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 إقرار المشرف

اإلقميم الوظيفي لجامعة الكوفة  اشيد أف إعداد ىذه الرسالة المكسكمة  )          
( التي تقدـ بيا  الطالب محمد جابر مرزكؽ ، قد جرت دراسة في جغرافية الخدمات 

بات نيؿ درجة الماجستير بإشرافي في جامعة الككفة / كمية اآلداب، كىي جزء مف متطم
  . في الجغرافية

 

 

 

 :  التكقيع               

 د. عمي لفتة سعيد االسدم  االسـ: أ.                                           

  ـ0201/  التاريخ:      /                                                             

 

 العممي كتقرير الخبير العممي ، ارشح ىذه الرسالة لممناقشة بناءن عمى ترشيح المشرؼ 

 

 االمضاء                                        

 االسـ: محمد جكاد عباس شبع                                       

 الدرجة العممية: أستاذ دكتكر                                      

 العنكاف: رئيس قسـ الجغرافية كمية اآلداب جامعة الككفة                                          

  0201التاريخ:      /       /                                                    
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 شهادة الخبير اللغوي 

االقميم الوظيفي لجامعة الكوفة المكسكمة )  اشيد بأني قكمتي رسالة الماجستير     
( ، التي تقدـ بيا الطالب محمد جابر مرزكؽ ، تقكيمان دراسة في جغرافية الخدمات 

 لغكيان كارشحيا لممناقشة . 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التكقيع :                                                               

 االسـ :                                                                 

 الدرجة :                                                               

 مكاف العمؿ :                                                          

 : التاريخ                                                              
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  شيادة الخبير العممي

االقميم الوظيفي لجامعة الكوفة دراسة في عمى رسالة الماجستير المكسكمة ) اطمعتي 
( ، التي تقدـ بيا الطالب محمد جابر مرزكؽ ، كقكمتيا عمميان ككجدتيا  جغرافية الخدمات

 صالحة لممناقشة .  
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 مكاف العمؿ :                                                         
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 االهداء
 
 
 

 اىل انري زبانً صغرياً واندي .............................اسكنه اهلل فسٍح جنانه

 

 اىل انيت غمستين حبناهنا امً ...................................اطال اهلل بعمسها

 

 يف احلٍاة اخىتً ................................. حفظهم اهلل يل ذخساًاىل سندي 

 

 اىل من صربث معً شوجيت انعصٌصة ...................................حفظها اهلل 

 

     .............. حفظهماىل فهراث كبدي اوالدي )سجاد ، مٍثم ، نىز انصهساء(...........
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  شكر وتقدير

ثنائي خالصان هلل عز كجؿ الذم كفقني في انجاز ىذه الرسالة  كمف دكافع االحساس       
،  (عمي لفتة سعيد االسدي)بالجميؿ ال يسعني اال اف اتقدـ بجزيؿ الشكر الى االستاذ الدكتكر 

السديدة كاشاراتو العممية  الذم تفضؿ مشككران باألشراؼ عمى ىذه الرسالة ، اذ كانت مالحظاتو
 القيمة كالمتابعة المستمرة ، خير عكف لي في اكماؿ مفردات ىذه الرسالة جزاه اهلل خير الجزاء . 

كما اتقدـ بالشكر كاالمتناف الى رئيس قسـ الجغرافية االستاذ الدكتكر محمد جكاد شبع كالى      
ايدييـ في مرحمتي البكالكريكس جميع اساتذتي في القسـ الجغرافية الذيف تتممذت عمى 

 كالماجستير مع تقديرم كاحترامي ليـ  . 
كما اشكر المكظفيف في مديرية احصاء النجؼ ، كاقدـ شكرم ايضان الى جميع المكظفيف      

قسـ الجغرافية ،  –في المكتبة المركزية لجامعة الككفة ، كالمكظفيف في مكتبة كمية اآلداب 
دـ بالشكر الى المكظفيف في قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط في جامعة الككفة ، كما اتق

 معي في مؿء استمارة االستبياف رئاسة جامعة الككفة ، كاشكر جميع طمبة الكميات الذيف تعاكنكا 
كاتقدـ بالشكر الى جميع المكظفيف في االقساـ المعنية بالدراسة في كميات الجامعة لما      

ي سبيؿ اكماؿ الرسالة ، راجيان لمجميع دكاـ التقدـ كالنجاح كيجعؿ عمميـ قدمكه لي مف مساعدة ف
 ىذا في صحيفة اعماليـ اف شاء اهلل . 

 
 وهللا وني انتىفيك 
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 المستخمص
المرحمة التعميمية التي تعقب الثانكية مستيدفة اعداد الطمبة عمميان  عدالتعميـ الجامعي يي اف      

كتربكيان كتزكيدىـ بالميارات العممية كالذىنية ، كبيذا يحتؿ التعميـ الجامعي مكقعان فريدان في نظاـ 
اعداد الكفاءات التعميـ ، كال تقؼ رسالة التعميـ الجامعي الى اثراء المعرفة كتنميتيا ك 

بالتربية الخمقية كالركحية ايضان تيتـ  بؿالمتخصصة كتنمية المجتمع اقتصاديان كاجتماعيان 
 كاالجتماعية كالسمككية لبناء االنساف بناءن متكامالن . 

ككذلؾ الككفة لجامعة الى التعرؼ عمى االقميـ الكظيفي كمف ىذا المنطمؽ ىدفت الدراسة      
المجاكر  االقميـقميـ الكثيؼ ك الاىي  اقاليـ ةالى ثالث وـ الكظيفي كتقسيمترسيـ حدكد االقمي

      عة الكاسع ، كما ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العكامؿ التي ساعدت عمى نشكء الجامكاالقميـ 
 0217لمعاـ الدراسي  الككفة جامعة مى الدكاـ الصباحي لطمبة كمياتكاقتصرت الدراسة ع      

، كعدد كطالبة  ان طالب( 6112االكلية ) عدد الطمبة المقبكليف في الدراسات اذ بمغ،  0202 –
 (01الككفة ) كطالبة ، كبمغ عدد الكميات في جامعة ان ( طالب1267طمبة الدراسات العميا بمغ )

، اليندسة، ىي كمية ) الفقو، الطب، اآلداب، العمكـلجامعية كمية في المدينة ا (11) كمية منيا
( 12ك )، التربية الرياضية ( طب االسناف، المغات، الرياضيات كالحاسكب، التمريض ،ةالصيدل

كىي كمية ) التربية لمبنات ، االدارة كاالقتصاد ، التربية مدينة النجؼ  منيا في كميات متكزعةن 
تراث تكجد كمية ) القانكف، الة مدينة الككففي ك ( االساسية ، التربية المختمطة ، العمكـ السياسية 

 البيطرم ( تكجد كمية )الزراعة،الطب كالريؼ المجاكر لمدينة الككفة ( كاآلثار، التخطيط العمراني
المنيج التاريخي في استعراض التطكرات التي شيدتيا كاعتمدت الدراسة في منيجيا عمى      

ي في االسمكب الكصفي التحميم، كايضان اعتمدت عمى المؤسسات التعميمية في جامعة الككفة 
في  GISكتـ االستعانة ببرنامج  اطار تحميؿ البيانات التي تـ جمعيا مف الجيات المعنية ، 

المتضمنة في الجامعية  اتما تـ قياس مستكل الرضا عف الخدماعداد الخرائط الالزمة ، ك
، مساحة القاعة الدراسيةة كتشمؿ )الدراسة ىي المكقع بالنسبة لطرؽ النقؿ كالقاعات الدراسي

كالمكتبات ( كالمختبرات عدد المقاعد في القاعة الدراسية ،تكييؼ في القاعة، نكع لكحة الكتابةال
، دكرات المياهافؽ العامة كتشمؿ )، المصادر المتكافر في المكتبة( كالمر مساحة المكتبةكتشمؿ )

 ستبانة عمى طمبة الكميات . المف خالؿ تكزيع استمارة ا( برادات المياه
مف خالؿ زيادة عدد طمبتيا في  كتطكرىا تنامي الجامعة منيالدراسة باستنتاجات كانتيت ا     

عمى دراسة ال لمكظفيف منذ تأسيسيا ، كما اكدتالدراسة االكلية كالدراسات العميا كالتدريسييف كا
اذ لـ ، مف خالؿ تطبيؽ المعايير االستيعابية كالمساحية الكفاءة الكظيفية لممؤسسات الجامعية 

( طالبان لكؿ استاذ ، في 11ستاذ في كمية التمريض حيث كصؿ )ألطالب / االمعيار  يتحقؽ
( طالب لكؿ استاذ في كميات المجمكعة الطبية ، 12حيف تحقؽ في كمية الصيدلة اذ كصؿ )



  ر
 

( طالبان ، اما كمية 14اما المجمكعة العممية فقد تحقؽ المعيار في كمية الطب البيطرم بفارؽ )
حصة الطالب مف معيار كذلؾ ظير اف  طالبيف ،  صاد فكانت الزيادة عف المعياراالدارة كاالقت

المدينة الجامعية التي تقع خارج المدينة الجامعية كالكميات كميات في  يتحقؽلـ المكقع الجامعي 
في كمية العمـك السياسية ، في حيف بمغت حصة الطالب  0( ـ06اعمى حصة لمطالب ) اذ بمغت

 بالنسبة لمكميات االخرل ،ية التربية االساسية كالمختمطة كالتي تمثؿ اقؿ حصة في كم 0( ـ0,2)
طمبة كميات الجامعة غير راضيف عف الخدمات المتكفرة كاىميا  اكثركتبيف مف الدراسة اف 

%( في حيف ظيرت اقؿ  54)التخطيط العمراني ىي اذ بمغت اعمى نسبة في كمية دكرات المياه 
فكانت نسبة رضاىـ بالنسبة لمخدمات االخرل  اما%( ،  4,3كالتي بمغت )نسبة في كمية الفقو 

عمى كتبيف مف خالؿ الدراسة اف االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات االكلية شمؿ ، عنيا متباينة 
( اقضية كناحية كاحدة في محافظة النجؼ ، اما االقميـ الكظيفي لطمبة 1( محافظة ك)12)

( 1( اقضية ك)2( محافظة مف ضمنيا محافظة دىكؾ ك)12)عمى الدراسات العميا فقد شمؿ 
بينما االقميـ الكظيفي لمييأة التدريسية في محافظة النجؼ شمؿ ناحية في محافظة النجؼ ، 

( محافظات ، ككذلؾ االقميـ الكظيفي لممكظفيف فقد شمؿ عمى 7( اقضية كناحيتيف ك)2عمى )
كتكصمت الدراسة الى في محافظة النجؼ ،  ( اقضية كناحية كاحدة2( محافظات كعمى )4)

 بعض المقترحات . 
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 فيرست المحتويات
 الصفحة عنكاف المكضكع

 أ اآلية القرآنية 
 ث -ب   االقرارات

 ج االىداء
 ح الشكر كالتقدير

 د –خ  المستخمص
 س –ذ  فيرست المحتكيات 

 ض –ش  فيرست الجداكؿ 
 ط ئطفيرست الخرا

 ظ فيرست االشكاؿ
 ع فيرست الصكر

 11 -1      المقدمة 
 1-0 مقدمة

 2 اكالن : مشكمة الدراسة 
 2 ثانياي : فرضية الدراسة 

 3 ثالثان : ىدؼ الدراسة 
 3 رابعان : اىمية الدراسة 

 3 الدراسة  خامسان : منيج
 4 سادسان : ىيكمية الدراسة 

 5-4  سابعان : حدكد منطقة الدراسة
 6 ثامنان : اساليب الدراسة 

 10-7                                                                 تاسعان : الدراسة المماثمة                                                                                                    
 11-10 عاشران : مفاىيـ كمصطمحات 

جامعة الككفة كالتطكر  العكامؿ التي ساعدت عمى نشكء : الفصؿ االكؿ
 التاريخي ليا 

12 – 37 

 13                                                                                     لبشرية اكالن : العكامؿ ا
 13 السكاف  – 1
 15-13 النمك العاـ لمسكاف –أ 



  س
 

 01-16 تكزيع السكاف  –ب 
 01-00 التركيب العمرم  –ت 

 05-01 سعة المساحة  – 0
 10-05 عامؿ النقؿ  – 1
 11 عكامؿ تاريخية  – 2

 22-12 ثانيان : مكقع جامعة الككفة 
 20-22 ثالثان : الييكؿ التنظيمي كاالدارم لجامعة الككفة 

 22-20 رابعان : التطكر التاريخي لجامعة الككفة 
 25-22 تاريخ تأسيس كميات جامعة الككفة  – 1
لممدة  التطكر الكمي لطمبة الدراسات االكلية في جامعة الككفة – 0

0223- 0202   
25-32 

 -0222لممدة التطكر الكمي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الككفة  - 1
0202 

31-32 

 -0226لممدة   التدريسية في جامعة الككفة التطكر الكمي لمييأة – 2
0202  

32-35 

 37-35  0202 -0226 التطكر الكمي لمجياز االدارم في جامعة الككفة  – 3
الفصؿ الثاني : الكفاءة الكظيفية لخدمات التعميـ الجامعي في جامعة 

  0202 -0217لسنة  الككفة
42 – 127 

 اكالن : تحميؿ الكفاءة الكظيفية لخدمات المؤسسات التعميمية في جامعة
 الككفة 

41-40 

 40 المعايير االستيعابية ) الكمية (   – 1
 44-41 األستاذ/  الطالباكالن : معيار 

 47-45 قاعة الثانيان : معيار الطالب / 
 52-52 في المرحمة الدراسية  القاعاتثالثان : معيار عدد 

 54-53 رابعان : معيار عدد االقساـ في الكمية الكاحدة  
 55 المساحية  المعايير – 0

 57-55 اكالن : معيار مساحة القاعة / الطالب 
 61-57 ثانيان : معيار مساحة المختبر / الطالب 

 61-60 ثالثان : معيار حصة الطالب مف المكقع الجامعي 



  ش
 

 62 الككفةالخدمات التعميمية في جامعة  كميات مفالثانيان : درجات رضا طمبة 
 64-62 ؽ النقؿ اكالن : المكقع بالنسبة لطر 

 65 الدراسية  القاعاتثانيان : 
 66-65 الدراسية  القاعات مساحة – 1
 72-67 الدراسية  القاعاتؼ في يالتكي – 0
 70-71 لكحة الكتابة  – 1
 72-71 الدراسية  القاعاتالمقاعد المتكفرة في  – 2

 74-73 ثالثان : المختبرات 
 75 رابعان : المكتبة 

 77-75 لمكتبة مساحة ا – 1
 121-77 المصادر المتكفرة في المكتبات  – 0

 121 خامسان : المرافؽ العامة 
 121-121 دكرات المياه  – 1
 127-121 برادات المياه  – 0

 121 – 112 الفصؿ الثالث : االقميـ الكظيفي لممؤسسات التعميمية في جامعة الككفة 
 110-111 االقميـ اكالن : 

 110 قميـ المدينة اثانيان : 
 111-110 االقميـ الكظيفي ثالثان : 

 111 رابعان : المعايير المستخدمة في تحديد االقميـ الكظيفي 
 111 المعايير االقتصادية  – 1
 112-111 المعايير االجتماعية  – 0

 112 خامسان : طرؽ تحديد االقميـ الكظيفي 
 112 الطرؽ كاالساليب االستقرائية 

 114-112 تحميؿ التدفؽ طرؽ 
 117-114 اكالن : االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات االكلية في جامعة الككفة 

 101-117 االقميـ الكثيؼ  – 1
 102 االقميـ المجاكر  – 0
 103-102 االقميـ الكاسع  – 1

 105-103 ثانيان : االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الككفة 



  ص
 

 106 االقميـ الكثيؼ  – 1
 106 االقميـ المجاكر  – 0
 111-106 االقميـ الكاسع – 1

 111-110 التدريسية في جامعة الككفة  ثالثان : االقميـ الكظيفي لمييأة
 112-111 االقميـ الكثيؼ  – 1
 112 االقميـ المجاكر  – 0
 115-112 االقميـ الكاسع  – 1

 117-116 كظفيف في جامعة الككفة رابعان : االقميـ الكظيفي لمم
 122-117 االقميـ الكثيؼ – 1
 121-122 الكاسعاالقميـ  – 0

 125-122  مقترحاتاالستنتاجات كال
 132 – 126 المصادر
 152 - 133 المالحؽ 

 A - B المستخمص بالمغة االنكميزية 
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 الجداولفيرست 
 الصفحة عنكاف الجدكؿ ت
 15 0217 – 1765لنمك لمسكاف في محافظة النجؼ لممدة معدؿ ا 1
 -1775-1765)عمى اقضية محافظة النجؼ لألعكاـالتكزيع العددم لمسكاف  0

0225 -0217) 
17 

( كنسبة نمكىـ الى عدد السكاف الكمي في 02 – 02حجـ الفئة العمرية ) 1
 (0217 – 0225 – 1775 – 1765محافظة النجؼ لممدة )

01 

 - 0217لعاـ جامعة الككفة ل المدينة الجامعيةالكميات المشيدة في  مساحة 2
0202 

03 

 - 0217مساحة بناية رئاسة جامعة الككفة كاالبنية الخدمية التابعة ليا لعاـ  3
0202 

04 

 24 تاريخ تأسيس كميات جامعة الككفة 4
لممدة  طمبة الدراسات االكلية المقبكليف في جامعة الككفةلالكمي  التطكر 5

0223- 0202  
32 
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1 

 المقدمة  
بػػػػػػػػػػػػػػػالكاقع االقتصػػػػػػػػػػػػػػػادم كاالجتمػػػػػػػػػػػػػػػاعي كميػػػػػػػػػػػػػػػـ  عػػػػػػػػػػػػػػػاؿفأثػػػػػػػػػػػػػػػر لمتعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػػػػامعي        

كعمػػػػػػػػػػى عاتقػػػػػػػػػػو تقػػػػػػػػػػع مسػػػػػػػػػػؤكلية اعػػػػػػػػػػداد القػػػػػػػػػػكل العاممػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تنفػػػػػػػػػػذ المشػػػػػػػػػػاريع  لممجتمػػػػػػػػػػع
 فضػػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػػفصػػػػػػػػػػيانتيا ، ك تشػػػػػػػػػػغيميا بكالخدميػػػػػػػػػػة كالصػػػػػػػػػػحية كتقػػػػػػػػػػـك الصػػػػػػػػػػناعية كالزراعيػػػػػػػػػػة 

الالزمػػػػػػػػػػػػػػػة لمطالػػػػػػػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػاؿ كافػػػػػػػػػػػػػػػة اف التعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػػػػامعي يمػػػػػػػػػػػػػػػنح المعمكمػػػػػػػػػػػػػػػات 
اختصاصػػػػػػػػػػػػو كىػػػػػػػػػػػػذا مػػػػػػػػػػػػا يجعمػػػػػػػػػػػػو مػػػػػػػػػػػػؤىالن لسػػػػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػػػػؿ كشػػػػػػػػػػػػغؿ المناصػػػػػػػػػػػػب كالميػػػػػػػػػػػػف 

   بمختمؼ المستكيات . 
آخػػػػػػػػػػػػر مرحمػػػػػػػػػػػػة  عػػػػػػػػػػػػديي بشػػػػػػػػػػػػقية ) الدراسػػػػػػػػػػػػة االكليػػػػػػػػػػػػة كالعميػػػػػػػػػػػػا ( اف التعمػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػامعي       

يمػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػكؽ العمػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػراس المػػػػػػػػػاؿ البشػػػػػػػػػرم المكػػػػػػػػػكف تككينػػػػػػػػػػان ك فػػػػػػػػػي المنظكمػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػة 
عاليػػػػػػػػػػان كالمتخصػػػػػػػػػػص كالمؤىػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػى التكيػػػػػػػػػػؼ مػػػػػػػػػػع التحػػػػػػػػػػكالت التكنمكجيػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػادية 
كالمحميػػػػػػػػػػػة كالعالميػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػذم يحقػػػػػػػػػػػؽ النمػػػػػػػػػػػك االقتصػػػػػػػػػػػادم المرجػػػػػػػػػػػك ، كمػػػػػػػػػػػف ىنػػػػػػػػػػػا تكمػػػػػػػػػػػف 

س مػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػث الكػػػػػػػػػػـ كانمػػػػػػػػػػا نكعيػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػذه اىميػػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػامعي فػػػػػػػػػػي مخرجاتػػػػػػػػػػو لػػػػػػػػػػي
المخرجػػػػػػػػػػات ممػػػػػػػػػػا ادل الػػػػػػػػػػى ضػػػػػػػػػػركرة االىتمػػػػػػػػػػاـ بجػػػػػػػػػػكدة مخرجاتػػػػػػػػػػو كالتػػػػػػػػػػي تعكػػػػػػػػػػس جػػػػػػػػػػكدة 

 العممية التعميمية . 
ارفػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػات بػػػػػػػػػالنظر الػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػا مجامعػػػػػػػػػات دكران ميمػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػي تحريػػػػػػػػػؾ التنميػػػػػػػػػة ل      

 التعميميػػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػف خالليػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػكفر مػػػػػػػػػػػا يحتاجػػػػػػػػػػػو المجتمػػػػػػػػػػػع  كىػػػػػػػػػػػي تمثػػػػػػػػػػػؿ المراكػػػػػػػػػػػز
االساسػػػػػػػػػػية لمبحػػػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػػػة التطبيقيػػػػػػػػػػة كالتػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػف غيرىػػػػػػػػػػا ال يمكػػػػػػػػػػف اجػػػػػػػػػػراء ام تقػػػػػػػػػػدـ 

فػػػػػػػػػػي التنميػػػػػػػػػػة  يـيقػػػػػػػػػػي ، كمػػػػػػػػػػا اف الجامعػػػػػػػػػػات تسػػػػػػػػػػمعرفػػػػػػػػػػي اك اقتصػػػػػػػػػػادم اك اجتمػػػػػػػػػػاعي حق
الشػػػػػػػػػػػػػاممة بمػػػػػػػػػػػػػا تقػػػػػػػػػػػػػدـ لمجتمعاتيػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػف امكانػػػػػػػػػػػػػات كخبػػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػػي التعمػػػػػػػػػػػػػيـ كالتػػػػػػػػػػػػػدريب 

لتقػػػػػػػػػػػػػػػديـ الخدمػػػػػػػػػػػػػػػة  عي ممػػػػػػػػػػػػػػػـزالمسػػػػػػػػػػػػػػػتمر ، كعميػػػػػػػػػػػػػػػو يمكػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػكؿ اف التعمػػػػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػػػػام
  .لممجتمع

اف الصػػػػػػػػػػػػػػمة الكثيقػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػيف الجامعػػػػػػػػػػػػػػات كالمجتمػػػػػػػػػػػػػػع تفػػػػػػػػػػػػػػرض عمييػػػػػػػػػػػػػػا اف تحػػػػػػػػػػػػػػدث       
تغيػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػي بنيتيػػػػػػػػػػػػا ككظائفيػػػػػػػػػػػػا كبرامجيػػػػػػػػػػػػا كبحكثيػػػػػػػػػػػػا تتناسػػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػػع التغيػػػػػػػػػػػػرات التػػػػػػػػػػػػي 
تحػػػػػػػػػػػػػدث فػػػػػػػػػػػػػي المجتمػػػػػػػػػػػػػع حيػػػػػػػػػػػػػث اف الجامعػػػػػػػػػػػػػات اكثػػػػػػػػػػػػػر التحامػػػػػػػػػػػػػان بمجتمعاتيػػػػػػػػػػػػػا ، كىػػػػػػػػػػػػػذه 

يكػػػػػػػػػػػػػكف عمػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػمة بحيػػػػػػػػػػػػػاة النػػػػػػػػػػػػػاس العالقػػػػػػػػػػػػػة تفػػػػػػػػػػػػػرض عمػػػػػػػػػػػػػى التعمػػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػػامعي اف 
كمشػػػػػػػػػػػكالتيـ كحاجػػػػػػػػػػػاتيـ بحيػػػػػػػػػػػث يصػػػػػػػػػػػبح اليػػػػػػػػػػػدؼ لمتعمػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػامعي تطػػػػػػػػػػػكير المجتمػػػػػػػػػػػع 
كالنيػػػػػػػػػػػػػػػكض بػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػى المسػػػػػػػػػػػػػػػتكيات العمميػػػػػػػػػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػػادية كالصػػػػػػػػػػػػػػػحية كاالجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالثقافية .  
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امػػػػػػػػػا بالنسػػػػػػػػػبة الػػػػػػػػػى جامعػػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػػة فأنيػػػػػػػػػا تمػػػػػػػػػارس تػػػػػػػػػأثيرات اجتماعيػػػػػػػػػة كاقتصػػػػػػػػػادية       
فيػػػػػػػػي مركػػػػػػػػز يحػػػػػػػػدث فييػػػػػػػػا التغيػػػػػػػػر كالتطػػػػػػػػكر فػػػػػػػػي االفكػػػػػػػػار كاقميميػػػػػػػػا مدينػػػػػػػػة كاداريػػػػػػػػة فػػػػػػػػي ال

مػػػػػػػف خالليػػػػػػػا التكصػػػػػػػؿ المجػػػػػػػاؿ الػػػػػػػذم يمكػػػػػػػف  عػػػػػػػدلتػػػػػػػي تتػػػػػػػأثر بيػػػػػػػا اقاليميػػػػػػػا كمػػػػػػػا تكالقػػػػػػػيـ ا
خدمػػػػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػػػػة خاصػػػػػػػػػػػػػة بالايير مػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػالؿ اعتمػػػػػػػػػػػػػاد معػػػػػػػػػػػػػ الػػػػػػػػػػػػػى تحديػػػػػػػػػػػػػد اقاليميػػػػػػػػػػػػػا

 . الجامعية 
الميمػػػػػػػػػػػػة كالضػػػػػػػػػػػػركرية لتػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف الخػػػػػػػػػػػػدمات  الخػػػػػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػػػة تعػػػػػػػػػػػػد     

تقػػػػػػػػػػػدميا المدينػػػػػػػػػػػة لسػػػػػػػػػػػكانيا كسػػػػػػػػػػػكاف اقاليميػػػػػػػػػػػا ، فضػػػػػػػػػػػالن عػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػكف التعمػػػػػػػػػػػيـ يعػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف 
العكامػػػػػػػػػؿ الميمػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ازدىػػػػػػػػػار المدينػػػػػػػػػة كتطكرىػػػػػػػػػا كذلػػػػػػػػػؾ برفػػػػػػػػػد المجتمػػػػػػػػػع بعقػػػػػػػػػكؿ منتجػػػػػػػػػة 

  في مجاالت الحياة كافة .   
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                         مشكمة الدراسة :   -اواًل   
حػػػػػؿ العممػػػػػي النػػػػػاجز ، أك راسػػػػػة تيعػػػػػرؼ عمػػػػػى أنيػػػػػا تسػػػػػاؤؿ أك حالػػػػػة تتطمػػػػػب المشػػػػػكمة الد      
 .  (1) لقياـ البحث العممي ان مسبق ان كأساس ان شرط دأنيا تع

 :  تياآلتتمثؿ المشكمة الرئيسية بالسؤاؿ  
 آلتية : اما حدكد االقميـ الكظيفي لجامعة الككفة ؟ كتتفرع منيا مشكالت ثانكية      

جامعػػػػػػة الككفػػػػػػة ؟ ككيػػػػػػؼ تطػػػػػػكرت مػػػػػػف الناحيػػػػػػة  كءكامػػػػػػؿ البشػػػػػػرية فػػػػػػي نشػػػػػػالع ىػػػػػػؿ أثػػػػػػرت -1
 التاريخية ؟ 

المؤسسػػػػػػػات  تمتػػػػػػػازمػػػػػػػا كاقػػػػػػػع حػػػػػػػاؿ المؤسسػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة الككفػػػػػػػة ؟ كىػػػػػػػؿ  -0
 كفاءة في أداء كظائفيا ؟ الالتعميمية في الجامعة ب

 جامعة الككفة ؟ لكميات اإلقميـ الكظيفي  ما ىك -1
 

 دراسة :  فرضية ال -ثانيا 
بعػػػػػد أف يحػػػػػدد الباحػػػػػث مشػػػػػكمة الدراسػػػػػة كيصػػػػػيغيا بعػػػػػدد مػػػػػف االسػػػػػئمة يحػػػػػاكؿ أف يضػػػػػع       

كجػػػػػػاءت فرضػػػػػػية الدراسػػػػػػة .  (0)لإلجابػػػػػػة عػػػػػػف ىػػػػػػذه االسػػػػػػئمة لحػػػػػػؿ المشػػػػػػكمة  ةيػػػػػػئمبد ان فركضػػػػػػ
بػػػػػػاآلتي تتمثػػػػػػؿ الحػػػػػػدكد المكانيػػػػػػة لإلقمػػػػػػيـ الػػػػػػكظيفي لجامعػػػػػػة الككفػػػػػػة بمركػػػػػػز قضػػػػػػائي النجػػػػػػؼ 

كنػػػػػػكاحي محافظػػػػػػة النجػػػػػػؼ ، كػػػػػػذلؾ يمتػػػػػػد الػػػػػػى بعػػػػػػض المحافظػػػػػػات  كالككفػػػػػػة كبعػػػػػػض اقضػػػػػػية
كالقادسػػػػػػػػية كبعػػػػػػػػض ككػػػػػػػػربالء القريبػػػػػػػػة مػػػػػػػػف محافظػػػػػػػػة النجػػػػػػػػؼ كمػػػػػػػػا ىػػػػػػػػك الحػػػػػػػػاؿ فػػػػػػػػي بابػػػػػػػػؿ 

ماعػػػػػػػػػػدا محافظػػػػػػػػػػات اقمػػػػػػػػػػيـ كالمكصػػػػػػػػػػؿ كديػػػػػػػػػػالى كذم قػػػػػػػػػػار المحافظػػػػػػػػػػات البعيػػػػػػػػػػدة كالبصػػػػػػػػػػرة 
    ، اما الفرضيات الثانكية فكانت كاآلتي: كردستاف

جامعػػػػػة الككفػػػػػة ، كمػػػػػرت الجامعػػػػػة تاريخيػػػػػاى بػػػػػأكثر مػػػػػف  كءشػػػػػرية فػػػػػي نشػػػػػأثػػػػػرت العكامػػػػػؿ الب -1
 مرحمة تطكرية . 

مػػػػػػف مؤسسػػػػػػات تعميميػػػػػػة ، كتتبػػػػػػايف فييػػػػػػا يمثػػػػػػؿ كاقػػػػػػع حػػػػػػاؿ جامعػػػػػػة الككفػػػػػػة بمػػػػػػا مكجػػػػػػكد  -0
 .  مف حيث االداء الكظيفيكفاءة ىذه المؤسسات التعميمية 

  . المجاكر كالكاسع ىي االقميـ الكثيؼ كاالقميـ اقاليـ كظيفية ثالثة ىناؾ -1
 

                                                           

( محمد أزىر السماؾ ، طرؽ البحث العممي أسس كتطبيقات ، دار اليازكرم العممية لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 1)
 . 23، ص  0211

مو كأدكاتو كاساليبو ، دار الفكر لمطباعة كالنشر ، عماف ، ( ذكقاف عبيدات كاخركف ، البحث العممي مفيك 0)
 . 71، ص  1776
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 ىدف الدراسة :   –ثالثَا 
 :  يأتي تتخمص أىداؼ البحث بما     

 . االقميـ الكظيفي لجامعة الككفة كالى أم مدل تصؿ خدماتوتحديد  -1
 .  التعرؼ عمى العكامؿ البشرية التي ساعدت عمى نشكء جامعة الككفة -0
  عة كمؤسستيا التعميمية . معرفة التطكرات التاريخية التي شيدتيا الجام -1
 . عمى كاقع حاؿ المؤسسات التعميمية في جامعة الككفة الكقكؼ -2
كعمػػػػػى التبػػػػػايف فػػػػػي مقػػػػػدار خػػػػػدماتيا  كظيفيػػػػػان التعػػػػػرؼ عمػػػػػى كفػػػػػاءة المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة   -3

   . المقدمة
 

 اىمية الدراسة :  –رابعَا 
يـ الػػػػػػكظيفي لممؤسسػػػػػػات تكمػػػػػػف اىميػػػػػػة الدراسػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ تسػػػػػػميط الضػػػػػػكء عمػػػػػػى االقمػػػػػػ     

مػػػػف الكظػػػػائؼ الميمػػػػة التػػػػي تقػػػػدـ خػػػػدماتيا الػػػػى المجتمػػػػع  دعميميػػػػة لجامعػػػػة الككفػػػػة كالتػػػػي تعػػػػالت
مػػػػػف اجػػػػػؿ البنػػػػػاء الفكػػػػػرم لإلنسػػػػػاف كالتكجيػػػػػو الصػػػػػحيح المػػػػػؤثر فػػػػػي عمميػػػػػة البنػػػػػاء الحضػػػػػػارم 

 كالثقافي كاالقتصادم كاالجتماعي . 
تشػػػػغمو مػػػػف حيػػػػز مكػػػػاني كمعرفػػػػي فػػػػي  كجامعػػػػة الككفػػػػة اسػػػػتمدت أىميتيػػػػا مػػػػف خػػػػالؿ مػػػػا     

داد كبيػػػػػػػرة مػػػػػػػف المجتمػػػػػػػع ، ككػػػػػػػذلؾ تأثيراتيػػػػػػػا الثقافيػػػػػػػة كاالقتصػػػػػػػادية مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ جػػػػػػػذبيا لألعػػػػػػػ
يمت فػػػػػي تحريػػػػػؾ سػػػػػاىا حيػػػػػث تعػػػػػدد مؤسسػػػػػاتيا  التعميميػػػػػة كامػػػػػاكف تكاجػػػػػد فضػػػػػالن عػػػػػفالطمبػػػػػة 

ميميػػػػة ق. كمػػػػا انيػػػػا تعػػػػد مػػػػف اكلػػػػى المحػػػػاكالت لرسػػػػـ الحػػػػدكد اال المحافظػػػػة عجمػػػػة االقتصػػػػاد فػػػػي
 الكظيفية لجامعة الككفة . 

 
        منيجية الدراسة : –خامسَا 

الطريقػػػػة التػػػػي  يتبعيػػػػا الباحػػػػث فػػػػي دراسػػػػتو لممشػػػػكمة فػػػػي الكصػػػػكؿ الػػػػى اليػػػػدؼ المنشػػػػكد      
 .   (1)مف خالؿ الكصؼ كالتحميؿ كصكالى الى التنبؤ

شػػػػػيدتيا المؤسسػػػػػات اعتمػػػػػدت الدراسػػػػػة المػػػػػنيج التػػػػػاريخي فػػػػػي اسػػػػػتعراض التطػػػػػكرات التػػػػػي      
التعميميػػػػػة فػػػػػي جامعػػػػػة الككفػػػػػة ، كالمػػػػػنيج الكصػػػػػفي كالػػػػػذم يػػػػػتـ دعمػػػػػو باألسػػػػػاليب االحصػػػػػائية 

   ف.صكؿ الى اجابات دقيقة قدر االمكافي معالجة البيانات المتكفرة كالذم يساعد في الك 
 
 

                                                           

 . 13، ص  1772، المكتبة االكاديمية ، الدكحة ،  7( احمد بدر ، اصكؿ البحث العممي كمناىجو ، ط1)
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 ىيكمية الدراسة :  –سادسَا 
مت مشػػػػػػػػكمة كفرضػػػػػػػػية كشػػػػػػػػممقدمػػػػػػػػة عػػػػػػػػف  فضػػػػػػػػالن  فصػػػػػػػػكؿ ، بػػػػػػػػثالثالدراسػػػػػػػػة  جػػػػػػػػاءت       

 فبحػػػػػث االكؿ ، امػػػػػا الفصػػػػػؿ كىػػػػػدؼ الدراسػػػػػة كاىميتيػػػػػا كمنيجيػػػػػة الدراسػػػػػة كالدراسػػػػػات المماثمػػػػػة
، منيػػػػػا العكامػػػػػؿ جامعػػػػػة الككفػػػػػة كالتطػػػػػكر التػػػػػاريخي ليػػػػػا  العكامػػػػػؿ التػػػػػي سػػػػػاعدت عمػػػػػى نشػػػػػكء

كمػػػػػػا تضػػػػػػمف التطػػػػػػكر الكمػػػػػػي  ،البشػػػػػػرية كسػػػػػػعة المسػػػػػػاحة كطػػػػػػرؽ النقػػػػػػؿ كالعكامػػػػػػؿ التاريخيػػػػػػة 
كالتدريسػػػػػػييف كالمػػػػػػكظفيف منػػػػػػذ بدايػػػػػػة تأسػػػػػػيس الجامعػػػػػػة كحتػػػػػػى دراسػػػػػػة االكليػػػػػػة كالعميػػػػػػا لطمبػػػػػػة ال

الكفػػػػػػػػاءة الكظيفيػػػػػػػػة الثػػػػػػػػاني الفصػػػػػػػػؿ تضػػػػػػػػمف  فػػػػػػػػي حػػػػػػػػيف،   0202 -0217العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي 
كشػػػػػػمؿ تحميػػػػػػؿ الكفػػػػػػاءة الكظيفيػػػػػػة لممؤسسػػػػػػات لخػػػػػػدمات المؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة لجامعػػػػػػة الككفػػػػػػة 

كميػػػػػػات مػػػػػػف الخػػػػػػدمات اليػػػػػػؿ درجػػػػػػات رضػػػػػػا طمبػػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػػي جامعػػػػػػة الككفػػػػػػة كايضػػػػػػان تحم
سسػػػػػػػػات االقمػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػكظيفي لممؤ  الثالػػػػػػػػثفصػػػػػػػػؿ ال تضػػػػػػػػمفك ، فػػػػػػػػي جامعػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػة 

، كشػػػػػػػمؿ تقسػػػػػػػيـ االقػػػػػػػاليـ الكظيفيػػػػػػػة الػػػػػػػى ثالثػػػػػػػة ىػػػػػػػي االقمػػػػػػػيـ التعميميػػػػػػػة فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة الككفػػػػػػػة 
    جامعػػػػػة الككفػػػػػة . ل كترسػػػػػيـ حػػػػػدكد االقمػػػػػيـ الػػػػػكظيفيالكثيػػػػػؼ كاالقمػػػػػيـ المجػػػػػاكر كاالقمػػػػػيـ الكاسػػػػػع 

مصػػػػػت كقػػػػػد عمػػػػػى التػػػػػي تكصػػػػػمت الييػػػػػا  المقترحػػػػػاتجممػػػػػة مػػػػػف االسػػػػػتنتاجات ك الػػػػػى الدراسػػػػػة  خي
 كفؽ االىداؼ كاالىمية المتكخاة . 

