الابخذائُت في مذًىت ؼي الػشب للػام الذساس ي
8105-8102

ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى بُاهاث الجذوُ ( )8والجذوُ (.)0
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الجذوُ ()0

اإلاػاًحر الخخىُىُت للخذماث الخػلُمُت اإلاػخمذة في الػشام
اإلاشخلت

الكئت

والب /

والب /

والب

اإلاعاخت

الخػلُمُت

الػمشٍت

مػلم

ؼػبت

/مذسظت

اإلاخففت بـ( م)8

9-7

81

01

011

0911-0111

الابخذائُت

00-1

89-02

01-89

011-011

1111-9111

اإلاخىظىت

07-08

81

01

841

0111-2111

الثاهىٍت

04-09

81

01

901-721

09111-01111

سٍاك
ألاوكاُ

اإلافذس  :مً غمل الباخث باالغخماد غلى :
حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة ألاغماس وؤلاظٍان  ،الهُئت الػامت لإلظٍان  ،ؼػبت الذساظاث ،
يشاط مػاًحر ؤلاظٍان الخمشي  ، 8101 ،ؿ.81-05
الجمهىسٍت الػشانُت  ،وصاسة الخخىُي  ،هُئت الخخىُي ؤلانلُمي  ،نعم ؤلاظٍان
واإلاعخىوىاث البؽشٍت  ،أظغ ومػاًحر مباوي الخذماث الػامت  ،بؿذاد  ،0544 ،ؿ.98
أما اإلاػُاس اإلاعاحي قهذ خذد اإلاػُاس بمشوسة أن جٌىن اإلاعاخت اإلاخففت للىكل
ً
الىاخذ اإلالخدو لشٍاك ألاوكاُ ( 09م .)5()8في خحن اغخمذ اإلاػُاس أًما بمشوسة جىقش
معاخت (0911-0111م )8لٍل ( )011-011وكل  ،بمػنى آخش أن اإلاعاخت التي جخفق
لٍل وكل في الشولت جتراوح بحن ( 09-01م /8وكل)  ،خُث بلؿذ اإلاعاخت ؤلاحمالُت لخلَ
الشٍاك (0090م )8ئال أن الىفِب الكػلي للىكل الىاخذ بلؿذ (0014م )8لػام 8102
ً
وهي معاخت نلُلت حذا مهاسهت باإلاػُاس اإلادلي بعبب وحىد سولت واخذة في اإلاذهُت
اوػٌغ رلَ غلى بهُت ألاوكاُ ئر ال ٌعخىُؼ الٌثحر منهم الذخىُ في هزه اإلاشخلت اإلاهمت
في خُاة الىكل وجىمُت مهاساجه ونذساجه وبالخالي لػل نابلُخه غلى الخػلم وغذم
ً
الاظخكادة مً هزه الخذماث الخػلُمُت هظشا لػذم ئلضامُت الخػلُم في هزه اإلاشخلت .
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ً
ًخطح أًما  ،ان خذماث سٍاك ألاوكاُ  ،لم جًٌ باإلاعخىي اإلاىلىب ئر خذدث اإلاػاًحر
الػشانُت ان ًٌىن هىاى سولت واخذة لٍل ( 9111وعمت) مً العٍان  ،ولم حسجل
الذساظت ظىي سولت خٌىمُت واخذة وانػت في حي ألاهذلغ وهي سولت ؼي الػشب .
وغىذ مهاسهت جلَ اإلاػاًحر مؼ مجاُ هكىر جلَ اإلاإظعت هجذ ان خذماث سٍاك
ألاوكاُ ًاهذ مدذودة ومهخفشة غلى اإلاىاوو الهشٍبت مً مىنؼ الشٍاك اإلاٍاوي  ،الظُما
ً
حي ألاهذلغ  ،هظشا لفػىبت جىهل ألاوكاُ إلاعاقاث وىٍلت  ،ختى غلى معخىي اإلاىاوو
التي امخذث اليها سٍاك ألاوكاُ قان ألاظش لم جشظل أوكالها الا مً خالُ سقهت أخذ
أقشادها أو بخىقش ظُاساث ههل خاـت .
ً
وبىاء غلى ما جهذم قان مذًىت ؼي الػشب جدخاج الى أغذاد ئلاقُت مً سٍاك ألاوكاُ
لخدىاظب مؼ أغذاد ألاوكاُ اإلالخدهحن بها في الىنذ الخالش  ،ئر جدخاج اإلاذًىت الى ()00
ً
سٍاك أوكاُ ئلاقُت لٍي جهلل مً المؿي الىانؼ غلى الشولت الخالُت  ،وخفىـا في
ألاخُاء اإلاٌخظت بالعٍان ختى جخكل مً ـػىبت الىهل لبػن ألاظش .
 -2املرحلة االبتدائية :
ٌػذ الخػلُم الابخذائي مً أهم اإلاشاخل الذساظُت التي ًجب ان جدظى باهخمام خاؿ
ورلَ ألنها ناغذة الهشم الخػلُمي وخو مً خهىم ؤلاوعان ألاظاظُت وَؽمل الخػلُم
الابخذائي اإلاذاسط الابخذائُت راث الىظام ( )1-0أي مً الفل ألاوُ الى العادط
الابخذائي ،وهي لألوكاُ الزًً جتراوح أغماسهم ما بحن  1الى  00ظىت( ،)01وهى الهاغذة
اإلاهمت وألاظاظُت التي جشجٌض غليها غملُت بىاء ألاحُاُ مً اإلاشاخل الخػلُمُت ألاخشي قهذ
ً
ً
أولذ الذولت اهخماما متزاًذا لخلَ الهاغذة وولػها لمً الهماًا ألاظاظُت راث
الػالنت في جدهُو أهذاف الخىمُت الؽاملت (.)00
ًبلـ غذد اإلاذاسط الابخذائُت في مذًىت ؼي الػشب ( )82مذسظت للػام الذساس ي -8102
 8105يما مبحن في الجذوُ ( )7والخشٍىت ( ، )7أي بيعبت ( )%1415مً مجمىع
اإلاإظعاث الخػلُمُت مىصغت غلى ( )08بىاًت حػلُمُت لدؽؿل معاختها (14150م ،)8في
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ً
خحن بلـ مجمىع الىلبت اإلاعخمشًٍ بالذساظت في هزه اإلاشخلت ( )00281جلمُزا وجلمُزة ،
منها ( )4مذاسط راث دوام زىائي و( )9مذاسط راث دوام أخادي  ،ونذ بلـ غذد أغماء
ً
الهُئت الخػلُمُت في اإلاذاسط الابخذائُت في اإلاذًىت ( )799مػلما ومػلمت للػام الذساس ي
.8105-8102
مدعاو بل جشيض في
وبهزا هجذ أن جىصَؼ اإلاذاسط الابخذائُت في اإلاذًىت لم ًًٌ غلى هدى
ٍ
بػن أخُائها الهذًمت يما في حي ألاهذلغ ( ،)2گشدالن ( )7في خحن اقخهشث بهُت ألاخُاء (
الػعٌشي  ،الضساغت والذواحً  ،ناوؼ الجِؾ  ،اإلاىظكحن  ،الجىادًً) إلاثل جلَ الخذمت
ألاظاظُت والمشوسٍت  ،وٍشحؼ رلَ ألن بػمها خذًث اليؽأة الظُما حي الجىادًً أما
ناوؼ الجِؾ يىهه أخذ اإلاىانؼ الػعٌشٍت للجِؾ العابو .
وغلى أظاط هىع اإلاذسظت  ،قهذ وحذث ( )09مذاسط بىحن و( )00مذاسط للبىاث  .وبما
أن غذد اإلاذاسط الابخذائُت لػام  8102بلـ ( )82مذسظت  ،لزلَ قان مػذُ غذد الىالب
في اإلاذسظت الىاخذة ( 702جلمُز /مذسظت) وهى أغلى مً اإلاػُاس الزي خذدجه وصاسة
الخخىُي البالـ ( 011جلمُز  /مذسظت)  .وبمػذُ معاحي للمذسظت الىاخذة ًبلـ
ً
(111م )8ومػذُ جالمُز ًبلـ ( 89جلمُز  /مػلم) قمال غً مػُاس( )01جلمُز  /ؼػبت (.)08
الجذوُ ( ) 0وغىذ جىبُو هزا اإلاػُاس غلى مذًىت ؼي الػشب هجذ أن مػذُ معاخت
اإلاذسظت الىاخذة في اإلاذًىت ًبلـ (0090م )8وهي أنل مً اإلاػُاس اإلادلي الزي خذدجه
الىصاسة .
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الجذوُ ()7

