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تقويم كفاءة الخدمات التعليمية والصحـية
في مدينة عين التمر في محافظة كربالء المقدسة
م.د .محـمد جواد عباس شـبع
رئيس قسم التخطيط اإلقليمي
جامعة الكوفة  -كلية التخطيط العمراني

(الملخص)
تضمن البحث دراسة واقع حال الخدمات التعليمية والصحية في مدينة عين التمر في محافظة
ّ
كربالء المقدسة ،وعملية تقويم كفاءة هذه الخدمات بحسب المعايير التخطيطية المعتمدة عالمياً ،مشكلة

البحث :تتلخص مشكلة البحث بالسؤال اآلتي ( :ما هو واقع حال الخدمات التعليمية والصحية في مدينة
عين التمر وما مدى كفاءتهما من الناحية الوظيفية؟) .فرضية البحث :جاءت فرضية البحث بالشكل

اآلتي :تتوفر الخدمات التعليمية والصحية في مدينة عين التمر ،وتتباين كفاءتهما عند مقارنتها بالمعايير
التخطيطية الخاصة بكل منهما.

()Abstract
Evaluate the efficiency of education and health services
In the city of Ain al-Tamur of Karbala
The research includes the study of the reality of the education and health
services in the city of Ain al-Tamur, and the process of evaluating the
efficiency of these services, according to planning standards universally
adopted, the research problem: The problem for the search the following
question: (What is the reality of the education and health services in the eye of
(
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the dates the city and how their efficiency from the functional point of view?).
Research Hypothesis: Research Hypothesis came following form: educational
and health services available in the city of Ain al-Tamur, and vary their
.efficiency when compared to planning their respective standards

( المقدمة )
التطور
إن الحاجة إلى التعلـّم ضرورة من ضرورات البقاء والنماء لإلنسان في المجتمع ،ومع
ّ
يتزود من العلم والمعرفة ،وهذا ما أكدت عليه المواثيق
الحضاري الحاصل أصبح حق اإلنسان في إن ّ
الدولية والدساتير الوضعية فضالً عن مبادئ الديانات السماوية السيما ديننا اإلسالمي العظيم .إذ إن

الوضعية وواجب على الفرد والمجتمع التعلّم من
السماوية و
التعلـّم حق من حقوق اإلنسان وفقاً للمفاهيم
ّ
ّ
الناحية اإلنمائية ،فإن قيمة التعليم تستمد من إنها غاية معرفية في ذاتها تسهم في تنمية المجتمع
واكتشاف طاقات الطلبة الفكرية والذهنية وتطويرها إلى جانب كونها وسيلة أساسية لتحقيق أهداف تنموية

أخرى في المدينة .وفي هذا المجال تطرق البحث الى واقع حال الخدمات التعليمية في مدينة عين التمر
أوال ،وتقويم كفاءة هذه الخدمات بالمقارنة مع المعايير التخطيطية المعدة لذلك ثانيا ،ومن ثم اعطاء صورة
عن حاجة هذه المدينة من الخدمات التعليمية في المستقبل بناءاً على الزيادة السكانية التي سوف

تشهدها.

ــــ مشـــكلة البحـــث :تتض ــمن مش ــكلة إن تحدي ــد مش ــكلة البح ــث م ــن العناص ــر الهام ــة ف ــي خطـ ـوات البح ــث
الجغ ارفــي ،ومشــكلة البحــث تتعلــق بطبيعتــه ،حيــث يتضــمن مشــكلة معينــة يهــدف إلــى حلهــا( .)1وتــتلخص
مشكلة البحث باألسئلة اآلتية:

 -1ما هو واقع حال الخدمات التعليمية والصحية في مدينة عين التمر؟

 -2ما مدى كفاءة الخدمات التعليمية والصحية من الناحية الوظيفية في مدينة عين التمر؟
ـ فرضية البحـث :يعـد الفـر