 
 حدود منطقة الدراسة :   –سابعَا 
 المدينػػػػػػة الجامعيػػػػػػةتػػػػػػي تمثمػػػػػػت بمكقػػػػػػع لتتحػػػػػػدد منطقػػػػػػة الدراسػػػػػػة بالحػػػػػػدكد المكانيػػػػػػة كا      

ضػػػػػػمف  النجػػػػػػؼ ك تتكاجػػػػػػد فػػػػػػي مدينػػػػػػة الككفػػػػػػة  التػػػػػػيالتابعػػػػػػة ليػػػػػػا ،  كالمؤسسػػػػػػات التعميميػػػػػػة
كالتػػػػػػػي يحػػػػػػػدىا مػػػػػػػف  محافظػػػػػػػة النجػػػػػػػؼ كالتػػػػػػػي ىػػػػػػػي احػػػػػػػدل محافظػػػػػػػات الفػػػػػػػرات االكسػػػػػػػط ،

بابػػػػػػػؿ ككػػػػػػػربالء كمػػػػػػػف جيػػػػػػػة الشػػػػػػػرؽ محافظػػػػػػػة القادسػػػػػػػية كمػػػػػػػف جيػػػػػػػة الشػػػػػػػماؿ محػػػػػػػافظتي 
ة كمػػػػف الغػػػػرب محافظػػػػة االنبػػػػار امػػػػا مػػػػف جيػػػػة الجنػػػػكب فتحػػػػدىا المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعكدي

بػػػػػيف  فمكيػػػػػان فتقػػػػػع  المدينػػػػػة الجامعيػػػػػة جيػػػػػة الجنػػػػػكب الشػػػػػرقي تحػػػػػدىا محافظػػػػػة المثنػػػػػى ، امػػػػػا
44 01-) كبػػػػػػػػػيف خطػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػكؿ،  شػػػػػػػػػماالن ( °10 0-، °10 1-دائرتػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػرض )

°
  ،32

 -  

44
، امػػػػػػػػا المكقػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػي لممدينػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػة فسػػػػػػػػيتـ ذكػػػػػػػػره ( 1خريطػػػػػػػػة ) ،  شػػػػػػػػرقان ( °

  الحقان بشكؿ تفصيمي . 
 0223 -0222لمػػػػػػػػػػػدة مػػػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػػػػي بادكد الزمانيػػػػػػػػػػػة فتمثمػػػػػػػػػػػت امػػػػػػػػػػػا الحػػػػػػػػػػػ  

 . 0202 -0217الى العاـ الدراسي 
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 موقع جامعة الكوفة من العراق ومحافظة النجف (1خريطة )

 
 :انببحث ببالعتًبد عهى  :انًصدر 

يميبس انرسى  ،الداريت خبرطت انعراق ا، هًسبحت ن انعبيت انهيئت جًهىريت انعراق ، وزارة انًىارد انًبئيت ، -1

1 /1111,111 ،3112  . 

خبرطت يحبفظت اننجف االداريت ، يميبس  هًسبحت ،ن انعبيت انهيئت جًهىريت انعراق ، وزارة انًىارد انًبئيت ، -3

 .  3112،  30111/ 1انرسى 

، خريطت اننجف  ، وزارة انبهديبث واالشغبل انعبيت ، يديريت بهديت اننجف ، لسى انًرسى جًهىريت انعراق -2

 .  3131،  111,111/ 1االداريت ، يميبس انرسى 

 .  3112نعبو  Sidانًرئيت انفضبئيت نًدينتي اننجف وانكىفت ببيتداد  -4
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 اساليب الدراسة :  –ثامنَا 
اعتمػػػػػػد الباحػػػػػػث عمػػػػػػى العديػػػػػػد مػػػػػػف االسػػػػػػاليب لغػػػػػػرض تػػػػػػكفير بيانػػػػػػات الدراسػػػػػػة ، كتػػػػػػـ        

 تي : آلة تمثمت باجمعيا كتكفيرىا مف جيات متعدد
الجامعيػػػػػة طػػػػػاريح ألكاحيػػػػػث تػػػػػـ االعتمػػػػػاد عمػػػػػى الكتػػػػػب كالرسػػػػػائؿ  المصـــــادر المكتبيـــــة : -1

كالبحػػػػػػػكث المنشػػػػػػػكرة كالتػػػػػػػي ليػػػػػػػا عالقػػػػػػػة بمكضػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػة مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ مراجعػػػػػػػة عػػػػػػػدد مػػػػػػػف 
 . داخؿ الجامعة كخارجيا  المكتبات

ـــــارير الرســـــمية : -2 ـــــة والتق ـــــدوائر الحكومي رة الػػػػػدكائر الحككميػػػػػة حيػػػػػث قػػػػػاـ الباحػػػػػث بزيػػػػػا ال
كالمؤسسػػػػػػػػػات الرسػػػػػػػػػمية التػػػػػػػػػي ليػػػػػػػػػا عالقػػػػػػػػػة بمكضػػػػػػػػػكع الدراسػػػػػػػػػة لمحصػػػػػػػػػكؿ عمػػػػػػػػػى البيانػػػػػػػػػات 

 كاالحصاءات التي تخص الدراسة . 
يمت بالحصػػػػػكؿ عمػػػػػى البيانػػػػػات سػػػػػاكىػػػػػي جانػػػػػب ميػػػػػـ مػػػػػف الدراسػػػػػة الدراســـــة الميدانيـــــة :  -3

ميػػػػػػػات التابعػػػػػػػة فقػػػػػػػد قػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػث بزيػػػػػػػارة الكالتػػػػػػػي لػػػػػػػـ تتػػػػػػػكفر فػػػػػػػي المؤسسػػػػػػػات ذات الصػػػػػػػمة ، 
 لجامعة الككفة المنتشرة في اقضية كاحياء المحافظة . 

المػػػػػػػػكظفيف فػػػػػػػػي الػػػػػػػػدكائر  عمػػػػػػػػشخصػػػػػػػػية  التتػػػػػػػػـ اجػػػػػػػػراء مقػػػػػػػػاب المقــــــــابيت الشخصــــــــية : -أ
  .  00/11/0202الى  02/7مف الفترة  ،الجامعة كميات الحككمية كالمكظفيف في 

لغػػػػػػػػػػػػرض تػػػػػػػػػػػػكفير كسػػػػػػػػػػػػيمة تػػػػػػػػػػػػـ االعتمػػػػػػػػػػػػاد عمييػػػػػػػػػػػػا كىػػػػػػػػػػػػي  اســــــــــــتمارة االســــــــــــتبيان : -ب
تـ الحصػػػػػػػػػكؿ عمييػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػاليب السػػػػػػػػػابقة مػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػالؿ طػػػػػػػػػرح لػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػالبيانػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي 

الخػػػػػػػػػػدمات  مجمكعػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػف االسػػػػػػػػػػئمة عمػػػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػػػػة لمعرفػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػدل رضػػػػػػػػػػاىـ عػػػػػػػػػػف كفػػػػػػػػػػاءة
 حتػػػػػػػػػػى، كلغػػػػػػػػػػرض معرفػػػػػػػػػػة امػػػػػػػػػػاكف سػػػػػػػػػػكناىـ الككفػػػػػػػػػػة جامعػػػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػـ فػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػات 

التعػػػػػػػػػرؼ  كمػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػـالككفػػػػػػػػػة يػػػػػػػػػتـ تحديػػػػػػػػػد االقمػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػكظيفي لمخػػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػػة لجامعػػػػػػػػػة 
لطمبػػػػػػػػػة ( 6112)مػػػػػػػػػف العػػػػػػػػػدد الكمػػػػػػػػػي % 02، كبمػػػػػػػػػغ حجػػػػػػػػػـ العينػػػػػػػػػة  هعمػػػػػػػػػى منػػػػػػػػػاطؽ نفػػػػػػػػػكذ

اسػػػػػػػػػػػػػتبياف تمثػػػػػػػػػػػػؿ مجتمػػػػػػػػػػػػع العينػػػػػػػػػػػػة ينظػػػػػػػػػػػػػر  اسػػػػػػػػػػػػتمارة (1407جامعػػػػػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػػػػػة كبكاقػػػػػػػػػػػػع )
 ، اذ شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمؿ 1/1/0201الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  5/1دة مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ، كلممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ( 1( ، صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرة )0ممحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽ )

سػػػػػػػػػػػػتئناؼ الػػػػػػػػػػػػدكاـ بسػػػػػػػػػػػػبب جائحػػػػػػػػػػػػة االسػػػػػػػػػػػػتبياف طمبػػػػػػػػػػػػة المرحمػػػػػػػػػػػػة الثالثػػػػػػػػػػػػة كالرابعػػػػػػػػػػػػة بعػػػػػػػػػػػػد ا
  الرسمي . ككركنا لككف المرحمة االكلى لـ ينتظمكا في الدكاـ 

لغرض رسـ GIS تـ االعتماد عمى التقنيات الحديثة في الدراسة كالسيما برامج  البرامج : -4
 الخرائط التي تخص منطقة الدراسة فضالن عف برنامج االكسؿ لرسـ االشكاؿ البيانية .
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 ( الباحث خيل عممية توزيع استمارة االستبيان عمى طمبة كمية الطب البيطري1صورة )

 
 . 1/0/0201المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتاريخ     
 

 الدراسات المماثمة :   -تاسعًا 
   : (1) دراسة محمود طارق الدىان -1

لػػػػػػػة منيػػػػػػػا محاك  0223اسػػػػػػػتيدفت الدراسػػػػػػػة مكاقػػػػػػػع الجامعػػػػػػػات فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ لسػػػػػػػنة ىػػػػػػػدؼ      
اقػػػػػاليـ العػػػػػراؽ حيػػػػػث اقترحػػػػػت الدراسػػػػػة الػػػػػى انػػػػػو ىنػػػػػاؾ مسػػػػػتكل تحديػػػػػد مكاقػػػػػع الجامعػػػػػات عمػػػػػى 

حاجػػػػػة الػػػػػى انشػػػػػاء جامعػػػػػات جديػػػػػدة ككيفيػػػػػة كضػػػػػع ىيكمػػػػػة لتكزيعيػػػػػا ، كمػػػػػا افترضػػػػػت امكانيػػػػػة 
 تطبيؽ اسس التخطيط االقميمي في تكزيع المؤسسات بيف المحافظات .  

  : (0) دراسة عبد الرضا عمي محمد -2
تقػػػػػػػػػػػػديـ المعالجػػػػػػػػػػػػات لممشػػػػػػػػػػػػاكؿ التػػػػػػػػػػػػي يعػػػػػػػػػػػػاني منيػػػػػػػػػػػػا  الػػػػػػػػػػػػىيػػػػػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػة ت     

التعمػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػامعي فػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػراؽ ضػػػػػػػػػػػمف حػػػػػػػػػػػدكد مدينػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػداد الناجمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػف اختيػػػػػػػػػػػار 
كتكقيػػػػػػػػػع المؤسسػػػػػػػػػات التعميميػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػث تقػػػػػػػػػع ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة ضػػػػػػػػػمف التخطػػػػػػػػػيط 

 الحضرم كاالقميمي . 
 

                                                           

، ( محمكد طارؽ الدىاف ، نمكذج إقميمي لتكزيع الجامعات في العراؽ ، رسالة ماجستير ) غير منشكرة ( 1)
 . 1766جامعة بغداد ، مركز التخطيط الحضرم كاالقميمي ، 

( عبد الرضا عمي محمد ، معالجات تخطيطية لمشكمة النقؿ مف كالى المكقع الجامعي في الجادرية ، رسالة 0)
 .  1771ماجستير ) غير منشكرة ( ، مركز التخطيط الحضرم كاالقميمي ، جامعة بغداد ، 
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  : (1)دراسة حميد عموان محمد الساعدي  -3
ىػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػة العكامػػػػػػػػػػؿ كالمقكمػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػي تػػػػػػػػػػؤثر فػػػػػػػػػػي تكاجػػػػػػػػػػد  سػػػػػػػػػػعت     

 قامػػػػػػػػػػػػت بتحديػػػػػػػػػػػػدكمػػػػػػػػػػػػا  ىػػػػػػػػػػػذه المؤسسػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػات دكف غيرىػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػػػراؽ ،
 التكزيع الجغرافي لطمبة الجامعات كالمعاىد بحسب المحافظات .

 :  (0)دراسة زىير حاتم خماس العبيدي  -4
لػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػة كاقػػػػػػػػػع التكزيػػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػػي لمكميػػػػػػػػػات االىميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػدفت ىػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػة ا    

محافظػػػػػػػػػات العػػػػػػػػػراؽ ، ككفػػػػػػػػػاءة الكميػػػػػػػػػات االىميػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي اقاليميػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي بغػػػػػػػػػداد كالمحافظػػػػػػػػػات 
 ىذه الكميات . مف قبؿكمستكل الخدمة المقدمة 

  : (1)دراسة اسامة احمد عبد الصاحب المسعودي  -5
ع مؤسسػػػػػػػػػات التعمػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػامعي تيػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػى التعػػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػػػى مالئمػػػػػػػػػة تكزيػػػػػػػػػ     

االىمػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي محافظػػػػػػػػػػػػػة كػػػػػػػػػػػػربالء مػػػػػػػػػػػػػع تكزيػػػػػػػػػػػػع السػػػػػػػػػػػػكاف ككثػػػػػػػػػػػػػافتيـ ، كدراسػػػػػػػػػػػػة كفػػػػػػػػػػػػػاءة 
خػػػػػػػػػػػػدمات التعمػػػػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػػػػامعي كمػػػػػػػػػػػػدل مراعاتيػػػػػػػػػػػػا لمعػػػػػػػػػػػػايير الجػػػػػػػػػػػػكدة التػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػددتيا كزارة 

 التعميـ العالي كالبحث العممي .  
  :  (2)دراسة نور عبد الكريم محمد نوري  -6

الػػػػى كضػػػػع خدمػػػػة التعمػػػػيـ الجػػػػامعي فػػػػي جامعػػػػة ديػػػػالى مػػػػف حيػػػػث تطرقػػػػت ىػػػػذه الدراسػػػػة      
تطبيػػػػػؽ معػػػػػايير الكفػػػػػاءة المكضػػػػػكعة مػػػػػف قبػػػػػؿ كزارة التعمػػػػػيـ العػػػػػالي كالبحػػػػػث العممػػػػػي ، كمعرفػػػػػة 
الػػػػػى أم مػػػػػدل يصػػػػػؿ نفػػػػػكذ الخػػػػػدمات التعميميػػػػػة لجامعػػػػػة ديػػػػػالى ، كػػػػػذلؾ معرفػػػػػة نسػػػػػب درجػػػػػات 

 رضا طمبة كميات جامعة ديالى عف الخدمات التعميمية . 
 
 
 

    
                                                           

دم ، التكزيع المكاني لجامعات التعميـ العالي كمعاىده في العراؽ ، دراسة في ( حميد عمكاف محمد الساع1)
 .   1775الجغرافية التعميمية ، اطركحة دكتكراه ) غير منشكرة ( كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

منشكرة ( ( زىير حاتـ خماس العبيدم ، التحميؿ المكاني لمكميات االىمية في العراؽ ، اطركحة دكتكراه ) غير 0)
 .  0213كمية التربية ، ابف رشد ، جامعة بغداد ، 

( اسامة احمد عبد الصاحب المسعكدم ، كفاءة خدمات التعميـ الجامعي )االىمي( في محافظة كربالء كابعاده 1)
 . 0213، كمية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة كربالء ،  (رسالة ماجستير )غير منشكرة، الحضرية 

جامعة ديالى انمكذجا ، رسالة  –عبد الكريـ محمد نكرم ، التحميؿ المكاني لخدمات التعميـ الجامعي ( نكر 2)
 .  0214ماجستير )غير منشكرة ( كمية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة ديالى  ، 
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   : (1)دراسة انتظار جاسم جبر وعمر مخيمف حسون -7
الػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػة التبػػػػػػػػايف فػػػػػػػػي التكزيػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػي لمجامعػػػػػػػػات فػػػػػػػػي  ييػػػػػػػػدؼ ىػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػث     

مدينػػػػػػػػػػػة بغػػػػػػػػػػػداد كمعرفػػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتكل كفػػػػػػػػػػػاءة الخػػػػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ المعػػػػػػػػػػػايير 
حيػػػػػػػػػػث تكصػػػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػدـ  ،معيػػػػػػػػػػار طالػػػػػػػػػػب / تدريسػػػػػػػػػػي كمعيػػػػػػػػػػار المسػػػػػػػػػػاحة 

جػػػػػػػػكد تنظػػػػػػػػيـ فػػػػػػػػي التكزيػػػػػػػػع الجغرافػػػػػػػػي لمجامعػػػػػػػػات فػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػة بغػػػػػػػػداد حيػػػػػػػػث تتركػػػػػػػػز فػػػػػػػػي ك 
مػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػذه الخدمػػػػػػػػػػة اخػػػػػػػػػػرل تخمػػػػػػػػػػك منػػػػػػػػػػاطؽ  فػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػيفمنػػػػػػػػػػاطؽ محػػػػػػػػػػددة مػػػػػػػػػػف المدينػػػػػػػػػػة 

 .التعميمية
   : (0)دراسة فارس كريم برييي وناظم عبداهلل عبد وميند خميفة عبيد  -8

امعي فػػػػػػػي العػػػػػػػراؽ كعمػػػػػػػى لتعمػػػػػػػيـ الجػػػػػػػاىػػػػػػػذا البحػػػػػػػث الػػػػػػػى التعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى كاقػػػػػػػع  تطػػػػػػػرؽ    
 . 0210حتى  1775المشاكؿ في الجامعات العراقية لممدة مف 

   : (1)دراسة حسن وحيد عزيز واميرة محمد عمي حمزة  -9
كتحميػػػػػؿ بابػػػػػؿ ييػػػػػدؼ البحػػػػػث الػػػػػى دراسػػػػػة الخصػػػػػائص المكانيػػػػػة لمكقػػػػػع كمكضػػػػػع جامعػػػػػة      

الخدمػػػػػػة كالكشػػػػػػؼ عػػػػػػف  العكامػػػػػػؿ المػػػػػػؤثرة فػػػػػػي تحديػػػػػػد نطػػػػػػاؽ التػػػػػػأثير كتحديػػػػػػد جغرافػػػػػػي لنطػػػػػػاؽ
 جامعة بابؿ .  المقدمة مف قبؿ  مناطؽ الخدمة 

   : (2)دراسة كامران ولي محمود  -11
حػػػػػػػػػػػدكد اقمػػػػػػػػػػػيـ الكظيفػػػػػػػػػػػة اليػػػػػػػػػػػو صػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػذم تمػػػػػػػػػػػدل الالػػػػػػػػػػػى  تطػػػػػػػػػػػرؽ ىػػػػػػػػػػػذا البحػػػػػػػػػػػث     

الجامعيػػػػػػػػػػة لمدينػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػكراف ، كمعرفػػػػػػػػػػػة الخصػػػػػػػػػػائص التػػػػػػػػػػػي يتمتػػػػػػػػػػع بيػػػػػػػػػػػا اقمػػػػػػػػػػيـ الكظيفػػػػػػػػػػػة 
جػػػػػػػػػؿ كضػػػػػػػػػع خطػػػػػػػػػط تنمكيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي المنػػػػػػػػػاطؽ الحضػػػػػػػػػرية الجامعيػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػذه المدينػػػػػػػػػة ، مػػػػػػػػػف ا

لحػػػػػػػػػػدكد التػػػػػػػػػػي ترسػػػػػػػػػػـ عػػػػػػػػػػف طريػػػػػػػػػػؽ الكظػػػػػػػػػػائؼ االقميميػػػػػػػػػػة لممدينػػػػػػػػػػة اكفػػػػػػػػػػؽ عمػػػػػػػػػػى كالريفيػػػػػػػػػػة 
 كمنيا الكظيفة الجامعية . 

   : (1)دراسة دنيا فاضل طالب عبد الحسن -11
                                                           

ية ) الحككمية حسكف ، التبايف المكاني لمتكزيع الجغرافي لمجامعات العراق مخيمؼ( انتظار جاسـ جبر ، عمر 1)
الجامعة المستنصرية ،  –، مجمة كمية التربية 0212 – 0211كاالىمية ( كاثرة عمى كفاءة ادائيا لمعا الدراسي 

 . 0214،  73العدد ،  00المجمد 
( فارس كريـ برييي ، كاخركف ، كاقع التعميـ الجامعي في العراؽ بيف التحديات كعممية االصالح ، مجمة كمية 0)

 . 0214،  27ادية الجامعة ، العدد مـك االقتصبغداد لمع
( حسيف كحيد عزيز ، اميرة محمد عمي حمزة ، االقميـ الجغرافي كالكظيفي لجامعة بابؿ ، كمية العمـك االنسانية 1)

 .   0214،  1، العدد  02، جامعة بابؿ ، مجمة جامعة بابؿ ، المجمد 
ئص اقميـ الكظيفة الجامعية لممدف ) مدينة سكراف / محافظة ( كامراف كلي محمكد ، التحميؿ الجغرافي لخصا2)

 . 0216 اربيؿ نمكذجا ( ، كمية اآلداب ، جامعة سكراف ، مجمة التكيجر ، لمجمد االكؿ ، العدد االكؿ ،
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تيػػػػػػػػػػػػػػدؼ الدراسػػػػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػػػػى معرفػػػػػػػػػػػػػػة العكامػػػػػػػػػػػػػػؿ الجغرافيػػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػػؤثرة فػػػػػػػػػػػػػػي الكظيفػػػػػػػػػػػػػػة       
الحمػػػػػػػػػػة ، كمعرفػػػػػػػػػة التطػػػػػػػػػػكرات التػػػػػػػػػي شػػػػػػػػػػيدتيا الكظيفػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػة  الجامعيػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي مدينػػػػػػػػػة

كمػػػػػػػػػػػػػدل كفػػػػػػػػػػػػػاءة مؤسسػػػػػػػػػػػػػاتيا التعميميػػػػػػػػػػػػػة ، ككػػػػػػػػػػػػػذلؾ معرفػػػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػػػدكد االقمػػػػػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػػػػػكظيفي 
 كالكظائؼ التنمكية التي حققتيا المؤسسات الجامعية في مدينة الحمة .

   : (0)دراسة مروه حسن جمعة الساعدي  -12
المكػػػػػػػػػػػاني لمجامعػػػػػػػػػػػات الحككميػػػػػػػػػػػة كاالىميػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػي تطرقػػػػػػػػػػػت الدراسػػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػػى التحميػػػػػػػػػػػؿ       

محافظػػػػػػػػػػػػػػػػة  بغػػػػػػػػػػػػػػػػداد كتحميػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الييكػػػػػػػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػػػػػػػداخمي ليػػػػػػػػػػػػػػػػذه الجامعػػػػػػػػػػػػػػػػات )التدريسػػػػػػػػػػػػػػػػييف ، 
ضػػػػػػػػػػع ا، المسػػػػػػػػػػاحة( ، كتيػػػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػػػى بنػػػػػػػػػػاء قاعػػػػػػػػػػدة بيانػػػػػػػػػػات كرسػػػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػػرائط لمك  الطػػػػػػػػػػالب

 جامعات الحككمية كاالىمية في محافظة بغداد . القع اكمك 
مػػػػػػػػػػػػػػة تكصػػػػػػػػػػػػػػؿ الباحػػػػػػػػػػػػػػث الػػػػػػػػػػػػػػى حقيقتػػػػػػػػػػػػػػيف كبعػػػػػػػػػػػػػػد االطػػػػػػػػػػػػػػالع عمػػػػػػػػػػػػػػى الدراسػػػػػػػػػػػػػػات المماث   

 مفادىما : 
نظػػػػػػػػػػػػػػرم كمفػػػػػػػػػػػػػػاىيمي طػػػػػػػػػػػػػػار االسػػػػػػػػػػػػػػتفادة مػػػػػػػػػػػػػػف الدراسػػػػػػػػػػػػػػات المماثمػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي تكػػػػػػػػػػػػػػكيف ا -1

 لمدراسة الخاصة باإلقميـ الكظيفي لجامعة الككفة . 
لقػػػػػػػػػػػػد خمػػػػػػػػػػػػت ىػػػػػػػػػػػػذه الدراسػػػػػػػػػػػػات مػػػػػػػػػػػػف دراسػػػػػػػػػػػػة تفصػػػػػػػػػػػػيمية لجامعػػػػػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػػػػػة كاقميميػػػػػػػػػػػػا  -0

  كع بصكرة تفصيمية .  الكظيفي مما حدل بالباحث الى دراسة ىذا المكض
                                                                                        

 مفاىيم ومصطمحات :   –عاشرًا 
كممػػػػػة مشػػػػػتقة مػػػػػف كممػػػػػة الجمػػػػػع كاالجتمػػػػػاع حيػػػػػث فييػػػػػا يجتمػػػػػع النػػػػػاس لمعمػػػػػـ الجامعـــــة :  -1

يـ بػػػػأرقى كاعمػػػػى المسػػػػتكيات كتمتمػػػػؾ ضػػػػمف كىػػػػي مػػػػف المؤسسػػػػات األكاديميػػػػة التػػػػي تقػػػػدـ التعمػػػػ
اقسػػػػػػػػاميا كميػػػػػػػػات متعػػػػػػػػددة كتمػػػػػػػػنح الطمبػػػػػػػػة شػػػػػػػػيادات البكػػػػػػػػالكريكس اك الػػػػػػػػدكتكراه كالماجسػػػػػػػػتير 

التخصػػػػػص الػػػػػذم يرغػػػػػب  تخصصػػػػػات الدراسػػػػػات العميػػػػػا ، فػػػػػي الجامعػػػػػة يختػػػػػار الطالػػػػػب ضػػػػػمف
 .  (1)اكثر تعمقان في العمكـ  ليككفالعممي كالعممي  هيكمؿ مشكار لفيو 

ـــــة الخـــــدمات :جغر  -2 حػػػػػكؿ جغرافيػػػػػة الخػػػػػدمات مػػػػػنيـ مػػػػػف اعتبرىػػػػػا فػػػػػرع  كفتمػػػػػؼ البػػػػػاحثاخ افي
احػػػػػدل فػػػػػركع الجغرافيػػػػػة االقتصػػػػػادية نتيجػػػػػة لمػػػػػا عػػػػػدىا مػػػػػف فػػػػػركع جغرافيػػػػػة المػػػػػدف  ، كاالخػػػػػر 

                                                                                                                                                                      

مة ، رسالة ماجستير )غير ( دنيا فاضؿ طالب عبد الحسف ، تحميؿ جغرافي لمكظيفة الجامعية في مدينة الح1)
 .  0217مية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة بابؿ ، ( كمنشكرة

 g I s( مركه حسف جمعة الساعدم ، التحميؿ المكاني لكفاءة الخدمات الجامعية في محافظة بغداد باستخداـ 0)
 . 0202، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، رسالة ماجستير )غير منشكرة( 

 0211 -1775التعميمي في محافظة النجؼ االشرؼ لممدة ( ىيميف محمد عبد الحسيف ، كاقع التركيب 1)
 . 5، ص  0212، ، جامعة الككفة ( غير منشكرة  )رسالة ماجستير ستقبمية ، كمية التربية لمبنات ،كاتجاىاتو الم



 المقـــدمــة
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مػػػػػف ثػػػػػػكرة فػػػػػي بنيػػػػػة النشػػػػػػاط االقتصػػػػػادم حيػػػػػث اصػػػػػػبح تػػػػػكفير الخػػػػػدمات يحػػػػػػؿ  شػػػػػيده العػػػػػالـ
ة فػػػػي النشػػػػاط االقتصػػػػادم المتقػػػػدـ ، كعمػػػػى ىػػػػػذا محػػػػؿ تصػػػػنيع البضػػػػائع ليكػػػػكف الصػػػػفة الغالبػػػػ

انيػػػػػا العمػػػػػـ الػػػػػذم ييػػػػػتـ بدراسػػػػػة الخػػػػػدمات مػػػػػف خػػػػػالؿ مشػػػػػكالت عمػػػػػى االسػػػػػاس يمكػػػػػف تعريفيػػػػػا 
كقضػػػػػػػػايا التنظػػػػػػػػيـ المكػػػػػػػػاني لقطػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػدمات فػػػػػػػػي ظػػػػػػػػؿ التبػػػػػػػػايف فػػػػػػػػي الظػػػػػػػػركؼ الطبيعيػػػػػػػػة 

يػػػػث تأثيرىػػػػا كاالجتماعيػػػػة كاالقتصػػػػادية ، كايضػػػػان تعػػػػرؼ بانيػػػػا دراسػػػػة االنشػػػػطة الخدميػػػػة مػػػػف ح
 .      (1)ككظيفتيا داخؿ المكاف الجغرافي ككذلؾ مف ناحية تركيزىا في المراكز العمرانية 

كىػػػػػي الخػػػػػدمات التػػػػي تقػػػػػدميا المؤسسػػػػػات الجامعيػػػػػة لمسػػػػػكاف ، كىػػػػػي  :الخـــــدمات الجامعيـــــة  -3
 خدمػػػػة المجتمػػػػع فػػػػيل تمثػػػػؿ المرحمػػػػة االخيػػػػرة مػػػػف التعمػػػػيـ اذ يػػػػتـ اعػػػػداد الطالػػػػب ليكػػػػكف مػػػػؤىالن 

 .     (0) كافة لمجاالتا
 ككادرىػػا البشػرية كالمعنكيػػةلىػػي القػدرة عمػػى االنتاجيػة لممؤسسػػات الخدميػة  :الكفـاةة الوظيفيــة  -4

الغػػػػرض منيػػػػا تقػػػػديـ خدمػػػػة اجتماعيػػػػة قػػػػادرة عمػػػػى ايصػػػػاؿ خػػػػدماتيا الػػػػى جميػػػػع السػػػػكاف ،  كافػػػػة
 .  (1) المستفيديف باقؿ مسافة كصكؿ ككمفة اقتصادية

قيػاس مػدل اداء الخدمػة ككفايتيػا لمسػكاف كالمقارنػة بيػا اذا مػا كانػت الخػدمات ىي : المعايير  -5
 .الخدمات  واخفقت في عمميا ، كتمثؿ الكضع االفضؿ الذم يجب اف تككف عمي

معػايير المقترحػة اللتقيـ كاقع حاؿ الخػدمات القائمػة فػي المجتمػع مقارنػة ب عمؿتست :المؤشرات  -6
 .     (2)القائمة اك المتاحة ، كتقدـ صكرة كاقعية لمخدمات 

 
 

                                                           

 .  11، ص  0211لمنشر كالتكزيع ، عماف ، االردف ،  ماليازكر دار ( فؤاد بف غضباف ، جغرافية الخدمات ، 1)
 .  4سابؽ ، ص المصدر الركه حسف جمعة ، ( م0)
( كرار عبد الكاظـ رياح محمد ، االقميـ لكظيفي لمخدمات الصحية في مدينة كربالء ، كمية التربية لمعمـك 1)

 . 10، ص  0216االنسانية ، جامعة كربالء ، رسالة ماجستير غير منشكرة ، 
ة التربية ، جامعة االنبار ، مكتبة المجتمع العربي لمنشر ( مازف عبد الرحمف الييتي ، جغرافية الخدمات ، كمي2)

 . 121، ص  0211كالتكزيع ، 
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 االولانفصم 

جامعت انكىفت انعىامم انيت ساعدث عهى نشىء 

 وانتطىز انتازخيً ذلا
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 :  البشريةالعوامل  –اواَل 
العكامؿ البشرية مف اىـ العكامؿ في نشكء المؤسسات الجامعية كفي تحقيؽ كظائفيا  دتع      

تعماالت االرض كطبيعة تكزيع السكاف ككثافتيـ ، كمف اىـ العكامؿ حيث يظير تأثيرىا في اس
 نشكء جامعة الككفة ىي :  عمىالبشرية  التي ساعدت 

 
 السكان :  -1

تأخذ دراسة سكاف المدينة كاالقاليـ التابعة ليا حيزاى اساسياى مف اىتمامات جغرافي المدف ،       
 .       (1)سكانيا كما اف تكسع المدف كتطكرىا لو عالقة  بحجـ

 دـ يقكـ عمى كجكد السكاف حيث يعىناؾ عالقة كثيقة بيف السكاف كالتعميـ ، فأساس التعميك       
مف  ديعالذم احد ركافد التعميـ مف مختمؼ االعمار المشمكلة بو ،  كخاصةن التعميـ الجامعي 

مؼ االختصاصات الالزمة المصادر الرئيسة لتزكيد القكل العاممة بالميارات كالكفاءات في مخت
 .  (0) لخطط التنمية االقتصادية كاالجتماعية

اف دراسة الحقائؽ االساسية عف السكاف ليا اىمية في عممية التخطيط لمخدمات المجتمعية      
سكاف أم اقميـ بحاجة الى الخدمات الف اىداؼ اف مف خالؿ اختيار مكاقعيا كمبانييا ، حيث 

الكظيفة الرئيسة ألم  كتعد.  (1)سي ىك تقديـ الخدمات لسكاف االقميـالتخطيط االقميمي االسا
بمستكاىـ المعيشي ، أم اف  ارتقاءن مسكاف ك ل مؤسسة خدمية كمنيا المؤسسات الجامعية خدمةن 

السكاف ىـ الذيف يرفدكف ىذه المؤسسات بالعناصر البشرية مف الطمبة كاالساتذة كالمكظفيف كمف 
مف السكاف ، كسكؼ نتناكؿ سكاف المحافظة مف  تكفر عدد كاؼو  ات نشكء الجامعة ىكمقكم

 ثالث متغيرات ىي : 
 
  النمو العام لمسكان :  –أ 

التعرؼ عمى حجـ اف اصبحت ظاىرة النمك السكاني مجاؿ اىتماـ الدكائر العممية عمى       
عمى مستكل  ءسكااالقتصادم كاالجتماعي المستقبمي  النمك السكاني ضركرية في نجاح التخطيط

قضاء عمى الظكاىر السمبية الناتجة عنيا كالفقر ذلؾ لمالدكلة اك عمى مستكل احد اقاليميا ك 
                                                           

،  1764، ( صبرم فارس الييتي ، صالح فميح حسف ، جغرافية المدف ، كزارة التعميـ العالي ، جامعة بغداد 1)
 . 021ص 

ية في مدينة السماكة ، اطركحة دكتكراه ، ( رعد عبد الحسيف الغريباكم ، كفاءة التكزيع المكاني لمخدمات التعميم0)
 .  43، ص  0210كمية اآلداب جامعة البصرة ، 

 تطبيؽ ، مطبعة التعميـ العالي ،–تكجيو  –( سعدم محمد صالح السعدم ، التخطيط االقميمي نظرية 1)
 .  31ص  ، 1767المكصؿ ، 
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عكامؿ تؤثر في نمك السكاف ىي المكاليد كالتي تمثؿ عامؿ  ة،  كىناؾ ثالث (1) كنقص الخدمات
عيف ىجرة كافدة تككف عمى نك التي الزيادة في المجتمع كالكفيات كالتي تمثؿ عامؿ النقص كاليجرة 
. حيث يشيد السكاف  (0) نقصافكالتي تمثؿ عامؿ زيادة كاليجرة المغادرة التي تمثؿ عامؿ 

تغيرات بيف الزيادة كالنقصاف بسبب عامؿ النمك السكاني الذم يحصؿ نتيجة الزيادة الطبيعية 
 .    (1)كاليجرة ،  اال اف االتجاه العاـ ىك نحك الزيادة المستمرة لمسكاف

النمك السكاني ىك التغير الذم يحصؿ عمى حجـ السكاف مف فاف  كبناءن عمى ما تقدـ      
( نالحظ اف عدد سكاف 1خالؿ الحركة الحيكية كالمكانية لمسكاف ، كمف خالؿ مؤشرات جدكؿ )

ىناؾ زيادة في عدد اف نسمة ، في حيف نالحظ  (372256)بمغ 1765محافظة النجؼ عاـ 
، كاستمرت الزيادة  (%1,2)نسمة بمعدؿ نمك مقداره  (553220)غت بماذ  1775السكاف عاـ 

، اما  (% 1,5)نسمة أم بمعدؿ نمك  (1261116)حيث بمغ عدد السكاف  0225حتى عاـ 
 (1312116)اشارات التقديرات السكانية لممحافظة الى زيادة سكانية بمغت فقد  0217في عاـ 

 ات االخيرة . عف التقدير  (% 1,2)نسمة ،  بمعدؿ نمك بمغ 
نتيجة لتحسف الظركؼ  مف خالؿ ىذه الزيادة المستمرة في عدد سكاف المحافظة ،       

ليذا ظيرت ىناؾ  ،المعيشية كالصحية كىجرة اعداد كبيرة مف سكاف المحافظات الى المحافظة 
حاجة ضركرية الى كجكد مؤسسة جامعية ، تستكعب العدد المتنامي مف السكاف لرفع مف 

كصكال الى عاـ  0225لزيادة المستمرة التي ظيرت مف عاـ  ظران ىـ المعرفي كالثقافي ، كنستكام
 مف المتزايد دعدلاشجع عمى استحداث مؤسسات جامعية في المحافظة الستيعاب ،  0217

 بكفاءة عالية . المناطة بيا  ظائؼالك تحقيؽ لك السكاف 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 ، كمية اآلداب 0225 – 1755ي العراؽ لممدة ( حاـز داكد سالـ ، التبايف المكاني لمعدالت النمك السكاني ف1)
 .  116، ص  0211،  76، جامعة بغداد ، مجمة اآلداب ، العدد  
( عمي لفتة سعيد ، االقميـ الكظيفي لمدينة النجؼ الكبرل ، اطركحة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 0)

 .  61، ص  0225
، دار صفاء لمنشر كالتكزيع  1التزايد السكاني المطرد ، ط –ـ المدف ( عمي سالـ الشكاكرة ، عمـ السكاف كتضخ1)

 .    115، ص  0212، عماف ، 
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 (1جدول )                  
               2119 – 1987معدل النمو لمسكان في محافظة النجف لممدة                

 

 

 

 

 المصدر :          
    نتائج التعداد العاـ لسكاف  حافظة النجؼ ،كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإلحصاء ، مديرية م - 1      

 ( .  1775 – 1765محافظة النجؼ لألعكاـ )
    نتائج تقديرات سكاف ،  كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإلحصاء ، مديرية محافظة النجؼ -0        

  ( .0217 – 0225محافظة النجؼ لألعكاـ )
 

 : (1)ي حسب معادلة االمـ المتحدة النمك السكانمعدؿ تـ استخراج معادلة * 
   

    R = ( √  
  ⁄

    -1 ) 122 

 
= r      السكاني معدؿ النمك   . 

t       . الفرؽ في عدد السنكات بيف التعدديف الالحؽ كالسابؽ = 
Po     . عدد السكاف في التعداد السابؽ = 
P t   . عدد السكاف في التعداد الالحؽ = 

 
 
 
 

                                                           

، ص  0212، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  1( عباس فاضؿ السعدم ، جغرافية السكاف ، ج1)
123  . 