غذد اإلاذاسط الابخذائُت ومعاختها وغذد الخالمُز وخفت الخلمُز /م

8

في أخُاء مذًىت ؼي الػشب للعىت الذساظُت 8105-8102
مػذُ
خفت
غذد جلمُز
مػذُ
غذد اإلاعاخت /غذد
اظم
الخلمُز/
ث
8
جلمُز/مذسظت الؽػب /
الخالمُز
م
اإلاذاسط
الحي
8
م
ؼػبت
78
51
910
919
7184 88029
2
 0ألاهذلغ
70
07
010
211
111
7281
8
 8الجاخظ
70
87
722
911
541
7228
8
 0الؿذًش
01
01
081
118
0010
2011
7
 7گشدالن
يىث
05
88
705
711
244
7145
8
9
صغحر
02
87
795
910
504
7291
8
 1الجامػت
01
87
702
915
241
9097
8
 4الخُاهُت
مشيض
00
01
042
711
0009
9812
0
 2الذقاع
اإلاذوي
00
01
899
218
901
7805
8
 5الايىاث
78
07
950
119
950
0519
0
 01الؽهذاء
اإلاجمىع /
0415 011
702
119
00281 14158
82
اإلاػذُ
ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى -:
 -0اإلاذًشٍت الػامت لتربُت مداقظت البفشة  ،الخخىُي التربىي  ،ؼػبت ؤلاخفاء التربىي ،
بُاهاث ؾحر ميؽىسة .8102 ،
 -8بشهامج ( )Arc Map V. 10.2إلظخخشاج معاخت اإلاإظعاث الخػلُمُت .
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مما جىلب رلَ صٍادة صمً الىـىُ الى جلَ اإلاإظعاث بدُث ال ًهل غً (81
ً
دنُهت)( )00مؽُا غلى ألانذام  ،في خحن اغخبرث اإلاػاًحر اإلادلُت الػشانُت صمً الىـىُ
لزلَ الىىع مً اإلاإظعاث الخػلُمُت ما بحن ( 01-9دنُهت) اإلاذة الضمىُت التي ًدخاحها
ً
الخلمُز مً مٍان ئنامخه الى اإلاذسظت مؽُا غلى ألانذام بالذنُهت (.)07
 املرحلة الثانوية :حؽمل هزه اإلاشخلت اإلاذاسط اإلاخىظىت وؤلاغذادًت ونذ بلـ مجمىع الىلبت في اإلاذاسط
ً
الثاهىٍت ( )9000والبا ووالبت للػام الذساس ي ٌ ، 8105-8102ؽحر الجذوُ ( )9أن غذد
اإلاذاسط الثاهىٍت إلاذًىت ؼي الػشب بلؿذ ( )01مذسظت  ،منها ( )00مذسظت مخىظىت
و( )0مذاسط ئغذادًت  ،بىانؼ ( )5مذاسط للبىحن و( )4مذاسط للبىاث  .أما وبُػت الذوام
قهى زىائي ٌؽترى مؼ اإلاذاسط الابخذائُت  ،خشٍىت (. )9
ونذ خذد اإلاػُاس اإلادلي الػشاقي مذسظت زاهىٍت واخذة لٍل (01111وعمت) مً
العٍان( ،)09وغىذ مهاسهت هزا اإلاػُاس مؼ الىانؼ الخالي للمذًىت هجذه ال ًكي باإلاخىلباث
ً
الخالُت  .وقُما ًخػلو بأغماء الهُئت الخذسَعُت قهذ بلـ غذدهم ( )010مذسظا ومذسظت
للػام الذساس ي .8105-8102
وغىذ مهاسهت اإلاعاخت اإلاخففت للىالب الىاخذ في اإلاذاسط الثاهىٍت مؼ اإلاػُاس
اإلاعاحي الزي خذد هزا اإلاػُاس بمشوسة أن جٌىن اإلاعاخت اإلاخففت في اإلاذاسط الثاهىٍت
مابحن(88-81م )8للمذاسط اإلاخىظىت و(89م )8للمذاسط ؤلاغذادًت  ،لهزا هجذ أن مذًىت
ؼي الػشب جبلـ معاخت اإلاذاسط الثاهىٍت قيها (79019م )8مىصغت غلى ( )5بىاًاث
حػلُمُت منها ( )9مذاسط راث دوام زىائي و( )7مذاسط راث دوام أخادي لػام ، 8102
وهي بزلَ جدخاج معاخت ئلاقُت لخلَ اإلاذاسط جهذس بدىالي (012929م )8لخبلـ اإلاػُاس
اإلادلي .
ان مشخلت الخػلُم الثاهىي  ،احعمذ بىىع مً التريحز في اإلاشايض الخمشٍت قهي أنل
ً
ً
اهدؽاسا مً اإلاذاسط الابخذائُت في اإلاذًىت  ،مما اوػٌغ ظلبا غلى الىالب الزًً
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ً
ًهفذونها ،الظُما ألاخُاء العٌىُت البػُذة غً مىاوو ظٌىاهم  ،قمال غً ظٍان
ؤلانلُم  ،الجذوُ ()9
ومً ـىسة الخىصَؼ الخالي للمإظعاث الخػلُمُت  ،الخظذ الذساظت ان اإلاإظعاث
الخػلُم ُت في اإلاذًىت جتريض في ألاخُاء العٌىُت الهذًمت الىانػت نشب مشيض اإلاذًىت  ،الظُما
حي ألاهذلغ وگشدالن والجاخظ  .في خحن جخخلل الفىسة غً رلَ في بهُت ألاخُاء
العٌىُت التي جأحي باإلاشجبت الثاهُت مً خُث غذد العٍان  ،ئر هالخظ غذم الدعاوي في
الخىصَؼ  ،قهذ خظي حي ألاهذلغ باإلاشجبت ألاولى مً خُث أغذاد سٍاك ألاوكاُ وبيعبت
( ، )%011في خحن اقخهشث بهُت ألاخُاء الى مثل جلَ الخذمت ،
أما الخىصَؼ الجؿشافي للمذاسط الابخذائُت والثاهىٍت قهذ جشيض في ألاخُاء العٌىُت
الهذًمت  ،الظُما ألاهذلغ والجاخظ وگشدالن  ،وهزا مما ًإؼش غلى الىهق الخاـل في
أغذاد اإلاإظعاث الخػلُمُت في مىىهت الذساظت  ،ئر سجلذ الذساظت ما مجمىغه ()88
بىاًت حػلُمُت جىصغذ غلى ( )79مذسظت ابخذائُت وزاهىٍت وسولت أوكاُ واخذة  ،وغلُه
ً
ان مىىهت الذساظت حػاوي عجضا مً خُث أغذاد ومعاخاث جلَ اإلاإظعاث الخػلُمُت ،
ً
قمال غً ههق الٍادس الخػلُمي  ،مما ًإدي الى صٍادة المؿي غلى اإلاإظعاث الخالُت ،
وجبحن رلَ مً خالُ الذساظت اإلاُذاهُت  ،ئر أظهشث هخائج الاظخبُان غً دسحت سلا
العٍان غً معخىي الخذماث الخػلُمُت اإلاهذمت لهم  )%8410( ،ؾحر ساض ي )%8015( ،
خذ ما )%7212( ،بذسحت ساض ي ،مً مجمىع ظٍان اإلاذًىت لػام ، 8102
ساض ي الى ٍ
الجذوُ ()1
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الجذوُ ()9
أغذاد اإلاذاسط الثاهىٍت ومعاختها وغذد الىالب