العلمـي بهنـه مقتـرد مبـدئي أو أولـي لمشـكلة البحـث يصـوغه الباحـث لمعرفـة

الصالة بين األشياء والمسببات ،أو هو تفسير مؤقت للظواهر ،وان صح تفسير الفرضـية تصـبح قانونـا أو
نظرية أما إذا كان عكس ذلك فتترك الفرضية ويبحث الباحث عن فرضيات أخرى( .)2وبناءاً على مـا تقـدم

فقد جاءت فرضية البحث بالشكل اآلتي:

(
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 -1تتوفّر الخدمات التعليمية والصحية في مدينة عين التمر والمتمثلـة بالمـدارس بمختلـف أنواعهـا (ريـا
األطف ــال ،االبتدائي ــة ،المتوس ــطة ،اإلعدادي ــة ،الثانوي ــة ،اعدادي ــة ،مهني ــة) ،فضـ ـالً ع ــن وج ــود مدين ــة طبي ــة
ومستشـفى وم اركــز صــحية ذات صــفة حكوميــة ،فضـالً عــن مستشــفيان أهليــان وتنتشــر هــذه المؤسســات فــي

مناطق المدينة المختلفة.

 -2تتباين كفاءة الخدمات التعليمية والصحية عند مقارنتها بالمعايير التخطيطية الخاصة بكل منهما.
ـ منهجية الدراسة:

اقتضــت الد ارســة االعتمــاد علــى األســاليب العلميــة البحثيــة منهــا المنــاه الخاصــة بجغرافيــة المــدن
كـالمنه الــوظيفي ،فضـال عــن منـاه الجغرافيــة كـالمنه الوصــفي التحليلـي  ،كمــا اسـتخدم الباحــث بعـ
المعايير التخطيطية الخاصة بتقويم اسـتعماالت األر

التعليميـة والصـحية داخـل المدينـة .كـذلك اعتمـدت

الدراسة علـى المصـادر المكتبيـة كالكتـب والمطبوعـات والبحـوث العلميـة والرسـائل واألطروحـات التـي تغنـي

البحث.

ـ حدود منطقة الدراسة:
تتحدد منطقة الدراسة بمدينة عين التمر مركز قضاء يحمل االسم ذاته والذي يعد جزءاً من محافظـة

كـربالء المقدســة .وتمثــل مدينــة عــين التمــر الواقعــة ضــمن حــدودها البلديــة .أمــا الحــدود الزمنيــة للد ارســة فقــد
تمثلــت بــالتعرف علــى واقــع حــال المدينــة فــي عــام 2011م ،وتقــويم كفــاءة الخــدمات التعليميــة والصــحية

للمدينة بحسب المعايير التخطيطية المتعلقة بها.

ـ موقع ومساحة منطقة الدراسة:

تشـغل منطقــة الد ارسـة الجــزء الغربــي مـن محافظــة كـربالء المقدسـة .و تقــع فلكيـاً بـين دائرتــي عــر

( َ9و  )ْ23و (  َ09و  )ْ23شماالً وخطـي طـول (  109و  )ْْ3و(  ْ69و  )ْْ3شـرقاً .أمـا موقعهـا جغرافيـاً
فيحــدها مــن الشــرق مركــز قضــاء ك ـربالء ،وتحــدها مــن بــاقي الجهــات محافظــة االنبــار .و يشــغل االج ـزاء
الشــمالية مــن منطقــة الد ارســة جــزء كبيــر مــن بحيـرة الــر اززة ،ينظــر الخريطــة ( .)1وقــد كانــت منطقــة الد ارســة

عبــارة عــن ناحيــة تابعــة الــى قضــاء ك ـربالء كمــا أســلفنا ســابقاً ومنــذ تعــداد عــام  1َ11أصــبحت(قضــاء)

قضاء ال تتبعه أي ناحية .وتبلغ مساحة القضاء (َ )1َ6كم.)ْ(2
ومازالت حتى اآلن
ً
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خريطة ()1
موقع عين التمر من محافظة كربالء المقدسة

المصـ ــدر :محافظـ ــة ك ـ ـربالء ،مديريـ ــة التخطـ ــيط العم ارنـ ــي ،الخريطـ ــة اإلداريـ ــة لمحافظـ ــة ك ـ ـربالء مقيـ ــاس
.َ00000:1