 معدل النمو % عدد السكان / نسمة السنوات
1765 372256 - 
1775 553220 1,2 
0225 1261021 1,5 
0217 1312116 1,2 
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 وزيع السكان : ت -ب

تكزيع السكاف عممية ديناميكية مستمرة تختمؼ اسبابيا كانعكاساتيا في الزماف  عديي   
كالمكاف ، كذلؾ نتيجة لممؤثرات الطبيعية كاالقتصادية كالسياسية حيث يتحدد اختالؼ تكزيع 

  .   (1) تمؾ المؤثرات السكاف عمى اساس

في المدف يعكد لعكامؿ طبيعية كبشرية تتفاعؿ كعميو يمكف القكؿ اف تبايف كجكد السكاف   
اف تكزيع السكاف ىك ظاىرة ديناميكية تختمؼ اسبابيا كنتائجيا  ذفيما بينيا بأساليب معقدة ، أ

   .  (0) زمانيا كمكانيا

 كااف سكاف محافظة النجؼ لـ يتكزع جد( ن0جدكؿ ) ى معطياتمف خالؿ االعتماد عم  
اف مركز قضاء النجؼ احتؿ  1765حسب تعداد عاـ حظ نم بصكرة متساكية عمى اقضيتيا ،

نسمة ، اما قضاء الككفة فقد احتؿ المرتبة  (102063) والمرتبة االكلى حيث بمغ عدد سكان
نسمة ، كاحتؿ قضاء المناذرة المرتبة الثالثة  (132461)بمغ عدد السكاف فحيث مف الثانية 

الحظ اف قضاء في 1775عاـ عداد نسمة ، اما في ت (113112) وحيث بمغ عدد سكان
نسمة ، كترجع  (211253)النجؼ حافظ عمى المرتبة االكلى مف حيث اعداد السكاف اذ بمغ 

ىذه الزيادة لككف القضاء يمثؿ مركز المحافظة مما ادل الى تركز السكاف فيو كلتكفر فرص 
ة اليو مف محافظات ، ككذلؾ اليجر ... الخ الخدمات التعميمية كالصحية مختمؼ العمؿ كتكفير 

 فيو السكافعدد حيث بمغ ايضان المختمفة ، اما قضاء الككفة احتؿ المرتبة الثانية  البمد
مف حيث عدد السكاف كذلؾ نسمة ، بينما احتؿ قضاء المناذرة المرتبة الثالثة  (022146)

 نسمة .  (135377)كالذم بمغ 
لألسباب المتقدـ ر المرتبة االكلى ، بقي قضاء النجؼ يتصد 0225كفي تقديرات عاـ       

نسمة ، ( 066033)نسمة ، ثـ قضاء الككفة بػ (345122) سكانو بمغ عددحيث ذكرىا سابقا 
 ( . 0نسمة ، خريطة ) (003426)بمغ  بكاقع سكانيك قضاء المناذرة 

نسمة ، اذ بقي  (630302)، بمغ سكاف قضاء النجؼ  0217كفي تقديرات عاـ      
         قضاء المناذرة ثـ نسمة ،  (155012بػ)تبة االكلى ، يميو قضاء الككفة المر  متصدران 

                                                           

المعرفة الجامعية ، االسكندرية ، ، دار  2اسس كتطبيقات ، ط –( فتحي محمد ابك عيانو ، جغرافية السكاف 1)
 . 52، ص  1771

( ، 0225 – 1765( مناىؿ طالب حريجة ، التحميؿ المكاني لمتركز السكاني كطرؽ قياسو في محافظة بابؿ )0)
، ص  0213،  0، العدد  00المجمد  مجمة العمـك االنسانية ، كمية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة بابؿ ،

406 – 422  . 
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نسمة ،  (121601) الذم بمغ عدد سكانوقضاء المشخاب  نسمة ، كاخيران  (114535)بػػ
 ( .  1) خريطة
 مف ثـة النجؼ في زيادة مستمرة ك ىذه المعطيات اكضحت اف سكاف اقضية محافظ  

 المؤسسة الجامعية في المحافظة كاستيعاب طمبتيا . ظيرت الحاجة الى اقامة 
 

 التوزيع العددي لمسكان عمى اقضية محافظة النجف لألعوام  (2جدول )
 (1987 – 1997 – 2117 – 2119 ) 

 2119 2117 1997 1987 الوحدة االدارية
 630302 345122 211253 102063 قضاء النجؼ
 155012 066033 022146 132461 قضاء الككفة

 114535 003426 135377 113112 قضاء المناذرة

 121601 - - - (*)قضاء المشخاب
 1312116 1261021 553220 372256 المجمكع

  :المصدر 
نتائج التعداد العاـ لسكاف  كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإلحصاء ، مديرية محافظة النجؼ ، -1

   ( . 1775 – 1765محافظة النجؼ لألعكاـ ) 
نتائج تقديرات سكاف محافظة ،  كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإلحصاء ، مديرية محافظة النجؼ -0   

 (  .  0217 – 0225النجؼ لألعكاـ ) 
بتاريخ  1/1/02/117( تـ تحكيؿ ناحية المشخاب الى قضاء بمكجب كتاب كزارة التخطيط المرقـ *)

11/1/021
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 2117 -1987كان محافظة النجف لعام ( التوزيع الجغرافي لس2خريطة )

  ( .0المصدر: الباحث باالعتماد عمى بيانات جدكؿ ) 
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 2119( التوزيع الجغرافي لسكان محافظة النجف لعام 3خريطة )

. (0) المصدر :  الباحث باالعتماد عمى بيانات جدكؿ 
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 التركيب العمري :  -ت
قكة العمؿ كالعالقة المرتبطة في تأثير  دراسة السكاف مف خالؿ التركيب العمرم لواف  

احد المؤشرات الميمة في  دكاالجتماعي كاالنتاجي ، حيث يعبالتخطيط الصحي كالتعميمي 
تبيف دراسة التركيب العمرم اتجاىات التغير التي تـ مف خالليا رسـ كما  القدرة االنتاجية .

 .  (1) قتصاديةالسياسات السكانية ككضع الخطط التنمكية كاالجتماعية كاال
يقصد بالتركيب العمرم تقسيـ المجتمع الى فئات عمرية كالتي تظير مف خالؿ التعداد  

السكاني ، كلو اىمية في معرفة الفئة العمرية المنتجة كالتي تقع عمى عاتقيا اعالة الفئات 
ئح العمرية االخرل ، كما تفيد دراسة ىذا التركيب في تخطيط كافة المشاريع لمختمؼ شرا

. اف نشاط السكاف االقتصادم كاالجتماعي تحدده نسبة السكاف في كؿ  (0) المجتمع مستقبالى 
، حيث انو ال يمكف اقامة المؤسسات التعميمية ما لـ تكف ىناؾ اعمار مؤىمة   (1) فئة عمرية

 مارىا مفلدخكؿ ىذه المؤسسات كخاصةى الجامعية كالتي تستقبؿ الفئات العمرية التي تتراكح اع
 . بالطاقات البشرية بشكؿ كبير برفد المؤسسة الجامعية  يـكالتي تس، سنة  02 – 02

، 1765اف عدد ىذه الفئة العمرية في تعداد عاـ  محظ ( ن1عند االطالع عمى جدكؿ )
، كفي تعداد عاـ مف مجمكع السكاف  (%7,13)بنسبة تصؿ الى نسمة  (33014)قد بمغ 
فضالن ، %( 0,6كبمعدؿ نمك بمغ )نسمة ( 50707)الى  ارتفع عدد ىذه الفئة ليصؿ 1775

اما في تقديرات عاـ مف مجمكع فئات السكاف ، ( % 7,22)عف ارتفاع نسبتيـ لتصؿ الى 
اال اف ، %( 1,0كبمعدؿ نمك بمغ )نسمة  (122232الى )ليصؿ  ىاازداد عددفقد  0225

في بمغت في حيف % ، 7,03نسبتيـ قياسان الى بقية الفئات في المحافظة قد انخفض الى 
كنسبتيـ الى عدد السكاف ، %( 0,3كبمعدؿ نمك بمغ )نسمة  (113446) 0217 تقديرات عاـ

كمف خالؿ ىذه النتائج نالحظ اف ىناؾ زيادة مستمرة لألعداد ىذه الفئة ،  (%6,76)بمغت 
ؿ كبير في يسيـ بشكاىـ المكارد البشرية ليذه المؤسسة ، كاف حجميا مف تعد العمرية ، التي 

 .مدل تحقيؽ الكظيفة الجامعية 
 

                                                           

( مريـ سالـ ىادم ، جكاد كاظـ الحسناكم ، التحميؿ المكاني لمتركيب العمرم _ النكعي في محافظة النجؼ 1)
 .162 – 131، ص  0213،  01، العدد لبحكث الجغرافية ، جامعة الككفة ا، مجمة  0211  - 1775لممدة 

عمرم لسكاف محافظة بابؿ لمفترة ( حسيف كحيد عزيز ، سعد عبد الرزاؽ ، تحميؿ خصائص التركيب النكعي كال0)
 .  107 – 111، ص  0227،  1، مجمة كمية التربية االساسية ، جامعة بابؿ ، العدد  1775 – 1765

، دار كائؿ لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  0( فكزم عبد سياكنو ، مكسى عبكدة سمحة ، جغرافية السكاف ، ط1)
 .  36، ص  0225



 التاريخي لهاالعوامل التي ساعدت عمى نشوة جامعة الكوفة والتطور                           الفصل االول

 

 
13 

( ونسبة نموىم الى عدد السكان الكمي 24 – 21حجم الفئة العمرية ) (3جدول )
 (2119 – 2117 – 1997 – 1987لممدة ) في محافظة النجف

الفئة العمرية   السنكات
02– 02  

 نسبة الفئة العمرية الى عدد السكاف الكمي % معدؿ النمك%

1765 33014 - 7,13 
1775 50707 0,6 7,22 
0225 122232 1,0 7,03 
0217 113446 0,3 6,76 

 : المصدر 
محافظة النجؼ ، نتائج التعداد العاـ لسكاف احصاء كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإلحصاء ، مديرية  -1

 ( . 1775 – 1765محافظة النجؼ لألعكاـ )
محافظة النجؼ ، نتائج تقديرات سكاف محافظة احصاء حصاء ، مديرية كزارة التخطيط ، الجياز المركزم لإل -0

 (  . 0217 – 0225النجؼ لألعكاـ )
  
 سعة المساحة :  -2

ادل التكسع في التعميـ في كؿ مراحمو الى فتح الجامعات في معظـ المدف المتكسطة       
الى مساحات كاسعة مف  التي تحتاجك كالكبيرة ، كىذه الجامعات تكجد فييا عدد مف الكميات 

 .   (1)  االرض تصؿ الى عدد مف اليكتارات
أف جامعة الككفة مف الجامعات الحديثة حيث تتجمع الكميات كاداراتيا كاالقساـ الداخمية       

المدينة كالمالعب كالمكتبات كالمساحات الخضراء كالمختبرات كميا في مكاف كاحد يطمؽ عميو )
كيمك متر( ،  4,162) بعد عف مدينة النجؼ االشرؼ حكالييكضع في م  ( ، كتقعالجامعية

كيمك متر( ، حيث استغمت الجامعة مساحات كاسعة لمبناء  0,3كتبعد عف مدينة الككفة حكالي )
 كالتطكر مستقبال . 

( ، كبمغت مساحة الكميات المبنية 0ـ 0253222تشغؿ جامعة الككفة مساحة قدرىا )      
     . (0) حة الجامعة( مف مسا0ـ 170234)

تتخذ مساحة المجمع الشكؿ الطكلي الذم فرض نمط التخطيط الخطي )الشريطي( ، حيث تـ       
الى  المدينة الجامعية استغاللو بطريقة حققت خصكصية في تكزيع استعماالت االرض ، حيث تـ تقسيـ

                                                           

، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  1لتخطيط الحضرم اسس كمفاىيـ ، ط( خمؼ حسيف عمي الدليمي ، ا1)
 .  002، ص  0220

 .  1212جامعة الكوفة ، قسم االعمار والمشارٌع الهندسٌة ، وحدة التصامٌم ، بٌانات غٌر منشورة ،  (1)
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المنشئات الرياضية كالمرافؽ  قطاعيف اساسيف ىما القطاع العاـ كالقطاع الخاص ، يضـ القطاع العاـ
كالمنشئات الخاصة بالعالقات المتبادلة كالفعاليات المشتركة بيف ادارة كجميكر الجامعة كبيف مجتمع 

العممية  كتشمؿ المنشئات االكاديمية التدريسية كالمختبرات  األنطقةالمدينة ، اما القطاع الخاص يتضمف 
تخصصية مشتركة كمتبادلة مع بعضيا البعض ، اما قطاع  كالكميات العممية كالتي ليا عالقة عممية

 العمـك االنسانية فيضـ كؿ مف اآلداب كالفقو كالمغات . 
 تبمغ تجميع القطاعات لتككف ضمف مسافة انتقالية حيسبافال عيفتـ االخذ ب عند تخطيط المجمع      

لما يمثمو المجمع مف كاجية  ( . كنظران 1) شكؿ، مكضح في  (1)دقائؽ عمى مستكل القطاع الكاحد 12
لجامعة الككفة كمكاف ادارتيا فضال عف النمك العمراني الذم تشيده مقارنة مع الكميات الكاقعة خارج 

 المجمع لذلؾ ركزت الدراسة عمى المجمع مف حيث سعة المساحة.
 (2121 – 2119لمعام الدراسي ) لممدينة الجامعية( المخطط االساس 1شكل )

 
 . 0202، بيانات غير منشكرة ، مشاريع ، كحدة التصاميـالاالعمار ك معة الككفة ، قسـ جا : المصدر

    
احتمت اكبر  الكميات العممية كالطبية كالرياضية( يتضح اف 2الجدكؿ ) معطياتمف خالؿ       

( 0ـ 21174) كما ىك الحاؿ في كمية اليندسة التي تبمغ مساحتيا المدينة الجامعية مساحة في 

                                                           

راسة تحميمية لسياسة ( طالب حميد طالب ، زمف عكدة عمراف ، السياسات العمرانية في الحـر الجامعي د1)
ص  ،0215، 4، العدد  01، مجمد  التخطيط العمراني في حـر جامعة الككفة ، مجمة اليندسة ، جامعة بغداد

1 – 02. 
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كمية العمـك التي بمغت مساحتيا  ، ثـ( 0ـ12232ـ كمية التربية الرياضية البالغة مساحتيا )ث، 
كيمكف ارجاع ىذه المساحات ( ، 0ـ 02222) بمساحة بمغتكمية الطب ثـ  ، (0ـ03322)

الكبيرة ليذه الكميات الحتكائيا عمى مختبرات عممية ذات تخصصات متنكعة كما ىك الحاؿ في 
كجاءت ، ية كالطبية كقاعات كمالعب رياضية بالنسبة لكمية التربية الرياضية الكميات العمم

اربعة كذلؾ ألنيا تحتكم عمى ( 0ـ 0622بمغت مساحتيا )التي كمية المغات بالمرتبة االخيرة 
 تتطمب مختبرات متنكعة .كال  اقساـ

 (4جدول )
  2121 -2119لمعام  المدينة الجامعيةالكميات المشيدة في  ةمساح

   بيانات غير  مار كالمشاريع ، كحدة التصاميـ ،الباحث باالعتماد عمى جامعة الككفة ، قسـ االع :المصدر 
  . 0202منشكرة  ،            

 سة .*كمية عمـك الرياضيات كالحاسكب تقع ضمف مساحة كمية اليند
 

االقساـ الداخمية كرئاسة جامعة الككفة قد ( اف 3الجدكؿ ) بياناتمف خالؿ يتضح       
، االبنية مساحة %( مف 11,0% ، 45,2بنسبة ) المدينة الجامعيةتصدرت باقي االبنية في 

كذلؾ لككف ىذه االبنية تحتاج الى مساحة كبيرة حسب طبيعتيا الكظيفية فاألقساـ الداخمية تحتاج 
لى مساحة كبيرة لإليكاء الطمبة ، كرئاسة الجامعة تحتاج الى حيز كبير كذلؾ ألنيا تعد رأس ا

اليـر االدارم لمجامعة بما تحكيو مف شعب ادارية متنكعة ، اما النادم الطالبي فجاء بالمرتبة 

 النسبة % 2المساحة / م اتالكمي التسمسل
 01,2 21174 كمية اليندسة 1
 16 12232 كمية التربية الرياضية 0
 11,1 03322 كمية العمـك 1
 12,4 02222 كمية الطب 2
 7.3 16022 كمية الصيدلة 3
 6 13222 كمية التمريض 4
 5,1 11422 كمية اآلداب 5
 4.5 10642 كمية الفقو 6
 2 5432 طب االسناف كمية 7

 1,2 0622 كمية المغات 12
 122 170234 المجمكع         
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ة االخيرة مف حيث المساحة كذلؾ ألنو يؤدم كظيفة كاحدة كىي تقديـ االطعمة كالمشركبات لطمب
           ( مف مساحة الجامعة 0ـ 64544، اذ بمغ مجمكع المساحة التي تشغميا ىذه االبنية )  لجامعةا

 (5جدول )
 2121 - 2119 لعام واالبنية الخدمية التابعة ليا مساحة بناية رئاسة جامعة الكوفة 

 النسبة % 0المساحة / ـ االبنية ت
 45,2 36222 االقساـ الداخمية 1
 11,0 11322 الجامعةرئاسة  0
 7,4 6132 المكتبة المركزية 1
 1,4 1122 المخازف 2
 0.3 0132 البكابة الرئيسية 3
 0.1 1754 دار الضيافة  4
 1.2 1032 النادم الطالبي 5

 122 64544 المجمكع      
 بيانات غير  ـ ،مار كالمشاريع ، كحدة التصاميالباحث باالعتماد عمى جامعة الككفة ، قسـ االع :المصدر 

  . 0202منشكرة ،            
 

فيما يخص المشاريع المستقبمية لجامعة الككفة مف المساحات المتبقية مف الجامعة فقد        
االدارة كؿ مف كميات )كميات التي تقع خارج المجمع كىي مكاقع جديدة لماستغمت في مشركع بناء 

 االثار ،ك  التراثك سياسية ، كالقانكف ، كالتخطيط العمراني العمكـ ال، التربية لمبنات ، كاالقتصاد 
التربية االساسية كالتربية المختمطة ، حيث تـ تخصيص مساحات الى ىذه الكميات في المجمع 
حسب السعة المقررة ليذه الكميات . اما كمية الزراعة كالطب البيطرم فأنيا تقع خارج المجمع 

 االراضي الزراعية ألغراض الدراسة كالتجارب العممية .   ألنيا تحتاج الى مساحات كاسعة مف
مؤتمرات كمالعب رياضية خارجية كداخمية ، لم ان كمركز  ان اما المشاريع االخرل فتضـ فندق       

كمنطقة تجمع النفايات الصمبة كتكسيع محطة ضخ مياه الشرب كمحطة كقكد داخؿ المجمع 
ع بناء كمية البيئة كعمكـ االرض ككمية عمكـ االغذية كمكاقؼ سيارات متعددة الطكابؽ ، كمشاري

ككمية الصناعات الغذائية ككمية االعالـ ، كمجمع مركز البحكث العممية كاالنسانية ، كالمكاتب 
االستشارية لمجامعة كمتحؼ التاريخ الطبيعي كالمتحؼ االسالمي كالمجمع الثقافي ، كمبنى 
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. ككذلؾ تخصيص  (1) فيف كالتدريسيف كمسكف لمطالبالشؤكف اليندسية ككذلؾ بناء دكر لممكظ
مساحات لتكسيع الكميات المبنية داخؿ المجمع منيا كمية اآلداب ككمية العمكـ كالصيدلة ككمية 
اليندسة ، كما تكجد مساحات مخصصة لمراكز دراسات دينية متقدمة كمركز التعميـ العالمي 

ز البحكث العممية لميندسة كمركز البحكث العممية كمعرض المعرفة العالمي كقرية المعرفة ، كمرك
لمعمكـ . اما الكميات التي تقع خارج المجمع فأنيا مف المفترض اف تنتقؿ الى المجمع في حالة 

، اال اف قمة التخصيصات المالية ادت الى تعطيؿ بعض المشاريع في المجمع  ابنيتيااكماؿ 
 ( .  0) الشكؿلجامعة الككفة ، كما في 

 (2) شكل
  لممدينة الجامعيةالمشاريع المستقبمية 

 
 .0202، بيانات غير منشكرة ، مشاريع ، كحدة التصاميـالاالعمار ك جامعة الككفة ، قسـ  : المصدر

 
 عامل النقل :  -3

يـ شبكة النقؿ كترابطيا االقميمي في تعزيز اداء احد العكامؿ المككنة لممدينة كتسالنقؿ  ديع      
ئفيا حيث تعمؿ طرؽ النقؿ عمى سيكلة الحركة كانسيابيا كتعمؿ عمى الربط بيف المدينة لكظا

                                                           

( مقابمة شخصية مع الميندس احمد ىاشـ التميمي ، مسؤكؿ كحدة التصاميـ ، قسـ االعمار كالمشاريع ، 1)
 .  0202/   11/  00بتاريخ 
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حجـ كشكؿ الطرؽ التي في اف االقميـ يعتمد في نطاؽ تأثيره  ل .المدينة كاقميميا كاالقاليـ االخر 
الشكارع ك كالتي تعمؿ عمى ربط االقاليـ بما يجاكرىا مف اقاليـ اخرل ، حيث تعمؿ شبكة  تخترقو

عمى نمك االقميـ كتطكيره كديمكمتو مف خالؿ تنشيط المستقرات كتفعيميا كاستثمار المكارد الطرؽ 
 . (1)المتكفرة فييا كتكظيفيا

عرض مفصؿ لعالقة مكقع جامعة الككفة كالكميات الخارجية التابعة ليا بالشكارع  كفيما يأتي     
 كالطرؽ الكاقعة بجكارىا :

  : المدينة الجامعية -1
الشريانية ، كيبدأ مف مركز مدينة النجؼ  الشكارعمف  عديي ككفة ك  –نجؼ  شارعع عمى قت      

 متجو شماالن ليتحكؿ الى طريؽ مف مدينة الككفة  وحتى خركج يستمركيتجو باتجاه مدينة الككفة ك 
ة المدينالبناية  الشارعىذا  بمحاذاةقع تباتجاه محافظة بابؿ ثـ الى بغداد كالمحافظات الشمالية ، ك 

المدخؿ الرئيس لطالب الجامعة التي تعد  لممدينة الجامعية البكابة الرئيسة  تكجدحيث  الجامعية
المنطقة الصناعية )حي الصناعي( كبعض الدكائر الحككمية  لمشارعكيكجد عمى الجانب االيمف 

كر في منيا دائرة التخطيط كالمتابعة لكزارة التجارة مركز تمكيف النجؼ ، كمديرية الطرؽ كالجس
 مف  بالقرب مما يسبب اختناقان مركريان بكثافة مركرية عالية  الشارعمحافظة النجؼ ، لذا يمتاز ىذا 

الذيف يعبركف الشارع مف المراجعيف كالطمبة اعداد السابمة  لكثرة،  لممدينة الجامعيةالبكابة الرئيسة 
ظير بعد الساعة الثانية السيما في اكقات الصباح بعد الساعة السابعة صباحاى كفي اكقات ال

     . (2عشر ظيراى . كما مكضح في الخريطة )
 كمية االدارة واالقتصاد :  -2

تقع عمى شارع الغدير كىك مف الشكارع الرئيسة كتقع عمى جانبو العديد مف الدكائر       
ـ العديد الحككمية كالمناطؽ السكنية اذ يقع عمى جانبو االيمف مجمع الدكائر الحككمية كالذم يض

مف مؤسسات دكائر الدكلة االدارية مثؿ مديرية الزراعة كمديرية التخطيط العمراني في محافظة 
الذم اما عمى جانبو االيسر يقع حي الغدير السكني  ،النجؼ فضالى عف حي الفرات السكني 

 مركرية خاصاى في اكقات الدكاـ . يمتاز بحركة تجارية مما يسبب اختناقات كازدحاما 
 كمية العموم السياسية ومركز دراسات جامعة الكوفة :  -3

ديكانية كشارع االسكاف كىك مف  –شارع المثنى ، حيث يربط بيف شارع نجؼ  عمى افتقع      
 اطباءكتحكلت الكثير مف البنايات في الشارع الى عيادات  الشكارع التجارية الميمة في المدينة 

حي السعد كحي  مثؿ ى جكانبو العديد مف االحياء السكنيةخاصة في السنكات االخيرة ، كتقع عم

                                                           

شبع ، كاقع النقؿ البرم في مدينة النجؼ االشرؼ ، مجمة اآلداب ، جامعة الككفة ،  عباس ( محمد جكاد1)
 .  006 – 021، ص  0212،  1المجمد 
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عميو المثنى كحي ابك خالد كىك بذلؾ الشرياف الرئيس لمحركة المركرية في المنطقة ، كاطمقت 
 بمدية النجؼ اسـ )شارع الشاعر الحسيني عبكد غفمة الشمرم( .

 كمية التربية لمبنات :  -4
ارع الذم يربط الشارع الخدمي لحي االمير بشارع حي تقع كمية التربية لمبنات عمى الش     

القادسية كيسمى بشارع )اية اهلل الدكتكر عمي الفضمي( كالذم بدكرة يربط بشارع المطار ، كىك 
مف الشكارع التجارية في المدينة كتقع عمى جانبو االيمف المؤسسات التعميمية الحككمية كاالىمية  

كيتعرض الشارع الى االزدحاـ المركرم خالؿ الدكاـ  ، كعمى جانبو االيسر محالت تجارية
 اثناء الدكاـ . في الرسمي مما يؤدم الى عرقمة حركة الطالب 

 :  التربية االساسية والتربية المختمطة اكميت -5
تقع عمى جانبو االيسر دائرة الرعاية إذ ككفة ،  –عمى الشارع الرئيسي نجؼ  افتقع     

ميف لمدراسات العميا كدائرة الكقؼ الشيعي ، كيكثر فيو االزدحاـ في اكقات االجتماعية كمعيد العم
 .   (1) الذركة

 كمية القانون :  -6
تقع  في مدينة الككفة عمى شارع الككرنيش بامتداد شط الككفة ، تككف بدايتو مرتبطة بشارع      
 لنجؼ بمحافظة بابؿ . نيايتو بجسر االماـ عمي )ع( الذم يربط محافظة اكترتبط نجؼ  –ككفة 

 التخطيط العمراني واالثار والتراث :  اكميت -7
كينتيي بفمكة  نجؼ عند بداية جسر الككفة كيسمى شارع الجسر ، –تقع عمى شارع ككفة      

مف الشكارع الرئيسية في مدينة الككفة كتكثر فيو االزدحامات لكجكد المحالت  يعدالشيرستاني ك 
 . عمى الجانبيفالتجارية 

 الزراعة والطب البيطري :   اكميت -8
اى بقرية الحكاتـ  كيسمى شارع الكمية كينتيي ر تقع عمى طريؽ الذم يربط قرية القزكينية مرك      

بابؿ كىك الطريؽ الرئيس الذم يربط محافظة النجؼ  –ىذا الطريؽ  بتقاطعو مع الطريؽ ككفة 
 .    (0)بمحافظة بابؿ

 
 
 

                                                           

 . 0202/  7/  15يـك  فيميدانية الدراسة ال( 1)
 ، ( مقابمة شخصية مع االستاذ نافع عبد زيد ماضي ، احد ممثمي شعبة تنظيـ المدف ، مديرية بمدية الككفة0)

 .   0202/  7/  02 بتاريخ
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  الرئيسية طرق النقل منة الجامعية المدين ( موقع4خريطة )

 

 :المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
 . 0202، بيانات غير منشكرة ،  شعبة تنظيـ المدفػ مديرية بمدية النجؼ ، 1
   . 0216لعاـ  Sidػ المرئية الفضائية لمدينتي النجؼ كالككفة بامتداد 0

 مدينتي النجؼ كالككفةالتكاصؿ بيف طرؽ النقؿ ادت الى الشكارع ك يتضح مما تقدـ اف       
طرؽ شكارع  ك كبيف المحافظات االخرل ، كبيف مكقع الجامعة كالمؤسسات التابعة ليا كما عممت 
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تحقيؽ النقؿ عمى جذب اعداد كبيرة مف طمبة المحافظات المجاكرة كالبعيدة عنيا مما ساعد عمى 
 الشكارعاف إذ حيث االزدحامات المركرية  مف الشكارعفي  ان ىناؾ تباين الكظيفة الجامعية ، اال اف

عرضة لالختناقات المركرية مما  الشكارعالتي تقع عمييا الدكائر الحككمية ىي اكثر  الرئيسية
يسبب عرقمة في سيكلة كصكؿ الطالب الى الجامعة كالكميات التي تقع خارج المجمع ، في حيف 

كغير مزدحمة سيمة ض الكميات الخارجية التي تقع عمييا بعنقؿ الطمبة في الطرؽ عممية تككف 
 ( .3مما يكفر اقتصاد في الكمفة كالكقت كالمسافة ، كما مبيف في الخريطة )
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من طرق النقل الرئيسية في  التي تقع خارج المدينة الجامعية( موقع الكميات 5خريطة )
 مدينتي النجف والكوفة

 

 :د عمى المصدر : الباحث باالعتما
  . 0202، بيانات غير منشكرة  ،  شعبة تنظيـ المدفمديرية بمدية النجؼ ،  -1
 . 0216، لسنة  Sidالمرئية الفضائية لمدينتي النجؼ كالككفة بامتداد  -0
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 عوامل تاريخية :  -4
( عاصمة لمخالفة االسالمية كاىـ ما في عاتخذىا االماـ عمي ) اازدىرت الككفة عندم       

بالحكمة طافحة مف منبر مسجدىا  خطبولو كانت ك  ىػ ، 15فة مسجدىا الذم انشئ عاـ الكك 
فكاف مسجد الككفة بمثابة جامعة اسالمية كبرل سبقت ، كالعمـ كاصكؿ الديف كاحكاـ الشريعة 

 .  (1)غيرىا مف الجامعات االسالمية 
نيرت فأي  بيتو بجانب مسجدىاامير المؤمنيف عمي بف ابي طالب في الككفة كبناء  عند اقامة      

حيث ظيرت البالد بعممو كفصاحتو كاشتيرت البالغة التي اعطت العراقييف الحظكة بعمـ المغة 
( عانكاع مف القراءات لمقراف الكريـ ، كظير الكثير مف العمماء الذيف تعممكا عمى يد االماـ عمي )

بعد تعممو ذلؾ مف عمى الحركؼ  سكد الدؤلي الذم كضع النقاطألكمتأثريف بعممو كمنيـ ابك ا
( القضاء في الككفة ، ككاف يقضي عالى ذلؾ مارس االماـ عمي ) ، مضافان االماـ عميو السالـ 

في الككفة  االسس القضائيةبيف الناس كالذم ادىش عمماء العصر بقضائو فكانت بداية لظيكر 
عمـ العركض كالطب تدريس ، منيا اشتيرت عمـك اخرل  كمع ىذه العمكـخاصة كالعراؽ عامة ، 

 في مسجد الككفة . 
( كما اف عنكح )النبي مكاف سفينة قيمة مثؿ ثار آلمككفة اىمية تاريخية لما تحتكيو مف        

 المقدسةاحد المساجد االربعة  ألنولممسجد الككفة مكانو دينية كمنزلة رفيعة لدل عامة المسمميف 
لمسجد االقصى ، كظيرت مدرسة لمنحك في الككفة كالمسجد الحراـ كا )ص(بعد مسجد الرسكؿ 

 .   (0)مدرسة النحك في البصرة كيدرس النحك بآراء عمماء مدرسة الككفة كالبصرة المنافسة ل
الشيخ الطكسي ق( عندما اتخذ 226كما اصبحت مدينة النجؼ عاصمة لمتدريس عاـ )      

ذل مف قبؿ اال اذ القى الكثير مفلو في عيد حكـ السالجقة ،  محمد بف الحسف النجؼ مقران 
 لمتدريس .  آمنان  الحكاـ ليجد في النجؼ مالذان 

العيد العثماني في النجؼ االشرؼ كازداد عدد طالبيا  أكاخرفي ككذلؾ ازدىرت المدارس       
عند انتقاؿ العالمة السيد محمد ميدم بحر العمكـ الطبطبائي مف كربالء الى النجؼ االشرؼ ، 

كظمت مدرسة  ، (1) الطالب الى عشرة االؼ طالب مف دكؿ مختمفة عربية كاجنبية كصؿ عددإذ 
كؿ ىذه العكامؿ التاريخية ساعدت عمى رقي  النجؼ ترفد العالـ بعمماء اثركا االنسانية بعطائيـ ،

مكانة مدينتي النجؼ االشرؼ كالككفة العممية مما مميد إلنشاء جامعة الككفة بعد ظيكر الحاجة 
 جامعة تحمؿ كؿ امتدادات الماضي كتطمعات المستقبؿ .الاذ اصبحت  الييا ،الماسة 

                                                           

 . 42صمصدر سابؽ ، ( حميد عمكاف محمد الساعدم ، 1)
 . 01  - 02ص مصدر سابؽ ،  ( زىير حاتـ خماس العبيدم ،0)
 .  01ص،  نفسة المصدر (1)
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 موقع جامعة الكوفة : –ثانيًا 
النجؼ  التي تقع شرؽ مدينةالككفة  البمدية لمدينةضمف الحدكد جامعة الككفة تقع        

 امعة الككفة في ثالث مكاقع ىي : تقع كميات ج ، اذ(  4خريطة ) االشرؼ ، 
 لجامعة الككفة .  المدينة الجامعية ضمفتقع  كميات -1
 النجؼ .  مدينةكميات تقع في  -0
 . كالبعض اآلخر في الريؼ المجاكر لياالككفة  مدينةفي بعضيا كميات تقع  -1

 كسكؼ يتـ تكضيح مكاقع الكميات لجامعة الككفة .      
 : المدينة الجامعيةموقع  -1

مدينة ل ضمف الحدكد البمديةقع ت ية الرئيسة لجامعة الككفة ، فياجيالك  المدينة الجامعية عدتي      
مف الشماؿ حي ميساف كبمحاذاة الطريؽ  ىا، فيحدمجاكران لمحدكد البمدية لمدينة النجؼ  الككفة

، كمف الشرؽ مستشفى الذم يربط النجؼ في المحافظات الشمالية الذم يؤدم الى نفؽ المختار 
حي  ا، اما مف ناحية الجنكب يحدىكحي كندة كالسيمة بي السكني ابف بالؿ االىمية كحي المتن

حيا الجامعة كالعدالة التابعاف الى  احدىيككفة ، كمف الغرب  –الصناعي بمحاذاة طريؽ نجؼ 
 .  مدينة النجؼ

خارج مركز المدينة اعطى ليا القابمية عمى التكسع بشكؿ اكبر  المدينة الجامعيةاف مكقع       
المدينة ضـ تراضي غير مستغمة ، كاالبتعاد عف الضكضاء في المدينة ، ك بسبب كجكد ا

 كىي : ( 1ك 0ينظر صكرة )احدل عشر كمية  الجامعية
 كمية الفقو .  -أ

 كمية الطب .  -ب
 كمية اآلداب .  -ت
 كمية العمكـ .  -ث
 كمية اليندسة .  -ج
 كمية الصيدلة .  -ح
 كمية طب االسناف .  -خ
 . كمية المغات  -د
  كمية الرياضيات كعمـك الحاسكب .  -ذ
 كمية التمريض .  -ر
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 من المناطق المجاورة الجغرافي لممدينة الجامعية موقع ال( 6خريطة )

 

 المصدر : الباحث باالعتماد عمى 
 . 0202، بيانات غير منشكرة ،  شعبة تنظيـ المدفمديرية بمدية النجؼ ،  -1
  . 0216لعاـ  Sidالنجؼ كالككفة بامتداد المرئية الفضائية لمدينتي  -0
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 ( كمية اآلداب الواقعة ضمن مجمع جامعة الكوفة2صورة )

 

 . 0201/ 00/4المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتاريخ       
 
 

 ( كمية الصيدلة الواقعة ضمن مجمع جامعة الكوفة3صورة )

 

 . 0201/ 00/4ريخ المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتا               
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. فضالن عف بناية رئاسة الجامعة كالمكتبة المركزية كاالقساـ  (1) كمية التربية الرياضية -ز
 الداخمية كالنادم الطالبي . 

 كؿ مف :كتضـ  النجف :مدينة مواقع الكميات في  – 2
 موقع كمية التربية لمبنات :  -أ

مديرية العامة لتربية محافظة النجؼ ، كيؤدم حي االمير مقابؿ ال –تقع في مدينة النجؼ       
ككفة ، كتقع بالقرب مف اعدادية الساجدات المركزية لمبنات  –الييا الطريؽ المتصؿ بشارع نجؼ 

 ( .2صكرة )، ككانت بناية الكمية مبنى معيد اعداد المعممات سابقان . 
 

 ف االشرف( موقع كمية التربية لمبنات في حي االمير في مدينة النج4صورة )

 
 . 0201/ 01/4المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتاريخ          

 

 موقع كمية االدارة واالقتصاد :  -ب
تقع الكمية في حي الفرات مقابؿ حي الغدير السكني كمجاكر لبناية مجمس محافظة       

طكابؽ  ةثالنجؼ االشرؼ ، كىك مكقع كمية اآلداب سابقان ، كىي بناية كاحدة مككنة مف ثال
مف امكانية تكسعيا لذا تـ  دمربعة الشكؿ ، اال اف الكمية تعاني مف صغر مساحتيا مما يح

 ( .5في جامعة الككفة ، خريطة ) ليذه الكميةتحديد مساحة معينة في المجمع الرئيس 
 
  
 

                                                           

 .  0202/  11/  03بتاريخ ميدانية الدراسة الباحث باالعتماد عمى ال( 1)
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 :  موقع كميتي التربية االساسية والتربية المختمطة -ت 
 –رئاسة جامعة الككفة مقابؿ حي االمير السكني كعمى يميف شارع ككفة تقع في البناية القديمة ل      

   .نجؼ ، كبالقرب مف العمارات السكنية كمعيد العمميف لمدراسات العميا 
 موقع كمية العموم السياسية :  -ث

ي تقع الكمية في مكقع مجاكر لمركز دراسات الككفة التابع لجامعة الككفة ، في حي المثنى السكن      
حي عدف الصناعي  الجنكبكيحدىا مف الرئيس االسكاف  حيالمؤدم الى شارع  الشارع الفرعي، كعمى 

. 
 : والريف المجاور ليا الكوفة  مدينةمواقع الكميات في  - 2

 خارجيا ضمف المكاقع االتية : كالبعض االخر الككفة  داخؿ مدينةكميات بعض التتكزع      
 موقع كمية القانون :  -أ

تقع الكمية في مركز مدينة الككفة يحدىا مف جية الشرؽ الضفة اليمنى لنير الفرات كشارع       
 نجؼ  .  -الككرنيش ، اما مف جية الجنكب فيحدىا جسر الككفة كالمؤدم الى طريؽ ككفة 

 موقع كميتي التخطيط العمراني واالثار والتراث :  -ب
 –الصؿ مستشفى الفرات االكسط ، كتقع عمى شارع ككفة تقع في مدينة الككفة في مبنى ىك في ا      

نجؼ مف الجية الجنكبية لممبنى ، كبالقرب مف جسر الككفة ، كيحدىا مف جية الشرؽ شارع الككرنيش 
غرب مركز الرعاية الصحية في الككفة ، كبما اف الكمف جية الشماؿ المصرؼ الزراعي في الككفة كمف 

. في المجمع الرئيس لجامعة الككفة ليذه الكميات يص مساحة معينة مكقع البناية قديـ فقد تـ تخص
 .( 3صكرة )

 ( بناية كميتي التخطيط العمراني واالثار والتراث الواقعة في مدينة الكوفة5صورة )

 
 . 0201/ 01/4المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتاريخ              
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 (7خريطة )
  المدينة الجامعيةتقع خارج التوزيع الجغرافي لمكميات التي 

 
 :المصدر : الباحث باالعتماد عمى 

 . 0202، بيانات غير منشكرة ،  شعبة تنظيـ المدفمديرية بمدية النجؼ ،  -1
  . 0216لعاـ  Sidالمرئية الفضائية لمدينتي النجؼ كالككفة بامتداد  -0
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 موقع كميتي الزراعة والطب البيطري :  - ت
كـ عف  13نة الككفة في منطقة القزكينية كيطمؽ عمييا اسـ الحكاتـ عمى بعد تقع خارج مدي     

كـ عف 1كـ عف مركز مدينة النجؼ االشرؼ ، كتقع عمى مسافة  12مركز مدينة الككفة ك
المؤدم الى الرئيس قرية القزكينية المرتبط بالطريؽ  طريؽ، كيؤدم الييا  حمة -ككفة طريؽ 

كمية الزراعة كالطب البيطرم مف اكثر الكميات بعدان  د، كتعفا المذككر آنككفة  –حمة  طريؽ
 ( 4صكرة )كتطرفان في مكقعيا . 