وخفت الكشد  /م 8في مذًىت ؼي الػشب للػام الذساس ي 8105-8102
مػذُ
خفت مػذُ
غذد
غذد اإلاعاخت /غذد
الحي
والب
الكشد /والب/
ث
8
الؽػب
الىالب
م
ط
اإلاذا
العٌني
س
/ؼػبت
م 8مذسظت
ألاهذلغ

7

2759

0158

414

840

87

79

0

 8الجاخظ

8

4850

440

517

024

88

09

0

الؿذًش

0

9050

402

411

402

02

70

7

گشدالن

8

9100

409

411

012

07

98

9

الايىاث

7

1480

501

410

885

88

70

 1اإلاىظكحن

8

1051

400

215

091

02

05

 4الجامػت

0

9021

072

0917

072

5

02

اإلاجمىع /

01

79019

9000

511

021

084

70

اإلاػذُ
اإلافذس  :مً غمل الباخث باالغخماد غلى -:
 -0اإلاذًشٍت الػامت لتربُت مداقظت البفشة ،الخخىُي التربىي ،ؼػبت ؤلاخفاء التربىي،
بُاهاث ؾحر ميؽىسة . 8102 ،
 -8بشهامج ( )ARC Map V.10.2الظخخشاج معاخت اإلاإظعاث الخػلُمُت .
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الخريطت ()5
التوزيع المكاني للمذارس الثانويت في مذينت شط العرب للسنت الذراسيت 0219-0212

المصدر  :اعتماداً على بيانات الجدول (.)5
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ثالجاً -اخلدمات الصحية -:
ً
ابخذاء مً
حػذ الخذماث الصخُت في مهذمت الخذماث الىاحب جدعحن معخىاها
جدعحن الخؿزًت وجهذًم الخذماث الىنائُت والػالحُت مً أحل جدعحن خُاة ألاقشاد
وجهلُل مػذُ الىقُاث( ،)01يما غشقذ هُئت الصخت الػاإلاُت الصخت بأنها العالمت
والٌكاًت البذهُت والػهلُت الٍاملت ولِغ مجشد الخلى مً اإلاشك او العجض(.)04
لزا تهذف هزه الخذمت الى دساظت الخىصَؼ اإلاٍاوي للخذماث الصخُت إلاػشقت مذي
الخجاوغ في جىصَػها بؽٍل ًخالئم مؼ حجم ظٍان اإلاذًىت ويثاقتهم غلى معخىي ألاخُاء
ً
العٌىُت  ،سجلذ معاخت الخذماث الصخُت ( 012هٌخاسا) بيعبت ( )%118لػام 8102
مً مجمل اإلاعاخت الٍلُت الظخػماالث ألاسك  ،يما ًخطح رلَ مً الجذوُ (.)0
حؽمل هزه الخذماث هىغحن ألاولى  :خذماث صخُت جهذم مً الهىاع الػام
ً
(الخٌىمي) وجخمثل بـ( اإلاشيض الفحي للشغاًت الصخُت ألاولُت في ؼي الػشب )  ،قمال غً
(معخىـل لخهذًم الخذماث البُىشٍت)  ،في خحن جخمثل الثاهُت بخذماث الهىاع
الخاؿ التي حؽمل اإلاجمػاث الىبُت وغُاداث ألاوباء والفُذلُاث الخاـت  .ظِخم
دساظت الىانؼ الفحي في مذًىت ؼي الػشب غلى الىدى الخالي -:
أ -املركز الصحي :
جهخفش الخذماث الصخُت في مذًىت ؼي الػشب غلى مشيض ـحي واخذ* ً ،هؼ اإلاشيض
الفحي في حي ألاهذلغ  ،ئر ًهذم اإلاشيض الفحي خذماجه الى حمُؼ ظٍان مشيض نماء ؼي
الػشب  ،ئر ًدخىي اإلاشيض غلى حمُؼ الخذماث التي جهذمها اإلاعدؽكُاث الخٌىمُت ولًٌ
غلى هىام مدذود(**)(.)02
____________
(*) جم حؽُِذه غام 0597م .
(**) ًدخىي اإلاشيض الفحي غلى وخذاث وبُت مثل ـاالث الخىلُذ واليعائُت وبشامج سغاًت
ً
ألام والىكل والخلهُداث الخاـت بها  ،قمال غً أغماُ الشنابت الصخُت للمدالث
الخالػت للشنابت ًاإلادالث الخجاسٍت واإلاإظعاث الخذمُت راث الىابؼ الخجاسي ومؽاسَؼ
ً
اإلااء  ،قمال غً رلَ وحىد قشنت صخُت مخىهلت جشجبي باإلاشيض الفحي جهىم باغىاء جلَ
اللهاخاث المشوسٍت لألوكاُ  ،ويزلَ ًدخىي اإلاشيض غلى وخذة ؤلاغالم وؤلاسؼاد الىبي
التي جهىم بيؽش الىعي الفحي بحن العٍان غىذ خذور مؽاًل صخُت واسئت في اإلاجخمؼ
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ورلَ مً خالُ وؽش اإلالفهاث الذغائُت التي جىضح أمىس العالمت والصخُت والىبُت .
اإلافذس  :مهابلت شخفُت مؼ مذًش اإلاشيض الفحي الىبِب ( غِس ى خعحن مدمىد ) بخاسٍخ
الخمِغ .8105/0/01
ًدخىي اإلاشيض الفحي غلى ـُذلُت  ،مخخبر للخدلُالث اإلاشلُت  ،وخذة ؤلاسواء الكمىي،
وخذة الصخت اإلاذسظُت ،وخذة الخلهُداث لذ ألامشاك اإلاضمىت ٌ ،ػمل في اإلاشيض ()089
ً
مىظكا ،منهم ( )8وبِب اخخفاؿ و( )7وبِب غام و( )9أوباء أظىان ،وـُذلي غذد
( ،)8ومػاون وبِب ( ،)01ومعاغذ مخخبر ( ،)01وممشلحن ( )5ريىس و( )08ئهار
ومالًاث أخشي  ،الجذوُ ( )4والخشٍىت ()1
الجذوُ ()4
أـىاف الػاملحن في الخذماث الصخُت وغذدهم في مذًىت ؼي الػشب غام 8102
ث

الفىل

الػذد

%

0
8
0
7
9
1
4
2

وبِب اخخفاؿ
وبِب غام
مػاون وبِب
معاغذ مخخبر
ـُذلي
ممشلحن
وبِب أظىان
(*)
اإلاالًاث ألاخشي
اإلاجمىع

8
7
01
01
8
80
9
79
089

011
018
8212
2
011
0112
7
01
%011

اإلافذس  :حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة الصخت  ،دائشة صخت البفشة  ،نىاع ؼي الػشب الفحي  ،مشيض
الشغاًت الصخُت ألاولُت في ؼي الػشب  ،وخذة ؤلاخفاء  ،بُاهاث ؾحر ميؽىسة .8102 ،
(*) اإلاالًاث ألاخشي ( اإلاىظكحن ؤلاداسٍحن  ،الكىُحن  ،غماُ الخذماث ).