أولا :واقع حال الخدمات التعليمية والصحية في مدينة عين التمر:
 .1الخدمات التعليمية في مدينة عين التمر:
تمثل الخدمات التعليمية ركناً أساسياً من أركان الحياة الجديدة ودعامة قوية من دعائم الحضارة

ومقياساً من مقاييس الرقي والتقدم ،فعن طريقه يسعى اإلنسان للبحث عن المجهول واكتشافه وتسخير
نتائجه لخدمة البشرية(ْ) .كما انه يساهم في تحقيق التنمية بمعناها الواسع والتي تشمل كل جوانب الحياة
في إطار المجتمع الذي يعيش فيه اإلنسان ،وبذلك يمكن القول أن التعليم هو جوهر التنمية(َ) ،وتحتل

الخدمات التعليمية حي اًز كبي اًر من مساحة المدينة إذ تشغل مساحة قدرها ( )20،2هكتار أي ما يعادل
(
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األطفال والمدارس االبتدائية

والمتوسطة والثانوية واإلعدادية والمهنية ومعاهد المعلمين .ويوضح الجدول ( )1والخريطة ( )2واقع حال

المؤسسات التعليمية في المدينة لعام .2011

جدول ()1
المؤسسات التعليمية في مدينة عين التمر لسنة 1111

عدد

عدد

ت

نوع المؤسسة التعليمية

عدد المؤسسات

عدد المعلمين

الطالب

الشعب
ْ10

1

المدارس االبتدائية

َ

1َ6

ْْْ6

2

المدارس الثانوية

2

00

َ1َ1

ْْ

ْ

المجموع

11

2ْ6

َ200

1ْ1

المصدر :و ازرة التربية ،مديرية تربية كربالء ،قسم التخطيط التربوي ،بيانات غير منشورة لعام .2011
 .2الخدمات الصحية في مدينة عين التمر:
تعد الوظيفة الصحية من الوظائف األساسية التي يحتاجها سكان المدينة ،واإلقليم المجاور بشكل دائم

ومستمر بسبب ما يترتب عليها من آثار اجتماعية وصحية في حياة سكان المدينة ،فان توفير هذه الخدمة

بالشكل المناسب يعكس المستوى الصحي لسكان المدينة .وهي تشمل على مركزين صحيين يقعان في

مدخل المدينة ووسطها وهما مركز مكافحة التدرن ومركز للرعاية الصحية األولية ينظر الخريطة (.)2
نجد أن عدد األطباء العاملين في المراكز الصحية يبلغ ( )ْ1طبيباً ،في حين بلغ عدد الممرضين (،)َ1

أما بقية العاملين فيبلغ عددهم (َ )16ينظر الجدول(.)2

(
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جدول ()1
توزيع المؤسسات الصحية العاملة في مدينة عين التمر لعام 1111

عدد

اسم المؤسسة الصحية

الموقع

عدد

األطباء

الممرضين

مستشفى عين التمر العام

مركز

20

ْ0

عدد

العاملين
اآلخرين
1ْ0

المدينة
مركز الرعاية الصحية األولية
النموذجية

حي القدس

المجموع

ْ1

11

َْ

ْ1

َ1

َ16

المصدر  :و ازرة الصحة ،دائرة صحة محافظة كربالء  ،بيانات غير منشورة لعام .2011

خريطة ( )1التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية في مدينة عين التمر

(
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المصــدر :و ازرة البلــديات واألشــغال العامــة ،المديريــة العامــة للتخطــيط العم ارنــي ،اســتراتيجية تطــوير
مــدينتي الحســينية وع ــين التمــر وتحــديث التص ــميم االساســي له ــا ،تقريــر المرحلــة االول ــى – عــين التم ــر،

المسوحات الميدانية .2011 ،

ثاني ا :تقويم كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة عين التمر:

يعد مفهوم الكفاءة من أقدم المفاهيم المستخدمة في تقويم أداء الكائن االجتماعي ،وقد شاع بشكل