اف انتشار كميات جامعة الككفة خارج المجمع استكجب تخصيص مساحات ليذه الكميات      
 داخؿ المجمع الرئيس لتخفيؼ المتاعب عف الطمبة . 

 الحواتم المجاورة لمدينة الكوفة( موقع كمية الطب البيطري في منطقة 6صورة )

 
 . 0201/ 01/4المصدر : التقطت مف قبؿ الباحث بتاريخ        

 
 ثالثًا : الييكل التنظيمي واالداري لجامعة الكوفة : 

تتمثؿ طبيعة عمؿ الجامعة كاقساميا بالييكؿ التنظيمي ، كيتككف مف قسميف ىما القسـ      
يتـ تحديد المكاقع الرئيسية التنظيمية داخؿ الجامعة ، كمف اىـ  العممي كالقسـ االدارم كمف خاللو

عكامؿ نجاح المؤسسة الجامعية ىك بناء الييكؿ التنظيمي المرف دكف احداث ام خمؿ في 
  .    (1)الجيازيف االدارم كالتنظيمي التربكم

                                                           

ي في تنمية المجتمع المحمي ، اطركحة دكتكراه ، كمية العمـك االنسانية دكر التعميـ العال ( غربي صباح ،1)
 .  41، ص 0212، ية ، جامعة محمد خيضر بسكرة كاالجتماع
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ـ عمى اف كؿ  ف في اختيار الييكؿ التنظيمي ىما نظاـ الجامعات القائسارئي آفكىناؾ مبد     
خر يقكـ عمى اساس االقساـ العممية المكحد الذم آكمية تتمتع باستقالليا مف النكاحي االدارية ، ك 

يرتبط مباشرة بإدارة الجامعة ، فالييكؿ التنظيمي يتككف مف مجمس عممي مف رؤساء االقساـ 
قسـ المكتبة : اخرل خر ادارم يختص بشؤكف الطمبة كالشؤكف المالية كاالدارية ، كتكجد اقساـ آك 

 .    (1)كقسـ الشؤكف اليندسية 
( ، اف الييكؿ التنظيمي لجامعة الككفة يتككف مف مجمس الجامعة 1) شكؿيتضح لنا مف ال      

كيضـ رئيس الجامعة كمساعد رئيس الجامعة لمشؤكف العممية كمساعد رئيس الجامعة لمشؤكف 
القمـ السرم كمكتب التصاريح االمنية برئيس الجامعة االدارية ، كيرتبط قسـ الشؤكف القانكنية ، ك 

كايضا االمانة العامة لمجمس الجامعة كمكتب رئيس الجامعة . ككذلؾ مساعد رئيس الجامعة 
 لمشؤكف المالية كاالدارية ، كمساعد رئيس الجامعة لمشؤكف العممية . 

كف االدارية كالذم يضـ اف مساعد رئيس الجامعة لمشؤكف االدارية مسؤكؿ عف قسـ الشؤ       
شؤكف المكظفيف ، كالبيانات ، كاالضابير الشخصية كالتدريسييف ، الصادرة كالكاردة ، التكظيؼ 
كالمالؾ ، التقاعد ، اليكيات ، كقسـ النشاطات الطالبية كيتككف مف النشاطات الرياضية 

ات جامعة ، كالعالقات كقسـ المطبعة ، كقسـ ادارة خدم ، كالنشاطات الفنية كالنشاطات الكشفية
 كيضـ ايضان الشعبة االمنية كالتصاريح االمنية .  االعالـ ، كقسـ الشؤكف المالية العامة ك 

اما مساعد رئيس الجامعة لمشؤكف العممية مسؤكؿ عف قسـ البعثات كالعالقات الثقافية كالذم      
طيط كالمتابعة كيشمؿ يضـ الدراسة خارج العراؽ ، كمجمة الككفة ، كقسـ الدراسات كالتخ

الذم االحصاء ، البيانات كالمتابعة ، التخطيط كالدراسات ، كقسـ شؤكف الطمبة كالتصديقات 
مف التسجيؿ كالكثائؽ كالتدريب الصيفي كالتسميـ كاالرشاد ، كقسـ البحث كالتطكير كيضـ  يتككف

مركز ابف سينا لمتعميـ كالدراسات العميا ، ككذلؾ  رعاية العمماء كالمبدعيف كالشؤكف العممية
االرشاد النفسي كالتكجيو ك تسكيؽ النتاجات العممية ، ك ، الكريـ ف آااللكتركني كمركز تعميـ القر 

التربكم . كما يضـ الييكؿ التنظيمي قسـ الشؤكف اليندسية كقسـ الرقابة كالتدقيؽ كالجكدة 
  . (0)كاالمانة العامة لممكتبة 

 
 
 

                                                           

، دار صفاء  1( محمد صالح العجيمي ، التعميـ العالي في الكطف العربي الكاقع كاستراتيجيات المستقبؿ ، ط1)
 .  55، ص 0211لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

 .  0202( جامعة الككفة ، قسـ الشؤكف االدارية ، بيانات غير منشكرة ، 0)
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 امعة الكوفة( الييكل التنظيمي لج3شكل )

 
 . 0202ؿ التنظيمي لجامعة الككفة لعاـ كالمصدر : الباحث باالعتماد عمى اليي   
 

 رابعَا : التطور التاريخي لجامعة الكوفة 
نشأت الجامعات نتيجة لعكامؿ كظركؼ ترجع لعكامؿ سابقة ىي ليست كليدة الساعة كلـ       

مف خالليا نمت كتطكرت كلتطكر مراحؿ حياة تنشأ طفرة كاحدة ، لذا فيي تمر بأدكار متعددة 
  المجتمع تعددت مظاىر نشاطيا . 

 ،  في بداية القرف العشريف كمع دخكؿ المغات االجنبية كتطكر العمـ كانتشار المدارس      
 دراسة اكاديمية،  والى دراسة الفقيميؿ ظير اتجاه بيف طالب الحكزة العممية في النجؼ االشرؼ 

، كانت ىناؾ رغبة في اقامة التي لـ تعد تالئـ العصر  عف االساليب التقميديةبعيدان  حديثة
جامعة دينية في النجؼ االشرؼ عمى غرار جامعة االزىر كشؼ عنيا الممؾ فيصؿ عند زيارتو 
الى مدينة النجؼ االشرؼ ، فقاـ مجمكعة مف اساتذة الحكزة االفاضؿ كىـ الشيخ محمد رضا 

نشاء بإالحكيـ كالشيخ عبد الميدم مطر كالسيد ىادم فياض كغيرىـ  المظفر كالسيد محمد تقي
يا نشر الثقافة ىدفكاف ، ك  1713جمعية منتدل النشر كقد اجيزت ىذه الجمعية في عاـ 

كنكز التراث ميمة الدفاع عف التراث االسالمي كنشر كتتكلى  االسالمية كاالصالح االجتماعي ،
 . العربي 

كمية االجتياد كىي مدرسة عالية لمعمكـ االسالمية تدرس فييا ست أيس 1714في عاـ        
،  ىذا المشركع  أنتيىمـ االصكؿ كالفمسفة كلكف اربعة عمكـ ىي الفقو االستداللي كالتفسير كع
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رئيسا لجمعية منتدل النشر قاـ بتأسيس  1716كعند انتخاب الشيخ محمد رضا المظفر عاـ 
كزارة المعارؼ في بداية تأسيسيا اال انيا  بيا مف قبؿ مية اعترؼكمية منتدل النشر لمعمكـ االسال

 سحبت االعتراؼ منيا بعد خمسة اشير كلكف تـ االصرار عمى فتح الكمية مف قبؿ جمعية النشر
 .  1722حصمت المكافقة عمييا سنة  ثـ

الى كمية  حجر االساس لبناء كمية منتدل النشر ، ثـ تحكلت عى ضً كي فقد  1731في عاـ اما       
ككاف اساتذة الكمية مف  1736الفقو بمكجب االجازة التي منحتيا كزارة التربية كالتعميـ في عاـ 

التاريخ كعمـ االجتماع كتاريخ االدب ك حممة شيادة الدكتكراه في اختصاصات التربية كعمـ النفس 
 .   (1) العربي كالفمسفة الحديثة كالمغة االنكميزية

انشاء كمية الفقو ىك تخرج طمبة متخصصيف بالفقو كاصكؿ الحديث كاف اليدؼ مف       
لممارسة ميمة الخطابة كالتأثير بالمجتمع لزيادة الكعي ، كتخرجت الدفعة االكلى لكمية الفقو عاـ 

، كتـ االعتراؼ بشيادتيا كمعادلتيا بشيادة كميات جامعة بغداد منيا كمية اآلداب كالتربية  1741
 عيفكالدكتكراه في جامعة بغداد كيي  العميا الماجستير الدراسات إكماؿبلخرجييا  كالشريعة كالسماح 

 في المدارس الثانكية . مدرسيف الذيف تخرجكا مف كمية الفقو 
الطمبة في الكمية عندما استقبمت الطمبة الذيف يحممكف الشيادات الدينية  عددازداد كلقد        

 073العربية كقسـ الشريعة ، بعد اف كاف عدد الطالب  المعادلة لإلعدادية كخاصة قسـ المغة
، كتحكلت كمية الفقو في  1747طالباى في عاـ  317، اصبح عدد الطالب  1745طالباى عاـ 

 .  (0) الى كمية حككمية بعد اصدار قانكف التعميـ المجاني 1753عاـ 
لتنسيؽ مع كمية الشريعة في تـ ربط الكمية بديكاف كزارة التعميـ العالي با 1755في عاـ       

مف قبؿ النظاـ السابؽ بسبب احداث  1771بغداد ، بعد ذلؾ تـ الغائيا كتكقؼ القبكؿ بيا عاـ 
االنتفاضة الشعبانية ، ثـ اعيد العمؿ بالكمية بعد مقابمة كجياء كشيكخ المحافظة لممسؤكليف في 

 .  (1) النظاـ السابؽ
عندما  لجذر نقي ، فيي امتداد إلرث حضارم كبير ،جامعة الككفة ىي امتداد حي اف       

بأنشاء جامعة الككفة  ات القرف العشريفيستينفي  تقدمت مجمكعة مف المثقفيف كاألكاديمييف
التي ليا كالديني ، ك كالمعركفة بدكرىا العممي العريقة مدينة التاريخية السـ ىذه تخميدان ألاالىمية 

مكـ الشرعية لككنيا مكطف الفقياء ، ككذلؾ دكرىا الحضارم دكر في المغة كالنحك كاشتيرت بالع
في تاريخ العراؽ حيث كصفيا المؤرخ االنكميزم البرت حكراني بأنيا )كامبرج العرب( اك )اثينا 

                                                           

 .، مدكنة الميندس رائد جعفر مطر ( مكسكعة شذرات المطر 1)
 w.w.w.raidmoter.blogspot.comالمكقع االلكتركني 

 .  12( زىير حاتـ خماسي العبيدم ، مصدر سابؽ ، ص 0)
  .  043، ص  سابؽ مصدر ( حميد عمكاف الساعدم ،1)
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لتأسيس الجمعية المؤسسة لجامعة الككفة ،  1744( ، بطمب الى كزارة الداخمية عاـ لشرؽا
ر الجامعة في قضاء الككفة التابع لمحافظة كربالء في ذلؾ قراراى بأف يككف مق  كاتخذت الجمعية

الكقت كيككف تمكيميا مف رجاؿ الديف كالتجار عمى شكؿ تبرعات كافقت كزارة الداخمية عمى 
 . 1745الطمب في عاـ 

ؿ ياسيف نائباى لمرئيس كالدكتكر آانتخب الدكتكر محمد مكية رئيساى كالدكتكر محمد عمي       
اى لمصندكؽ كالدكتكر باقر عبد الغني سكرتير ، كبعد الحصكؿ عمى المكافقات كاظـ شبر امين

مخططات الجامعة عمى غرار الجامعات الكبرل في العالـ ككضع النظاـ  تعى ضً كي  ، الرسمية
 االساسي لمجامعة كالمناىج الالزمة كالقبكؿ كاالمتحانات .  

لجامعة كاتخذت الجمعية احد المنازؿ في قامت الجمعية بجمع التبرعات كاليبات ألنشاء ا      
 – 1743ليا ، تقدمت الجمعية بطمب الى متصرؼ كربالء بيف عاميف  ان مقر في بغداد كرادة مريـ 

فحصمت المكافقة عمى  عمى تخصيص ارض مناسبة بيف الككفة كالنجؼ االشرؼ 1746
 .  (1) ةدكنـ مف االراضي االميرية ألنشاء المدينة الجامعي 2115تخصيص مساحة 

كقع االختيار عمى االرض االميرية الكاقعة بعد حدكد نير )كرم سعدة( المندرس كالى       
ـ  2322نجؼ كبعمؽ مقداره  –ـ عمى طريؽ الككفة  0222تمتد  بكاجيةالغرب باتجاه النجؼ 

زراعية كبيرة كبساتيف مف قبؿ المتبرعيف ارتأت الجمعية تحكيؿ  ، كحصمت الجامعة عمى اراضو 
 الجامعة االىمية الى مدينة جامعية فييا اراضي لمزراعة كمشاريع صناعية كمساكف لألساتذة . 

تـ بمكجبة حؿ الجمعية  1747كقبؿ صدكر قرار التمميؾ صدر قرار كزارة الداخمية عاـ        
المؤسسة لجامعة الككفة كالغاء فكرة تأسيس جامعة الككفة االىمية كاتخاذ االجراءات الالزمة 
لتصفية مكجكداتيا ، كانت اىداؼ الجامعة عند تأسيسيا اف تأخذ عمى عاتقيا تطكير كتخريج 

المجاالت الصناعية كالزراعية بالكفاءات االكاديمية كالعممية كالثقافية كالنيكض بالمجتمع 
 .    (0) كافة كالصحية كالتربكية

 
 :تاريخ تأسيس كميات جامعة الكوفة  -1

لى لتأسيس كميات جامعة الككفة كانت مف فكرة انشاء كمية الفقو االىمية منذ اف النكاة االك       
تأسست كمية الفقو  1736، كحسب االجازة التي منحتيا كزارة التربية كالتعميـ عاـ  1713عاـ 

                                                           

  .( سمماف رشيد عمي الياللي ، عمي الكردم كمشركع جامعة الككفة االىمية 1)
 w.w.w.ahewar.org.comالمكقع االلكتركني 

 . w.w.w.journals.uokufa.edu.iq( جامعة الككفة االىمية دراسة كثائقية ، المكقع االلكتركني 0)
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تـ تأسيس كمية  1755ككاف ىدفيا تخرج طمبة متخصصيف بالفقو كاصكؿ الحديث ، كفي سنة 
 جامعة المستنصرية . الة الفقو كالطب بالطب ، ككاف ارتباط كمي

جامعة الككفة بقرار صادر مف النظاـ السابؽ عاـ أيسست مف خالؿ كمية الفقو ككمية الطب       
، كالتحقت الكميتيف  بجامعة الككفة ، ككاف اليدؼ مف تأسيس الجامعة ىك ألجؿ تكفير  1765

يـ في التطكر الثقافي كالسياسي انيا تسف لمتعميـ الجامعي ، كما المقاعد الدراسية لممتقدمي
كاالقتصادم كالتكنمكجي لممجتمع  ، كتقدـ الجامعة تعميماى مينياى كتعميماى ثقافياى لمطالب كتنقؿ اليو 
المعرفة كالميارات كتعمؿ عمى التطكير كالتدريب في مجاؿ البحث العممي كاعداد الككادر الفنية 

 .   (1) المتخصصة
، ثـ الحقت بجامعة  1757 – 1756س في كمية الطب في العاـ الدراسي بدأ التدري       

الككفة ، عدد سنكات الدراسة في الكمية ست سنكات كتمنح الطالب المتخرج شيادة البكالكريكس ، 
الطب  ةكتحتكم عمى االقساـ العممية السريرية كالعممية االساسية كمف فركع االقساـ السريري

فركع االقساـ العممية اما  .ائية كالتكليد كالجراحة البكلية الطفاؿ كالنسالباطني كالجراحة كطب ا
مؿ كظائؼ االعضاء )الفسمجة( كعمـ االمراض كالطب العدلي كعمـ االدكية كطب شاالساسية ت

 االسرة كالمجتمع كالكيمياء الحياتية كطب االحياء المجيرية كالتشريح البشرم . 
 – 1766لتربية لمبنات كتـ القبكؿ فييا في العاـ الدراسي تأسست كمية ا 1765في سنة       
، كتضـ  اقساـ المغة العربية ، الجغرافية ، الرياضيات  ، الكيمياء ، الفيزياء ، عمـك  1767

 الحياة ، الحاسبات ، عمـ النفس . 
كتـ فتتحت كمية اآلداب ككانت تضـ قسـ المغة العربية كالتاريخ ، أي  1767في سنة ك       

 .   ، كاالعالـ الفمسفة ، كالجغرافية ، كالمغة االنكميزية ، كالمجتمع المدنيبعد ذلؾ قسـ  استحداث
تـ استحداث كمية االدارة كاالقتصاد بكاقع االقساـ االقتصاد ، ادارة فقد  1771في سنة اما       

 االعماؿ ، كالمحاسبة كالعمـك المالية ، كالمصرفية ،  كالسياحة .  
الكيمياء ، عمكـ الحياة ، اآلتية تأسست كمية العمكـ كتشمؿ االقساـ  1771في سنة ك       

كمية اليندسة ك فتتحت نفسو أي الفيزياء ، التحميالت المرضية ، البيئة ، عمكـ االرض . كفي العاـ 
تشمؿ االقساـ العممية اليندسة المدنية ، كىندسة الميكانيؾ كتـ استحداث قسـ التبريد كالتكيؼ 

 .  0215اـ ع
كقاية ، تأسست كمية الزراعة كتضـ في ابنيتيا كؿ مف االقساـ  1775 اما في سنة      

 النباتات ، البستنة كىندسة الحدائؽ ، كاالنتاج الحيكاني ، االغذية ، التربة كالمكارد المائية . 

                                                           

 .   60، ص ، مصدر سابؽ ( محمد صالح ربيع العجيمي 1)
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الصيدلية صيدالنيات ، ك ،  مية الصيدلة كتضـ الفركع العمميةتأسست ك 1777 سنةفي ك       
 السريرية ، كالكيمياء الصيدالنية ، االدكية كالسمـك ، العمـك المختبرية السريرية ، العقاقير .  

ككانت بكاقع قسميف القانكف العاـ ، كالقانكف  0222تأسست سنة فقد اما كمية القانكف       
، 1991انسببك في عبو بعد اغاللهب ين لبم اننظبو كهيت انفمه  تتحجفأ   هبنفس انسنتوفي الخاص ، 

كتضـ الفقو االسالمي كاصكلو ، كعمكـ القراف الكريـ ، كالمغة العربية ، العقيدة كالفكر االسالمي 
الفركع طب االسناف كتضـ  كميةفتتحت أي  ، 0224كقسـ عمكـ الحديث الشريؼ . كفي سنة  ،

لجة االسناف ، طب الفـ جراحة الفـ كالكجو كالفكيف ، كصناعة االسناف ، معا ، آلتيةاالعممية 
تأسست كمية فقد  0225في سنة اما كامراضو ، طب اسناف االطفاؿ ، التقكيـ كالطب الكقائي . 

، اساسيات التمريض ، تمريض البالغيف ، صحة االـ كالكليد ، كتمريض  عك فر  التمريض كتضـ
تـ فالبيطرم  االطفاؿ ، الصحة النفسية كالعقمية ، كتمريض صحة المجتمع . اما كمية الطب

التشريح ، الفسمجة ، كالصحة العامة ، ، بكاقع االقساـ العممية التالية  0226استحداثيا سنة 
السريريات ، االحياء المجيرية ، االمراض . كذلؾ تـ استحداث كمية عمـك الحاسكب كالرياضيات 

ة البدنية كعمـك كتضـ في ابنيتيا قسـ الحاسكب ، كالرياضيات ، اما كمية التربي 0226في سنة 
كتضـ االقساـ التالية العمكـ النظرية ، االلعاب الفردية ، ،  0226الرياضة فتـ افتتاحيا عاـ 

 االلعاب الفرقية ، كعمـك التربية الرياضية . 
التربية كمية التربية االساسية ككمية التربية ، ضمت كمية  فتتحت، أي  0227كفي سنة       

المغة العربية ، التربية االسالمية ، رياض االطفاؿ ، اما كمية التربية  آلتيةاالساسية االقساـ ا
 0211تربية االسالمية . كفي سنة فتضـ الحاسكب ، المغة االنكميزية ، التربية الفنية ، القراف كال

سست كمية التخطيط العمراني بكاقع ثالثة اقساـ ىي التخطيط الحضرم كالتخطيط البيئي أي 
بكاقع قسميف ىما االثار ،  0211كمية االثار في سنة افتتحت ي ، ككذلؾ كالتخطيط االقميم

تأسست كمية العمكـ السياسية بكاقع قسـ ،  0211العراقية القديمة كاالثار االسالمية ، كفي سنة 
كمية المغات بكاقع قسميف ىما المغة فتتحت ، أي  0212كاحد ىك العمكـ السياسية ، كفي سنة 

 (  .4جدكؿ ) (1) التركيةاالنكميزية كالمغة 
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 ( تاريخ تأسيس كميات جامعة الكوفة 6جدول )
 سنة التأسيس الكميات ت
 1755 كمية الطب 1
 1765 كمية التربية لمبنات 0
 1767 كمية اآلداب 1
 1771 كمية االدارة كاالقتصاد 2
 1771 كمية العمـك 3
 1771 كمية اليندسة 4
 1775 كمية الزراعة 5
 1777 ية الصيدلةكم 6
 0222 كمية القانكف 7

 1736 كمية الفقو 12
 0224 كمية طب االسناف 11
 0225 كمية التمريض 10
 0226 كمية الطب البيطرم 11
 0226 كمية عمـك الحاسكب كالرياضيات 12
 0226 كمية التربية البدنية كعمـك الرياضة 13
 0227 كمية التربية االساسية 14
 0227 ربيةكمية الت 15
 0211 كمية التخطيط العمراني 16
 0211 كمية االثار 17
 0211 كمية العمـك السياسية 02
 0212 كمية المغات 01

   . 0216ديؿ جامعة الككفة ،  الباحث باالعتماد عمى :المصدر           
 
 التطور الكمي لطمبة الدراسات االولية في جامعة الكوفة :  -2

ميـ العالي بما فييا الجامعة تحظى بأىمية كبيرة كتأثير في شتى المجاالت اصبح التع      
مة في مختمؼ ليا دكر كبير في احداث التنمية الشامأف اقتصادية كثقافية كاجتماعية حيث 

الجامعة مف التنظيمات االجتماعية التي تزكد المجتمع باألفراد المدربيف  دالمجاالت ، كما تع
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ظيمات االخرل في المجتمع ، الميف كالتخصصات التي تحتاجيا التن كالمؤىميف عمى مختمؼ
الجامعة المؤسسة االكاديمية التي تزكد سكؽ العمؿ بالمكارد البشرية ، لذا يقع عمى الجامعة  دكتع

مف خالؿ تزكيدىا بالميارات كالمعارؼ كافة اعداد القكل البشرية كتدريبيا لمعمؿ في المجاالت 
 .    (1)تقكـ بو  الالزمة لمعمؿ الذم

ليذا يمثؿ الطالب الجامعي حمقة الكصؿ بيف المجتمع كالجامعة فيي تؤىؿ الطالب الى       
 .   (0)الحياة العممية كتحممو مسؤكلية طمب العمـ كضركرة االبداع كاالنتاج 

ا لذاف نجاح الجامعة في كظيفتيا يتـ مف خالؿ زيادة اعداد طمبة الدراسات االكلية ،       
 – 0217جامعة الككفة لمطمبة منذ تأسيسيا حتى عاـ العاـ الدراسي  استقطابسنحاكؿ تكضيح 

0202  . 
 0221الى  1765كغياب معظميا عف اعداد الطمبة لألعكاـ الدراسية مف البيانات  دفقاف       

لحرؽ عمميات التخريب كاالى انيا تعرضت  جابةاال تكان ىاعند السؤاؿ عف اسباب عدـ تكفر ك ، 
تعرض الدكائر الحككمية كمنيا المؤسسة كذلؾ ، ك 1771في احداث االنتفاضة الشعبانية في عاـ 

ف ادل الى تمؼ البيانات كلـ تكمما ،  0221الجامعية الى عمميات التخريب في الحرب عاـ 
بيانات ما ىك متكفر مف عمى الباحث  عتمداذا يلك ت الكتركنيان ، ىناؾ عمميات تكثيؽ لممعمكما

التي تـ الحصكؿ عمييا مف عاـ كمف المصادر المتكفرة في الكميات كالمكتبات في الجامعة 
، لتكضيح  تطكر اعداد طمبة الدراسات االكلية الذيف  0202 – 0217الى  0224 – 0223

 في كميات جامعة الككفة . قيبمكا 
ليف لمدراسة اف اعداد الطمبة المقبك ( 2كالشكؿ )( 5يتضح لنا مف خالؿ معطيات جدكؿ )

ىذا نالحظ اف ، ك ( طالب كطالبة 1625) بمغ   0224-0223 العاـ الدراسياالكلية خالؿ 
نكعا ما كذلؾ لعدة اسباب منيا قمة اعداد الكميات اعداد الطمبة  انخفاضان في العاـ الدراسي شيد

ا ادل الى قمة المفتكحة كاالقساـ المكجكدة فييا ، كاالكضاع االمنية التي مرت بيا المحافظات مم
 كميات الجامعة .  عمى اقباؿ الطمبة 

االعكاـ اما في االعكاـ الدراسية الالحقة فقد ظيرت زيادة في اعداد الطمبة كالتي بمغت في      
، حيث تـ عمى التكالي طالب كطالبة  (0403 ، 0264، 0120( )0227-0224الدراسية )

ربية البدنية كعمكـ الرياضة ، ككمية عمـك الحاسكب افتتاح كميات جديدة في الجامعة منيا كمية الت
 كالرياضيات ، ككمية الطب البيطرم ، ككذلؾ استحداث اقساـ جديدة في الكميات السابقة . 

                                                           

 .  24، ص مصدر سابؽ ( غربي صباح ، 1)
 .   33ص ، مصدر سابؽ ، ( دنيا فاضؿ طالب عبد الحسيف 0)
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قسـ االنتاج الحيكاني في كمية الزراعة ،  تحدثً ، اسي  0225 – 0224في العاـ الدراسي ف       
 0226 – 0225الدارة كاالقتصاد ، كفي العاـ الدراسي كقسـ العمكـ المالية كالمصرفية في كمية ا

حدث قسـ التحميالت المرضية في كمية العمكـ كقسـ عمكـ االغذية في كمية الزراعة ، كقسـ ، استي 
 0227 – 0226المكاد العاـ في كمية اليندسة ك قسـ الجراحة البكلية في كمية الطب ، كفي عاـ 

  لمكارد المائية في كمية اليندسة ية اآلداب كقسـ المنشآت كاث قسـ المجتمع المدني في كماستحد، 
اعداد الطمبة  فقد شيدت تزايد في،  (0211-0227)مف  االعكاـ الدراسية الممتدةاما  

، كذلؾ مف خالؿ افتتاح كميات  عمى التكاليطالب كطالبة  (4037)الى  (1212)المقبكليف مف 
بية المختمطة ، ككمية التخطيط العمراني ككمية االثار جديدة كىي كمية التربية االساسية كالتر 

 0211 – 0212ففي العاـ الدراسي  كالتراث ، كايضا استحداث اقساـ جديدة خالؿ ىذه الفترة .
في ، تـ استحداث قسـ السريريات كاالحياء المجيرية كاالمراض في كمية الطب البيطرم ، اما 

ث قسـ االلكتركنيؾ كاالتصاالت في كمية اليندسة ، دتحسي افقد ،  0210 – 0211العاـ الدراسي 
 0211 – 0210كقسـ طب اسناف االطفاؿ كالتقكيـ في كمية طب االسناف ، كفي العاـ الدراسي 

 ، استحدث قسـ عمـك االرض في كمية العمـك . 
في اعداد  ان ، قد شيدت تباين( 0214-0211)مف  كبخصكص االعكاـ الدراسة الممتدة       

طالب كطالبة ،  (4716)،  0212 – 0211بة المقبكليف ، اذ بمغ العدد في العاـ الدراسي الطم
افتتاح كميات كاقساـ جديدة ، ىي كمية المغات ، كاستحداث قسـ القانكف ىك كسبب ىذه الزيادة 

العاـ كالقانكف الخاص ، كقسـ عمكـ الحديث الشريؼ في كمية الفقو ، كقسـ العقاقير في كمية 
 (5121)لة ، كقسـ التربة كالمياه في كمية الزراعة .  كاستمرت االعداد بالتزايد كصكالن الى الصيد

، تزامنان مع استحداث اقساـ في الكميات منيا   0213 – 0212طالب كطالبة  في العاـ الدراسي 
اني قسـ السياحة في كمية االدارة كاالقتصاد ، كقسـ التخطيط االقميمي في كمية التخطيط العمر 

العاـ اف كقسـ االلعاب الفرقية كااللعاب الفردية في كمية التربية البدنية كعمكـ الرياضة ، اال 
اعداد طمبة الدراسات االكلية ليصؿ الى  في ان قد شيد انخفاض،  0214 – 0213الدراسي 

طالب كطالبة ، كيمكف اف نرجع ىذا االنخفاض الى اسباب عديدة منيا خطة الكزارة  (3116)
القبكؿ المركزم كالخطة التي تضعيا الجامعة لقبكؿ الطمبة مف حيث الطاقة االستيعابية  في

الكميات االىمية بسبب ارتفاع معدالت القبكؿ في الكميات عمى لكمياتيا ، ككذلؾ اقباؿ الطمبة 
 التي تستقطب اعداد كبيرة مف الطمبة ف الكميات االىمية في المحافظات الحككمية ، ككجكد عدد م

في اعداد  ان اظيرت تزايدفقد ،  (0202-0214)الممتدة مف  خالؿ االعكاـ الدراسيةاما  
، بمغ العدد  0215 – 0214في العاـ الدراسي ف طمبة الدراسات االكلية المقبكليف في الجامعة .

طالب كطالبة ، مع استحدث قسـ المكاد الطبية في كمية اليندسة . كخالؿ العاـ  (4260)
، تـ افتتاح قسـ االعالـ في كمية اآلداب ، كقسـ الرياضيات في  0217 – 0216الدراسي 
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الكيمياكية في كمية اليندسة ،  تي التربية االساسية كالتربية المختمطة ، كقسـ العمارة كاليندسةيكم
قسـ المغة في كمية المغات استحدث كاستحدث قسـ المغة االنكميزية في كمية التربية لمبنات ، ك 

كفي العاـ الدراسي  طالب كطالبة . (5747)ليصؿ عدد الطمبة الى كالمغة الفارسية ة الفرنسي
ىذه طالب كطالبة ، ك تعكد  (6112)، بمغت اعداد طمبة الدراسات االكلية  0202 – 0217

الزيادة في اعداد الطمبة الى ارتفاع القبكؿ في كميات الجامعة كتزايد اعداد خريجي الدراسة 
 ييا العممي كاالدبي . االعدادية بفرع

 (7جدول )
 2102 -2115لممدة  طمبة الدراسات االولية المقبولين في جامعة الكوفةلالكمي  تطورال

 اعداد الطمبة العاـ الدراسي ت اعداد الطمبة العاـ الدراسي ت
1 0223 – 0224 1625 7 0211 - 0212 4716 
0 0224 - 0225 0120 12 0212 - 0213 5121 
1 0225 - 0226 0264 11 0213 - 0214 3116 
2 0226 - 0227 0403 10 0214 - 0215 4260 
3 0227 - 0212 1212 11 0215 - 0216 4471 
4 0212 - 0211 2620 12 0216 - 0217 5747 
5 0211 - 0210 4246 13 0217 - 0202 6112 
6 0210 - 0211 4037    

 ، بيانات غير منشكرة ،  ة ، قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيطجامعة الككفالباحث باالعتماد عمى  :المصدر 
          0202   . 
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 (4شكل )
 2121 -2115لممدة التطور الكمي لطمبة الدراسات االولية في جامعة الكوفة 

 
 ( .5المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )      

 
 :جامعة الكوفة  التطور الكمي لطمبة الدراسات  العميا في -2

الدراسات العميا تعد العنصر الرئيس كالفاعؿ في اعداد القكل البشرية المتخصصة في       
مجاالت العمؿ كاالنتاج مف خالؿ التدريب العممي كالميداني كالدراسات ىي مركز البحكث 

كمف ىنا العممية ، كالبحث العممي ىك حمقة الكصؿ بيف المجتمع كمتطمباتو كجيكد الباحثيف ، 
يتـ االىتماـ بالبحث العممي كالدراسات العميا مف خالؿ تكفير مكاف عمؿ حاضف لبرامج 
الدراسات العميا كاالبحاث العممية المتميزة ، لتحقيؽ التفاعؿ مع الجيات المعنية في تطكير 

مة المعرفة كتمبية حاجات المجتمع كيظير دكر الجامعة في اعداد كمية الدراسات العميا لممساى
 .  (1)في اعداد الباحثيف القادريف عمى اعداد كاجراء البحكث العممية في مختمؼ المجاالت

تسعى كمية الدراسات العميا في جامعة الككفة استيعاب طمبة الدراسات العميا ، كتطكير       
 برامجيا لتشمؿ كافة االقساـ كالتخصصات . 