ان مىىهت الذساظت حػاوي مً ههق في أغذاد اإلاإظعاث الصخُت ،ئر خذدث اإلاػاًحر
أن ًٌىن مشيض ـحي واخذ لٍل ( )01111وعمت وغىذ مهاسهتها مؼ غذد العٍان والبالـ
ً
( )14218وعمت لػام  8102هجذه ال ًخىاقو مؼ اإلاػُاس اإلادلي ،أًما خذدث اإلاػاًحر
اإلادلُت أن ًٌىن لٍل ( 0111وعمت) مً العٍان وبِب واخذ  ،أما مً روي اإلاهً
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الصخُت والىبُت قلٍل ( 911-711وعمت) ،وأن ًٌىن هىاى ـُذلي واخذ لٍل (81111
وعمت) مً العٍان  ،أما وعبت أوباء ألاظىان الى العٍان هى ( 81111وعمت) لٍل ()0
وبِب  ،أما معاخت اإلاشيض الفحي قهذ خذدتها بـ( 9111م )8بدُث جفبذ اإلاعاخت
اإلاخففت للكشد الىاخذ (119م )8وٍجب أن الجضٍذ اإلاعاقت التي ًهىػها الكشد غً
(211م)( .)05الجذوُ ()2
الجذوُ ()2
اإلاػاًحر الخخىُىُت للخذماث الصخُت اإلاػخمذة في الػشام
اإلاػاًحر الخاـت بزوي اإلاهً
الىبُت

غذد العٍان
 /وعمت
وبِب–
ميعب /أظشة

غذد اإلاإظعاث
الصخُت  /وعمت
مشيض ـحي – ظشٍش

اإلاػاًحر
8
اإلاعاخُت م

0111/0

 0مشيض ـحي 01111/
وعمت

-9111
01111

مػذُ غذد أوباء ألاظىان
للعٍان
81111/0
مػذُ الفُادلت للعٍان
مػذُ روي اإلاهً الصخُت 911-711/0
للعٍان
مػذُ روي اإلاهً الصخُت  0/0أظشة
لألظشة

 0ظشٍش  811 /وعمت

اإلاػاًحر الخاـت بزوي اإلاهً
الصخُت
مػذُ غذد ألاوباء للعٍان

81111/0

011م/ 8
ظشٍش/
معدؽكى

ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى -:
 -0حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة ألاغماس وؤلاظٍان  ،الهُئت الػامت لإلظٍان  ،ؼػبت
الذساظاث ،يشاط مػاًحر ؤلاظٍان الخمشي  ، 8101 ،ؿ.81-05
 -8حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة الخخىُي  ،هُئت الخخىُي ؤلانلُمي  ،نعم ؤلاظٍان
واإلاعخىوىاث البؽشٍت  ،أظغ ومػاًحر مباوي الخذماث الػامت  ،بؿذاد  ، 0544 ،ؿ.98
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ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى بُاهاث الجذوُ (.)4
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وغىذ مهاسهت جلَ اإلاػاًحر غلى وانؼ اإلاذًىت الخالي هجذه ال ًكي بمخىلباث اإلاشخلت
الخالُت  ،وبزلَ قان اإلاذًىت بداحت الى ( )18وبِب  ،و( )1مشيض ـحي  ،و( )0ـُذلي ،
( )15قشد مً روي اإلاهً الصخُت .
أما اإلاعخىـل البُىشي في اإلاذًىت  ،قاهه ًهؼ في (ؼاسع  )01الزي هى حضء مً حي
ألاهذلغ وهى ًمم ًادس وبي غذد ( )05مىظل  ،منهم ( )01وبِب بُىشي ( )0مػاون
وبي )0( ،ظىام  )0( ،خشاط  ،و( )8مىظل ئداسي  .أما الخذماث التي ًهذمها هزا
ً
اإلاعخىـل خالُا قهي جخىصع ما بحن اإلاذًىت وئنلُمها قُهىم باإلؼشاف غلى غملُاث
الشنابت والزبذ الىانػت في ئنلُم اإلاذًىت  ،ويزلَ ًهىم بخهذًم الخذماث البُىشٍت الى
ؤلانلُم وٍضداد وؽاه غمل اإلاشيض في قفلي الؽخاء والشبُؼ  ،خُث جخىاحذ ألاؾىام وؤلابل
للشعي في ؤلانلُم قُىظم هزا اإلاعخىـل صٍاساث مىظمت الى مىاوو الشعي لخهذًم
الخذماث البُىشٍت(.)81
ب -العيادات اخلاصة واجملنعات الطبية :
جىدؽش غُاداث ألاوباء الخاـت بمخخلل الاخخفاـاث ًالىب الػام وألاوكاُ
واليعائُت والخىلُذ وألاظىان والجلذًت والباوىُت وألاهل وؤلارن والخىجشة  ،وما ًدبػها
ً
مً مخخبراث للخدالُل اإلاشلُت  ،قمال غً الفُذلُاث أر جتريض هزه اإلاإظعاث الصخُت
في مشيض اإلاذًىت ،الظُما غلى حاهبي الؽاسع الػام في اإلاذًىت لمً اإلاىىهت الخجاسٍت
ً
اإلاشيضٍت  ،قمال غً الؽىاسع الخجاسٍت ألاخشي مثل ؼاسع  ،00ؼاسع  ،01ؼاسع  ،09ؼاسع
 71حاربت اليها الفُذلُاث والخذماث الىبُت ألاخشي بكػل غامل الخجارب الىظُكي
وبىانؼ ( )08غُادة وبِب وبخخففاث مخخلكت و( )9ـُذلُاث  .يزلَ جدخىي مذًىت
ؼي الػشب غلى زالزت مجمػاث وبُت جشيضث حمُػها لمً حي الجاخظ لمً اإلاىىهت
الخجاسٍت اإلاشيضٍت للمذًىت ونذ لمذ هزه اإلاجمػاث ( )00غُادة وبُت بخخففاث
مخخلكت و( )7مممذًً و( )0مخخبراث للخدلُالث اإلاشلُت و( )0غُاداث لألؼػت
والعىهاس  .وجإدي هزه الػُاداث واإلاجمػاث الىبُت وظُكت صخُت مدلُت وئنلُمُت في
الىنذ هكعه  .الظُما للمعخهشاث الشٍكُت الهشٍبت .
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أن وحىد مثل جلَ الخذماث الصخُت الخابػت للهىاع الخاؿ ًذُ غلى غذم يكاءة
الخذماث الصخُت بفىسة ًاقُت ولشوسٍت لعٍان اإلاذًىت  .وفي ظل مػىُاث الذساظت ،
أظهشث الذساظت اإلاُذاهُت نلت أغذاد الػُاداث الخاـت والخذماث الفُذلُت  ،ورلَ ألن
مػظم العٍان ًخجهىن الى مذًىت البفشة للخفىُ غلى الخذماث الىبُت ألنها أغلى
معخىي مما هي غلُه في مذًىت ؼي الػشب  ،ئر ال ًىحذ في اإلاذًىت معدؽكى وهزا
بىبُػت الخاُ ٌػٌغ جىحه ظٍان مىىهت الذساظت الى مذًىت البفشة  ،ئر جمم مخخلل
الاخخفاـاث الىبُت واإلاإظعاث الصخُت وسؾم هزا البذ مً وحىد مإظعاث صخُت
جلبي خاحت اإلاذًىت التي جمم غذد يبحر مً العٍان البالـ غذدهم ( 14218وعمت) لػام
 ، 8102الظُما في ظل وانؼ الخىظؼ الػمشاوي الزي حؽهذه اإلاذًىت غلى ألاساض ي الضساغُت
وجشجبي مػها غذد مً اإلاعخهشاث الشٍكُت جخلهى مػظم خذماتها مً اإلاذًىت ولًٌ لخذوي
معخىي الخذماث الصخُت الخالُت في اإلاذًىت ًمىش ظٍانها وظٍان اإلاىاوو ألاخشي
للزهاب الى مذًىت البفشة لخلهي الػالج  ،مما ًضٍذ مً المؿي غلى اإلاإظعاث الصخُت
في مذًىت البفشة  ،وٍهلل مً أهمُت الىظُكت الصخُت اإلاهذمت لعٍان مذًىت ؼي الػشب
وئنلُمها  ،وهزا ما جبحن مً خالُ مػىُاث الذساظت اإلاُذاهُت  ،ئر أظهشث هخائج الاظخبُان
ان ما وعبخه ( )%7417مً مجمىع ظٍان اإلاذًىت لػام ( ،8102ؾحر سالحن) غً معخىي
الخذماث الصخُت اإلاهذمت لهم  .الجذوُ ()1
رابعاً -اخلدمات الرتفيهية والثقافية -:
جبرص أهمُت الخذماث الترقيهُت في اإلاذن خاـت الٌبحرة منها  ،وبذأث حؽٍل حىاهب أظاظُت
وحىهشٍت في خُاة اإلاذن الخذًثت  ،ألنها جٌىن بمثابت الشئت التي ًدىكغ مً خاللها العٍان(.)80