كبير في المجاالت االقتصادية من خالل تقدير اإلهدار في الطاقة المستخدمة( ،)6فضالً عن استخدامه

من قبل العديد من الباحثين كل حسب اختصاصه .والبد لنا في هذا المجال من استخدامه في مجال

الدراسات الحضرية لتقويم أداء الوظائف الحضرية التي تقدمها المدينة لساكنيها .ونظ اًر لسعة مفهوم
الكفاءة ولكونه غير محدد ،لذا فان دراسته سوف تتم وفق معايير معينة عمرانية واجتماعية فضالً عن
المعايير المتعلقة بخدمات البنى االرتكازية في المدينة .وسنتناول تحليل كفاءة األداء لكل وظيفة من
وظائف المدينة موضوع البحث لتباين المعايير الخاصة لكل وظيفة تبعاً لخصائصها.

تتباين المؤشرات الخاصة بقياس الكفاءة الوظيفية للخدمات التعليمية من مرحلة تعليمية ألخرى ،كما

تتباين في المرحلة التعليمية الواحدة من بلد آلخر .وسيتم عر

اآلتية:

أ -المعيار المساحي:
 -1التعليم االبتدائي:
(
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لقد حدد المعيار المحلي مدرسة ابتدائية واحدة لكل  2َ00نسمة ،تبلغ مساحتها ( 6000-َ000
م )2وبتطبيق هذا المعيار على المدينة نجد أن المدينة تكتفي بـ(ْمدرسة ابتدائية) ،وبوجود (َ) مدرسة

فان هناك فائضاً في عدد هذا النوع المدارس بواقع (َ) مدرسة ،ينظر جدول (ْ).

 -2التعليم الثانوي:

باالعتماد على المعيار المحلي الذي حدد حاجة الحي السكني الذي يتكون من ( 10000نسمة) وجد

إن المدينة تكتفي بـ(1مدرسة متوسطة) أي أن هناك فائضاً قدره(1مدرسة) ،أما عن حاجة المدينة

للمدارس الثانوية فوجد عند تطبيق المعيار أعاله أن المدينة تكتفي بالمدارس الموجودة فيها.

جدول ()3
تقويم مستوى الخدمات التعليمية في مدينة عين التمر بحسب المعايير التخطيطية

المرحلة التعليمية

اسم المعيار

التعليم االبتدائي

تلميذ /معلم

2َ-10

تلميذ  /شعبة

َْ6-2

َْ

تلميذ  /مدرسة

ْ60-ْ00

ْْ0

ْْ+

التعليم الثانوي

طالب /مدرس

2َ-10

20

َ-

(المتوسط

طالب  /شعبة

َْ0-2

ْ0

10+

طالب  /مدرسة

َ10-ْ00

101

2ْ1+

واالعدادي)

المعايير

واقع

الفرق بين الواقع

التخطيطية

الحال

والمعيار

ْ2

21-

المصدر :إعداد الباحث باالعتماد على محافظة النجف االشرف ،هيئة األعمار ،دراسة تحديث التصميم

األساس لمدينة المناذرة ،تقرير المرحلة الثانية ،دراسة السياق اإلقليمي وتحليل البيانات وابراز قضايا

التطوير الرئيسة ،200َ ،ص.220
ب -المعايير التخطيطية (طالب /معلم ،طالب/صف ،طالب/مدرسة):
(
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 -1التعليم البتدائي:

أ -معيار (تلميذ/معلم) :يشير إلى عدد التالميذ لكل معلم في المدرسة ،وكلما زاد عدد التالميذ لكل معلم
المقدمة لهم .وقد ُح ّدد ( )2َ-10طفل لكل معلم .وعند تطبيق المعيار
بالتهكيد كفاءة الخدمة
تنخف
ّ
مما يعني بإن نسبة عدد تالميذها
على واقع المدينة اشير إلى عدم وجود عجز في عدد المعلمين فيهاّ ،

إلى عدد المعلمين كبيرة.