 1764عمى مستكل الماجستير في العاـ الدراسي بدأت الدراسات العميا في جامعة الككفة        
، في كمية التربية لمبنات ،  1771 – 1770حت في عاـ ت، في كمية الطب ، كافيتي  1765 –

                                                           

 العميا كالبحث العممي ، كمية اآلداب كالفنكف ككالة ( زايد بف ميميؿ العتيؽ ، الدليؿ التعريفي لككالة الدراسات1)
 .  3، ص 0214 الدراسات العميا ، جامعة حائؿ ،
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اف ىذه االشارات  ، ، عمى مستكل الماجستير كالدكتكراه1772 – 1771كفي كمية اآلداب عاـ 
 .  (1) يسيامنذي تأسالدراسات العميا في جامعة الككفة  ءبد  عفتدؿ 

 تخص السنكات اعالهمعمكمات مكثقة عف عدد طمبة الدراسات العميا  عمىلـ يتـ الحصكؿ ك 
 – 0222 تخص االعكاـ الدراسيةعمى بيانات ايعتمًد اب التي تـ ذكرىا سابقان . ليذا كذلؾ لألسب

 .  0202 – 0217الى  0223
اد طمبة الدراسات العميا متذبذبة اف اعد (3كشكؿ ) (6يتضح لنا مف خالؿ معطيات جدكؿ )     

 ذكرىا الحقان . ن سكؼ كىذا يعكد ألسباب
 ان ىناؾ ارتفاعاف ،  0227 – 0226الى  0223 – 0222الممتدة مف  مدةاليالحظ في       

طالب  (204)، بمغ العدد  0223 – 0222في العاـ الدراسي ففي عدد الطمبة ،  ان كانخفاض
مرحمة الماجستير في كمية الفقو قسـ الشريعة كالعمـك لالعميا  كطالبة ، حيث تـ فتح الدراسات

، نفسو القسـ في  تـ استحداث دراسة الدكتكراه 0224 – 0223االسالمية ، كفي العاـ الدراسي 
حيث نفسو اعداد طمبة الدراسات العميا في العاـ الدراسي  انو رغـ ذلؾ قد شيد انخفاضان في اال

كىذا ربما يعكد الى تعميؽ بعض الكميات لمدراسات العميا في  طالب كطالبة ، (062)بمغت 
اقساميا كتقميص عدد المقاعد المخصصة لطمبة الدراسات العميا حسب الخطة المكضكعة مف 

زيادة  0226 – 0225العاـ الدراسي شيد في حيف قبؿ كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، 
حداث دراسة الماجستير كالدكتكراه في كمية العمكـ قسـ كذلؾ بالتزامف مع است في اعداد الطمبة

عمكـ الحياة ، كاستحداث الدكتكراه في قسـ االحياء المجيرية الطبية في كمية الطب ، ليبمغ العدد 
 طالب كطالبة .  (262)

ىناؾ اف ،  0210 – 0211الى  0227 – 0226الممتدة مف  مدةالحظ خالؿ اليك        
 (337) عددىـ، بمغ  0227  – 0226الدراسات العميا ففي العاـ الدراسي  زيادة في اعداد طمبة

،  0212 – 0227في العاـ الدراسي  طالب كطالبة  (463)بمغ العدد في حيف طالب كطالبة ، 
استحدثت دراسة الدكتكراه في كمية الطب قسـ الفسمجة كالفيزياء الطبية ، كالماجستير في كمية فقد 

المغة العربية ، كدراسة الماجستير كالدكتكراه في كمية اآلداب قسـ الجغرافية  التربية لمبنات قسـ
كالتاريخ كالفمسفة ، كايضان استحدثت دراسة الدبمكـ العالي في ادارة المستشفيات قسـ ادارة االعماؿ 
في كمية االدارة كاالقتصاد ، كالماجستير في كمية اليندسة قسـ اليندسة المدنية ، كدراسة 

،  (0210-0211( ك)0211-0212) خالؿ االعكاـ الدراسيةجستير في كمية القانكف ، اما الما
كيمكف اف يعكد ، عمى التكالي طالب كطالبة  (103) ك (221)بمغت اعداد الطمبة المقبكليف ف

                                                           

،  0211 - 0212( كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، جامعة الككفة ، دليؿ جامعة الككفة لمعاـ الدراسي 1)
 .  105 - 45ص 
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ىذا االنخفاض الى تحديد عدد الكميات التي يتـ القبكؿ فييا حسب خطة الجامعة ، ىي كمية 
، الطب ، التربية لمبنات ، االدارة كاالقتصاد ، الزراعة كالعمكـ كاليندسة كالقانكف  الفقو ، اآلداب

 كالرياضيات كعمـك الحاسبات .  
تباينا بيف شيدت فقد ،  0214 – 0213الى  0211 – 0210الممتدة مف اما المدة        

- 0210لعاـ الدراسي ، ففي االدراسات العميا  في في اعداد الطمبة المقبكليف ارتفاع كانخفاض
( طالب كطالبة كيمكف ارجاع ذلؾ الى 230ارتفع عدد الطمبة المقبكليف اذ بمغ ) 0211

 – 0211العاـ الدراسي  استحداث الدراسات العميا في بعض كميات كاقساـ الجامعة ، بينما شيد
ص طالب كطالبة ، كىذا يعكد الى تخصي (111فبمغ ) انخفاضان في اعداد الطمبة،  0212

التي يتـ قبكؿ الطمبة  ككذلؾ القنكاتالمقاعد الدراسية في كميات الجامعة كحسب حاجة االقساـ 
-0214ك ) (0214-0213( ك)0213-0212اما بخصكص االعكاـ الدراسية )مف خالليا ، 

 ( ك337عددىـ )حيث بمغ ( فقد شيدت ارتفاعا ممحكظا في اعداد طمبة الدراسات العميا 0215
كىذا االرتفاع في االعداد يعكد الى زيادة القبكؿ في عمى التكالي ، الب كطالبة ط( 604) (412)

كميات الجامعة ، فمثال كانت حصة كمية التربية لمبنات ىي االعمى حيث كصؿ عدد القبكؿ الى 
 طالب كطالبة ، ككمية اآلداب (22بػ)طالبة في دراسة الماجستير ، كتمييا كمية الفقو  (42)
طالب كطالبة ، باإلضافة الى  (12بػ)، ككمية الفقو  )ماجستير كدكتكراه( طالبةطالب ك  (22)بػ

 التكسعة في عدد المقاعد . 
فقد شيدت ىي االخرل تباينان  0202 – 0217الى  0216 -0215مف الممتدة  مدةاما ال      

انخفض عدد الطمبة انخفاضا  0216 – 0215في العاـ الدراسي ف، بيف انخفاض كارتفاع 
طالب كطالبة كالسبب يعكد الى تقميص المقاعد المخصصة لطمبة  (517)اذ بمغ العدد ممحكظان 

طالب  (1217)كصؿ العدد الى حيث الدراسات العميا ، بعد ذلؾ استمررت االعداد بالتزايد 
بمغ العدد  0202 – 0217، كفي العاـ الدراسي  0217 - 0216كطالبة في العاـ الدراسي 

في اعداد طمبة الدراسات العميا الى كتذبذبيا الزيادة  كيمكف ارجاع تمؾ البة ،طالب كط (1267)
منيا زيادة المقاعد الدراسية لمدراسات العميا ، كفتح قنكات القبكؿ منيا قناة النفقة  اسبابعدة 

الخاصة كضحايا االرىاب كالسجناء السياسييف كقناة المكظفيف كقناة ذكم شيداء النظاـ البائد 
القبكؿ العاـ ، كميا ساعدت عمى تزايد اعداد طمبة الدراسات العميا في كميات جامعة الككفة   كقناة
 ( يكضح ىذا التزايد في العدد . 0) ؿكشك

استحداث الدراسات في ب يرتبطمما سبؽ  يمكف القكؿ اف اعداد طمبة الدراسات العميا       
كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي كعمى كميات الجامعة كعمى المقاعد الدراسية التي تخصصيا 

 التكسعة في المقاعد الدراسية التي تطمقيا الكزارة في كؿ عاـ دراسي . 
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 (8جدول )
 2121 -2114لممدة  التطور الكمي لطمبة الدراسات العميا المقبولين في جامعة الكوفة

 اعداد الطمبة العاـ الدراسي ت الطمبةاعداد  العاـ الدراسي ت
1 0222 - 0223 204 7 0210 - 0211 230 
0 0223 - 0224 062 12 0211 - 0212 111 
1 0224 - 0225 203 11 0212 - 0213 337 
2 0225 - 0226 262 10 0213 - 0214 412 
3 0226 - 0227 337 11 0214 - 0215 604 
4 0227 - 0212 463 12 0215 - 0216 517 
5 0212 - 0211 221 13 0216 - 0217 1217 
6 0211 - 0210 103 14 0217 - 0202 1267 

 الباحث باالعتماد عمى :المصدر 
   .  0202، جامعة الككفة ،  قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط ، بيانات غير منشكرة  -1 
 . 0211 – 0212دليؿ جامعة الككفة ،   - 0
 

 (5شكل )
 2121 -2114لممدة التطور الكمي لطمبة الدراسات العميا لجامعة الكوفة 

 
 .(  6) االعتماد عمى الجدكؿ المصدر : الباحث ب         
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  : التدريسية في جامعة الكوفة أةالتطور الكمي لميي -3
في العممية التعممية ، الف ىذه العممية تتكقؼ  الساسعضك ىيئة التدريس العنصر ا ديع      

التدريس يمثمكف اىـ المدخالت التعميمية في  أةالتدريس ككفاءتيا لذا اعضاء ىي عمى حجـ ىيئة
 جامعات كىـ المسؤكلكف عف تطكير القكل البشرية العاممة كالمستقبمية في جميع المجاالت . ال

التدريسية في العممية التعميمية يؤدم الى عرقمتيا  أةد الكافي مف الييعدـ تكفر العدلكف      
اجياد  دم الىكاعاقتيا كقمة جكدتيا ، بسبب ارتفاع اعداد الطمبة بالنسبة الى التدريسييف مما يؤ 

 .   (1)ينعكس بدكره الى عدـ االرتقاء بنكعية العممية التعميمية  مف ثـالتدريسييف ك 
 التدريسية ككذلؾ يأةـ مف خالؿ الدكر االكاديمي لمياف تحقيؽ اىداؼ التعميـ الجامعي يت     
  .   (0)مسؤكلة عف التكجيو الصحيح لمعممية التعممية ألنيا تقكد العممية التربكية انيا 
لألستاذ الجامعي كظائؼ منيا كظيفة التدريس مف خالليا يككف لو دكر معرفي ، كالتركيز      

عمى الطمبة في اكتساب المعارؼ كالحقائؽ كالمفاىيـ العممية لمتدفؽ المعرفي المستمر لمعمـ ، اما 
 كظيفة البحث العممي فاف االستاذ الجامعي يكاصؿ جيكده في حؿ مشكالت المجتمع كتمبية

 حاجاتو مف خالليا ، ككذلؾ تككف ألغراض النشر مف اجؿ الحصكؿ عمى الترقية . 
حيث تعتمد مكانو  يا اآلخربعضمع كليذا فأف التدريس كالبحث العممي مرتبطتاف بعضيا      

الجامعة العممية بيف الجامعات عمى العالقة بيف البحث كمستكل التدريس في الجامعة كنكعية 
 .  (1) يا اعضاء ىيئة التدريسالبحكث التي ينتج

الطمبة بما يطرحو مف افكار تعالج االكضاع االقتصادية  فيالجامعي اثر كاضح  كلألستاذ     
كاالجتماعية ، ككذلؾ تأثيره عمى المجتمع مف خالؿ البحكث العممية التي يقدميا اك المؤلفات اك 

 المؤتمرات . 
ت التي يسية في جامعة الككفة تـ االعتماد عمى البياناالتدر  أةعند دراسة التطكر الكمي لميي     

كلألسباب المذككرة .  0202 – 0217الى  0227 – 0226 مدةتـ الحصكؿ عمييا مف ال
 سابقان.
يتضح لنا اف اعداد التدريسييف في تزايد ( 4كشكؿ )( 7كمف خالؿ مؤشرات جدكؿ )      

،  0227 – 0226، في العاـ الدراسي تدريسيان  (1217)مستمر ، اذ بمغ عدد التدريسييف 
ثـ ارتفع العدد في العاـ التالي  ،يتكزعكف عمى كميات الجامعة كعمى ديكاف رئاسة الجامعة 

                                                           

ىيئة التدريس كاثرىا عمى جكدة التعميـ العالي ، رسالة  ( نكر نمكر عبد الكريـ بف اعراب ، كفاءة اعضاء1)
 .  16، ص  0210ماجستير ، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة منتكرم قسنطينة ، 

 .    52سابؽ ، ص  مصدر، ( محمد صالح ربيع العجيمي 0)
 .  42مصدر سابؽ ، ص ، ( غربي صباح 1)
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تدريسيان ، بسبب ارتفاع اعداد الطمبة كاستحداث كمية  (1125)، ليصؿ الى  0212  – 0227
 التربية االساسية ككمية التربية المختمطة .

 (1006)الى  0211 – 0212دد بالتزايد حتى كصؿ في العاـ الدراسي كاستمر الع      
تدريسيان ، كىذه الزيادة بسبب استحداث كميات جديدة كىي كمية التخطيط العمراني ككمية االثار 

 (1364)، ارتفعت اعداد التدريسيف لتبمغ  0211 – 0210العاـ الدراسي كالتراث ، كخالؿ 
 تدريسيان .

كمية العمـك السياسية ليصؿ العدد الى  ثتاستحد 0212 – 0211دراسي  كفي العاـ ال     
تدريسيان خالؿ العاـ  (1711)تدريسيان ، كبعد استحداث كمية المغات بمغ عدد التدريسيف  (1662)

 0214 – 0213، كاستمرت الزيادة فأصبحت في العاـ الدراسي  0213 – 0212الدراسي 
 تدريسيان .   (0276)

اذ كصؿ زيادة مستمرة في اعداد التدريسييف   0215 – 0214العاـ الدراسي كشيد       
 تدريسيان  (0146)بمغ العدد  0216 – 0215تدريسيان ، كفي العاـ الدراسي  (0126عددىـ الى )

تدريسيان  (0000) 0217 – 0216اصبحت في العاـ الدراسي  كاستمرت االعداد بالزيادة حتى، 
 تدريسيان .  (0052)كصؿ العدد الى فقد  0202 – 0217، اما في العاـ الدراسي 

متزايدة مف الطمبة في كميات الجامعة ، داد عمنيا قبكؿ ا سبابألاف ىذه الزيادة تعكد      
تعزيزه مف خالؿ زيادة في الكادر التدريسي  مما ادل الىكاستحداث اقساـ جديدة في الكميات ، 

 .  حاضريف مف اصحاب الشيادات العميا بصفة عقكدكتعيف عدد مف المبدرجات كظيفية جديدة 
 (9جدول )

 2121 -2118لممدة  التدريسية في جامعة الكوفة أةالتطور الكمي لميي
 اعداد الييئة التدريسية العاـ الدراسي ت
1 0226 – 0227 1217 
0 0227 – 0212 1125 
1 0212 – 0211 1006 
2 0211 – 0210 1215 
3 0210 – 0211 1364 
4 0211 – 0212 1662 
5 0212 – 0213 1711 
6 0213 – 0214 0276 
7 0214 – 0215 0126 
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12 0215 – 0216 0146 
11 0216 – 0217 0000 
10 0217 – 0202 0052 

  جامعة الككفة ، قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط ، بيانات غير الباحث باالعتماد عمى  :المصدر        
  . 0202منشكرة ،                 

 
 (6شكل )

 2121 -2118لممدة  التدريسية لجامعة الكوفة أةالتطور الكمي لميي

 
 ( .7المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )     

 
 التطور الكمي لمجياز االداري في جامعة الكوفة   – 4

ثيره عف الجياز االكاديمي ركاف االساسية في الجامعة ال يقؿ تأالالجياز االدارم احد ا ديعي       
في تحقيؽ كظائؼ المؤسسات الجامعية ، اذ تقع عمى ىذا الجياز مسؤكلية تنظيـ البيئة التعميمية 

حسب اختصاصو مف االدارييف  كالبحثية كالنشاطات المختمفة داخؿ المؤسسات الجامعية كالي 
 كالفنييف كالخدمييف . 

ؿ في المؤسسة الجامعية بما يقكـ بو مف تنظيـ اف الجياز االدارم يمثؿ العنصر الفاع     
شؤكف الكميات كاالقساـ كاستمرار ديمكمتيا ، تعد جامعة الككفة مف المؤسسات التي استكعبت 
اعداد كبيرة مف المكظفيف ، بما يناسب حجـ الجامعة مف حيث الكميات كاقساميا ، كلدراسة التطكر 

- 0226 مدةت التي تـ الحصكؿ عمييا مف العمى البيانا اعتمدالكمي لمجياز االدارم لجامعة الككفة 
 .  0202 – 0217الى  0227
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يتضح لنا اف اعداد الجياز االدارم تتبايف في ( 5كشكؿ )( 12مف خالؿ معطيات جدكؿ )      
مكظفان في العاـ  (0272)اعدادىا حسب حاجو الجامعة لممكظفيف ، اذ بمغ عدد الجياز االدارم 

، بالتزامف مع استحداث كمية الطب البيطرم ككمية التربية البدنية كعمـك  0227 – 0226الدراسي 
الرياضة ، ككمية الحاسكب كالرياضيات ، بما تحتاجو الكميات مف اعداد المكظفيف لتهسير عمميا ، 

، كصؿ  0212 – 0227الستحداث كمية التربية االساسية كالتربية المختمطة في العاـ الدراسي ةن كنتيج
، لـ تشيد زيادة في  0211 – 0212مكظفان ، كلكف في العاـ الدراسي  (0122)دد الجياز االدارم ع

مكظفان ، كىذا يعكد الى عدـ استحداث درجات كظيفية لممكظفيف مف  (1376)اعداد المكظفيف اذ بمغ 
سف العض المكظفيف كتفاء الجامعة بعدد مكظفييا كقد يككف ايضان لبمكغ بالالفنييف كاالدارييف كالخدمييف 

 التقاعدم ليذا نالحظ االنخفاض في اعداد المكظفيف . 
مكظفان ، بالتزامف مع افتتاح كمية  (0427) اعدادىـ، بمغت  0210 – 0211كفي العاـ الدراسي       

   .التابعة ليا عمى رئاسة الجامعة كالكميات  ةالتخيط العمراني ككمية االثار كالتراث ، كىذه االعداد مكزع
في اعداد  ان حظ ىناؾ تفاكت، نم 0214 – 0213الى  0211 – 0210 المدة مفكخالؿ        

، كعند استحداث كمية العمكـ  0211 – 0210مكظفان في العاـ الدراسي  (0311)المكظفيف اذ بمغت 
تاح فتمكظفان الف ا (0351)، ازدادت اعداد المكظفيف الى  0212 – 0211السياسية في العاـ الدراسي 

،  0213 – 0212كفي العاـ الدراسي  مف المكظفيف لتسييؿ عمميا ، الكميات يحتاج الى عدد كاؼو 
مكظفان ، بالرغـ مف استحداث كمية المغات ، كالسبب ربما يعكد الى  (0260)كصؿ عدد المكظفيف الى 

العاـ الدراسي حيف المكظفيف . في بما مكجكد لدييا مف عدـ تخصيص درجات كظيفية كاكتفاء الجامعة 
  .مكظفان  (0142)، كصمت اعداد الجياز االدارم الى  0214 – 0213
في  ان نسبي ان كانخفاض ان ارتفاعكذلؾ شيدت ف،  0202 – 0217الى  0215 – 0214المدة مف اما       

ازدادت في في حيف مكظفان ،  (0113) 0215 – 0214اعداد المكظفيف ، اذ كانت في العاـ الدراسي 
،  0217 – 0216مكظفان ، كفي العاـ الدراسي  (0152)، الى  0216 – 0215الدراسي  العاـ

تغير بعض المكظفيف لدرجاتيـ الى  عراجمكظفان ، قد يككف ىذا االنخفاض  (0122)انخفض العدد الى 
  شيادات عممية عند اكماؿ الدراسة الكظيفية بسبب حصكليـ عمى 

حظ طفرة في اعداد المكظفيف اذ بمغ العدد ، نم 0202 – 0217العاـ الدراسي  اال انو في      
 ، كىذا يعني اف  كذلؾ بسبب تعيف مكظفيف بصفة ايجراء يكمييف ككذلؾ عقكد  مكظفان  (1225)

ىناؾ حاجة الى المكظفيف في الجامعة بمختمؼ االختصاصات ، لما تشيده مف تكسعة ، كالشكؿ 
 ي جامعة الككفة .( يكضح التطكر الكمي لمجياز االدارم ف2)
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 (11جدول )
 2121 -2118لممدة  التطور الكمي لمجياز االداري لجامعة الكوفة

 اعداد الجياز االدارم العاـ الدراسي ت
1 0226 – 0227 0272 
0 0227 – 0212 0122 
1 0212 – 0211 1376 
2 0211- 0210 0427 
3 0210 – 0211 0311 
4 0211 – 0212 0351 
5 0212 – 0213 0260 
6 0213 – 0214 0142 
7 0214 – 0215 0113 

12 0215 – 0216 0152 
11 0216 – 0217 0122 
10 0217 – 0202 1225 

 جامعة الككفة ، قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط ، بيانات غير منشكرة ،الباحث باالعتماد عمى  :المصدر   
              0202 .  

 (7شكل )
 2121 -2118لممدة  ي لمجياز االداري لجامعة الكوفةالتطور الكم

 
 ( .12المصدر: الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )      
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 اعداد الجهاز االداري
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 انثانًانفصم 

امعت يف جانكفاءة انىظٍفٍت خلدماث انتعهٍم اجلامعً 

  انكىفت
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 الكوفة : جامعة في اواًل : تحميل الكفاةة الوظيفية لخدمات المؤسسات التعميمية 
المقصػػػػػػػػػػػػكد بالكفػػػػػػػػػػػػاءة الكظيفيػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػدرة ام مؤسسػػػػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػػػػى أداء كظيفتيػػػػػػػػػػػػا المككمػػػػػػػػػػػػة       

ليػػػػػػػػا شػػػػػػػػعكران بالرضػػػػػػػػا عػػػػػػػػف الخدمػػػػػػػػة المقدمػػػػػػػػة   عمميفا ، بحيػػػػػػػػث تمػػػػػػػػنح االفػػػػػػػػراد المسػػػػػػػػتالييػػػػػػػػ
الػػػػػػػػػييـ ، كيػػػػػػػػػزداد االقبػػػػػػػػػاؿ كالشػػػػػػػػػعكر بالرضػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػى المؤسسػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػدما تكػػػػػػػػػكف ذات كفػػػػػػػػػاءة 

 .   (1) كظيفية عالية
ألنيػػػػػػػػػػػػػا  التعميميػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف اىػػػػػػػػػػػػػـ الخػػػػػػػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػػػػػػػة لمسػػػػػػػػػػػػػكاف ىػػػػػػػػػػػػػي الخػػػػػػػػػػػػػدماتاف       

تمكػػػػػػػػػػف افػػػػػػػػػػراد المجتمػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػػاـ بكاجبػػػػػػػػػػاتيـ االجتماعيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي الحيػػػػػػػػػػاة بكفػػػػػػػػػػاءة ، الف 
التعمػػػػػػػػػيـ ىػػػػػػػػػك االسػػػػػػػػػاس لتقػػػػػػػػػدـ كتطػػػػػػػػػكر المجتمعػػػػػػػػػات كىػػػػػػػػػك اسػػػػػػػػػاس التنميػػػػػػػػػة لػػػػػػػػػذا فالعالقػػػػػػػػػة 

مؤىمػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف مختمػػػػػػػػػؼ بينيمػػػػػػػػػا متبادلػػػػػػػػػة ، فالتنميػػػػػػػػػة تحتػػػػػػػػػاج الػػػػػػػػػى كفػػػػػػػػػاءات عمميػػػػػػػػػة مدربػػػػػػػػػة ك 
 لػػػػػػػػػػػػػػذا يجػػػػػػػػػػػػػػبالتعميميػػػػػػػػػػػػػػة  ات. كلغػػػػػػػػػػػػػػرض النيػػػػػػػػػػػػػػكض بكاقػػػػػػػػػػػػػػع الخػػػػػػػػػػػػػػدم (0)االختصاصػػػػػػػػػػػػػػات 

التعػػػػػػػػػػرؼ مقارنتيػػػػػػػػػػا بعػػػػػػػػػػدة معػػػػػػػػػػايير منيػػػػػػػػػػا مسػػػػػػػػػػاحية كاسػػػػػػػػػػتيعابية ، كعمػػػػػػػػػػى اساسػػػػػػػػػػيا يمكػػػػػػػػػػف 
 .   (1)مدل تطكرىا اك تخمفيا عمى 

الخػػػػػػػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ كضػػػػػػػػػػػػػػع معػػػػػػػػػػػػػػايير باىػػػػػػػػػػػػػػتـ مخططػػػػػػػػػػػػػػك المػػػػػػػػػػػػػػدف       
اختالؼ المراحػػػػػػػػػػػؿ التعميميػػػػػػػػػػػػة لتحديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػػدل كفايتيػػػػػػػػػػػا ، كمػػػػػػػػػػػػا اف تخطيطيػػػػػػػػػػػة تختمػػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػػػ

كصػػػػػػػػكالن الػػػػػػػػى المرحمػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػد اىػػػػػػػػـ كافػػػػػػػػة المراحػػػػػػػػؿ التعميميػػػػػػػػة بالدكلػػػػػػػػة تيػػػػػػػػتـ 
المراحػػػػػػػػػؿ التعميميػػػػػػػػػة ، كمػػػػػػػػػا انيػػػػػػػػػا تعػػػػػػػػػد المركػػػػػػػػػز االساسػػػػػػػػػي لمبحػػػػػػػػػكث العمميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػي يمكػػػػػػػػػف 

  .د مف البمدافمف خالليا احداث تطكر اقتصادم كثقافي كاجتماعي في ام بم
 عمؿكسػػػػػػػائؿ الميمػػػػػػػة التػػػػػػػي تسػػػػػػػتىػػػػػػػي احػػػػػػػدل االدكات كال داف المعػػػػػػػايير التخطيطيػػػػػػػة تعػػػػػػػ      

 تعمؿؤسسػػػػػػات الجامعيػػػػػػة ، كمػػػػػػا انيػػػػػػا تسػػػػػػفػػػػػػي اعػػػػػػداد كتنفيػػػػػػذ المخططػػػػػػات العمرانيػػػػػػة كمنيػػػػػػا الم
فػػػػػػي تحديػػػػػػد كػػػػػػـ كنػػػػػػكع الخػػػػػػدمات المقدمػػػػػػة ، اف لخػػػػػػدمات كمرافػػػػػػؽ التعمػػػػػػيـ معػػػػػػايير تخطيطيػػػػػػة 

لمخػػػػػدمات ، كعنػػػػػد كضػػػػػع المعػػػػػايير التخطيطيػػػػػة  اكخصائصػػػػػي اـ مػػػػػع طبيعتيػػػػػتنسػػػػػج اخاصػػػػة بيػػػػػ
كالمرافػػػػػػػػؽ التعميميػػػػػػػػة  يػػػػػػػػتـ التركيػػػػػػػػز عمػػػػػػػػى الجكانػػػػػػػػب البيئيػػػػػػػػة كالتخطيطيػػػػػػػػة كالمكقعيػػػػػػػػة كالتصػػػػػػػػميمية ، 

 .   (2)كتتنكع المعايير ما بيف نكعية كاخرل كمية 

                                                           

، الكفاءة المكانية كالكظيفية الستخدامات االرض التعميمية كالدينية في مدينة منى ستار ابراىيـ الزبيدم  (1)
 . 01، ص0213تكريت ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة تكريت ، 

 .  151، ص  0211( فؤاد بف غضباف ، جغرافية الخدمات ، دار اليازكرم لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 0)
،  0تخطيط الخدمات المجتمعية كالبنية التحتية اسس ، معايير ، تقنيات ، ط ( خمؼ حسيف عمي الدليمي ،1)

 .    44، ص  0213دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 
( عثماف محمد غنيـ ، معايير التخطيط فمسفتيا انكاعيا كمنيجية اعدادىا كتطبيقاتيا في مجاؿ التخطيط 2)

                                     .                                                                                                                             100، ص  0211، عماف ، ،  دار صفاء لمنشر كالتكزيع 1العمراني ، ط
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تحميػػػػػػػػػػػؿ مؤشػػػػػػػػػػػرات بفقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػاـ الباحػػػػػػػػػػػث كلبيػػػػػػػػػػػاف الكفػػػػػػػػػػػاءة الكظيفيػػػػػػػػػػػة لمخػػػػػػػػػػػدمات الجامعيػػػػػػػػػػػة       
إلبػػػػػػػػػراز كاقػػػػػػػػػع حػػػػػػػػػاؿ خدمػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػامعي كذلػػػػػػػػػؾ المعػػػػػػػػػايير التخطيطيػػػػػػػػػة لجامعػػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػػة ، 

مػػػػػػػػف ناحيػػػػػػػػة اعػػػػػػػػداد الطمبػػػػػػػػة مقارنػػػػػػػػة بعػػػػػػػػدد القاعػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػية ، كحصػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػاحة 
القاعػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػية كمؤشػػػػػػػػػػر حصػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػاحة المختبػػػػػػػػػر ، كمؤشػػػػػػػػػػر نسػػػػػػػػػػبة الكػػػػػػػػػػادر 

 :   الطمبة فييا ، كمف ىذه المعاييرالتدريسي مقارنة بعدد 
 المعايير االستيعابية )الكمية( :  -1

ة الخػػػػػػػػػػػػدمات التعميميػػػػػػػػػػػػة ، حيػػػػػػػػػػػػث يـ كفػػػػػػػػػػػػاءيػػػػػػػػػػػػىػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػف المعػػػػػػػػػػػػايير التػػػػػػػػػػػػي تيعتمػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػي تق     
المعيػػػػػػػػػػار لغػػػػػػػػػػرض التقيػػػػػػػػػػيـ بعػػػػػػػػػػد ادخػػػػػػػػػػاؿ مؤشػػػػػػػػػػرات منيػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػػة  عمؿيسػػػػػػػػػػت

كىػػػػػػػػػػذه تعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى المػػػػػػػػػػكارد المتاحػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػية كعػػػػػػػػػػدد الشػػػػػػػػػػعب الدراسػػػػػػػػػػية كعػػػػػػػػػػدد االقسػػػػػػػػػػاـ ، 
كالطػػػػػػػػػػرؽ الفنيػػػػػػػػػػة السػػػػػػػػػػتغالليا كمػػػػػػػػػػا تعتمػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػى االىػػػػػػػػػػداؼ التعميميػػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػعى الجامعػػػػػػػػػػة 

المعػػػػػػػػػػايير التػػػػػػػػػػي كضػػػػػػػػػػعتيا  الػػػػػػػػػػذم يبػػػػػػػػػػيف (11جػػػػػػػػػػدكؿ )ككمػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػك مكضػػػػػػػػػػح فػػػػػػػػػػي اللتحقيقيػػػػػػػػػػا ، 
 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي العراقية .  
 (11جدول ) 

 جامعات العراقية المعايير الكمية في ال
 قيمة المعيار المعيار ت
1 

 تدريسي / طالب
 ( التخصصات الطبية12 -1)
 ( التخصصات العممية02 -1)
 ( التخصصات االنسانية12 -1)        

0 
 دراسية قاعةطالب / 

 ( طالب في االقساـ االنسانية42)    
 ( طالب في االقساـ العممية22)         

 ( شعبة دراسية في المرحمة1 – 0) رحمة الدراسية الكاحدةدراسية / الم قاعة 1
 ( اقساـ في الكمية4 – 2)       قسـ / الكمية 2

         . 0213، منشكرة  بيانات غير، جياز االشراؼ كالتقكيـ ،  العراقية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي :المصدر
 :   األستاذ/ الطالب معيارأواًل : 
عيػػػػػار اسػػػػػتاذ بالنسػػػػػبة لعػػػػػدد الطمبػػػػػة حسػػػػػب التخصصػػػػػات المتاحػػػػػة فػػػػػي الكميػػػػػات ، حػػػػػدد م     

التػػػػدريس  أةال نيػػػػا تتكقػػػػؼ عمػػػػى حجػػػػـ ككفػػػػاءة ىيػػػػكلمػػػػا لػػػػو مػػػػف اىميػػػػة فػػػػي العمميػػػػة التعميميػػػػة 
كعمػػػػػػػى مػػػػػػػا تحتاجػػػػػػػو مػػػػػػػف اسػػػػػػػاتذة تتناسػػػػػػػب مػػػػػػػع الحاجػػػػػػػة الػػػػػػػييـ ، فعنػػػػػػػد زيػػػػػػػادة عػػػػػػػدد الكػػػػػػػادر 

ـ االسػػػػػتفادة مػػػػػف الخبػػػػػرات العمميػػػػػة لألسػػػػػتاذ ، التدريسػػػػػي بالنسػػػػػبة لمطمبػػػػػة يػػػػػؤدم الػػػػػى ىػػػػػدر كعػػػػػد
كعنػػػػدما يػػػػنخفض عػػػػدد االسػػػػاتذة بالنسػػػػػبة الػػػػى ارتفػػػػاع عػػػػدد الطمبػػػػػة يػػػػؤدم الػػػػى عرقمػػػػة العمميػػػػػة 
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يكػػػػػػكف العػػػػػػبء عمػػػػػػى الكػػػػػػادر التدريسػػػػػػي بحيػػػػػػث ال  مػػػػػػف ثػػػػػػـميميػػػػػػة كانخفػػػػػػاض نكعيتيػػػػػػا ، ك التع
 يستطيع اف يكصؿ مادتو العممية بكؿ سيكلة لمطالب . 

الػػػػى المعيػػػػار الػػػػذم تػػػػـ بمكجبػػػػة التصػػػػنيؼ الػػػػى كميػػػػات طبيػػػػة كعمميػػػػة كانسػػػػانية ،  كاسػػػػتنادان      
كلكػػػػػكف التخصصػػػػػات متاحػػػػػة فػػػػػي كميػػػػػات جامعػػػػػة الككفػػػػػة تػػػػػـ تصػػػػػنيفيا كمقارنػػػػػة كػػػػػؿ تخصػػػػػص 

 بالمعيار الذم كضع ألجميا .   
( ، كعنػػػػػػػػد تصػػػػػػػػنيؼ كميػػػػػػػػات جامعػػػػػػػػة الككفػػػػػػػػة الػػػػػػػػى 10كمػػػػػػػػف خػػػػػػػػالؿ معطيػػػػػػػػات جػػػػػػػػدكؿ )     

ىنػػػػػػػاؾ  سػػػػػػػناف ، الصػػػػػػػيدلة ، التمػػػػػػػريض(  ، نمحػػػػػػػظ اف  طػػػػػػػب ، طػػػػػػػب االالمجمكعػػػػػػػة الطبيػػػػػػػة )ال
حيػػػػػػث نسػػػػػػبة الكػػػػػػادر التدريسػػػػػػي الػػػػػػى اعػػػػػػداد الطمبػػػػػػة ، فنجػػػػػػد كميػػػػػػات  فػػػػػػي المؤشػػػػػػر مػػػػػػف ان تباينػػػػػػ

تػػػػػنخفض فييػػػػػا اعػػػػػداد الطمبػػػػػة عػػػػػف المعيػػػػػار المحػػػػػدد ، كمػػػػػا ىػػػػػك الحػػػػػاؿ فػػػػػي كميػػػػػة الطػػػػػب التػػػػػي 
ضػػػػػػت عػػػػػف قيمػػػػػػة المعيػػػػػػار الػػػػػػى طػػػػػػالب ، نجػػػػػد انػػػػػػو انخف (3)لكػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػد ان تصػػػػػؿ الػػػػػػى اسػػػػػػتاذ

النصػػػػػؼ ، كىػػػػػذا يػػػػػنعكس عمػػػػػى الطمبػػػػػة فػػػػػي الكميػػػػػة ام انػػػػػو كممػػػػػا قمػػػػػت اعػػػػػداد الطمبػػػػػة بالنسػػػػػبة 
الػػػػػػى الكػػػػػػادر التدريسػػػػػػي تحققػػػػػػت الفائػػػػػػدة العمميػػػػػػة لمطمبػػػػػػة ، كيقمػػػػػػؿ الجيػػػػػػد المبػػػػػػذكؿ مػػػػػػف قبػػػػػػؿ 

قتػػػػػرب مػػػػػف المعيػػػػػار اذ بمػػػػػغ نسػػػػػبة المؤشػػػػػر  دريسػػػػػي ، امػػػػػا كميػػػػػة طػػػػػب االسػػػػػناف فػػػػػأفالكػػػػػادر الت
طػػػػالب ، كىػػػػذا ايضػػػػا يحقػػػػؽ  (7)لكػػػػؿ  ان كاحػػػػد ان لكػػػػادر التدريسػػػػي الػػػػى اعػػػػداد الطمبػػػػة ىػػػػك اسػػػػتاذا

كميػػػػػة الصػػػػػيدلة تحقػػػػػؽ المعيػػػػػار حيػػػػػث اف نسػػػػػبة الكػػػػػادر التدريسػػػػػي فػػػػػي حػػػػػيف ة العمميػػػػػة ، الفائػػػػػد
طػػػػػالب ، كىػػػػػذا يعنػػػػػي عػػػػػدـ كجػػػػػكد ضػػػػػغط  (12)لكػػػػػؿ  ان كاحػػػػػد ان الػػػػػى اعػػػػػداد الطمبػػػػػة ىػػػػػك اسػػػػػتاذ
ترتفػػػػػػع فاءه المحاضػػػػػػرة كمناقشػػػػػػة الطمبػػػػػػة ، امػػػػػا كميػػػػػػة التمػػػػػػريض عمػػػػػى االسػػػػػػتاذ مػػػػػػف خػػػػػػالؿ القػػػػػ

( 11لكػػػػؿ ) ان كاحػػػػد ان فييػػػػا اعػػػػداد الطمبػػػػة بالنسػػػػبة الػػػػى الكػػػػادر التدريسػػػػي التػػػػي تصػػػػؿ الػػػػى اسػػػػتاذ
ثر فػػػي كفػػػاءة العمميػػػة فأنيػػػا تػػػؤ  مػػػف ثػػػـتتحقػػػؽ فييػػػا قيمػػػة المعيػػػار ك طالبػػػان ، كىػػػذا يعنػػػي انػػػو لػػػـ 

 التعميمية .
 (12جدول )

( في كميات المجموعة الطبية في جامعة الكوفة األستاذ/  الطالب) لمعياريفية الكفاةة الوظ
  2121 – 2119لمعام الدراسي 

 المؤشرقيمة  عدد الطمبة عدد التدريسيين اتالكمي ت
مقدار الزيادة 
والنقصان عن 

 )*(معيارقيمة ال
 3 - 3 -1 1014 011 الطب 1
   1 - 7 -1 471 53 طب االسناف 0
 تحقؽ المعيار    12 -1 1211 77 الصيدلة 1
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 1+ 11 -1 301 22 التمريض 2
بيانات غير منشكرة ، ، ـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط قسجامعة الككفة ،  -1الباحث باالعتماد عمى : المصدر
 ( . 11جدكؿ ) –0   .                      0202

د الطمبة عمى عدد التدريسييف كمف ثـ طرح تـ احتساب مقدار الزيادة كالنقصاف عف قيمة المؤشر بقسمة عد( *) 
 طالب . 12نتيجة العممية مف قيمة المعيار استاذ / 

   
 ان ىنػػػػػػػػػػػاؾ اختالفػػػػػػػػػػػاف ( ، 11امػػػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػػػة فيتضػػػػػػػػػػػح مػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػػػػدكؿ )      

،  ( طالبػػػػػػػػان 02لكػػػػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػػػػد ان معيػػػػػػػػار اسػػػػػػػػتاذ كػػػػػػػػاف دكففػػػػػػػػي كاقػػػػػػػػع ىػػػػػػػػذه الكميػػػػػػػػات منيػػػػػػػػا مػػػػػػػػا 
 ان الكػػػػػػػػادر التدريسػػػػػػػػػي الػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػػة ىػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتاذ مؤشػػػػػػػػر كػػػػػػػػافففػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة الطػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػػرم 

 ان بمغػػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػػبة اسػػػػػػػػػػػتاذفاليندسػػػػػػػػػػػة كالزراعػػػػػػػػػػػة  تػػػػػػػػػػػيامػػػػػػػػػػػا كمي طػػػػػػػػػػػالب ، (2)لكػػػػػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػػػػػد
المعيػػػػػػػػػػػػػػار ، كفػػػػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػػػػة  دكف ( طالبػػػػػػػػػػػػػػان 12بفػػػػػػػػػػػػػػارؽ )أم طػػػػػػػػػػػػػػالب ،  (4)لكػػػػػػػػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػػػػػػػػد

 (7)لكػػػػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػػػػد ان اعػػػػػػػػػػداد الطمبػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػى الكػػػػػػػػػػادر التدريسػػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػػتاذ مؤشػػػػػػػػػػر العمػػػػػػػػػػـك كػػػػػػػػػػاف
كميػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػـك الحاسػػػػػػػػػكب بمػػػػػػػػػغ فػػػػػػػػػي المؤشػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػيف ،  ( طالبػػػػػػػػػان 11الب ، بفػػػػػػػػػارؽ )طػػػػػػػػػ

المعيػػػػػػػػػػار  دكف، بفػػػػػػػػػػارؽ ثمانيػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػالب  ( طالبػػػػػػػػػػان 10لكػػػػػػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػػػػػػد ان كالرياضػػػػػػػػػػيات اسػػػػػػػػػػتاذ
بمقػػػػػػػػػػػدار المحػػػػػػػػػػػدد ، لكػػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػػػػػػػاد ارتفعػػػػػػػػػػػت قيمػػػػػػػػػػػة المعيػػػػػػػػػػػار فييػػػػػػػػػػػا 

، كىػػػػػػػػػػػذا يعنػػػػػػػػػػػي اف  ( طالبػػػػػػػػػػػان 00)لكػػػػػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػػػػػد ان فييػػػػػػػػػػػا اسػػػػػػػػػػػتاذ مؤشػػػػػػػػػػػراذ بمػػػػػػػػػػػغ  ال يفطػػػػػػػػػػػالب
فػػػػػػػػػػػػػي الكػػػػػػػػػػػػادر التدريسػػػػػػػػػػػػي ، كىػػػػػػػػػػػػذا يعطػػػػػػػػػػػػي لمكػػػػػػػػػػػػػادر  الكميػػػػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػػػػة تشػػػػػػػػػػػػيد فائضػػػػػػػػػػػػان 

التدريسػػػػػػػػي القػػػػػػػػدرة عمػػػػػػػػى االبػػػػػػػػداع كرفػػػػػػػػد الكميػػػػػػػػات باألبحػػػػػػػػاث العمميػػػػػػػػة تعػػػػػػػػكد بالفائػػػػػػػػدة عمػػػػػػػػى 
 . المجتمع

 (13جدول )
عة الكوفة لمعام الدراسي ( في الكميات العممية في جاماألستاذ/  لطالب)المعيارالكفاةة الوظيفية 

2119 – 2121  

عدد  اتالكمي ت
 ؤشرالمقيمة  عدد الطمبة التدريسيين

مقدار الزيادة 
والنقصان عن 

 )*( عيارقيمة الم

   14 - 2 -1 041 52 الطب البيطرم 1

    12 - 4 -1 1323 013 اليندسة 0
     12 - 4 -1 361 120 الزراعة 1
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 11 - 7 -1 0021 031 العمـك 2

3 
حاسكب عمـك ال

 كالرياضيات
40 506 1- 10 - 6 

 0+ 00 -1 0404 100 االدارة كاالقتصاد 4
ة ، ، بيانات غير منشكر  قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيطجامعة الككفة ،  -1الباحث باالعتماد عمى  :المصدر
                                    ( .  11جدكؿ ) – 0  .                       0202

تـ احتساب مقدار الزيادة كالنقصاف عف قيمة المؤشر بقسمة عدد الطمبة عمى عدد التدريسييف كمف ثـ طرح  (*) 
  طالب . 02نتيجة العممية مف قيمة المعيار استاذ / 

  
 اف  (  ، فقػػػػػد تباينػػػػػت حيػػػػػث نجػػػػػد12فػػػػػي جػػػػػدكؿ )مكضػػػػػح امػػػػػا الكميػػػػػات االنسػػػػػانية ككمػػػػػا       