وبالشؾم مً خفىـُت مذًىت ؼي الػشب لىنىغها غلى مجشي مائي ًخمثل بؽي
الػشب وونىغها في وظي ألاساض ي الضساغُت التي جخخلل بػن أحضاء اإلاذًىت  ،الظُما غىذ
ألاوشاف  ،ئال أن اإلاذًىت جكخهش الى اإلاىاوو الخمشاء اإلاخىىت  ،في خحن أن مثل هزه
الخذماث حػذ لشوسٍت لهزه اإلاذًىت التي جذغى البِئت اإلاٌخىكت لها الى وحىد مخجزهاث

464

0202

مجلت آداب البصرة /العذد 91

وخذائو غامت مخىىت بمىاـكاث خذًثت  ،وهزا حضء مً مخىلباث الىظُكت العُاخُت
ّ
اإلاػىُ غليها لهزه اإلاذًىت  ،وخُث أن ونىع اإلاذًىت وئنلُمها غلى نهش ؼي الػشب ويثرة
ً
الجذاوُ التي جمخذ خاللها وخىلها  ،قمال غً بعاجحن الىخُل الىاظػت  ،حؽٍل مهىماث
ً
ً
ظُاخُت خُىٍت ججػل مً اإلاىىهت واإلاذًىت مشيضا ظُاخُا لِغ للمذًىت قدعب بل
إلاداقظت البفشة  ،قُما لى جم اظدثماس هزه اإلاهىماث الىبُػُت غلى الىحه ألامثل ،
سجلذ معاخت الخذماث الترقيهُت (0110هٌخاسا) بيعبت ( )%012لػام  8102مً مجمل
اإلاعاخت الٍلُت الظخػماالث ألاسك  ،يما ًخطح مً الجذوُ (. )0
وبهزا هجذ أن الخذماث الترقيهُت في مذًىت ؼي الػشب جخخلل في أهمُتها ودوسها
الىظُكي وهي يزلَ غلى هىغحن منها للهىاع الػام وأخشي للهىاع الخاؿ وحؽٍل وعبت
 %012مً اظخػماالث ألاسك الخمشٍت لػام .8102
 -1اخلدمات الرتفيهية والثقافية احلكومية :
جخممً خذماث الدعلُت والترقُه  ،ئر جخمثل بالخذائو واإلاخجزهاث وألاهذًت الشٍالُت .
ئر ؼمل هزا الفىل مً الاظخػماالث ( )9مخجزهاث وانػت في حي ألاهذلغ  ،وخذائو
غامت في حي الضساغت والذواحً غذد ( ،)0وخذًهت واخذة غامت في حي اإلاىظكحن  ،وجبلـ
معاخت هزه الخذائو خىالي (0101111م )8أي ما ٌػادُ (0110هٌخاس)  ،ونذ صسغذ
بأشجاس ألازل وجم قشػ أسلُتها بىىع مً الخؽائؾ الاـىىاغُت وجم ولؼ اإلافاوب
ً
الظتراخت سوادها ولم جلو الاهخمام الٍافي لخىىٍشها يأمايً حعلُت وجشقُه  ،غلما أن بػن
جلَ اإلاخجزهاث والخذائو الػامت مإحشة للهىاع الخاؿ وأن الذخىُ اليها ؾحر مجاوي(،)88
الظُما خذًهت الخُىاهاث الىانػت في حي ألاهذلغ .
أما ألاهذًت الشٍالُت قُهؼ أخذاهما في حي ألاهذلغ وهى ًكخهش الى الٌثحر مً ؤلامٍاهُاث
التي جإهله يىادي سٍاض ي  ،أما آلاخش قُهؼ في حي الايىاث وهى مً الىىع اإلاؿلو الخذًث .
قاإلاذًىت بداحت الى ئغادة الىظش في الػذًذ مً الخذماث الترقيهُت والدعلُت قيها ،
ً
قمثال جىػذم قيها أمايً لدعلُت ولػب ألاوكاُ  ،هاهَُ غً غذم وحىد أمايً لهماء
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ونذ الكشاؽ لذي الٌباس  ،قمً المشوسي ألاخز بىظش الاغخباس غىذ ئغذاد خىي لخىىٍش
اإلاذًىت جىقحر مثل هزه الخذماث بما ًالئم أغذاد العٍان وقئاتهم الػمشٍت والىىغُت .
أما باليعبت للخذماث الثهاقُت قانها جخمثل بىحىد مٌخبت غامت  ،وجهؼ في حي ألاهذلغ ،
الظُما في الؽاسع الخجاسي الشئِغ في اإلاذًىت  ،ئر بلـ غذد الػاملحن في هزه اإلاإظعت ()5
مىظكحن ،ئر جهىم هزه اإلاإظعت الثهاقُت بخهذًم خذماتها للىالب والباخثحن مً ظٍان
اإلاذًىت وؤلانلُم  ،الظُما وان دوام اإلاٌخبت غلى قترجحن الفباخُت واإلاعائُت لخذمت
اإلاعخكُذًً والباخثحن .
 -2اخلدمات الرتفيهية والثقافية اخلاصة :
وجخمثل باإلاىاغم واإلاهاهي وناغاث ألالػاب الالٌتروهُت ومشايض الخذسٍب واللُانت
ً
البذهُت  .قمال غً خذًهت للخُىاهاث وانػت في حي ألاهذلغ  ،يزلَ وحىد مإظعت
زهاقُت للخىمُت والخىىٍش لمً حي الجاخظ ووحىد حمػُت لخػلُم الهشآن الٌشٍم لمً
ؼاسع ( )00الىانؼ في حي ألاهذلغ  ،ونذ بلـ غذدها خىالي ( )002مإظعت ٌػمل قيها