يوضح النسبة بين عدد التالميذ إلى عدد
ب -معيار (تلميذ/شعبة) :يشير إلى عدد التالميذ لكل شعبة ،إذ ّ
المخصص الذي يضم التالميذ في المدرسة لتلقي العلم والمعرفة ضمن مرحلة من مراحل
ال ُشعب (المكان
ّ
المقدمة من المعلمين
المكملة للخدمة
الهامة
التعليم االبتدائي) ،لذا يمثل توفير ال ُشعب من الخدمات
ّ
ّ
ّ
حدد المعيار
وانشاء المدارس ،ما يتطلب توفير العدد المناسب منها في المدارس وبحسب عدد التالميذّ .
ما بين (َ )ْ6-2تلميذ/شعبة .يكون هذا المعيار كفوء اذ ال يالحظ وجود اكتظاظ التالميذ في الشعب.

يوضح النسبة بين عدد
ج -معيار (تلميذ/مدرسة) :يشير إلى عدد التالميذ لكل مدرسة ابتدائية واحدة ،إذ ّ
التالميذ إلى عدد المدارس االبتدائية التي تضم (ْْ) شعبة وتجمع التالميذ والكادر التعليمي من المعلمين
والمعلمات فضالً عن اإلدارة وساحة اللعب والحدائق والمرافق الملحقة األخرى .بوصفها المكان

المخصص لتعليم التالميذ القراءة والكتابة وتنمية قدرتهم اللغوية والمعرفية ،لذا تعد المدرسة أحد الخدمات
ّ
المكملة لخدمة الكادر التعليمي ،ما يستلزم توفير العدد الكافي منها في المناطق
التعليمية المادية الرئيسة
ّ

حدد المؤ ّشر ما بين (ْ00ـ )ْ60تلميذ
المختلفة من اإلقليم بحسب العدد المتوقـّع تسجيله من التالميذّ .
المحدد وعليه فان المدينة تعاني
أما هذا المعيار فيعد غير كفوء ألنه فوق المعيار
ّ
لكل مدرسة ابتدائيةّ .
من نقص في عدد المدارس.
 -1التعليم الثانوي:

أ-معيار (طالب/مدرس) :يشير إلى عدد الطلبة لكل مدرس ،وقد تراود مؤشره النموذجي مابين ()2َ-10
طفل لكل معلم .يالحظ بهن المعيار المحلي في المدينة أقل من المعيار التخطيطي ،ما يشير إلى عدم
وجود عجز في عدد المدرسين بل هناك حالة من المثالية لحصة المدرس من عدد الطلبة ما ينعكس

إيجاباً على كفاء الخدمة وتحقـّق نتائ جيدة لطلبة المرحلة الثانوية في المدينة.
يوضح النسبة بين عدد الطلبة إلى عدد
ب -معيار (طالب/شعبة) :يشير إلى عدد الطلبة لكل شعبة ،إذ ّ

المكملة لكفاءة الخدمة
ال ُشعب التي يعد توفيرها بعدد مناسب بحسب عدد الطلبة من الخدمات
الهامة و ّ
ّ
حدد المعيار ما بين (َ )ْ0-2طالب/شعبة .يعد هذا المعيار غير كفوء بسبب
لمقدمة من المدرسيينّ .
ا ّ
النقص
كونه اعلى من المعيار التخطيطي مما يعني اكتظاظ الشعب بالطلبة وبالتالي يجب تعوي
الحاصل بالشعب.

(

) 535

مجلة البحوث الجرافية
التعليمية والصحية

العدد ()02

ـــــــ

ـــــــ

تقويم كفاءة الخـدمات

يوضح النسبة بين عدد
ج -معيار (طالب/مدرسة) :يشير إلى عدد الطلبة لكل مدرسة ثانوية واحدة ،إذ
ّ
الطلبة إلى عدد المدارس الثانوية التي تضم الطلبة والكادر التدريسي فضالً عن ال ُشعب يتراود عددها
(ْْ) ُشعبة ،وعند المقارنة بالمعيار التخطيطي ظهر وجود نقص في عدد المدارس الثانوية في المدينة
وهذا يدل على عدم كفاءتها.