( ، كمػػػػػا ىػػػػػك الحػػػػػاؿ 12 -1اكزت قيمػػػػػة المعيػػػػػار )عػػػػػف المعيػػػػػار كاخػػػػػرل تجػػػػػ انخفضػػػػػتكميػػػػػات 
الكػػػػػادر التدريسػػػػػي الػػػػػى الطمبػػػػػة بمػػػػػغ  مؤشػػػػػرالمعيػػػػػار اذ اف  التػػػػػي كانػػػػػت دكففػػػػػي كميػػػػػة االثػػػػػار 

طػػػػػػػالب ، امػػػػػػػا كميتػػػػػػػي التخطػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػي كالتربيػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة كعمػػػػػػػـك  (4)لكػػػػػػػؿ  ان كاحػػػػػػػد ان اسػػػػػػػتاذ
كميتػػػػػي اآلداب مغػػػػػت فػػػػػي ب فػػػػػي حػػػػػيف طػػػػػالب ، (12)لكػػػػػؿ  ان كاحػػػػػد ان الرياضػػػػػة ال تتعػػػػػدل اسػػػػػتاذ

، امػػػػػا كميػػػػػة التربيػػػػػة  ( طالبػػػػػان 11لكػػػػػؿ ) ان كاحػػػػد ان اسػػػػػتاذ ك ( طالبػػػػػان 11لكػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػد ان كالفقػػػػو اسػػػػػتاذ
الػػػػػى نصػػػػػؼ المعيػػػػػار ام  طالباتيػػػػػاالكػػػػػادر التدريسػػػػػي فييػػػػػا الػػػػػى اعػػػػػداد  مؤشػػػػػر تقػػػػػدرفلمبنػػػػػات 

صػػػػػؿ يياسػػػػػية لفػػػػػي كميػػػػػة العمػػػػػـك الس لمؤشػػػػػرا اىػػػػػذرتفػػػػػع ي، ك  ة( طالبػػػػػ13) لكػػػػػؿ  ان كاحػػػػػد ان اسػػػػػتاذ
مؤشػػػػػر ال كالقػػػػػانكف بمػػػػػغالمختمطػػػػػة ، كفػػػػػي كميتػػػػػي التربيػػػػػة  ( طالبػػػػػان 16لكػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػد ان الػػػػػى اسػػػػػتاذ

، اال انػػػػػػو فػػػػػي كميػػػػػػة التربيػػػػػة االساسػػػػػػية ارتفعػػػػػػت  ( طالبػػػػػػان 17لكػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػػد ان لكػػػػػؿ منيمػػػػػػا اسػػػػػتاذ
( طػػػػػػالب عػػػػػػف قيمػػػػػػة المعيػػػػػػار ، فػػػػػػي 1بفػػػػػػارؽ ) ( طالبػػػػػػان 05) لكػػػػػػؿ ان كاحػػػػػػد ان النسػػػػػػبة الػػػػػػى اسػػػػػػتاذ

كصػػػػػػمت نسػػػػػػبة الكػػػػػػادر التدريسػػػػػػي الػػػػػػى اعػػػػػػداد  حػػػػػػيف تجػػػػػػاكزت كميػػػػػػة المغػػػػػػات قيمػػػػػػة المعيػػػػػػار اذ
، كىػػػػػػذه النسػػػػػػبة تفػػػػػػكؽ المعيػػػػػػار المحػػػػػػدد بفػػػػػػارؽ  ( طالبػػػػػػان 13لكػػػػػػؿ ) ان كاحػػػػػػد ان طمبتيػػػػػػا ىػػػػػػك اسػػػػػػتاذ

 ان تدريسػػػػػػي ان ىنػػػػػػاؾ كػػػػػػادر  ي الكميػػػػػػات االنسػػػػػػانية تؤشػػػػػػر عمػػػػػػى افطػػػػػػالب . كىػػػػػػذه النسػػػػػػب فػػػػػػ (3)
عمػػػػى المناقشػػػػة كالمحػػػػاكرة  جعيـييشػػػػالمعمكمػػػػة الػػػػى الطمبػػػػة ككػػػػذلؾ  قػػػػؿنعمػػػػى اف ي ان كقػػػػادر  ان كافيػػػػ

 ، لتحقيؽ الفائدة العممية كالكقكؼ عمى المستكيات العممية لمطمبة . 
كميػػػػػات فقػػػػػػط  (1)( كميػػػػػة فػػػػػػي جامعػػػػػة الككفػػػػػػة 01ممػػػػػا سػػػػػػبؽ اف مػػػػػف مجمػػػػػػكع ) كنسػػػػػتنتج     

ككميػػػػػػػػة االدارة  ( طػػػػػػػػالب ،1ارتفعػػػػػػػػت فييػػػػػػػػا قيمػػػػػػػػة المعيػػػػػػػػار كىػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة التمػػػػػػػػريض بفػػػػػػػػارؽ )
( طػػػػالب ، كىػػػػذه تشػػػػكؿ نسػػػػب قميمػػػػة 3( طالػػػػب ، ككميػػػػة المغػػػػات بفػػػػارؽ )1كاالقتصػػػػاد بفػػػػارؽ )

ف ىػػػذه البيانػػػات تشػػػير الػػػى فػػػإ مػػػف ثػػػـالتػػػي ترتفػػػع فييػػػا نسػػػبة الطمبػػػة الػػػى الكػػػادر التدريسػػػي ، ك 
 تمتمؾ كفرة في الكادر تدريسي .  اف جامعة الككفة
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 (14جدول )
 – 2119( في الكميات االنسانية في جامعة الكوفة لمعام الدراسي  األستاذ/ الطالب)  لمعيارالكفاةة الوظيفية 

2121  

عدد  اتالكمي ت
 ؤشرالمقيمة  عدد الطمبة التدريسيين

مقدار الزيادة 
والنقصان عن قيمة 

 )*(عيارالم
 02-     4 -1 102 01 اآلثار كالتراث 1
 02- 12 -1 324 32 التخطيط العمراني 0
 02- 12 -1 110 10 بدنية كعمـك الرياضةالتربية ال 1
 17- 11 -1 1222 111 اآلداب 2
 15- 11 -1 661 47 الفقو 3
 13- 13 -1 2114 061 التربية لمبنات 4
 10- 16 -1 221 03 العمـك السياسية 5
 11- 17 -1 1470 72 التربية المختمطة 6
 11- 17 -1 1122 41 القانكف 7

 1- 05 -1 0226 52 التربية االساسية 12
 3+ 13 -1 625 02 المغات 11

، بيانات غير منشكرة قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط جامعة الككفة ،  -1 الباحث باالعتماد عمى: المصدر 
 ( .    11جدكؿ ) –0                        . 0202

 ف ثـتـ احتساب مقدار الزيادة كالنقصاف عف قيمة المؤشر بقسمة عدد الطمبة عمى عدد التدريسييف كم( *)  
 طالب .    12طرح نتيجة العممية مف قيمة المعيار استاذ / 

 الطالب / القاعة :  معيار -ثانيَا 
اف الطالػػػػػػػػػػػػػب ىػػػػػػػػػػػػػك المقصػػػػػػػػػػػػػكد فػػػػػػػػػػػػػي العمميػػػػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػػػػة ، لػػػػػػػػػػػػػذا اسػػػػػػػػػػػػػتكجب عمػػػػػػػػػػػػػى       

المسػػػػػػػػػػػػػؤكليف عمييػػػػػػػػػػػػػا اف تكػػػػػػػػػػػػػكف المؤسسػػػػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػػػػة مالئمػػػػػػػػػػػػػة كمتكاممػػػػػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػػػػػث 
ا ليػػػػػػػػا مػػػػػػػػف تػػػػػػػػأثير عمػػػػػػػػى نفسػػػػػػػػية الطالػػػػػػػػب كاالسػػػػػػػػتاذ القاعػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػية كمػػػػػػػػان كنكعػػػػػػػػان ، لمػػػػػػػػ

حيػػػػػػػػث كممػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف عػػػػػػػػدد القاعػػػػػػػػات اكثػػػػػػػػر كػػػػػػػػاف تكزيػػػػػػػػع الطمبػػػػػػػػة عمييػػػػػػػػا بشػػػػػػػػكؿ يػػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػػع 
 المعيار المحدد ليا . 

كقػػػػػػػػػػػػػد كضػػػػػػػػػػػػػعت معػػػػػػػػػػػػػايير تحػػػػػػػػػػػػػدد القاعػػػػػػػػػػػػػات بالنسػػػػػػػػػػػػػبة لعػػػػػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػػػػػة ، فالكميػػػػػػػػػػػػػات       
كاحػػػػػػػػػدة ، كالكميػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػية ال ( طالبػػػػػػػػػان 22)ػالعمميػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػدد المعيػػػػػػػػػار ليػػػػػػػػػا بػػػػػػػػػ

 .  (1) في القاعة الدراسية الكاحدة ( طالبان 42االنسانية بػ)

                                                           

 .  1215، بٌانات غٌر منشورة ، وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العراقٌة ، جهاز االشراف والتقوٌم  (1)
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ح اف اغمػػػػػػػػػػػػػػب الكميػػػػػػػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػػػػػػػة ( يتضػػػػػػػػػػػػػػ13كمػػػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػػػالؿ معطيػػػػػػػػػػػػػػات جػػػػػػػػػػػػػػدكؿ )      
، ففػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػػب  عػػػػػػػػػػدد طمبتيػػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػػى عػػػػػػػػػػدد القاعػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػية مؤشػػػػػػػػػػرفييػػػػػػػػػػا  ازداد

( 012الكاحػػػػػػػػػػػػدة ) عػػػػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػػػػيةاعػػػػػػػػػػػػداد الطمبػػػػػػػػػػػػة بالنسػػػػػػػػػػػػبة لمقامؤشػػػػػػػػػػػػر  االسػػػػػػػػػػػػناف بمػػػػػػػػػػػػغ
عػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػار المحػػػػػػػػدد ، كفػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة الصػػػػػػػػيدلة فقػػػػػػػػد كصػػػػػػػػؿ  ( طالبػػػػػػػػان 172بفػػػػػػػػارؽ ) ان طالبػػػػػػػػ

فػػػػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػػػػػية ، ام اف الطمبػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػػػػػة  ( طالبػػػػػػػػػػػػان 141الفػػػػػػػػػػػػائض الػػػػػػػػػػػػػى )
 ميػػػػػػػػػة الحاسػػػػػػػػػكب كعمػػػػػػػػػـك الرياضػػػػػػػػػيات بمػػػػػػػػػغ، امػػػػػػػػػا ك ( طالبػػػػػػػػػان 021الدراسػػػػػػػػػية الكاحػػػػػػػػػدة بمػػػػػػػػػغ )

عػػػػػػػػػف  ( طالبػػػػػػػػػان 31بزيػػػػػػػػػادة مقػػػػػػػػػدارىا ) ( طالبػػػػػػػػػان 71ية )طمبتيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػى القاعػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػ مؤشػػػػػػػػػر
المعيػػػػػػػػػػار المحػػػػػػػػػػدد ، ككميػػػػػػػػػػة التمػػػػػػػػػػريض كانػػػػػػػػػػت الزيػػػػػػػػػػادة فػػػػػػػػػػي عػػػػػػػػػػدد طمبتيػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػػة 

كميتػػػػػػػػػػػػي الطػػػػػػػػػػػػب كالعمػػػػػػػػػػػػـك فكانػػػػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػػػػي حػػػػػػػػػػػػيف عػػػػػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػػػػػار  (  طالبػػػػػػػػػػػػان 25الدراسػػػػػػػػػػػػية )
لكػػػػػػػػػػػػػؿ منيمػػػػػػػػػػػػػا ، امػػػػػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػػػػػي  ( طالبػػػػػػػػػػػػػان 11الزيػػػػػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػػػػػػار مقػػػػػػػػػػػػػدارىا )

( طالبػػػػػػػػػػػان فػػػػػػػػػػػي  00) يػػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػػػػػػػاد اذ بمغػػػػػػػػػػػت فالفػػػػػػػػػػػائض  انخفػػػػػػػػػػػض فييػػػػػػػػػػػا
( 40عػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػية الكاحػػػػػػػػػدة )فييػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػؿ اذ القاعػػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػػية ، 

 ، اال اف   طػػػػػػػػػالب( 12)بػػػػػػػػػػ ارطالبػػػػػػػػػان ، ككػػػػػػػػػذلؾ كميػػػػػػػػػة اليندسػػػػػػػػػة كانػػػػػػػػػت الزيػػػػػػػػػادة عػػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػػ
( طػػػػػػػػػػالب ، امػػػػػػػػػػا 2يػػػػػػػػػػادة )كميػػػػػػػػػػة الطػػػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػػػرم قتربػػػػػػػػػػت مػػػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػػػار المحػػػػػػػػػػدد ليػػػػػػػػػػا بز 

يػػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػة اذ بمػػػػػػػػػػغ مقػػػػػػػػػػدار فالكميػػػػػػػػػة التػػػػػػػػػػي كانػػػػػػػػػػت ايجابيػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػذا المعيػػػػػػػػػػار 
  . ( طالبان 10النقصاف فييا عف قيمة المعيار المحدد ليا )

الطمبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي الكميػػػػػػػػات العمميػػػػػػػػة  فػػػػػػػػي اعػػػػػػػػداد ان اف ىنػػػػػػػػاؾ فائضػػػػػػػػكنسػػػػػػػػتنتج ممػػػػػػػػا سػػػػػػػػبؽ       
يعنػػػػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػػػة عػػػػػػػػػػػدد القاعػػػػػػػػػػػات  فػػػػػػػػػػػي كميتػػػػػػػػػػػي طػػػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػػػناف كالصػػػػػػػػػػػيدلة كىػػػػػػػػػػػذا ةكخاصػػػػػػػػػػػ

يجػػػػػػػػػػب  مػػػػػػػػػػف ثػػػػػػػػػػـالدراسػػػػػػػػػػية المخصصػػػػػػػػػػة ليػػػػػػػػػػا ممػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػنعكس عمػػػػػػػػػػى العمميػػػػػػػػػػة التعميميػػػػػػػػػػة ك 
لتخفيػػػػػػػػػػؼ  كضػػػػػػػػػػع الحمػػػػػػػػػػكؿ لتفػػػػػػػػػػادم الزيػػػػػػػػػػادة مػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػالؿ انشػػػػػػػػػػاء قاعػػػػػػػػػػات دراسػػػػػػػػػػية جديػػػػػػػػػػدة

الضػػػػػػػػػغط عػػػػػػػػػف طمبتيػػػػػػػػػا كاالسػػػػػػػػػاتذة ، ألىميػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػذه الكميػػػػػػػػػات كلقربيػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف حيػػػػػػػػػاة النػػػػػػػػػاس 
 كصحتيـ .  

 
 
 
 
 
 
 
 



 جامعي في جامعة الكىفة الكفاءة الىظيفية لخذمات التعليم الالفصل الثاني                                

 

 
68 

 (15جدول )
( في الكميات العممية في جامعة الكوفة لمعام قاعةال/  لطالب)المعيارفية الكفاةة الوظي 

   2121 – 2119الدراسي 

 اتالكمي ت
عدد 
 الطمبة

عدد 
 القاعات

 ؤشرالمقيمة 
مقدار الزيادة 

 كالنقصاف
 )*(عف قيمة المعيار

 172+ 012-1 1 471 *طب االسناف 1
 141+ 021-1 3 1211 *الصيدلة 2
 31+ 71-1 6 506 لرياضيات عمـك الحاسكب كا 3
 25+ 65-1 4 301 التمريض 4
 11+ 51-1 15 1014 الطب 5
 11+ 51-1 12 0021 العمـك 6
 00+ 40-1 20 0404 االدارة كاالقتصاد 7
 12+ 32-1 21 1323 اليندسة 8
 2+ 22-1 4 041 الطب البيطرم 9
 10- 06-1 01 361 الزراعة 11

بيانات غير منشكرة ،  ،بيانات قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيطجامعة الككفة ،  -1ى مالباحث باالعتماد ع: المصدر 
              ( . 11جدكؿ ) -0.                        0202

تـ احتساب مقدار الزيادة كالنقصاف عف قيمة المؤشر بقسمة عدد الطمبة عمى عدد القاعات كمف ثـ طرح نتيجة العممية ( *)
 طالبا / قاعة . 22المعيار قيمة  مف

 لقاعات الدراسية.يككف عمى شكؿ كركبات الستيعاب اعداد الطمبة في ا)*( نمط الدراسة في كمية طب االسناف كالصيدلة 
امػػػػػا المجمكعػػػػػة الثانيػػػػػة كالمتمثمػػػػػة بالكميػػػػػات االنسػػػػػانية فيػػػػػي متباينػػػػػة فػػػػػي اعػػػػػداد طمبتيػػػػػا       

فػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية الكاحػػػػػػدة ،  ( طالبػػػػػػان 42فػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية بالنسػػػػػػبة لممعيػػػػػػار المحػػػػػػدد )
نسػػػػانية بعػػػػدد ( حيػػػػث تتصػػػػدر كميػػػػة القػػػػانكف الكميػػػػات اال14كيظيػػػػر ذلػػػػؾ كاضػػػػحا فػػػػي جػػػػدكؿ )

، امػػػػػا  ( طالبػػػػػان 06، كبزيػػػػػادة مقػػػػػدارىا ) ( طالبػػػػػان 66طمبتيػػػػػا فػػػػػي القاعػػػػػة الدراسػػػػػية الكاحػػػػػدة بمػػػػػغ )
يػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف كميػػػػػة التربيػػػػػة المختمطػػػػػة كالتربيػػػػػػة فالكميػػػػػات التػػػػػي قتربػػػػػت مػػػػػف المعيػػػػػار المحػػػػػدد 

 36االساسػػػػػية ككميػػػػػة المغػػػػػات كالفقػػػػػو حيػػػػػث بمغػػػػػت نسػػػػػبة اعػػػػػداد طمبتيػػػػػا الػػػػػى القاعػػػػػة الدراسػػػػػية )
( عػػػػػػػػػف 3،  2،  2،  0عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػكالي كمقػػػػػػػػػدار النقصػػػػػػػػػاف فييػػػػػػػػػا ) ( طالبػػػػػػػػان 33،  34،  34، 

المعيػػػػػار كميػػػػػة التربيػػػػػة الرياضػػػػػية بمػػػػػغ كانػػػػػت دكف الكميػػػػػات التػػػػػي فػػػػػي حػػػػػيف المعيػػػػػار المحػػػػػدد ، 
، ككميػػػػػػػة العمػػػػػػػـك  ( طالبػػػػػػػان 11فػػػػػػػي القاعػػػػػػػة الدراسػػػػػػػية بفػػػػػػػارؽ ) ان ( طالبػػػػػػػ25فييػػػػػػػا عػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػة )
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عػػػػػػف المعيػػػػػػار ، امػػػػػػا كميػػػػػػة  ( طالبػػػػػػان 02فػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية بفػػػػػػارؽ ) ( طالبػػػػػػان 22السياسػػػػػػية )
بفػػػػػارؽ  ( طالبػػػػػان 17التخطػػػػيط العمرانػػػػػي فقػػػػػد كصػػػػػمت اعػػػػػداد طمبتيػػػػػا فػػػػي القاعػػػػػة الدراسػػػػػية الػػػػػى )

  ( طالبػػػػػػان 11، كبمػػػػػػغ عػػػػػػدد الطمبػػػػػػة فػػػػػػي كميػػػػػػة اآلداب فػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية الػػػػػػى ) ( طالبػػػػػػان 01)
فػػػػػي القاعػػػػػة الدراسػػػػػية  سػػػػػجمت ادنػػػػػى عػػػػػدد لمطمبػػػػػةار ، كلكػػػػػف كميػػػػػة االثػػػػػ ( طالبػػػػػان 05)  بفػػػػػارؽ 

انخفػػػػػػػػاض عػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػة فػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػة  يعػػػػػػػػد، ك عػػػػػػػػف المعيػػػػػػػػار المحػػػػػػػػدد  ( طالبػػػػػػػػان 32بمقػػػػػػػػدار )
 التي تنعكس عمى جكدة التعميـ في الجامعة .مف المؤشرات االيجابية الدراسية 

 
 (16جدول )

نية في جامعة الكوفة لمعام )الطالب / القاعة( في الكميات االنسا لمعيارالكفاةة الوظيفية 
  2121 – 2119الدراسي 

 قيمة المؤشر عدد القاعات عدد الطمبة اتالكمي ت
مقدار الزيادة 

 كالنقصاف
 )*(عف قيمة المعيار

 06+ 66-1 11 1122 القانكف 1
 10+ 50-1 42 2114 التربية لمبنات  0
 0- 36-1 07 1470 التربية المختمطة  1
 2- 34-1 14 0226 التربية االساسية  2
 2- 34-1 13 625 المغات  3
 3- 33-1 14 661 الفقو  4
 11- 25-1 5 110 التربية البدنية كعمـك الرياضة  5
 02- 22-1 11 221 العمـك السياسية  6
 01- 17-1 12 324 التخطيط العمراني 7

 11- 05-1 31 1222 اآلداب  12
 32-         12-1    10 102 االثار كالتراث 11

 .  0202، قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط جامعة الككفة ،  -1 باالعتماد عمىالباحث : المصدر
 . (11جدكؿ ) -0                                

العممية  تـ احتساب مقدار الزيادة كالنقصاف عف قيمة المؤشر بقسمة عدد الطمبة عمى عدد القاعات كمف ثـ طرح نتيجة( *)
 طالبا / قاعة .  42قيمة المعيار  مف
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 في المرحمة الدراسية :  القاعاتعدد  معيار -ثالثًا 
الدراسػػػػػػػية لكػػػػػػػؿ  القاعػػػػػػػاتحػػػػػػػددت كزارة التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي كالبحػػػػػػػث العممػػػػػػػي معيػػػػػػػار عػػػػػػػدد       
 (6الدراسػػػػية فػػػػي القسػػػػـ الكاحػػػػد ) القاعػػػػاتيكػػػػكف مجمػػػػكع  و، كعميػػػػ قاعػػػػة( 1 – 0مػػػػف ) ةمرحمػػػػ

يكػػػػػػػكف عػػػػػػػدد فػػػػػػػي حػػػػػػػيف ،  قػػػػػػػاعتيف ةدنػػػػػػػى اذا خصصػػػػػػػت لكػػػػػػػؿ مرحمػػػػػػػدراسػػػػػػػية كحػػػػػػػد ا قاعػػػػػػػات
دراسػػػػػػػػػػية .  قاعػػػػػػػػػػات (1)كحػػػػػػػػػد اعمػػػػػػػػػػى اذا خصصػػػػػػػػػت لكػػػػػػػػػػؿ مرحمػػػػػػػػػة  قاعػػػػػػػػػػة( 10) القاعػػػػػػػػػات

المجػػػػػػكء الػػػػػػػى بشػػػػػػكؿ مسػػػػػػتمر ك الغػػػػػػرض مػػػػػػف ىػػػػػػذا المعيػػػػػػار ىػػػػػػك تالفػػػػػػي تكػػػػػػرار المحاضػػػػػػرات ك 
الػػػػػػػػى الطمبػػػػػػػػة  المعمكمػػػػػػػػةايصػػػػػػػػاؿ فضػػػػػػػػالن عػػػػػػػػف صػػػػػػػػعكبة ،  التدريسػػػػػػػػييفمػػػػػػػػف  المزيػػػػػػػػدتكظيػػػػػػػػؼ 

 في المرحمة الدراسية الكاحدة .  القاعاتعدد الطمبة ك  في حالة زيادة ييميـكتق
فػػػػػػػي  القاعػػػػػػػات عػػػػػػػدد( اف كميػػػػػػػة االثػػػػػػػار تحقػػػػػػػؽ فييػػػػػػػا معيػػػػػػػار 15يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ )      

المرحمػػػػػة الثانيػػػػػة فػػػػػػي قسػػػػػـ االثػػػػػػار العراقيػػػػػة القديمػػػػػػة كفػػػػػي قسػػػػػػـ االثػػػػػار االسػػػػػػالمية تحقػػػػػؽ فػػػػػػي 
فػػػػػػي  قػػػػػػاعتيف صصػػػػػػتة اآلداب فقػػػػػػد تحقػػػػػػؽ المعيػػػػػػار اذ خي المرحمػػػػػػة االكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة ، امػػػػػػا كميػػػػػػ

المراحػػػػػؿ ، كفػػػػػي قسػػػػػـ  كلجميػػػػػعكػػػػػؿ مػػػػػف قسػػػػػـ المغػػػػػة العربيػػػػػة كقسػػػػػـ التػػػػػاريخ كقسػػػػػـ الجغرافيػػػػػة 
لكػػػػؿ مرحمػػػػة ، كقسػػػػـ المجتمػػػػع المػػػػدني فػػػػي  قاعػػػػات( 1المغػػػػة االنكميزيػػػػة تحقػػػػؽ المعيػػػػار بكاقػػػػع )

 كلى . المرحمة االكلى كالثانية ، كقسـ االعالـ في المرحمة اال
 عػػػػػػػػدداذ تتػػػػػػػػراكح كافػػػػػػػػة حققػػػػػػػػت المعيػػػػػػػػار فػػػػػػػػي اقسػػػػػػػػاميا فامػػػػػػػػا كميػػػػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػػػػاد       

دراسػػػػػية ، مػػػػػا عػػػػػدا قسػػػػػـ السػػػػػياحة فقػػػػػد حقػػػػػؽ  قاعػػػػػة( 1 – 0الدراسػػػػػية لكػػػػػؿ مرحمػػػػػة ) القاعػػػػػات
كميػػػػػة التخطػػػػػيط العمرانػػػػػي فػػػػػي حػػػػػيف دراسػػػػػيتيف ،  قػػػػػاعتيفالمعيػػػػػار فػػػػػي المرحمػػػػػة االكلػػػػػى بكاقػػػػػع 

عيػػػػار فػػػػي اقسػػػػاميا باسػػػػتثناء قسػػػػـ التخطػػػػيط الحضػػػػرم فػػػػي المرحمػػػػة االكلػػػػى فأنيػػػػا لػػػػـ تحقػػػػؽ الم
 دراسيتيف .  قاعتيفكالرابعة بكاقع 

كميػػػػػة التربيػػػػػة المختمطػػػػػة فقػػػػػد حققػػػػػت المعيػػػػػار فػػػػػي قسػػػػػـ المغػػػػػة االنكميزيػػػػػة اذ  كبخصػػػػػكص      
ف كالتربيػػػػػػة االسػػػػػػالمية آدراسػػػػػػيتيف لكػػػػػػؿ مرحمػػػػػػة ، ككػػػػػػذلؾ قسػػػػػػـ عمػػػػػػـك القػػػػػػر  قػػػػػػاعتيفخصصػػػػػػت 

امػػػػا قسػػػػـ التربيػػػػة الفنيػػػػة فكانػػػػت ، دراسػػػػيتيف لكػػػػؿ مرحمػػػػة  قػػػػاعتيفرياضػػػػيات خصصػػػػت كقسػػػػـ ال
كميػػػػػة التربيػػػػػة االساسػػػػػية المعيػػػػػػار حققػػػػػت مشػػػػػتركة لكػػػػػؿ المراحػػػػػػؿ ، ك  كىػػػػػي( 5) القاعػػػػػاتعػػػػػدد 

دراسػػػػية فػػػػي قسػػػػـ التربيػػػػة االسػػػػالمية كقسػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة  قاعػػػػة( 0فػػػػي المرحمػػػػة الرابعػػػػة بكاقػػػػع )
قاعػػػػػة ( 0راحػػػػػؿ كريػػػػػاض االطفػػػػػاؿ فػػػػػي المرحمػػػػػة االكلػػػػػى كالثالثػػػػػة )دراسػػػػػية لكػػػػػؿ الم قاعػػػػػات( 1)

 دراسية .  قاعات( 1دراسية ، كالمرحمة الثانية )
( 0تحقػػػػؽ المعيػػػػار فػػػػي ثػػػػالث مراحػػػػؿ بكاقػػػػع )فامػػػػا كميػػػػة التربيػػػػة البدنيػػػػة كعمػػػػـك الرياضػػػػة       
النسػػػػػبة كميػػػػػة التربيػػػػػة لمبنػػػػػات فقػػػػػد حققػػػػػت المعيػػػػػار ب فيمػػػػػا يخػػػػػصدراسػػػػػية لكػػػػػؿ مرحمػػػػػة ، ك  قاعػػػػػة
 دراسػػػػػية فػػػػػي االقسػػػػػاـ التاليػػػػػة فػػػػػي قاعػػػػػة( 1 – 0الدراسػػػػػية فػػػػػي المرحمػػػػػة بكاقػػػػػع ) القاعػػػػػاتلعػػػػػدد 

المغػػػػػة العربيػػػػػة كالجغرافيػػػػػة كالتػػػػػاريخ مػػػػػا عػػػػػدا قسػػػػػـ الرياضػػػػػيات فقػػػػػد حقػػػػػؽ المعيػػػػػار فػػػػػي ثػػػػػالث 
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دراسػػػػػػية ، كقسػػػػػػـ العمػػػػػػـك التربكيػػػػػػة  قاعػػػػػػة( 0مراحػػػػػػؿ ، كالفيزيػػػػػػاء فػػػػػػي المرحمػػػػػػة االكلػػػػػػى بكاقػػػػػػع )
 في المرحمة االكلى كالثالثة .  كالنفسية

كميػػػػة الزراعػػػػة المعيػػػػار فقػػػػط فػػػػي قسػػػػـ التربػػػػة كالميػػػػاه فػػػػي المرحمػػػػة الثانيػػػػة بكاقػػػػع  كحققػػػػت      
كاحػػػػدة  قاعػػػػةدراسػػػػيتيف ، ككميػػػػة الصػػػػيدلة كػػػػذلؾ لػػػػـ تحقػػػػؽ المعيػػػػار فكانػػػػت كػػػػؿ مرحمػػػػة  قػػػػاعتيف

 قػػػػػػػاعتيفف مػػػػػػػ، امػػػػػػا فػػػػػػػي كميػػػػػػة الطػػػػػػػب فػػػػػػػاف القاعػػػػػػات تكػػػػػػػكف مشػػػػػػتركة فػػػػػػػي المرحمػػػػػػػة االكلػػػػػػى 
تحقػػػػػػػػؽ المعيػػػػػػػػار فػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة الطػػػػػػػػب كمػػػػػػػػا دراسػػػػػػػػية ،  قاعػػػػػػػػات( 1دراسػػػػػػػػتيف كالثانيػػػػػػػػة كالثالثػػػػػػػػة )

دراسػػػػػيتيف ، ككميػػػػػة العمػػػػػـك تحقػػػػػؽ فييػػػػػا المعيػػػػػار  قػػػػػاعتيفالبيطػػػػػرم فػػػػػي المرحمػػػػػة االكلػػػػػى بكاقػػػػػع 
فػػػػػػي قسػػػػػػـ الفيزيػػػػػػاء فػػػػػػي المرحمػػػػػػة االكلػػػػػػى كالثانيػػػػػػة كالتحمػػػػػػيالت المرضػػػػػػية كعمػػػػػػـك االرض فػػػػػػي 

دراسػػػػػية كالمرحمػػػػػة  قاعػػػػػات( 1، كتحقػػػػػؽ المعيػػػػار فػػػػػي المراحػػػػػؿ الػػػػػثالث بكاقػػػػع ) المرحمػػػػة االكلػػػػػى
فػػػػي كميػػػػة العمػػػػـك السياسػػػػية ، كبالنسػػػػبة لكميػػػػة الفقػػػػو فقػػػػد حققػػػػت المعيػػػػار  قػػػػاعتيفالرابعػػػػة بكاقػػػػع 

، امػػػػػا كميػػػػػة اليندسػػػػػة  قػػػػػاعتيففػػػػػي المرحمػػػػػة االكلػػػػػى فػػػػػي قسػػػػػـ العقيػػػػػدة كالفكػػػػػر االسػػػػػالمي بكاقػػػػػع 
 كالمػػػػػكارد المائيػػػػػة فػػػػػي المراحػػػػػؿ كالمنشػػػػػآتالمػػػػػدني كقسػػػػػـ الكيربػػػػػاء حققػػػػػت المعيػػػػػار فػػػػػي القسػػػػػـ ف

دراسػػػػػتيف ، امػػػػػا كميػػػػػة طػػػػػب االسػػػػػناف ككميػػػػػة عمػػػػػـك الرياضػػػػػيات كالحاسػػػػػكب  قػػػػػاعتيفبكاقػػػػػع  كافػػػػػة
 كاحدة لكؿ المراحؿ .   قاعة تيف فكانتيمـ يتحقؽ المعيار في الكمف

 القاعػػػػػػػاتنسػػػػػػػبة لعػػػػػػػدد ممػػػػػػػا سػػػػػػػبؽ اف الكميػػػػػػػات التػػػػػػػي لػػػػػػػـ تحقػػػػػػػؽ المعيػػػػػػػار بال يتضػػػػػػػح لنػػػػػػػا     
بسػػػػػػبب عػػػػػػدـ كجػػػػػػكد قاعػػػػػػات كافيػػػػػػة فػػػػػػي االقسػػػػػػاـ ككػػػػػػذلؾ تزايػػػػػػد  اقسػػػػػػاميا كذلػػػػػػؾالدراسػػػػػػية فػػػػػػي 

         . اعداد الطمبة
 ( 17جدول )

 2121- 2119الدراسية في اقسام كميات جامعة الكوفة لمعام الدراسي  القاعاتعدد معيار 

 القسـ اتالكمي
 المراحؿ الدراسية

 المجمكع سادسة خامسة رابعة ثالثة ثانية اكلى
 3 - - 1 1 0 1 االثار العراقية القديمة االثار كالتراث

 4 - - 1 1 0 0 االثار االسالمية 
 1 - - - - - 1 المخطكطات كالكثائؽ 

 6 - - 0 0 0 0 المغة العربية اآلداب
 6 - - 0 0 0 0 التاريخ 
 7 - - 0 0 1 0 الجغرافية 
 3 - - 0 1 1 1 الفمسفة 
 10 - - 1 1 1 1 المغة االنكميزية 
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 4 - - 1 1 0 0 المجتمع المدني 
 1 - -   1 0 االعالـ 

االدارة 
 6 - - 0 0 0 0 المحاسبة كاالقتصاد

 7 - - 0 0 0 1 ادارة االعماؿ 
 7 - - 0 0 0 1 العمـك المالية كالمصرفية 
 11 - - 0 1 1 1 االقتصاد 
 3 - - 1 1 1 0 السياحة 

تخطيط ال
 العمراني

 4 - - 0 1 1 0 التخطيط الحضرم

 2 - - 1 1 1 1 التخطيط البيئي 
 2 - - 1 1 1 1 التخطيط االقميمي 

 6 - - 0 0 0 0 المغة االنكميزية التربية المختمطة

عمـك القراف كالتربية  
 االسالمية

 2 - - مشترؾ 0 0

 5 - مشترؾ 5 التربية الفنية 
 2 - - 1 1 1 1 عمـك الحاسكب 
 2 - -   0 0 الرياضيات 

 10 - - 0 1 2 1 التربية االسالمية التربية االساسية
 6 - - 1 0 1 0 رياض االطفاؿ 
 2 - -   0 0 الرياضيات  
 10 - - 1 1 1 1 المغة العربية 

التربية البدنية 
 كعمـك الرياضة

التربية البدنية كعمكـ 
 الرياضة

0 0 0 1 - - 5 

 12 - - 1 0 0 1 المغة العربية  اتالتربية لمبن
 6 - - 0 0 0 0 الجغرافية  
 6 - -  0 0 0 0 التاريخ 
 2 - - 1 1 1 1 الكيمياء 
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 2 - - 1 1 1 1 عمـك الحياة 
 5 - - 1 0 0 0 الرياضيات 
 3 - - 1 1 1 0 الفيزياء 
 2 - - 1 1 1 1 الحاسبات 

 
التربية لبدنية كعمكـ 

 الرياضة
1 1 1 1 - - 2 

 4 - - 1 0 1 0 العمـك التربكية كالنفسية 
 0 - -   1 1 المغة االنكميزية 

 4 - - مشترؾ 4 العمكـ التمريضية التمريض
 2 - - 1 1 1 1 البستنة كىندسة الحدائؽ الزراعة

 2 - - 1 1 1 1 كقاية النبات 
 2 - - 1 1 1 1 عمـك االغذية  
 2 - - 1 1 1 1 االنتاج الحيكاني 
 3 - - 1 1 0 1 لتربة كالمياها 

 3 - 1 1 1 1 1 الصيدلة الصيدلة
 15  3 2 1 1 0 الكيمياء الحياتية الطب
 - مشترؾ         االحياء المجيرية 
 - مشترؾ         التشريح البشرم 
 - مشترؾ         عمـ االدكية 
 - مشترؾ 1 طب المجتمع  
 - مشترؾ 0 الطب الباطني 
 - مشترؾ 2 االمراض 
 - مشترؾ 2 الجراحة 
 - مشترؾ 1 كحدة الميزر 
 - مشترؾ 1 العمادة 
 - مشترؾ 1 كحدة بحكث السرطاف 

 4 - 1 1 1 1 0 طب كجراحة بيطرية  الطب البيطرم
 4 - - 1 1 0 0 الفيزياء العمـك
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 3 - - 1 1 1 0 التحميالت المرضية 
 2 - - 1 1 1 1 البيئة 
 3 - - 1 1 1 0 عمـك االرض 
 3 - - 1 1 1 0 عمـك الحياة 
 3 - - 1 1 1 0 الكيمياء 

 11 - - 0 1 1 1 العمـك السياسية العمـك السياسية
 0 - - - - - 0 العقيدة كالفكر االسالمي الفقو
 1 - - 1 - 1 1 المغة العربية 
 2 - - 1 1 1 1 عمـك الحديث 
 1 - - 1 1 - 1 عمـك القراف 

 11 - - 1 2 1 1 القانكف القانكف
 6 - - 1 0 0 1 المغة االنكميزية المغات
 1 - - - 1 1 1 المغة التركية 
 0 - - - - 1 1 المغة الفارسية 
 0 - - - - 1 1 المغة الفرنسية 

 6 - - 0 0 0 0 المدني اليندسة
 5 - - 0 0 1 0 الميكانيؾ 
 6 - - 0 0 0 0 الكيرباء 
 6 - - 0 0 0 0 المنشآت كالمكارد المائية  
 2 - - 1 1 1 1 المكاد 
 3 - - 1 1 1 0 االلكتركنيؾ كاالتصاالت 
 1 - - - - - 1 العمارة 
 0 - - - - 1 1 الكيمياكم 

 1 - - - 1 1 1 طب كجراحة االسناف طب االسناف
عمـك الحاسكب 

 كالرياضيات
 2 - - 1 1 1 1 الرياضيات

 2 - - 1 1 1 1 عمـك الحاسكب 
 0202،، بيانات غير منشكرة  قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط -1الباحث باالعتماد عمى :رالمصد

                                                                                                                                                  ( .                                        11جدكؿ )  -0                               
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 عدد االقسام في الكمية الواحدة :  عيارم –رابعًا 
اقسػػػػاـ ،  (4-2)يكػػػػكف عػػػػدد االقسػػػػاـ فػػػػي الكميػػػػة مػػػػا بػػػػيف طبقػػػػان ليػػػػذا المؤشػػػػر يفضػػػػؿ اف       

مػػػػػى عكذلػػػػػؾ لعػػػػػدـ بعثػػػػػرة الجيػػػػػكد فػػػػػي التشػػػػػعب الزائػػػػػد فػػػػػي االختصاصػػػػػات كلسػػػػػيكلة السػػػػػيطرة 
تطػػػػػكر فػػػػػي اختصاصػػػػػات معينػػػػػة الامكانيػػػػػة االعتنػػػػػاء العممػػػػػي ك  كبمػػػػػا يحقػػػػػؽ،  العمميػػػػػة التعميميػػػػػة

تعطػػػػػػػػي لمجامعػػػػػػػػة مكانتيػػػػػػػػا العمميػػػػػػػػة ، اف ىػػػػػػػػذا المعيػػػػػػػػار ال يػػػػػػػػؤثر اذا مػػػػػػػػا اقتضػػػػػػػػت الضػػػػػػػػركرة 
 استحداث اقساـ جديدة . 