ً
( )049غامال  ،والبػن منها ًهذم خذماجه لعٍان اإلاذًىت وظٍان ؤلانلُم مثل مشيض
ً
الخذسٍب واللُانت البذهُت وألاهذًت الثهاقُت  ،قمال غً دوساث الخهىٍت الذساظُت
للفكىف ؤلاغذادًت  ،وهزا ًظهش الذوس ؤلانلُمي للبػن منها وأهمُتها الانخفادًت
للمذًىت  .الجذوُ ()5
الجذوُ ()5
أـىاف الخذماث الترقيهُت والثهاقُت وغذد الػاملحن قيها في مذًىت ؼي الػشب لػام 8102
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أما جىصَؼ هزه اإلاإظعاث قان ما ٌػادُ ( )%5112منها ًتريض في اإلاىاوو الخجاسٍت في
ً
اإلاذًىت وخفىـا غلى حاهبي الؽاسع الخجاسي الشئِغ في اإلاذًىت  ،معخكُذة مً صبائً
ً
اإلاىىهت الخجاسٍت قيها  ،قمال غً غامل ظهىلت الىـىُ لخَ ألامايً  )%518(،مً
مجمىغها جخىصع في اإلاىاوو ألاخشي وهي جمم مخخلل الخذماث الخجاسٍت التي جهذم
لعٍان اإلاذًىت وئنلُمها غلى خذ ظىاء  ،والٌثحر مً هزه اإلاإظعاث وباألخق التي جتريض
في اإلاىىهت الخجاسٍت اإلاشيضٍت اظخىاع الخىؾل في نلب هزه اإلاىىهت او مىاوو العًٌ قيها
لهابلُخه غلى اإلاىاقعت ًاإلاىاغم واإلاهاهي  ،في خحن اظخؿلذ ناغاث ألالػاب الالٌتروهُت
ومشايض الخذسٍب واللُانت البذهُت الىىابو الػلُا بػذ أن اخخلذ اإلاإظعاث الخجاسٍت
الىىابو ألاسلُت  ،أما البػن آلاخش منها ًالٍاصٍىىهاث وألاهذًت الثهاقُت قهذ اجخزث مً
ً
ً
أوشاف اإلاىىهت الخجاسٍت اإلاشيضٍت مٍاها مىاظبا لها .
ًخطح مً الػشك العابو لىانؼ الخذماث الترقيهُت في مذًىت ؼي الػشب أهه لم ًًٌ
ً
مخىاقها مؼ اإلاػاًحر اإلادلُت ّ
اإلاػذة مً هُئت الخخىُي في الػشام والبالـ (119م /8شخق)
هجذ أن خفت الكشد في اإلاذًىت بلؿذ (817م /8شخق)  .اإلالخو ( . )8وهي وعبت مخذهُت
ً
ً
حذا باإلاهاسهت مؼ هزا اإلاػُاس  ،لزلَ هجذ أن هىاى عجضا في أغذاد جلَ اإلاإظعاث  ،مما
دغذ الخاحت لعٍان اإلاذًىت بالخىحه الى مذن أخشي نشٍبت والظُما مذًىت البفشة يىنها
جدظى بيعبت حُذة باإلاهاسهت مؼ مىىهت الذساظت الظُما في ألاغُاد واإلاىاظباث  ،ونذ جبحن
رلَ مً خالُ مػىُاث الاظخبُان ان وعبت ( )%1418ؾحر سالحن غً الخذماث الترقيهُت
اإلاهذمت لعٍان اإلاذًىت لػام  . 8102الجذوُ ()1
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ً
اإلافذس  :اغخمادا غلى بُاهاث الجذوُ (. )5
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الهتائج -:
 .0أجطح مً خالُ البدث أن الخذماث اإلاجخمػُت ( الخػلُمُت – الصخُت – الترقيهُت )
ً
نذ سجلذ معاخت (8514هٌخاسا) بيعبت ( )%010مً اإلاعاخت ؤلاحمالُت للمذًىت ،
وبمعاخت ( )%9911مً مجمل الخذماث اإلاجخمػُت .

ً
 .8أؼاس البدث الى ان الخذماث الخػلُمُت اخخلذ معاخت (0011هٌخاسا)  ،خُث أهه
بلؿذ غذد الشٍاك ( ، )0الابخذائُت ( ، )82الثاهىٍت (. )01
 .0جىـل البدث الى أن الخذماث الخػلُمُت في اإلاذًىت لم جًٌ جىاقو اإلاػاًحر اإلادلُت  ،ئر
جدخاج اإلاذًىت ( )00سولت لألوكاُ  )9( ،مذاسط ابخذائُت  )7( ،مذاسط زاهىٍت .
 .7أؼاس البدث الى وحىد خذماث جشقُه مثل ( مخجزهاث وهىادي سٍالُت ) ويزلَ
للهىاع الخاؿ ( اإلاهاهي وناغاث ألالػاب الالٌتروهُت ،وًاصٍىىهاث وأهذًت زهاقُت ،
ومشيض جذسٍب ولُانت بذهُت ) ،
ً
قمال غً ان هزه الخذائو مإحشة للهىاع الخاؿ  ،الظُما خذًهت الخُىاهاث الىانػت
في حي ألاهذلغ  ،وان جىصَػها اإلاٍاوي ال ًدىاظب مؼ اإلاػاًحر الخخىُىُت التي ولػتها جلَ
ً
ً
الجهاث الشظمُت  ،وغمىما حػاوي اإلاذًىت مً ههق خاد بالخذماث الترقيهُت  ،قمال غً
الخذماث الثهاقُت .