ثالث ا :تقويم كفاءة الخدمات الصحية في مدينة عين التمر:

يعد موضوع الكفاءة من المواضيع المهمة بالنسبة للخدمات الصحية ،إذ أن االهتمام بالجانب

الصحي له أهمية لكونه موجه لخدمة السكان الذين يمثلون العنصر األساس للتنمية ويمكن قياس كفاءة

الخدمات الصحية في مدينة عين التمر باالعتماد على المعايير اآلتية:

 -1المعيار المساحي:

حددت حاجة الحي السكني الذي يبلغ عدد سكانه (10000نسمة) من الخدمات الصحية بمركز
صحي واحد ال تقل مساحته عن (َ000م)2

()1

وعلى هذا األساس فان مدينة عين التمر بحاجة إلى

مركز صحي واحد وبالتالي فهي تكتفي بما لديها من مراكز صحية والبالغ عددها ( )1مركز صحي.
 -1المعايير الخاصة بذوي المهن الصحية:
أ -معدل عدد األطباء للسكان:

بلغ معدل عدد األطباء للسكان (1طبيب 6ْ0 /نسمة) وهو معدل جيد بالمقارنة مع المعيار

التخطيطي البالغ (1طبيب 1000 /نسمة)(  .)0وعلى هذا األساس فان المدينة ليست بحاجة إلى اطباء
إضافيين لتسد احتياجات سكانها وسكان الريف المجاور لها من الخدمات الصحية.

ب -معدل ذوي المهن الصحية:

يشير هذا المعدل إلى مدى توفر الكادر الصحي الوسطي لخدمة السكان وتقديم الرعاية الصحية

لهم(َ) .وقد بلغ هذا المعدل في المدينة (ََْ نسمة) وهو مؤشر جيد بالمقارنة مع المعيار التخطيطي

البالغ ( َ00-ْ00نسمة) وبالتالي فان المدينة ليست بحاجة إلى عدد إضافي من المنتسبين من ذوي
المهن الصحية لسد حاجة المدينة والريف المجاور لها من هذا النوع من الخدمات الصحية.
الستنتاجات:

 -1تحتوي مدينة عين التمر ذات الطابع الصحراوي على معظم المراحل الدراسية ابتدأ من التعليم
االبتدائي ،والتعليم الثانوي ،إال إنها تختلف من حيث العدد فيهتي التعليم االبتدائي بالمرحلة األولى تهتي

بعدها التعليم الثانوي الذي يحتل المرتبة األخيرة.
(
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 -2تتفاوت الخدمات التعليمية في المدينة من حيث الكفاءة فهي تعتبر كفوءة من حيث المعايير اآلتية
(المعيار المساحي ،معيار (تلميذ/معلم) ،معيار (تلميذ/شعبة) بالنسبة للتعليم االبتدائي ،ومعيار
(طالب/مدرس) ،بالنسبة للتعليم الثانوي) .وتعتبر غير كفوءة في معايير (معيار (تلميذ/مدرسة) ،معيار
(طالب  /شعبة) ،بالنسبة للتعليم االبتدائي ،معيار (طالب/شعبة) و( طالب  /مدرسة) بالنسبة للتعليم
الثانوي).

ْ -ال تحتاج المدينة الى مراكز صحية اضافية وهو مؤشر جيد يدل على كفاءة الخدمات الصحية في
المدينة.

ْ -تعد معايير (عدد األطباء/السكان) و (ذوي المهن الصحية  /السكان) ايجابية بالمقارنة مع المعايير
التخطيطية وهو مؤشر ايجابي ايضاً.