( يتضػػػػػػػح اف كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة لمبنػػػػػػػات ازداد فييػػػػػػػا 16مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ االطػػػػػػػالع عمػػػػػػػى جػػػػػػػدكؿ )     
كذلػػػػػؾ ألنيػػػػػا تضػػػػػـ اقسػػػػػامان ( قسػػػػػـ 11دد االقسػػػػػاـ عػػػػػف المعيػػػػػار اذ بمػػػػػغ عػػػػػدد اقسػػػػػاميا الػػػػػى )عػػػػػ

حيػػػػػث بمػػػػػغ عػػػػػدد  ان كلػػػػػيس اقسػػػػػام ان امػػػػػا كميػػػػػة الطػػػػػب فأنيػػػػػا تضػػػػػـ فركعػػػػػعمميػػػػػة كاخػػػػػرل انسػػػػػانية 
( 6كميػػػػة اليندسػػػػة ازداد فييػػػػا عػػػػدد االقسػػػػاـ الػػػػى )فػػػػي حػػػػيف ،  فػػػػرع( 12الفػػػػركع العمميػػػػة فييػػػػا )

، ككميػػػػػػة العمػػػػػػكـ بمغػػػػػػت فييػػػػػػا عػػػػػػدد  قسػػػػػػـ( 5)اقسػػػػػػاـ بمػػػػػػغ داب بعػػػػػػدد اقسػػػػػػاـ ، تمييػػػػػػا كميػػػػػػة اآل
 كحػػػػػذت حػػػػػذكىا كػػػػػؿ مػػػػػف حققػػػػت المعيػػػػػار المحػػػػػدد ،  كىػػػػػي بػػػػػذلؾ تكػػػػػكف قػػػػػد( اقسػػػػػاـ 4االقسػػػػاـ )

( 3كميػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػاد كالزراعػػػػػة كالتربيػػػػػة المختمطػػػػػة فقػػػػػد كصػػػػػؿ فييػػػػػا عػػػػػدد االقسػػػػػاـ الػػػػػى )
فػػػػػػي كػػػػػػؿ مػػػػػػف كميػػػػػػة الفقػػػػػػو كالمغػػػػػػات ايضػػػػػػان ، كتحقػػػػػػؽ المعيػػػػػػار المحػػػػػػدد  ـ عمػػػػػػى التػػػػػػكالياقسػػػػػػا

كجػػػػػػاءت ،  ـ عمػػػػػػى التػػػػػػكالياقسػػػػػػا( 2كػػػػػػؿ منيػػػػػػا ) عػػػػػػدد االقسػػػػػػاـ فػػػػػػي كالتربيػػػػػػة االساسػػػػػػية فبمػػػػػػغ
بكاقػػػػػع كميػػػػػة االثػػػػػار كالتػػػػػراث كالتخطػػػػػيط العمرانػػػػػي بعػػػػػض الكميػػػػػات دكف المعيػػػػػار المحػػػػػدد مثػػػػػؿ 

التربيػػػػػة البدنيػػػػػة كميػػػػػة ك ،  ـاقسػػػػػا( 0) بكاقػػػػػعكميػػػػػة عمػػػػػـك الرياضػػػػػيات كالحاسػػػػػكب  ك،  ـاقسػػػػػا( 1)
كعمػػػػػػػـك الرياضػػػػػػػة كالتمػػػػػػػريض كالطػػػػػػػب البيطػػػػػػػرم كالقػػػػػػػانكف كالعمػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية كطػػػػػػػب االسػػػػػػػناف 

 ( قسـ . 1) بكاقعكالصيدلة 
،  كميػػػػػػات كميػػػػػػات جامعػػػػػػة فقػػػػػػط فػػػػػػي اربػػػػػػعاف المعيػػػػػػار تحقػػػػػػؽ فػػػػػػي  تقػػػػػػدـممػػػػػػا  كنسػػػػػػتنتج      

 . اعاله  كما مكضح اقساـ( 4)كاقع ، ككمية كاحدة باقساـ  (2)ثالث كميات بكاقع 
 (18جدول )

  2121 – 2119عدد االقسام في كميات جامعة الكوفة لمعام الدراسي  معيار
 عدد االقسام اتالكمي ت
 11 التربية لمبنات 1
 12 الطب 0
 6 اليندسة 1
 5 اآلداب 2
 4 العمـك 3
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 3 االدارة كاالقتصاد 4
 3 الزراعة  5
 3 التربية المختمطة 6
 2 الفقو 7

 2 اتالمغ 12
 2 التربية االساسية 11
 1 االثار كالتراث 10
 1 التخطيط العمراني 11
 0 عمـك الحاسكب كالرياضيات  12
 1 التربية البدنية كعمـك الرياضة 13
 1 التمريض 14
 1 الطب البيطرم 15
 1 القانكف 16
 1 العمـك السياسية 17
 1 طب االسناف 02
 1 الصيدلة 01

 .0202، بيانات غير منشكرة ،  قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط -1لباحث باالعتماد عمىا: المصدر       
 ( . 11)  جدكؿ – 0                       

 المعايير المساحية :  -2
ىػػػػػي مػػػػػف المعػػػػػايير التػػػػػي تعتمػػػػػدىا الخػػػػػدمات التعميميػػػػػة كالتػػػػػي ليػػػػػا دكر كبيػػػػػر فػػػػػي عمميػػػػػة      

مسػػػػػػاحات الكاسػػػػػػعة لراحػػػػػػة الطالػػػػػػب ، كمػػػػػػف ىػػػػػػذه المعػػػػػػايير التخطػػػػػػيط السػػػػػػميـ ، كمػػػػػػا تسػػػػػػتثمر ال
حصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف مسػػػػػاحة المختبػػػػػر ، ك ىػػػػػي حصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف مسػػػػػاحة القاعػػػػػة الدراسػػػػػية 

( يكضػػػػػح حصػػػػػة الطالػػػػػب الجػػػػػامعي مػػػػػف 17كحصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف المكقػػػػػع الجػػػػػامعي ، جػػػػػدكؿ )
 المساحة حسب المعيار المحدد في الجامعات العراقية . 
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 (19جدول )
  المساحية في الجامعات العراقيةالمعايير 

 2قيمة المعيار المساحي / م المعيار ت
 1,3 طالب / مساحة القاعة الدراسية 1
 1 طالب / مساحة المختبر         0
 13 طالب / مساحة المكقع الجامعي    1

 .0213، انات غير منشكرة ، جياز االشراؼ كالتقكيـ ، بي العراقية كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي :المصدر 
   

 الطالب :  / مساحة القاعة عيارم -اواًل 
تحددت المساحة التي يجب اف تككف مف حصة الطالب في القاعة الدراسية الكاحدة ىي       

، حسب المعيار الذم كضعتو كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي الخاص بحصة  0ـ 1,3
كفؽ خطة مدركسة ، حيث يمثؿ حجـ القاعة مؤشران عمى  الطالب مف مساحة القاعة الدراسية

يمكف خاللو قياس كفاءة الخدمات التعميمية ، فقد تكجد قاعات كثيرة اال انيا ال تحقؽ الراحة 
اف يحصؿ لمطالب كاالستاذ بسبب صغر مساحتيا كالزخـ الطالبي الكبير ، فال يمكف لمطالب 

 ة .  عمى المساحة المناسبة التي تكفر لو الراح
( يتضػػػػح اف كميػػػػات جامعػػػػة الككفػػػػة متباينػػػػة فػػػػي ىػػػػػذا 02كمػػػػف خػػػػالؿ معطيػػػػات جػػػػدكؿ )      

المعيػػػػار ، فينػػػػاؾ كميػػػػات بعيػػػػدة عػػػػف المعيػػػػار كاخػػػػرل تطابقػػػػت كمنيػػػػا مػػػػا زادت مسػػػػاحتيا عػػػػف 
 0ـ 2,0قيمػػػػة المعيػػػػار ، فحصػػػػة الطالػػػػب مػػػػف مسػػػػاحة القاعػػػػة فػػػػي كميػػػػة طػػػػب االسػػػػناف بمغػػػػت 

الػػػػب مػػػػف مسػػػػاحة القاعػػػػة الدراسػػػػية ضػػػػمف المعيػػػػار المحػػػػدد فقػػػػط كىػػػػي اقػػػػؿ حصػػػػة مسػػػػاحة لمط
،  0ـ 2,2ارتفعػػػػػػػت بشػػػػػػػكؿ ضػػػػػػػئيؿ فػػػػػػػي كميػػػػػػػة ادارة كاالقتصػػػػػػػاد بمسػػػػػػػاحة تقػػػػػػػدر فػػػػػػػي حػػػػػػػيف ، 

كميػػػػػة االثػػػػػار ككميػػػػػة التربيػػػػػة لمبنػػػػػات حصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف مسػػػػػاحة ك كميػػػػػة العمػػػػػـك  كبمغػػػػػت فػػػػػي
الػػػػى قمػػػػة عػػػػدد  ، كيرجػػػػع السػػػػبب فػػػػي قمػػػػة حصػػػػة الطالػػػػب مػػػػف مسػػػػاحة القاعػػػػة 0ـ 2,3القاعػػػػة 

كارتفعػػػػػت حصػػػػػة الطمبػػػػػة بالنسػػػػػبة لمقاعػػػػػة الدراسػػػػػية الدراسػػػػػية مقارنػػػػػة بعػػػػػدد الطػػػػػالب ،  القاعػػػػػات
، ك  0ـ 2,4 بكاقػػػػػعالتربيػػػػػة االساسػػػػػية ك الصػػػػػيدلة  كػػػػػؿ مػػػػػف كميػػػػػاتفػػػػػي  بشػػػػػكؿ تػػػػػدريجي بسػػػػػيط

،  0ـ 2,7بكاقػػػػػػػع الطػػػػػػػب ك التمػػػػػػػريض  تػػػػػػػيكميكفػػػػػػي ،  0ـ 2,5 بكاقػػػػػػػع كميػػػػػػة التربيػػػػػػػة المختمطػػػػػػػة
الدراسػػػػية اال انيػػػػا تبقػػػػى  القاعػػػػةـ مػػػػف ىػػػػذا التقػػػػدـ فػػػػي حصػػػػة الطالػػػػب مػػػػف مسػػػػاحة كعمػػػػى الػػػػرغ

 دكف المستكل المطمكب . 
امػػػػػا الكميػػػػػات التػػػػػي ترتفػػػػػع فييػػػػػا حصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف مسػػػػػاحة القاعػػػػػة الدراسػػػػػية مػػػػػف متػػػػػر       

متػػػػر مربػػػػع كاحػػػػد ، ثػػػػـ بػػػػػ فػػػػأكثر فتبػػػػدأ بكميػػػػة التخطػػػػيط العمرانػػػػي ككميػػػػة اليندسػػػػة بمسػػػػاحة تقػػػػدر 
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،  0ـ 1,0، كفػػػػػػي الطػػػػػػب البيطػػػػػػرم تصػػػػػػؿ الػػػػػػى  0ـ 1,1ع فػػػػػػي كميػػػػػػة اآلداب لتصػػػػػػؿ الػػػػػػى ترتفػػػػػػ
المغػػػػات ك التربيػػػػة البدنيػػػػة كعمػػػػـك الرياضػػػػة كعمػػػػـك الرياضػػػػيات كالحاسػػػػكب فقػػػػد فػػػػي كميػػػػات كامػػػػا 

لكػػػػػؿ منيمػػػػػا  0ـ 1,3تحققػػػػػت فييػػػػػا معيػػػػػار مسػػػػػاحة الطالػػػػػب بالنسػػػػػبة لمقاعػػػػػة الدراسػػػػػية اذ بمغػػػػػت 
 عمى التكالي .

مػػػػف  تتمثػػػػؿ بكػػػػؿ الكميػػػػات التػػػػي ازدادت فييػػػػا حصػػػػة الطالػػػػب عػػػػف المعيػػػػار اف  كيالحػػػػظ      
، ككميػػػػػة القػػػػػانكف كصػػػػػمت مسػػػػػاحة الطالػػػػػب  0ـ 1,4 فييػػػػػا بمغػػػػػت حصػػػػػة الطالػػػػػباذ كميػػػػػة الفقػػػػػو 

كميػػػػػػة العمػػػػػػـك السياسػػػػػػية بشػػػػػػكؿ ممحػػػػػػكظ ازدادت فػػػػػػي ، فػػػػػػي حػػػػػػيف  0ـ0مػػػػػػف القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية 
كذلػػػػػػؾ ،   0ـ 16,3الزراعػػػػػػة بمسػػػػػػاحة  كازدادت عمػػػػػػى ذلػػػػػػؾ كميػػػػػػة،  0ـ 13حيػػػػػػث كصػػػػػػمت الػػػػػػى 

 الدراسية .  القاعاتقمة عدد طمبتيا بالمقارنة مع عدد بسبب 
 (21جدول )

)مساحة القاعة / الطالب( في كميات جامعة الكوفة لمعام الدراسي  لمعيارالكفاةة الوظيفية 
2119 – 2121 

عدد  اتالكمي ت
 القاعات

المساحة 
الكمية 

لمقاعات / 
 2م

مساحة 
ة القاع

 الواحدة /
 2م

عدد 
الطمبة 
 الكمي

عدد 
الطمبة في 
القاعة 
 الواحدة

حصة 
 الطالب

 من مساحة
 2القاعة / م

 2,0 012 471 32 132 1 طب االسناف 1
 2,2 40 0404 01,1 757 20 االدرة كاالقتصاد 0
 2,3 51 0021 13,4 1252 12 العمكـ  1
 2,3 12 102 3 42 10 االثار كالتراث 2
 2,3 50 2114 15,6 0050 42 لمبناتالتربية  3
 2,4 34 0226 13,1 1051 14 التربية االساسية 4
 2,4 021 1211 122 522 3 الصيدلة 5
 2,5 36 1470 22,2 1072 07 التربية المختمطة 6
 2،7 51 1014 46 1150 15 الطب 7

 2,7 65 301 62,4 262 4 التمريض 12
التخطيط  11

 العمراني
12 322 16,3 324 17 1 

 1 32 1323 31,5 0003 21 اليندسة 10
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، بيانات غير بيانات قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط جامعة الككفة ،  -1الباحث باالعتماد عمى : المصدر 
 ( .   17جدكؿ ) -0               .  0202رة ، منشك 

 0ـ 1,3تـ احتساب حصة الطالب مف مساحة القاعة بقسمة مساحة القاعة عمى عدد الطمبة مقارنة بمعيار ( *) 
 مساحة قاعة / طالب . 

 
 / الطالب : مساحة المختبر عيارم -ثانيًا 
ا المعرفة اال اذا ما اقترف الجانب اف كميات كاقساـ المؤسسات الجامعية ال تكتمؿ فيي      

النظرم بالجانب العممي ، فالبد مف اف يطبؽ الطالب ما اكتسبو نظرياى عمى تجارب عممية ، 
يزىا بالمعدات كاالجيزة الحديثة بحيث تكاكب يكىذا ما يدعك الى ضركرة انشاء المختبرات كتج

برات اف تككف ذات مساحات كاسعة التطكر العممي اضافة الى ضركرة االلتفات عند انشاء المخت
تنسجـ مع االقباؿ المتزايد عمى الكميات التي تحتكييا اذ ال يمكف اف تحقؽ ىذه المختبرات الفائدة 
مف انشائيا في ظؿ زخـ طالبي كبير في المختبر الكاحد ، لذا اتجيت الجيات المختصة بكضع 

دد فيو حصة طبؽ مع المعيار الذم حي نكبما يالخطط ال نشاء المختبرات في المؤسسات الجامعية 
  .    0ـ 1الطالب في المختبر بحكالي 

بػػػػيف الكميػػػػات فػػػػي مػػػػا يخػػػػص المعيػػػػار  ان ىنػػػػاؾ تباينػػػػ ( اف  01يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ جػػػػدكؿ )      
مسػػػػػاحة  مػػػػػفبمغػػػػػت حصػػػػػة الطالػػػػػب اذ ،  اعػػػػػالهفبعضػػػػػيا ابتعػػػػػد كثيػػػػػراى عػػػػػف المعيػػػػػار المحػػػػػدد 

 جػػػػػػاءت بعػػػػػػدىا بارتفػػػػػػاع بسػػػػػػيط،   0ـ 2,1يات المختبػػػػػػر فػػػػػػي كميػػػػػػة عمػػػػػػـك الحاسػػػػػػكب كالرياضػػػػػػ
التربيػػػػػػػػػة ك التربيػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػات  تػػػػػػػػػي، كبمغػػػػػػػػػت فػػػػػػػػػي كمي 0ـ 2,2 بمغػػػػػػػػػتكميػػػػػػػػػة طػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػناف اذ 

 1,1 05 1222 07,6 1302 31 اآلداب 11
 1,0 22 041 33,1 110 4 الطب البيطرم 12
 1,3 34 625 62,0 1042 13 المغات 13
التربية البدنية  14

 كعمـك الرياضية
5 322 51,2 110 25 1,3 

عمـك الحاسكب  15
 كالرياضيات 

6 1114 120 506 71 1,3 

 1,4 33 661 66,3 1215 14 الفقو 16
 0 66 1122 155 0122 11 القانكف 17
 13 22 221 422 4422 11 العمـك السياسية 02
 16,3 06 361 302 12722 01 الزراعة 01
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كصػػػػػػمت حصػػػػػػة الطالػػػػػػب مػػػػػػف حصػػػػػػة الطالػػػػػػب فػػػػػػي المختبػػػػػػر ، فػػػػػػي حػػػػػػيف  0ـ 2,3المختمطػػػػػػة 
،  0ـ 2,4التمػػػػػػريض كالقػػػػػػانكف كالزراعػػػػػػة مػػػػػػف مسػػػػػػاحة المختبػػػػػػر الػػػػػػى  كالصػػػػػػيدلة  فػػػػػػي كميػػػػػػات

ارتفعػػػػػػػت فػػػػػػػي حػػػػػػػيف ،  0ـ 2,5بمغػػػػػػػت النسػػػػػػػبة فييػػػػػػػا فاالدارة كاالقتصػػػػػػػاد ك العمػػػػػػػـك  تػػػػػػػاميامػػػػػػػا ك
. امػػػػػػػا الكميػػػػػػػات التػػػػػػػي تصػػػػػػػؿ فييػػػػػػػا حصػػػػػػػة  0ـ 2,6كميػػػػػػػة الطػػػػػػػب الػػػػػػػى  فػػػػػػػيحصػػػػػػػة الطالػػػػػػػب 

كميػػػػة التربيػػػػة االساسػػػػية ككميػػػػة كػػػػؿ مػػػػف الطالػػػػب فػػػػي المختبػػػػر مػػػػف متػػػػر مربػػػػع اك اكثػػػػر فيػػػػي 
التربيػػػػة البدنيػػػػة كعمػػػػـك الرياضػػػػة  اتكميػػػػك ، 0ـ 1اليندسػػػػة فقػػػػد بمغػػػػت حصػػػػة الطالػػػػب فييػػػػا الػػػػى 

فػػػػػػي المختبػػػػػػر ،  0ـ 1,0بمغػػػػػػت حصػػػػػػة الطالػػػػػػب فييػػػػػػا  اذالعمػػػػػػـك السياسػػػػػػية كالطػػػػػػب البيطػػػػػػرم ك 
فػػػػػػي  0ـ 0,1 كبكاقػػػػػػع،  0ـ 1,2 بكاقػػػػػػعكميػػػػػػة المغػػػػػػات فػػػػػػي ارتفعػػػػػػت حصػػػػػػة الطالػػػػػػب فػػػػػػي حػػػػػػيف 

خطػػػػيط فػػػػي كميػػػػة التكارتفعػػػػت حصػػػػة الطالػػػػب بشػػػػكؿ ممحػػػػكظ الفقػػػػو كاآلداب ،  تػػػػيكػػػػؿ مػػػػف كمي
 .  0ـ 1,7 بكاقعفي كمية االثار ك ،  0ـ 0,4 بكاقع العمراني

ممػػػػػا سػػػػػبؽ اف الكميػػػػػات فػػػػػي الجامعػػػػػة لػػػػػـ تحقػػػػػؽ المعيػػػػػار المحػػػػػدد لحصػػػػػة  كيتضػػػػػح لنػػػػػا      
، كىنػػػػا البػػػػد مػػػػف كضػػػػع الحمػػػػكؿ الناجعػػػػة لتجػػػػاكز باسػػػػتثناء كميػػػػة اآلثػػػػار الطالػػػػب فػػػػي المختبػػػػر 

كمكمػػػػػػػؿ لمعمميػػػػػػػة التعميميػػػػػػػة فػػػػػػػي رئيسػػػػػػػان  ان ىػػػػػػػذه المشػػػػػػػكمة كخاصػػػػػػػة اف المختبػػػػػػػرات تمثػػػػػػػؿ ركنػػػػػػػ
كبيػػػػػػذا تحققػػػػػػت احػػػػػػدل فرضػػػػػػيات يػػػػػػا فيصػػػػػػر االسػػػػػػاس تعػػػػػػد المختبػػػػػػر مػػػػػػف العن الكميػػػػػػات التػػػػػػي

 .الدراسة 
 (21جدول )

 راسي)مساحة المختبر / الطالب( في كميات جامعة الكوفة لمعام الد معيارالكفاةة الوظيفية ل
2119-2121 

عدد  اتالكمي ت
 المختبرات

المساحة 
الكمية 

 2لممختبرات/ م

مساحة 
 المختبر
 2الواحد / م

عدد الطمبة 
في القاعة 

 الواحدة

 حصة الطالب
 من المختبر

 )*(2القاعة / م
 153 91 3558 215 6 عموم الحاسوب والرياضيات  1
 154 231 9953 1192 12 طب االسنان  2
 155 72 3653 1162 32 نات التربية لمب 3
 155 58 29 116 4 التربية المختمطة  4
 156 213 13355 1212 9 الصيدلة  5
 156 87 5855 234 4 التمريض 6
 156 88 61 61 1 القانون 7
 156 28 1954 485 25 الزراعة 8
 157 62 4753 142 3 االدارة واالقتصاد 9
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 157 73 54 2762 51 العموم 11
 158 73 6552 652529 11 الطب 11
 1 56 61 181 3 التربية االساسية 12
 1 51 5254 1888 36 اليندسة 13
 152 47 5656 171 3 التربية البدنية وعموم الرياضة 14
 152 41 51 51 1 العموم السياسية  15
 152 44 5354 96155 18 الطب البيطري 16
 154 56 81 81 1 المغات 17
 251 55 121 121 1 الفقو 18
 251 27 5852 291 5 اآلداب 19
 256 39 114 521 5 التخطيط العمراني 21
 359 11 3953 15755 4 االثار والتراث 21

، بيانات غير  قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيطبيانات جامعة الككفة ،  -1الباحث باالعتماد عمى : المصدر 
 ( .  17ؿ )جدك  - 0               .  0202منشكرة ، 

 0ـ 1تـ احتساب حصة الطالب مف مساحة القاعة بقسمة مساحة القاعة عمى عدد الطمبة مقارنة بمعيار  (*)
 مساحة المختبر/ طالب .

 
 حصة الطالب من الموقع الجامعي :   معيار –ثالثًا   

تتبػػػػايف معػػػػايير حصػػػػة الطالػػػػب مػػػػف المسػػػػاحة فػػػػي المكقػػػػع الجػػػػامعي مػػػػا بػػػػيف الجامعػػػػات ،      
لمطالػػػػػب الكاحػػػػػد    0( ـ002 – 022ددت الجامعػػػػػات االمريكيػػػػػة الحديثػػػػػة المعيػػػػػار مػػػػػا بػػػػػيف )حػػػػػ

كىػػػػػذه المسػػػػػاحة تمثػػػػػؿ المرافػػػػػؽ التعميميػػػػػة كاالجتماعيػػػػػة كالترفيييػػػػػة كافػػػػػة ، كمػػػػػا انػػػػػو كممػػػػػا ازداد 
الحجػػػػـ الطالبػػػػي يقػػػػؿ المعيػػػػار ، ككػػػػذلؾ حػػػػددت منظمػػػػة اليكنسػػػػكك المعيػػػػار المسػػػػاحي لمطالػػػػب  

       بمسػػػػػػػػاحة تقػػػػػػػػدر( طالػػػػػػػػب ، 10222جامعػػػػػػػػات التػػػػػػػػي يتػػػػػػػػراكح حجميػػػػػػػػا )االدنػػػػػػػػى لم هفػػػػػػػػي حػػػػػػػػد
  لمطالب الكاحد .  0( ـ142)

ػػػػػػػػػكمػػػػػػػػػا       ددت المسػػػػػػػػػاحة المخصصػػػػػػػػػة لمطالػػػػػػػػػب فػػػػػػػػػي الجامعػػػػػػػػػات العربيػػػػػػػػػة ذات الحجػػػػػػػػػـ حي
لمطالػػػػػػػب الكاحػػػػػػػد  0( ـ142 – 102( طالػػػػػػػب بمسػػػػػػػاحة تتػػػػػػػراكح مػػػػػػػا بػػػػػػػيف )12,222الطالبػػػػػػػي )

 .    (1)  كافة كتشمؿ الخدمات
امػػػػػػػا كزارة التعمػػػػػػػيـ العػػػػػػػالي كالبحػػػػػػػث العممػػػػػػػي فقػػػػػػػد حػػػػػػػددت حصػػػػػػػة مسػػػػػػػاحة الطالػػػػػػػب مػػػػػػػف      

   . (1) لمطالب الكاحد 0( ـ13المكقع الجامعي )

                                                           

 .  41العجيمي ، مصدر سابؽ ، ص ربيع ( محمد صالح 1)
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 المدينػػػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػػػةحصػػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػػف ( اف 00خػػػػػػػػػػػالؿ جػػػػػػػػػػػدكؿ )يتضػػػػػػػػػػػح لنػػػػػػػػػػػا ك       
مػػػػػػػػػػػػف المسػػػػػػػػػػػػاحة المشػػػػػػػػػػػػغكلة الحصػػػػػػػػػػػػة ىػػػػػػػػػػػػي لمطالػػػػػػػػػػػػب الكاحػػػػػػػػػػػػد ، كىػػػػػػػػػػػػذه  0( ـ15) بمغػػػػػػػػػػػػت

امػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػاحات المتبقيػػػػػػػػػػػػة فأنيػػػػػػػػػػػػا غيػػػػػػػػػػػػر مسػػػػػػػػػػػػتغمة ،  0( ـ170234بالغػػػػػػػػػػػػة )باألبنيػػػػػػػػػػػػة كال
رغػػػػػػػػػـ المعيػػػػػػػػػار المحػػػػػػػػػدد  اقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػفكليػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػاف حصػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػامعي 

، امػػػػػػػػا كميػػػػػػػػة العمػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػية فقػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػت حصػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػب مػػػػػػػػف كجػػػػػػػػكد مسػػػػػػػػاحات كبيػػػػػػػػرة 
بيطػػػػػػػػػػػرم لمطالػػػػػػػػػػػب الكاحػػػػػػػػػػػد ، تمييػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػة الزراعػػػػػػػػػػػة كالطػػػػػػػػػػػب ال 0( ـ06مسػػػػػػػػػػػاحة المكقػػػػػػػػػػػع )

لمطالػػػػػػػػػػػب الكاحػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف حصػػػػػػػػػػػة المكقػػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػػامعي كىػػػػػػػػػػػي اقػػػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػػػف  0( ـ05بمسػػػػػػػػػػػاحة )
مػػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػػامعي  0( ـ04بمغػػػػػػػػػػػت حصػػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػػب الكاحػػػػػػػػػػػد )ك المعيػػػػػػػػػػػار المحػػػػػػػػػػػدد ، 

 في كمية االثار كالتراث كالتخطيط العمراني . 
ىػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػة بصػػػػػػػػػكرة ممحكظػػػػػػػػة امػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػات التػػػػػػػػي قمػػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػا حصػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػب  

، تمييػػػػػػػػػػػػا كميػػػػػػػػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػػػػػػػػاد حيػػػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػػػت  0( ـ4,2الحصػػػػػػػػػػػػة )لمبنػػػػػػػػػػػػات اذ بمغػػػػػػػػػػػػت 
( 2، ككميػػػػػػػػػػػػػة القػػػػػػػػػػػػػانكف كصػػػػػػػػػػػػػمت حصػػػػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػػػػب الكاحػػػػػػػػػػػػػد ) 0( ـ3,5حصػػػػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػػػػب )

مػػػػػػػػػػػػػف  0( ـ0,2، ككميػػػػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػػػػة االساسػػػػػػػػػػػػػية كالمختمطػػػػػػػػػػػػػة بمغػػػػػػػػػػػػػت حصػػػػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػػػػب ) 0ـ
 .المكقع الجامعي 

محػػػػػػػػػػدد الكميػػػػػػػػػػات الػػػػػػػػػػى المعيػػػػػػػػػػار السػػػػػػػػػػبب عػػػػػػػػػػدـ كصػػػػػػػػػػكؿ اف  تقػػػػػػػػػػدـممػػػػػػػػػػا نسػػػػػػػػػػتنتج  
كزيػػػػػػػػػػادة  ىػػػػػػػػػػذه الكميػػػػػػػػػػاتصػػػػػػػػػػغر مسػػػػػػػػػػاحة  ىػػػػػػػػػػكلحصػػػػػػػػػػة الطالػػػػػػػػػػب مػػػػػػػػػػف المكقػػػػػػػػػػع الجػػػػػػػػػػامعي 

 لممدينػػػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػػػة يعػػػػػػػػػدكجػػػػػػػػػكد المسػػػػػػػػػاحة الكبيػػػػػػػػػرة اف نالحػػػػػػػػػظ ك الحجػػػػػػػػػـ الطالبػػػػػػػػػي فييػػػػػػػػػا ، 
المدينػػػػػػػػػة مؤشػػػػػػػػػر جيػػػػػػػػػد يسػػػػػػػػػمح لمتكسػػػػػػػػػع المسػػػػػػػػػتقبمي كانضػػػػػػػػػماـ الكميػػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي تقػػػػػػػػػع خػػػػػػػػػارج 

 الجامعية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً العراقٌة ، مصدر سابق .  (1)
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 (22جدول )
 حصة الطالب من مساحة الموقع الجامعي في جامعة الكوفة لمعام الدراسي

 2119– 2121  

 عمى :الباحث باالعتماد  :المصدر 
 . 0202، ات كالمتابعة كالتخطيط ، بيانات غير منشكرة بيانات قسـ الدراسجامعة الككفة ،  -1
  ( . 17جدكؿ ) -0

 ( كمية . 11)  المدينة الجامعية) * ( عدد الكميات في 
 .جامعة الكوفة كميات من الخدمات التعميمية فيالثانيا : درجات رضا طمبة 

اقػػػػػع التعميمػػػػػي كالنيػػػػػكض بػػػػػو التعمػػػػػيـ معيػػػػػار التطػػػػػكر كتقػػػػػدـ المجتمػػػػػع ، كلتطػػػػػكير الك  ديعػػػػػ     
يػػػػػػػتـ مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ تػػػػػػػكفير المؤسسػػػػػػػات التعميميػػػػػػػة ، كاف التعمػػػػػػػيـ الجػػػػػػػامعي مػػػػػػػف اىػػػػػػػـ المراحػػػػػػػؿ 
التعميميػػػػة التػػػػي تقػػػػع عمػػػػى عاتقيػػػػا اعػػػػداد الكػػػػكادر العمميػػػػة فػػػػي بنػػػػاء مؤسسػػػػات المجتمػػػػع ، كبمػػػػا 
اف الطمبػػػػػػة ىػػػػػػـ قطػػػػػػب العمميػػػػػػة التعميميػػػػػػة فػػػػػػأف نسػػػػػػب درجػػػػػػات رضػػػػػػاىـ عػػػػػػف كفػػػػػػاءة الخػػػػػػدمات 

دمػػػػة ليػػػػـ ىػػػػي التػػػػي تقػػػػيـ كفػػػػاءة المؤسسػػػػات التعميميػػػػة ، كقػػػػد تػػػػـ االعتمػػػػاد عمػػػػى مجمكعػػػػة المق
مػػػػػػػف الخػػػػػػػدمات فػػػػػػػي تحديػػػػػػػد نسػػػػػػػب درجػػػػػػػات الرضػػػػػػػا لطمبػػػػػػػة جامعػػػػػػػة الككفػػػػػػػة عػػػػػػػف الخػػػػػػػدمات 
التعميميػػػػة المقدمػػػػة ليػػػػـ كالتػػػػي تضػػػػعيا المؤسسػػػػات التعميميػػػػة عنػػػػد تأسيسػػػػيا لكػػػػي تكػػػػكف ناجحػػػػة 

 ىي : في تقديـ الخدمات ، كمف ىذه الخدمات 
 المكقع بالنسبة لطرؽ النقؿ .  -1
الدراسػػػػػػػػية كتشػػػػػػػػمؿ كػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف المسػػػػػػػػاحة كالتكييػػػػػػػػؼ كنػػػػػػػػكع السػػػػػػػػبكرة المسػػػػػػػػتخدمة  القاعػػػػػػػػات -0

 ككفاية المقاعد الدراسية . 

 المساحة اسم الموقع ت
نصيب الطالب  د الطمبة الموجودينعد 2م

 2م
 15 11141 170234 المدينة الجامعية 1
 06 221 10532 كمية العمـك السياسية 0
 05 622 00612705 كمية الزراعة كالطب البيطرم 1
 04 452 15435 كمية االثار كالتراث كالتخطيط العمراني 2
 4,2 2114 05622 كمية التربية لمبنات 3
 3,5 0404 13002 االدارة كاالقتصادكمية  4
 2 1122 2332 كمية القانكف 5
 0,2 1522 6774 كمية التربية االساسية كالمختمطة 6
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 المكاد المختبرية المتكفرة في المختبرات .  -1
 المكتبة كتشمؿ مساحة المكتبة كالمصادر المتكفرة فييا .  -2
 كتشمؿ دكرات المياه كبرادات المياه .  المرافؽ العامة -3

جػػػػػػػداكؿ لغػػػػػػػرض بيػػػػػػػاف نسػػػػػػػب رضػػػػػػػا طمبػػػػػػػة الكميػػػػػػػات اذا مػػػػػػػا كانػػػػػػػت ىػػػػػػػذه ت عػػػػػػػدأي كقػػػػػػػد       
الخػػػػػػػػدمات مرضػػػػػػػػية جػػػػػػػػداى ، مرضػػػػػػػػية ، مرضػػػػػػػػية بدرجػػػػػػػػة متكسػػػػػػػػطة ، غيػػػػػػػػر مرضػػػػػػػػية ، غيػػػػػػػػر 

الخماسػػػػػػػػي فػػػػػػػػي تحميػػػػػػػػؿ اسػػػػػػػػتمارة  (ليكػػػػػػػػرت الفرنسػػػػػػػػي)مرضػػػػػػػػية جػػػػػػػػداى اعتمػػػػػػػػاداى عمػػػػػػػػى تقسػػػػػػػػيـ 
كمػػػػػػف خػػػػػػالؿ مؤشػػػػػػرات ىػػػػػػذه النسػػػػػػب يػػػػػػتـ معرفػػػػػػة جكانػػػػػػب القصػػػػػػكر فػػػػػػي الخدمػػػػػػة االسػػػػػػتبياف ، 

 كمحاكلة تالفييا لكي ترتقي الجامعة في تكفير الخدمات المقدمة لطمبتيا . 
 اواَل : الموقع بالنسبة لطرق النقل : 

( اف نسػػػػػػػب الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف مكقػػػػػػػع الكميػػػػػػػات بالنسػػػػػػػبة 01يتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ )      
عػػػػف المكقػػػػع ، باسػػػػتثناء كميتػػػػي الزراعػػػػة  ابػػػػيف الراضػػػػي كمتكسػػػػط الرضػػػػ تميػػػػؿ مػػػػا لطػػػػرؽ النقػػػػؿ

المدينػػػػة الجامعيػػػػة كالتػػػػي كالطػػػػب البيطػػػػرم ، اذ بمغػػػػت نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف جػػػػداى فػػػػي كميػػػػات 
%( مػػػػػف حجػػػػـ العينػػػػة ، فػػػػػي حػػػػيف تشػػػػكؿ نسػػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػػيف  01,6( كميػػػػة ، )11ضػػػػـ )ت
%( ، امػػػػػػػا الطمبػػػػػػػة 02,5متكسػػػػػػػطة )بمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة فػػػػػػػي حػػػػػػػيف % ( ، 23,0)

%( ، كنسػػػػػبة الطمبػػػػػة الغيػػػػػر راضػػػػػيف جػػػػػداى عػػػػػف المكقػػػػػع بمغػػػػػت  5غيػػػػػر الراضػػػػػيف فقػػػػػد بمغػػػػػت )
عػػػػػف المكقػػػػػع  كفراضػػػػػ المدينػػػػػة الجامعيػػػػػةكميػػػػػات تبػػػػػيف اف طمبػػػػػة  %( ، كعمػػػػػى ىػػػػػذا االسػػػػػاس1,1)

لنجػػػػػؼ كالسػػػػػبب يعػػػػػكد لقربيػػػػػا مػػػػػف الطريػػػػػؽ الرئيسػػػػػي الػػػػػذم يػػػػػؤدم الػػػػػى مدينػػػػػة ا النقػػػػػؿ لطػػػػػرؽبة بالنسػػػػػ
 .  كالككفة 

ميػػػػػػػة فأنيػػػػػػػا متباينػػػػػػػة فػػػػػػػي ( ك12كالبالغػػػػػػػة ) المدينػػػػػػػة الجامعيػػػػػػػةامػػػػػػػا الكميػػػػػػػات التػػػػػػػي تقػػػػػػػع خػػػػػػػارج       
طػػػػرؽ النقػػػػؿ ، فقػػػػد بمغػػػػت نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف جػػػػداى فػػػػي فيمػػػػا يتعمػػػػؽ بعػػػػف المكقػػػػع  ادرجػػػػات الرضػػػػ

ضػػػػػػػيف %( مػػػػػػػف حجػػػػػػػـ العينػػػػػػػة ، فػػػػػػػي حػػػػػػػيف بمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الرا13,7كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة لمبنػػػػػػػات )
السػػػػػػبب يعػػػػػػكد ربمػػػػػػا %(  12,2بمغػػػػػػت الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة )، فػػػػػػي حػػػػػػيف %( 05,0)

امػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر الػػػػى قػػػػرب الطمبػػػػة مػػػػف الكميػػػػة اكسػػػػيكلة الكصػػػػكؿ الييػػػػا مػػػػف االحيػػػػاء االخػػػػرل ، 
%( ، امػػػػػا كميػػػػػة 7,4%( كقػػػػػد بمغػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف جػػػػػداى )14,7الراضػػػػػيف فقػػػػػد بمغػػػػػت )

ارتفعػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػػة ك %(  4,3القتصػػػػػػػػاد فقػػػػػػػػػد بمغػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػػة الراضػػػػػػػػيف جػػػػػػػػػداى )االدارة كا
%( كغيػػػػػػر الراضػػػػػػيف  11,2%( ، كنسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة )22,3الراضػػػػػػيف الػػػػػػى )

امػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف جػػػػػداى عػػػػػف المكقػػػػػع  %( . 11,3( كغيػػػػػر الراضػػػػػيف جػػػػػداى )% 6,1بمغػػػػػت ) 
%( مػػػػػف حجػػػػػـ العينػػػػػة كنسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف  1,3القػػػػػانكف بمغػػػػػت ) بالنسػػػػػبة لطػػػػػرؽ النقػػػػػؿ فػػػػػي كميػػػػػة

%( كنسػػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػػة غيػػػػػػػػػر 20,1%( كبمغػػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػػة الراضػػػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػػػة متكسػػػػػػػػػطة )01,1)
نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة  كانػػػػػػتفػػػػػػي حػػػػػػيف  %( .5كنسػػػػػػبة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف جػػػػػػػداى ) %(04,1الراضػػػػػػيف بمغػػػػػػت )

العينػػػػػة ، ثػػػػػـ ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة  %( مػػػػػف حجػػػػػـ 01,6كميػػػػػة العمػػػػػـك السياسػػػػػية )فػػػػػي الراضػػػػػيف جػػػػػداى 
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%( بينمػػػػػػػا  06,4%( ، كبمغػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة ) 11,1الراضػػػػػػػيف الػػػػػػػى )
امػػػػػػا  %( .7,3طمبػػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف جػػػػػػداى )%( كنسػػػػػػبة ال 2,6بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف )

%( 11,2اضػػػػػػيف جػػػػػػداى )بمغػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الر فقػػػػػػد التربيػػػػػػة االساسػػػػػػية كالتربيػػػػػػة المختمطػػػػػػة ،  اكميتػػػػػػ
%( امػػػػػػػا نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة فقػػػػػػػد ارتفعػػػػػػػت بنسػػػػػػػبة 00,6كنسػػػػػػػبة الراضػػػػػػػيف )

سػػػػػػبة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف نفػػػػػػي حػػػػػػيف اف  ،%( 01,5% ( ، امػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف )07,1)
كميتػػػػػػػي االثػػػػػػػػار كالتػػػػػػػراث كالتخطػػػػػػػػيط فػػػػػػػػي  بمغػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػػيف جػػػػػػػداك  %( .10,6جػػػػػػػداى )

ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة ، ك %(  4%( امػػػػػا نسػػػػػبة الراضػػػػػيف ) 0)  العمرانػػػػػي
%( كنسػػػػػػبة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف جػػػػػػداى بمغػػػػػػت  02,1بمغػػػػػػت )ف%( ، امػػػػػػا نسػػػػػػبة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف 21الػػػػػػى )

(12,5   . )% 
نسػػػبة الطمبػػػة غيػػػر الراضػػػيف جػػػداى حيػػػث بمغػػػت  ارتفػػػاعالحظ فػػػيالزراعػػػة كالطػػػب البيطػػػرم  اامػػػا كميتػػػ     

%( ، كالسبب في ذلؾ لبعػدىا عػف طػرؽ النقػؿ 11,3%( كتمييا نسبة الطمبة غير الراضيف بمغت )21,0)
عمى كاىؿ الطالب مف الناحيػة النفسػية كالماديػة ، كانخفضػت نسػبة  ئان رئيسية لمسافة كبيرة مما تسبب عبال

اضػيف جػداى %( امػا الطمبػة الر 7الػى )%( كنسػبة الراضػيف 16,1الطمبة الراضػيف بدرجػة متكسػطة الػى )
( الػػذم يبػػيف نسػػب الرضػػا عػػف المكقػػع بالنسػػبة 6فكانػػت نسػػبتيـ صػػفر ، كمػػا مكضػػح فػػي الشػػكؿ )

 لطرؽ النقؿ . 
 