ً
 -9أؼاس البدث الى وحىد غذدا مً اإلاإظعاث الصخُت  ،مثل مشيض ؼي الػشب للشغاًت
الصخُت ألاولُت  ،اإلاعخىـل البُىشي في ؼي الػشب  ،ويزلَ وحىد الػُاداث
الخاسحُت والفُذلُاث ومخخبراث الخدالُل  ،وغىذ اظخهشاء العٍان قهذ سجلذ وعبت
 %7417ؾحر سالحن غً معخىي الخذماث الصخُت .
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املقرتحات -:
 .0صٍادة أغذاد اإلاإظعاث الخػلُمُت  ،بما ًدىاظب والخاحت الكػلُت لٍل حي ظٌني ،
الظُما سٍاك ألاوكاُ واإلاذاسط الثاهىٍت  .وٍمًٌ جدهُو رلَ مً خالُ البىاء الػمىدي
للمذاسط واظخهالُ ألامثل .
 .8لشوسة صٍا دة أغذاد اإلاإظعاث الصخُت  ،الظُما وان اإلاذًىت جكخهش الى وحىد
معدؽكى للخهلُل مً المؿي الخاـل غلى اإلاشيض الفحي الخالي وبما ًممً للكشد
الخفىُ غلى الهذس اإلاىاظب مً الخذماث الصخُت في اإلاذًىت وخعب اإلاػاًحر اإلاػخمذة .
 .0جىقحر اإلاىاوو الخمشاء ( الخذائو الػامت ) غلى معخىي اإلاىاوو العٌىُت والػمل غلى
قخدها باإلاجان للعٍان مؼ ولؼ لىابي للذخىُ وقشك ؾشاماث غلى اإلاخالل .
 . 7جىىٍش وجدعحن مىظىمت الخذماث اإلاجخمػُت مً خالُ جخفُق محزاهُت خاـت لمً
مؽاسَؼ ئغادة ئغماس الػشام وجىمُت ألانالُم  ،غً وشٍو الذوائش الخذمُت اإلاخخفت
واإلاجالغ البلذًت اإلادلُت لشقؼ يكاءة غملها وجأدًت وظائكها بالؽٍل اإلاىاظب .
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هوامش البحح -:

ً .0ىوغ هىذي غلُىي الذلُمي  ،الخؿحر العٍاوي وأزشه في الخىظؼ الػمشاوي إلاذًىت الشمادي ،
سظالت ماحعخحر ً ،لُت التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد  ، 8118 ،ؿ. 51
 .8قإاد بُىمي مخىلي  ،التربُت واإلاؽٍلت العٍاهُت  ،داس اإلاػشقت الجامػُت  ،الاظٌىذسٍت  ،مفش
 ،0551 ،ؿ.08
 .0أمحن غلي مدمذ خعً  ،جىىس الخذماث الخػلُمُت في مذًىت غذن  ،سظالت ماحعخحر ً ،لُت
التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد  ،بؿذاد  ، 0559 ،ؿ.41
 .7اإلاذًشٍت الػامت لتربُت مداقظت البفشة  ،الخخىُي التربىي  ،ؼػبت ؤلاخفاء التربىي ،
بُاهاث ؾحر ميؽىسة .8102 ،
 .9بؽحر ئبشاهُم الىُل وآخشون  ،خذماث اإلاذن دساظت في الجؿشاقُت الخىمىٍت  ،اإلاإظعت
الخذًثت للٌخاب  ،الىبػت ألاولى  ،وشابلغ  ،لبىان  8115 ،ؿ.008
 .1بؽحر ئبشاهُم الىُل  ،اإلافذس هكعه  ،ؿ.007
 .4قىصٍت غىدة ًىظل الٌبِس ي  ،همارج جىصَؼ سٍاك ألاوكاُ في مذًىت بؿذاد مً الىاخُت
الانخفادًت والاحخماغُت  ،سظالت ماحعخحر  ،مشيض الخخىُي الخمشي والانلُمي  ،حامػت
بؿذاد  ، 0521 ،ؿ.8
 .2حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة الاغماس وؤلاظٍان  ،ئغذاد وجىكُز الخفامُم ألاظاظُت للمذن ،
اإلاػاًحر الخخىُىُت لألبيُت الخػلُمُت  ،مػاًحر يشاط ؤلاظٍان الخمشي  ، 8101 ،ؿ.09
 .5الجمهىسٍت الػشانُت  ،وصاسة الخخىُي  ،هُئت الخخىُي ؤلانلُمي  ،نعم ؤلاظٍان
واإلاعخىوىاث البؽشٍت  ،أظغ ومػاًحر مباوي الخذماث الػامت  ،بؿذاد  ،0544 ،ؿ.98
 .01بؽحر ئبشاهُم الىُل وآخشون  ،مفذس ظابو  ،ؿ.001
 .00وه مصخب خعحن الخضسجي  ،الخباًً اإلاٍاوي للخذماث الخػلُمُت في مداقظت ـالح الذًً
 ،أوشوخت ديخىساه ً ،لُت التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد  ، 8115 ،ؿ.002
 .08الجمهىسٍت الػشانُت  ،وصاسة الخخىُي  ،مفذس ظابو  ،ؿ. 71
 .00اظخماسة الاظخبُان .
 .07حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة ألاغماس وؤلاظٍان  ،مفذس ظابو  ،ؿ.09
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 .09حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة ألاغماس وؤلاظٍان  ،مفذس ظابو  ،ؿ.04

 .01ظىظً ـبُذ خمذان  ،جهُُم وانؼ الخذماث الاحخماغُت في الىوً الػشبي (الصخت
والخػلُم) ،مجلت الػشب واإلاعخهبل  ،الػذد ( ، 8117 ، )2ؿ. 97
 .04غبذاإلاجُذ الؽاغش وآخشون  ،الصخت والعالمت الػامت ،داس الُاصوسي لليؽش والخىصَؼ،
غمان  ،ألاسدن  ، 8119 ،ؿ.00
 .02مهابلت شخفُت مؼ مذًش اإلاشيض الفحي الىبِب (غِس ى خعحن مدمىد) بخأسٍخ الخمِغ
8105/0/01
 .05حمهىسٍت الػشام  ،وصاسة ألاغماس وؤلاظٍان  ،مفذس ظابو  ،ؿ.09
 .81مهابلت شخفُت مؼ مذًش اإلاعخىـل البُىشي الىبِب (ظلمان حمػت غبذهللا) بخأسٍخ
الخمِغ . 8105/0/01
 .80ـبري قاسط الهُتي  ،حؿشاقُت اإلاذن  ،ه ،0داس ـكاء لليؽش والخىصَؼ  ،غمان  ،ألاسدن ،
 ، 8101ؿ.075
 .88اإلاسح اإلاُذاوي للمذة . 8105/7/0-8105/8/0