الهوامش:
( )1د .خلف حسين علي الدليمي ،االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي  ،ط ،1دار صفاء
للنشر والتوزيع  ،عمان  ،2001 ،صَ.1

( )2د .محسن عبد الصاحب المظفر ،تقنيات البحث المكاني ،عر

الطرائق -إعداد األطروحة

الجغرافية ومراحل انجازها ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان  ،2001 ،ص.ْ6

(ْ) و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية لسنة .2012

(ْ) د .سعدون شالل ظاهر ،سحر عبد الهادي حسين ،واقع التركيب التعليمي في محافظة بابل وآفاقه
المستقبلية ،مجلة البحوث الجغرافية ،كلية التربية للبنات ـ جامعة الكوفة ،العدد( ْ ،2011 ، )1صَ.1

(َ) د .عبد الزهرة علي الجنابي ود .حسين جعاز ناصر وفؤاد عبد اهلل محمد ،تقويم التباين الزماني

والمكاني للتحصيل العلمي في العراق للمدة ( ،)1ََ1-1َ11مجلة البحوث الجغرافية ،جامعة الكوفة،

العدد(  ،2001 ،)0صْ.10

( )6قاسم مهاوي خالوي الزهيري ،الكفاءة الوظيفية لمدينة العمارة ،أطروحة دكتوراه( ،غير منشورة) ،كلية
اآلداب -جامعة البصرة ،1ََ1 ،ص.111
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( )1و ازرة التخطيط ،هيئة تخطيط التشييد واإلسكان والخدمات ،واقع الخدمات الصحية وآفاق تطورها،
ْ ،1َ0ص.20

( )0و ازرة التخطيط ،هيئة تخطيط التشييد واإلسكان والخدمات ،واقع الخدمات الصحية وآفاق تطورها،
مصدر سابق ،ص.20

المصادر:
 .1الجنابي ،عبد الزهرة علي وحسين جعاز ناصر وفؤاد عبد اهلل محمد ،تقويم التباين ألزماني والمكاني للتحصيل
العلمي في العراق للمدة ( ،)1ََ1-1َ11مجلة البحوث الجغرافية ،كلية التربية للبنات ،جامعة الكوفة،
العدد(.2001 ،)0
 .2الدليمي ،خلف حسين علي ،االتجاهات الحديثة في البحث العلمي الجغرافي ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع،
عمان.2001 ،

ْ .الزهيري ،قاسم مهاوي خالوي ،الكفاءة الوظيفية لمدينة العمارة ،أطروحة دكتوراه (غير منشورة) ،كلية اآلداب-
جامعة البصرة.1ََ1 ،
ْ .ظاهر ،سعدون شالل ،سحر عبد الهادي حسين ،واقع التركيب التعليمي في محافظة بابل وآفاقه المستقبلية ،مجلة
البحوث الجغرافية ،جامعة الكوفة ،العدد( ْ.2011 ،)1

َ .محافظة النجف األشـرف ،هيئـة األعمـار ،د ارسـة تحـديث التصـميم األسـاس لمدينـة المنـاذرة ،تقريـر المرحلـة الثانيـة،
دراسة السياق اإلقليمي وتحليل البيانات وابراز قضايا التطوير الرئيسة.200َ ،
 .6محافظة كربالء ،مديرية التخطيط العمراني ،الخريطة اإلدارية لمحافظة كربالء مقياس .َ00000:1
 .1المظفر ،محسن عبد الصاحب ،تقنيات البحث المكاني ،عر
انجازها ،ط ،1دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان.2001 ،

الطرائق -إعداد األطروحة الجغرافية ومراحل

 .0و ازرة البلــديات واألشــغال العامــة ،المديريــة العامــة للتخطــيط العم ارنــي ،إســتراتيجية تطــوير مــدينتي الحســينية وعــين
التمر وتحديث التصميم األساسي لها ،تقرير المرحلة األولى – عين التمر ،المسوحات الميدانية.2011 ،
َ .و ازرة التخطيط ،الجهاز المركزي لإلحصاء ،المجموعة اإلحصائية لسنة .2012

 .10و ازرة التخطيط ،هيئة تخطيط التشييد واإلسكان والخدمات ،واقع الخدمات الصحية وآفاق تطورها.1َ0ْ ،
 .11و ازرة التربية ،مديرية تربية كربالء ،قسم التخطيط التربوي ،بيانات غير منشورة لعام .2011
 .12و ازرة الصحة ،دائرة صحة محافظة كربالء ،بيانات غير منشورة لعام .2011
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