مصادر البحح
 -0حمهىسٍت الػشام  ،ئغذاد وجىكُز الخفامُم ألاظاظُت للمذن  ،اإلاػاًحر الخخىُىُت
لألبيُت الخػلُمُت  ،مػاًحر يشاط ؤلاظٍان الخمشي .8101 ،
 -8الجمهىسٍت الػشانُت  ،وصاسة الخخىُي  ،هُئت الخخىُي ؤلانلُمي  ،نعم ؤلاظٍان
واإلاعخىوىاث البؽشٍت  ،أظغ ومػاًحر مباوي الخذماث الػامت  ،بؿذاد .0544 ،
 -0خعً  ،أمحن غلي مدمذ  ،جىىس الخذماث الخػلُمُت في مذًىت غذن  ،سظالت ماحعخحر
ً ،لُت التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد  ،بؿذاد .0559 ،
 -7خمذان  ،ظىظً ـبُذ  ،جهُُم وانؼ الخذماث الاحخماغُت في الىوً الػشبي ( الصخت
والخػلُم )  ،مجلت الػشب واإلاعخهبل  ،الػذد ( . 8117 ، )2
 -9الخضسجي  ،وه مصخب خعحن  ،الخباًً اإلاٍاوي للخذماث الخػلُمُت في مداقظت ـالح
الذًً  ،أوشوخت ديخىساه ً ،لُت التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد .8115 ،
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 -1الذلُمي ً ،ىوغ هىذي غلُىي  ،الخؿحر العٍاوي وأزشه في الخىظؼ الػمشاوي إلاذًىت
الشمادي  ،سظالت ماحعخحر ً ،لُت التربُت – ابً سؼذ  ،حامػت بؿذاد .8118 ،
 -4الؽاغش ،غبذ اإلاجُذ وآخشون  ،الصخت والعالمت الػامت  ،داس الُاصوسي لليؽش
والخىصَؼ  ،غمان  ،ألاسدن . 8119 ،
 -2الىُل ،بؽحر ئبشاهُم وآخشون  ،خذماث اإلاذن دساظت في الجؿشاقُت الخىمىٍت ،
اإلاإظعت الخذًثت للٌخاب  ،الىبػت ألاولى  ،وشابلغ  ،لبىان .8115 ،
 -5نىاع ؼي الػشب الفحي  ،مشيض الشغاًت الصخُت ألاولُت في ؼي الػشب  ،وخذة
ؤلاخفاء  ،بُاهاث ؾحر ميؽىسة .8102 ،
 -01الٌبِس ي ،قىصٍت غىدة ًىظل  ،همارج جىصَؼ سٍاك ألاوكاُ في مذًىت بؿذاد مً
الىاخُت الانخفادًت والاحخماغُت  ،سظالت ماحعخحر  ،مشيض الخخىُي الخمشي وؤلانلُمي
 ،حامػت بؿذاد . 0521 ،
 -00مذًشٍت جشبُت مداقظت البفشة ،الخخىُي التربىي ،ؼػبت ؤلاخفاء التربىي  ،بُاهاث
ؾحر ميؽىسة .8102 ،
 -08اإلاشئُت الكمائُت للهمش الفىاعي  Quick Bird2بذنت مٍاهُت  91ظم لػام .8102
 -00مهابلت شخفُت مؼ مذًش اإلاشيض الفحي الىبِب (غِس ى خعحن مدمىد) بخأسٍخ
الخمِغ.8105/0/01
 -07مهابلت شخفُت مؼ مذًش اإلاعخىـل البُىشي الىبِب (ظلمان حمػت غبذهللا)
بخأسٍخ الخمِغ. 8105 /0/01
 -09الهُتي ،ـبري قاسط ،حؿشاقُت اإلاذن ،الىبػت ألاولى ،داس ـكاء لليؽش والخىصَؼ ،
غمان  ،ألاسدن.8101،
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اإلالخو ()0
اظخماسة الاظخبُان

أخي اإلاىاوً الٌشٍم ......
أسحى جكملٌم بمعاغذجىا غلى مأل هزه الاظخماسة خىُ البدث اإلاىظىم ( جهُُم
ً
الٌكاءة الىظُكُت للخذماث اإلاجخمػُت في مذًىت ؼي الػشب) ،غلما ان هزه الاظخماسة
مخففت لألؾشاك الػلمُت التي ًهىم بها الباخثان مً أحل جىىس وجهذم الخذماث
اإلاهذمت لٌم .
ً
ؼايشًٍ حػاوهٌم مػىا خذمت إلاذًىت ؼي الػشب واإلاعحرة الػلمُت
الباخثان
 -0ماهى معخىي سلاى غً الخذماث اإلاىحىدة في ّ
خَُ العٌني ؟
مالخظت  /لؼ غالمت ( )غً معخىي سلاى غً الخذماث .
خذ ما
ساض ي
هىع الخذمت
ث
ساض ي الى ٍ
 0اإلاذاسط
8

اإلاشيض الفحي

0

خذماث الترقُه

ؾحر ساض ي

 -0هل بػذ معاقت الخذماث الخالُت مىاظب غً وخذجَ العٌىُت ؟
ً
مالخظت  /لؼ غالمت ( )أمام ما جشاه مىاظبا لَ مً خُث اإلاعاقت .
 -0اإلاذاسط  .وػم ( ) يال ( )
 -8اإلاشيض الفحي .

وػم ( ) يال ( )

 -0الخذماث الترقيهُت ( خذًهت غامت  ،مخجزه غام  ،يىسهِؾ  ،ملػب او هادي سٍاض ي )
وػم ( ) يال ( )
ً
 -7ما هى مػذُ معاقت الخذماث أغاله غً وخذجَ العٌىُت  .مؽُا غلى ألانذام ؟
أ -مً  01-9دنُهت  .ب -مً  09-01دنُهت  .ج -مً  81-09دنُهت  .د -مً  01-81دنُهت .
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اإلالخو ()8
اإلاػاًحر الخخىُىُت اإلادلُت والػاإلاُت اإلاػخمذة في جهذًش خفت الكشد مً الخذماث اإلاجخمػُت في الػشام
اإلاػُاس اإلادلي اإلاػخمذ
الخذمت

أهىاغها
سٍاك
الاوكاُ
اإلاذاسط
الابخذائُت
اإلاذاسط
اإلاخىظىت

الخػلُمُت

الصخُت

الترقيهُت

اإلاذاسط
الثاهىٍت
والاغذادًت
معدؽكى
غام
مشايض
صخُت
الخذائو
واإلاخجزهاث
مشايض
الؽباب
اإلاالغب
الشٍالُت

اإلاػُاس الػذدي

اإلاػُاس اإلاعاحي م

8

8

اإلاػُاس الػاإلاي
09م 8لٍل
وكل

()0911-0111م
 01-89وكل  /ؼػبت
 011-011وكل  /سولت لٍل ( )081-011وكال
8
()1111-9111م
 01جلمُزا للؽػبت
 84جلمُز لٍل
معاخت ًل مذسظت
الىاخذة
ؼػبت
راث  08ـكا
 011-011والبا  /مذسظت
8
()01111-2111م
 01والبا للؽػبت الىاخذة
معاخت ًل مذسظت
 841والب  /مذسظت
راث  1ـكىف
8
()09111-01111م
 01والبا للؽػبت الىاخذة
معاخت اإلاذسظت
 901-721والب  /مذسظت
الىاخذة
ظشٍش لٍل  811شخق معاخت العشٍش الىاخذ  1-9ظشٍش لٍل
8
وبِب
()011-49م
وبِب لٍل  0111شخق
8
()9111م معاخت ًل
مشيض لٍل  01111وعمت
مشيض ـحي أولي
01م 8لٍل
مخجزه لٍل 01111-2111
()119م / 8لٍل شخق
شخق
وعمت
( )019هٌخاس معاخت
مشيض لٍل  81111وعمت
اإلاشيض الىاخذ
ملػب لٍل  89111وعمت

( )9-7هٌخاس للملػب

-

اإلافذس  :الباخث اغخمادا غلى -:
 -0الجمهىسٍت الػشانُت  ،وصاسة الخخىُي  ،هُئت الخخىُي ؤلانلُمي  ،نعم ؤلاظٍان واإلاعخىوىاث البؽشٍت ،
أظغ ومػاًحر مباوي الخذماث الػامت  ،بؿذاد 0544. ،
-8وصاسة الخخىُي  ،ئغذاد وجىكُز الخفامُم ألاظاظُت للمذن  ،بؿذاد  ، 0520 ،ؿ.70
-0وصاسة الاغماس وؤلاظٍان  ،الهُئت الػامت لإلظٍان  ،ؼػبت الذساظاث  ،مػاًحر يشاط ؤلاظٍان الخمشي 8101 ،
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