 (23جدول )
  نسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن موقع كمياتيم بالنسبة لطرق النقل

 اسم الموقع
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

راضي  غير
 المجموع جدا %

 122 1,1 5 02,5 23,0 01,6 المدينة الجامعية 1
 122 7,4 14,7 12,2 05,0 13,7 كمية التربية لمبنات 0
 122 11,3 6,1 11,2 22,3 4,3 كمية االدارة كاالقتصاد 1
 122 5 04,1 20,1 01,1 1,3 كمية القانكف  2
 122 7,3 2,6 06,4 11,1 01,6 كمية العمـك السياسية 3
 122 10,6 01,5 07,1 00,6 11,2 كمية التربية االساسية كالمختمطة 4
 122 12,5 02,1 21 4 0 كمية اآلثار كالتخطيط العمراني 5
 122 21,0 11,3 16,1 7 2 كمية الزراعة كالطب البيطرم 6

 . 0201/  1/  1 الى 1/ 5 مف استمارة االستبياف  لممدة الباحث باالعتماد عمى :المصدر
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عف طريؽ جمع نسب الكميات التي تقع داخؿ الككفة لجامعة ستخراج نسب درجات المكقع الرئيس تـ ا( *)
 ( كمية . 11المجمع كتقسيـ الناتج عمى عدد الكميات البالغة )

 
 بالنسبة لطرق النقلجامعة الكوفة طمبة عن موقع كميات ال( نسب درجات رضا 8شكل )    

 
 ( .01ماد عمى جدكؿ )المصدر : الباحث باالعت

 الدراسية :  القاعاتثانيَا : 
كعػػػػػدد  القاعػػػػػةالدراسػػػػػية كالتكييػػػػػؼ فػػػػػي  القاعػػػػػةتشػػػػػمؿ الشػػػػػعب الدراسػػػػػية كػػػػػؿ مػػػػػف مسػػػػػاحة      

 :  الجكانب االتيةظيرت نتائج االستبياف االمقاعد الدراسية ، ك 
 الدراسية :  القاعةمساحة  -1

رتفعػػػػػت فييػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف جػػػػػداى ( اف كميػػػػػة المغػػػػػات ا02يتضػػػػػح مػػػػػف الجػػػػػدكؿ )      
%( ، امػػػػػػا الكميػػػػػػات التػػػػػػي ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا  31,4الدراسػػػػػػية حيػػػػػػث بمغػػػػػػت ) القاعػػػػػػةعػػػػػػف مسػػػػػػاحة 

نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف فكانػػػػػػػػت كػػػػػػػؿ مػػػػػػػػف كميػػػػػػػػة التربيػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػية ككميػػػػػػػػة عمػػػػػػػػـك 
% ،  22,6% ، 23,3الرياضػػػػػػػػػػيات كالحاسػػػػػػػػػػكب ككميػػػػػػػػػػة التربيػػػػػػػػػػة االساسػػػػػػػػػػية حيػػػػػػػػػػث بمغػػػػػػػػػػت )

 %( عمى التكالي كحسب حجـ العينة . 03,5
امػػػػا الكميػػػػات التػػػػي ارتفعػػػػت نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف بدرجػػػػة متكسػػػػطة ىػػػػي كػػػػؿ مػػػػف كميػػػػة       

)اآلداب ، الفقػػػػػػػػػػػػو ، العمػػػػػػػػػػػػـك ، الصػػػػػػػػػػػػيدلة ، التربيػػػػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػػػػات ، العمػػػػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػػػػية ، االدارة 
 31,4% ، 14,4كاالقتصػػػػػػػػاد ، التخطػػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػػي ، الطػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػرم( اذ بمغػػػػػػػػت النسػػػػػػػػب )

 ، %16,7  ، %11,1  ، %13,1  ، %11,1  ، %20,0  ، %22  ، %42 
 %( عمى التكالي . 
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)اليندسػػػػػػػة ، الطػػػػػػػب ، التمػػػػػػػريض ، فػػػػػػػي كميػػػػػػػات ارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف ك      
طػػػػػػػب االسػػػػػػػناف ، التربيػػػػػػػة المختمطػػػػػػػة ، االثػػػػػػػار كالتػػػػػػػراث ، القػػػػػػػانكف ، الزراعػػػػػػػة( حيػػػػػػػث بمغػػػػػػػت 

% ،  32% ،  12,5% ،  12,3% ،  13,3% ،  16,3% ،  12,6النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب )
 ( . 7( عمى التكالي ، كما مكضح في الشكؿ )%32,1 ،  20,1

 (24جدول )
 الدراسية القاعاتنسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن مساحة 

راضي  الكميات ت
 جدا %

 راضي
% 

  امتوسط الرض
% 

غير راضي 
% 

غير راضي 
 جدا %

 17,5 15 14,4 00,3 2,0 اآلداب 1
 2 2 31,4 16,5 7,5 الفقو 0
 2 5,1 1,4 13,5 31,4 المغات 1
 2 7 14,2 23,3 7,1 التربية البدنية كالرياضية 2
 4,7 14,5 16,7 05,6 7,5 العمـك 3

 
 13,2 12,6 04,7 17,0 5,5 اليندسة 4
 17,0 16,3 12,4 5,5 2 الطب 5
 10,3 02,6 11,1 07,0 2,0 الصيدلة 6
 17,2 13,3 14,1 07 2 مريضالت 7

 02,5 12,3 11,6 05,4 1,2 طب االسناف 12
 2 02,2 12,4 22,6 6,0 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 01,7 12,2 13,1 15,4 7 التربية لمبنات 10
 2,6 17 11,1 06,4 12,1 العمـك السياسية 11
 6,1 07,5 20,0 12,4 3,2 االدارة كاالقتصاد 12
 02,6 01,0 01 03,5 3,1 ساسيةالتربية اال 13
 16,1 12,5 02,6 10,2 12 التربية المختمطة 14
 14,5 32 11,1 2 2 اآلثار كالتراث 15
 2 12 22 12 6 التخطيط العمراني 16
 3,1 20,1 06 01,1 1,3 القانكف 17
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 2 32,1 05 16,7 2 الزراعة 02
          3 03 42 12 2 الطب البيطرم 01

 . 0201/  1/  1الى 1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة حث باالعتماد عمىالبا :المصدر
 

 الدراسية القاعاتطمبة عن مساحة ال( نسب درجات رضا 9شكل )

 
 ( .02المصدر: الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 
 الدراسية :  القاعاتالتكييف في  -2
( اف 03، يتضػػػػػح مػػػػػف جػػػػػدكؿ ) يػػػػػد(الدراسػػػػػية يشػػػػػمؿ )التدفئػػػػػة كالتبر  القاعػػػػػة التكييػػػػػؼ فػػػػػي      

الكميػػػػػات التػػػػػي ارتفعػػػػػت فييػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف ىػػػػػي كميػػػػػة )اآلداب ، المغػػػػػات ، العمػػػػػـك ، 
التمػػػػػػريض ، طػػػػػػب االسػػػػػػناف ، عمػػػػػػـك الرياضػػػػػػيات كالحاسػػػػػػكب ، االدارة كاالقتصػػػػػػاد ، التخطػػػػػػيط 

 12,3% ،  13,3% ،  16,7% ،  24,2% ،  10,2العمرانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي( اذ بمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب )
%( عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػكالي . امػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػات التػػػػػػػػػي ارتفعػػػػػػػػت فييػػػػػػػػػا  %22 ،  %22,3 ،  %22,6 ، 

نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة ىػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف كميػػػػػػػة ) الفقػػػػػػػو ، التربيػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة 
كالرياضػػػػػية ، اليندسػػػػػة ، الصػػػػػيدلة ، التربيػػػػػة لمبنػػػػػات ، العمػػػػػـك السياسػػػػػية ، التربيػػػػػة االساسػػػػػػية ، 

اث ، القػػػػػػػػانكف ، الزراعػػػػػػػػة ، الطػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػرم ( اذ بمغػػػػػػػػت التربيػػػػػػػػة المختمطػػػػػػػػة ، االثػػػػػػػػار كالتػػػػػػػػر 
 16,1% ،  17,5% ،  15,3% ،  12،6% ،  32,3% ،  16,5النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب فييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ) 

% ( عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  %23 ،  %32,1 ،  %20,1 ، %32 ،  %12,5 ،  %17,6 ، 
%(  12,6التػػػػػكالي . امػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف فقػػػػػد ارتفعػػػػػت فػػػػػي كميػػػػػة الطػػػػػب بنسػػػػػبة )

 ( . 12في الشكؿ )، كما مكضح 
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 %راضً جدا 

 %راضً 

 %متوسط الرضى 

 %غٌر راضً 

 %غٌر راضً جدا 
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 (25جدول )
 الدراسية القاعاتف في ينسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن التكي

 راضي جدا الكميات ت
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

غير 
راضي جدا    

% 
 11,0 03,2 06,0 10,2 0,6 اآلداب 1
 14,1 10,7 16,5 03,6 4,3 الفقو 0
 2,6 6,1 04,0 24,2 12,1 المغات 1
 2 7,1 32,3 14,2 2 التربية البدنية كالرياضية 2
 0,6 11,1 17,2 16,7 05,6 العمـك 3
 17,0 04,7 12,6 01,1 2 اليندسة 4
 01,1 12,6 04,7 17,0 2 الطب 5
 2,0 11,1 15,3 03 2 الصيدلة 6
 17,2 14,1 07 13,3 2 التمريض 7

 02,5 11,6 05,4 12,3 1,2 طب االسناف 12
 6,0 2 12,4 22,6 02,2 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 10,1 12,2 17,7 02 7,4 التربية لمبنات 10
 12,1 17 16,1 01,6 2,6 العمـك السياسية 11
 4,3 12,6 14,6 22,3 3,2 االدارة كاالقتصاد 12
 13 12,0 17,6 03,5 3,1 التربية االساسية 13
 1,1 02,6 12,5 07,6 5,2 التربية المختمطة 14
 2 14,5 32 11,1 2 اآلثار كالتراث 15
 2 14 06 22 6 التخطيط العمراني 16
 2 11,1 20,1 02,4 2 القانكف 17
 14,0 02,1 32,1 3,2 2 الزراعة 02
 3 12 23 22 2 الطب البيطرم 01

 . 0201/  1/  1 الى 1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة : الباحث باالعتماد عمىالمصدر 
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 الدراسية القاعاتطمبة عن التكييف في ال( نسب درجات رضا 11شكل )

 
 . (03المصدر: الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 
 لوحة الكتابة :  -3

الدراسػػػػية سػػػػكاء كانػػػػت  القاعػػػػة لكحػػػػة الكتابػػػػة مػػػػف الكسػػػػائؿ التعميميػػػػة التػػػػي تتػػػػكفر فػػػػي دتعػػػػ      
سػػػػػػتبياف طمبػػػػػػة الكميػػػػػػات عػػػػػػف درجػػػػػػة رضػػػػػػاىـ عػػػػػػف نػػػػػػكع الكميػػػػػػات عمميػػػػػػة اـ انسػػػػػػانية ، كعنػػػػػػد ا

فرة فكانػػػػػت االجابػػػػػة اف المكحػػػػة المسػػػػػتخدمة بيضػػػػػاء ، كالنتػػػػائج المبينػػػػػة فػػػػػي الكحػػػػة الكتابػػػػػة المتػػػػك 
( تكضػػػػح اف الكميػػػػات التػػػػي ارتفعػػػػت فييػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف ىػػػػي كميػػػػة )الفقػػػػو 04جػػػػدكؿ )

لتربيػػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػػات ، االدارة ، العمػػػػػػػػػػـك ، الطػػػػػػػػػػب ، الصػػػػػػػػػػيدلة ، التمػػػػػػػػػػريض ، طػػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػػناف ، ا
% ،  16,0% ، 31,4كاالقتصػػػػػػػػػػػػػػاد ، االثػػػػػػػػػػػػػػار كالتػػػػػػػػػػػػػػراث ، القػػػػػػػػػػػػػػانكف( اذ بمغػػػػػػػػػػػػػػت النسػػػػػػػػػػػػػػب )

10,1 ، %21,5  ، %16,5  ، %31,5  ، %17,7  ، %22,3  ، %44,5  ، %
%( عمػػػػػػى التػػػػػػكالي . امػػػػػػا الكميػػػػػػات التػػػػػػي ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة  16,4

المغػػػػػػػات ، التربيػػػػػػػة البدنيػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػية ، اليندسػػػػػػػة ، عمػػػػػػػـك يػػػػػػػي كػػػػػػػؿ مػػػػػػػف كميػػػػػػػة )فمتكسػػػػػػػطة 
الرياضػػػػػػػػػػيات كالحاسػػػػػػػػػػكب ، العمػػػػػػػػػػـك السياسػػػػػػػػػػية ، التربيػػػػػػػػػػة االساسػػػػػػػػػػية ، التربيػػػػػػػػػػة المختمطػػػػػػػػػػة ، 

%  23,3% ،  23,0التخطػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػي ، الزراعػػػػػػػة ، الطػػػػػػػب البيطػػػػػػػرم( اذ بمغػػػػػػػت النسػػػػػػػب )
 ،32,6  ، %51,2  ، %30,2  ، %07,0  ، %15,0  ، %14 ، %16  ، %

ارتفعػػػػػػػت فػػػػػػػي كميػػػػػػػة اآلداب اذ ف%( عمػػػػػػػى التػػػػػػػكالي . امػػػػػػػا نسػػػػػػػب الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف  13
 (  . 11%( ، كما مكضح في شكؿ ) 14,4بمغت )
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 %راضً جدا 

 %راضً 

 %متوسط الرضى 

 %غٌر راضً 

 %غٌر راضً جداً 
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 (26جدول )  
 الدراسية القاعاتنسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن نوع لوحة الكتابة في 

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

غير 
راضي 

جدا    
% 

 5 14,4 06,0 03,2 0,6 اآلداب 1
 2 2 21,7 31,4 4,3 الفقو 2
 2,6 11,7 23,0 07,6 6,1 المغات 3
 7 7,1 23,3 14,2 2 التربية البدنية كالرياضية 4
 0,6 11,6 11,1 16,0 11,7 العمـك 5
 2 04,7 32,6 02 0,1 اليندسة 6
 03,4 13,2 01,1 10,1 1,6 الطب 7
 6,1 03 02,6 21,5 2,0 الصيدلة 8
 7,5 14,1 13,3 16,5 2 التمريض 9
 15,0 5 02,1 31,5 2 طب االسناف 11
 2 2 51,2 02,2 6,0 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 12,2 10,6 11,7 17,7 1 التربية لمبنات 12
 2 7,3 30,2 11,1 2,6 العمـك السياسية 13
 12,6 12,1 13,5 22,3 0,5 قتصاداالدارة كاال 14
 01,0 03,5 07,0 01,7 2 التربية االساسية 15
 2,7 02,5 15,0 02,6 10,2 التربية المختمطة 16
 2 2 11,1 44,5 2 اآلثار كالتراث 17
 6 02 14 06 2 التخطيط العمراني 18
 3,1 02,4 06 16,4 1,3 القانكف 19
 01,4 6 16 10,2 2 الزراعة 21
 03 12 13 12 2 ب البيطرمالط 21

  .0201/  1/  1الى  1/ 5 مف استمارة االستبياف  لممدة : الباحث باالعتماد عمىالمصدر
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 الدراسية  القاعاتتابة في ك( نسب درجات رضا الطمبة عن نوع لوحة ال11شكل )

 
 ( .04المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 راسية  :الد القاعاتالمقاعد المتوفرة في  -4
( اف الكميات التي ارتفعت فييا نسبة الطمبة الراضيف جداى عف 05يتضح مف الجدكؿ )      

 في حيف  %( ، 22,3الدراسية ىي كمية المغات اذ بمغت النسبة ) القاعةالمقاعد المتكفرة في 
كـ السياسية الكميات التي ارتفعت نسبة الطمبة الراضيف فييا ىي )الفقو ، العمكـ ، اليندسة ، العم

، االدارة كاالقتصاد ، التربية االساسية  ، اآلثار كالتراث ، التخطيط العمراني ، القانكف( اذ بمغت 
% ،  32% ،  15,0% ،  20,0% ،  16,1% ،  12,4% ،  21,5% ، 31,4النسب )

الكميات التي ارتفعت فييا نسبة الطمبة الراضيف بدرجة ك %( عمى التكالي .  %13,1 ،  32
تكسطة ىي )التربية البدنية كالرياضية ، الصيدلة ، التمريض ، عمكـ الرياضيات كالحاسكب ، م

%(  32% ،  22,6% ،  21,7% ،  15,3% ،  23,3الطب البيطرم( اذ بمغت النسب )
)اآلداب ، مف  يي كؿفعمى التكالي ، اما الكميات التي ارتفعت فييا نسبة الطمبة غير الراضيف 

%  17,2ناف ، التربية لمبنات ، التربية المختمطة ، الزراعة( اذ بمغت النسب )الطب ، طب االس
%( عمى التكالي ، كما في الشكؿ  %16 ،  %15,0 ،  %06,6 ،  %12,3 ،  13,7، 
كلكف اآلراء الكاردة حسب ( الذم يكضح نسب رضا الطمبة عف كفاية المقاعد الدراسية 10)

بعض االحياف كاقع الحاؿ لككف االجابات تككف غير دقيقة مف في استمارة االستبياف قد ال تمثؿ 
 .  بعض الطمبة
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 %راضً جدا 

 %راضً 

 %متوسط الرضى 

 %غٌر راضً 

 %غٌر راضً جداً 
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 (27جدول )
 الدراسية القاعاتفي المتوفرة نسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن المقاعد 

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

غير 
راضي 

جدا    
% 

 2,0 17,2 6,4 11,6 12 اآلداب 1
 2 10,7 07 31,4 4,3 الفقو 0
 7,3 0,2 11,7 13,5 22,3 المغات 1
 2 14,2 23,3 7 7,1 التربية البدنية كالرياضية 2
 6,1 17,2 03 21,5 3,4 العمـك 3
 5,5 12,6 01,1 12,4 1,6 اليندسة 4
 17,0 13,7 07,3 10,6 0,4 الطب 5
 6,1 03 15,3 14,5 10,3 الصيدلة 6
 2 17,2 21,7 07 7,5 لتمريضا 7

 02,5 12,3 05,4 11,6 1,2 طب االسناف 12
 6,0 12,4 22,6 02,2 2 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 17,0 06,6 15,4 01,7 12,3 التربية لمبنات 10
 2,6 17 01,6 16,1 12,1 العمـك السياسية 11
 11,3 16,7 01,4 20,0 1,6 االدارة كاالقتصاد 12
 01,7 5,7 03,5 15,0 3,1 ة االساسيةالتربي 13
 14,3 15,0 01,3 01,1 1,5 التربية المختمطة 14
 2 11,1 2 32 14,5 اآلثار كالتراث 15
 02 10 12 32 6 التخطيط العمراني 16
 12,3 06 01,1 13,1 3,1 القانكف 17
 6 16 01,4 10,2 2 الزراعة 02
 3 13 32 12 2 الطب البيطرم 01

  .0201/  1/  1الى  1/ 5 مف استمارة االستبياف  لممدة حث باالعتماد عمى: الباالمصدر
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 الدراسية  القاعات( نسب درجات رضا الطمبة عن المقاعد المتوفرة في 12شكل )

 
 ( .05المصدر: الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ )

 ثالثَا : المختبرات 
لككفة العممية كاالنسانية ، كقد كيقصد بيا المختبرات المتخصصة في كميات جامعة ا      

فر انسبة الطمبة الراضيف جداى عف تك  انخفاض( 06ظيرت نتائج االستبياف مف خالؿ الجدكؿ )
مكاد االختبار في المختبرات ، بينما ارتفعت نسبة الطمبة الراضيف في كمية العمكـ حيث بمغت 

التي ارتفعت فييا نسبة  %( ، اما الكميات21,7%( ككمية التمريض بنسبة ) 11,1النسبة )
يي كمية )اآلداب ، الفقو ، التربية البدنية كالرياضية ، الصيدلة فالطمبة الراضيف بدرجة متكسطة 

% ،  16,5% ،  14,4، العمكـ السياسية ، االدارة كاالقتصاد ، اآلثار كالتراث( اذ بمغت )
ارتفعت نسبة ك %( عمى التكالي .  %61,1 ،  %25,4 ،  %25,4 ،  %23,6 ،  32,3

)المغات ، اليندسة ، عمـك الرياضيات كالحاسكب ، التربية لمبنات  في كمياتالطمبة غير الراضيف 
 20,1% ،  16,1) نسبيا، التربية المختمطة ، القانكف ، الزراعة ، الطب البيطرم ( اذ بمغت 

ات %( عمى التكالي . اما الكمي %23 ، %16 ،  21,7، % ، %11  %13 ،  %22,6 ، 
يي كمية )الطب ، طب االسناف ، التربية فالتي ارتفعت فييا نسبة الطمبة غير الراضيف جداى 

%( عمى  06% ،  47% ،  12,3% ،  32االساسية ، التخطيط العمراني( اذ بمغت النسب )
كتتنكع يكضح نسب رضا الطمبة عف المختبرات في كميات الجامعة ، ، ( 11التكالي ، كالشكؿ )
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المكاد كجكد عدـ  كاغير حديثة  كاتككف االجيزة غير كافية فقد عدـ رضا الطمبة شأف االسباب ب
 االكلية في المختبرات . 

 (28جدول ) 
  عن مواد االختبار المتوفرة في المختبراتكميات جامعة الكوفة طمبة نسب درجات رضا 

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

ير غ
راضي جدا 

% 
 00.3 15 14,4 17,5 2,0 اآلداب 1
 14,1 7,5 16,5 10,1 1,0 الفقو 0
 11,7 16,1 01,2 01,6 2,6 المغات 1
 2 16,0 32,3 05,1 2 التربية البدنية كالرياضية 2
 3,4 03 05,6 11,1 6,1 العمـك 3
 13,2 20,1 17,0 01,1 2 اليندسة 4
 32 12,6 5,5 11,3 2 الطب 5
 2,0 03 23,6 14,5 6,1 صيدلةال 6
 00,4 17,2 14,1 21,7 2 التمريض 7

 12,3 15,0 11,6 05,4 4,7 طب االسناف 12
 6,0 22,6 02,2 12,4 2 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 06,6 13 02,6 11,0 2,0 التربية لمبنات 10
 12,1 01,6 25,4 7,3 2,6 العمـك السياسية 11
 11,7 3,2 25,4 10,2 0,5 االدارة كاالقتصاد 12
 47 16,4 3,1 5,1 2 التربية االساسية 13
 10,0 11 12 01,3 1,1 التربية المختمطة 14
 2 14,5 61,1 2 2 اآلثار كالتراث 15
 06 02 14 10 02 التخطيط العمراني 16
 01 21,7 04,1 5 1,6 القانكف 17
 10,2 16 01,4 6 2 الزراعة 02
 13 23 12 12 2 الطب البيطرم 01

 .0201/  1/  1الى  1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة : الباحث باالعتماد عمىالمصدر 



 جامعي في جامعة الكىفة الكفاءة الىظيفية لخذمات التعليم الالفصل الثاني                                

 

 
96 

 
 في المختبرات المتوفرة االختبار  وادم ( نسب درجات رضا الطمبة عن13شكل )

 
  ( .06المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 
 رابعَا : المكتبة  

 صادر المتكفرة فييا : كتشمؿ مساحة المكتبة كالم      
 مساحة المكتبة :  -1

( اف نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف جػػػػداى عػػػػف مسػػػػاحة المكتبػػػػة 07يتضػػػػح مػػػػف خػػػػالؿ الجػػػػدكؿ )      
الكميػػػػػات التػػػػػي ارتفعػػػػػت فييػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة كاف فػػػػػي كميػػػػػاتيـ انخفضػػػػػت فػػػػػي جميػػػػػع الكميػػػػػات ، 

) بنسػػػػػػػػب بمغػػػػػػػػت اعػػػػػػػػة( التربيػػػػػػػػة البدنيػػػػػػػػة كالرياضػػػػػػػػية ، الزر  الراضػػػػػػػػيف ىػػػػػػػػي )اآلداب ، الفقػػػػػػػػو ،
%( عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػكالي . امػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػات التػػػػػػػػي ارتفعػػػػػػػػت  %24 ،  %23,3 ،  %16,5 ،  13,0

يػػػػػي )المغػػػػػات ، العمػػػػػـك ، الطػػػػػب ، الصػػػػػيدلة ، ففييػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة 
التمػػػػػػػػػريض ، طػػػػػػػػػب االسػػػػػػػػػناف ، عمػػػػػػػػػـك الرياضػػػػػػػػػيات كالحاسػػػػػػػػػكب ، التربيػػػػػػػػػة لمبنػػػػػػػػػات ، العمػػػػػػػػػـك 

ة كاالقتصػػػػػػػػػاد ، اآلثػػػػػػػػػار كالتػػػػػػػػػراث ، القػػػػػػػػػانكف ، الطػػػػػػػػػب البيطػػػػػػػػػرم( اذ بمغػػػػػػػػػت السياسػػػػػػػػػية ، االدار 
% ،  21,2% ،  26,2% ،  21,5% ،  16,3% ،  11,1% ،  12,3النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب )

%( عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى  %23 ،  %16,4 ،  %32 ،  %22,3 ،  %11,1 ،  %10 ، 22,6
، %(  12,6كميػػػػػػػة اليندسػػػػػػػة بنسػػػػػػػبة ) فػػػػػػػينسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف ارتفعػػػػػػػت ك  التػػػػػػػكالي .

 10)بنسػػػػػػػبة %( ككميػػػػػػػة التخطػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػي  07,6) بنسػػػػػػػبة بمغػػػػػػتككميػػػػػػة التربيػػػػػػػة المختمطػػػػػػػة 
ظيػػػػرت فػػػػي كميػػػػة التربيػػػػة ف%( ، امػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر الراضػػػػيف جػػػػداى عػػػػف مسػػػػاحة المكتبػػػػة 
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اف  تقػػػػػدـممػػػػػا  نسػػػػػتنتج( ، 12%( كمػػػػػا مكضػػػػػح فػػػػػي الشػػػػػكؿ ) 14,1االساسػػػػػية كالتػػػػػي بمغػػػػػت )
فيػػػػي بحاجػػػػة الػػػػى تػػػػكفير عػػػػف مكتباتيػػػػا كعميػػػػو ة متكسػػػػطة اغمػػػػب الكميػػػػات كانػػػػت راضػػػػية بدرجػػػػ

  مساحة كافية لمكتباتيا .
 (29جدول )

 كمياتيممكتبة في النسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن مساحة 

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

غير 
راضي 

جدا    
% 

 15 17,5 00,3 13,0 3,4 اآلداب 1
 10,7 7,5 13,3 16,5 1,0 الفقو 0
 11,7 07,6 12,3 14,5 5,1 المغات 1
 2 7 14,2 23,3 7,1 التربية البدنية كالرياضية 2
 6,1 03 11,1 05,6 3,4 العمـك 3
 13,2 12,6 04,7 17,0 5,5 اليندسة 4
 13,2 12,6 16,3 11,3 1,6 الطب 5
 10,3 03 21,5 02,6 2 الصيدلة 6
 14,1 07 26,2 4,3 2 يضالتمر  7

 12,1 05,4 21,2 02,5 2 طب االسناف 12
 2 02,2 22,6 12,4 6,0 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 12,2 06,4 10 00,2 4,0 التربية لمبنات 10
 7,3 01,6 11,1 06,4 2,6 العمـك السياسية 11
 2,7 12,6 22,3 13,5 6,1 االدارة كاالقتصاد 12
 14,1 01,7 01,0 13,7 0,5 ةالتربية االساسي 13
 02,6 07,6 00,1 02,5 0,2 التربية المختمطة 14
 14,5 2 32 11,1 2 اآلثار كالتراث 15
 02 10 06 14 2 التخطيط العمراني 16
 2 11,1 16,4 06,1 2 القانكف 17
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 2 01,4 10,2 24 2 الزراعة 02
 02 12 23 03 2 الطب البيطرم 01

 . 0201/  1/  1الى 1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة اد عمى: الباحث باالعتمالمصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المكتبة في كمياتيم( نسب درجات رضا الطمبة عن مساحة 14شكل )

 
 ( .07المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )
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 المصادر المتوفرة في المكتبات  -2
اضيف جداى عف المصادر المتكفرة في نسبة الطمبة الر  انخفاض( 12يتضح مف الجدكؿ )      

%( 14,2بنسبة بمغت ) التربية البدنية كالرياضيةفي اغمب كميات الجامعة باستثناء كمية المكتبة 
ارتفعت فييا نسبة الطمبة الراضيف ىي )اآلداب ، التربية البدنية التي الكميات اف نالحظ ك . 

 بنسببية لمبنات ، االدارة كاالقتصاد( كالرياضية ، العمكـ ، التمريض ، طب االسناف ، التر 
%( عمى التكالي  %21,6 ،  %11,7 %12,3 ،  %26,2 ،  %16,7 ،  %32,3 ، 17,2)

يي )الفقو ، المغات ، ف. اما الكميات التي ارتفعت فييا نسبة الطمبة الراضيف بدرجة متكسطة 
سياسية ، التربية االساسية ، اليندسة ، الطب ، الصيدلة ، عمـك الرياضيات كالحاسكب ، العمـك ال

 21,7) بنسب بمغتاآلثار كالتراث ، التخطيط العمراني ، القانكف ، الزراعة ، الطب البيطرم( 
 ، %16,1  ، %20,1  ، %12,4  ، %21,5  ، %22,6  ، %20,7  ، %15,0  ، %

%( عمى التكالي . اما نسب طمبة الكميات غير  %13 ،  %24 ،  %16,4 ،  %22 ،  32
كيتضح ( ، 13) كما في الشكؿفي اغمب الكميات ، الراضيف كغير الراضيف جداى فقد انخفضت 

 المكجكدةالمصادر  كفايةمما سبؽ اف اغمب الكميات كانت بدرجة متكسطة مف الرضا لعدـ  لنا
  الحديثة . كباألخصفي المكتبات لذا فيي بحاجة الى تكفير المزيد مف المصادر 

 (31جدول ) 
 ت رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن المصادر المتوفرة في مكتبات الكمياتنسب درجا

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

 غير راضي
% 

غير 
راضي جدا    

% 
 5 00,3 12,1 17,2 15 اآلداب 1
 2 10,7 21,7 16,5 4,3 الفقو 0
 11,7 04,0 16,1 12,1 7,3 المغات 1
 2 2 7,1 32,3 14,2 لبدنية كالرياضيةالتربية ا 2
 2 00,0 03 16,7 11,7 العمـك 3
 5,5 13,2 20,1 12,6 1,6 اليندسة 4
 13,2 11,3 12,4 12,6 5,5 الطب 5
 6,1 10,3 21,5 15,3 2 الصيدلة 6
 2 14,1 07 26,2 4,3 التمريض 7

 02,5 11,6 05,4 12,3 1,2 طب االسناف 12
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 6,0 12,4 22,6 02,2 2 سكبعمـك الرياضيات كالحا 11
 10,1 03,4 06,6 11,7 1,4 التربية لمبنات 10
 17 12,1 20,7 01,6 2 العمـك السياسية 11
 5,4 12,6 10,2 21,6 3,2 االدارة كاالقتصاد 12
 15,5 01,0 17,6 16,4 0,5 التربية االساسية 13
 3,6 11,1 15,0 14,3 5,2 التربية المختمطة 14
 14,5 11,1 32 2 2 تراثاآلثار كال 15
 02 10 22 14 2 التخطيط العمراني 16
 2 04,1 16,4 06,1 5 القانكف 17
 2 01,4 24 10,2 2 الزراعة 02
 12 13 13 02 2 الطب البيطرم 01

 . 0201/  1/  1الى  1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة : الباحث باالعتماد عمى المصدر
 

 الطمبة عن المصادر المتوفرة في مكتبات الكميات ( نسب درجات رضا 15شكل )

 ( .12المصدر : الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ ) 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

ب
دا
آل
ا

 

قه
لف
ا

ت 
غا

الل
 

ٌة
ض

رٌا
وال

ة 
نٌ
بد

 ال
ٌة

رب
الت

 

وم
عل

ال
سة 

ند
له

ا
 

ب
ط

ال
لة 
ٌد

ص
ال

ض 
رٌ

تم
ال

 

ن
نا
س
ال
 ا
ب

ط
 

ب
سو

حا
وال

ت 
ضٌا

رٌا
 ال

وم
عل

 

ت
بنا

 لل
ٌة

رب
الت

ٌة 
س
سٌا

 ال
وم

عل
ال

 

اد
ص

قت
ال
وا

ة 
ر
دا
ال
ا

 

ٌة
س
سا

ال
 ا
ٌة

رب
الت

طة 
ختل

لم
 ا
ٌة

رب
الت

 

ث
را

الت
 و

ر
ثا
آل
ا

 

ً
ران

عم
 ال

ط
طٌ

خ
الت

 

ن
نو

قا
ال

عة 
را

ز
ال

 

ي
ر
ط

بٌ
 ال

ب
ط

ال
 

 %راضً جدا 

 %راضً 

 %متوسط الرضى 

 %غٌر راضً 

 %غٌر راضً جداً 
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 خامسَا : المرافق العامة 
تشمؿ دكرات المياه كالمشارب الصحية )برادات المياه( ، اف دكرات المياه متكفرة في       

الماء في  براداتفر اعايير تحدد اف تتك فرة رغـ اف المابرادات المياه غير متك في حيف اف الكميات 
 :  آلتيةمبة الكميات ظيرت النتائج االكميات ، كعند استبياف ط

 :دورات المياه  -1
( انػػػػػػو انخفضػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف جػػػػػػداى عػػػػػػف دكرات 11يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ )       

كميػػػػػػة  %( كفػػػػػػي 17,2ارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف فػػػػػػي كميػػػػػػة اآلداب بنسػػػػػػبة )ك الميػػػػػػاه ، 
%( ، امػػػػػػا الكميػػػػػػات التػػػػػػي  23,0%( ، كفػػػػػػي كميػػػػػػة التمػػػػػػريض بنسػػػػػػبة ) 14,1العمػػػػػػـك بنسػػػػػػبة )

%( ، 31,4يػػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة الفقػػػػػػػػػو بنسػػػػػػػػػبة )فكانػػػػػػػػت نسػػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػة الراضػػػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػػػة متكسػػػػػػػػطة 
ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف فػػػػػي كػػػػػؿ مػػػػػف كميػػػػػة )المغػػػػػات ، اليندسػػػػػة ، الصػػػػػيدلة ، ك 

% ،  13,5) بنسػػػػػػػػب بمغػػػػػػػػتـك السياسػػػػػػػػية ، القػػػػػػػػانكف( عمػػػػػػػػـك الرياضػػػػػػػػيات كالحاسػػػػػػػػكب ، العمػػػػػػػػ
عمػػػػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػػػػكالي . امػػػػػػػػػػػػا الكميػػػػػػػػػػػػات  %( %20,1 ،  %16,1 ،  %22,6 ،  %32 ،  16,3

يػػػػػػي )التربيػػػػػػة البدنيػػػػػػة كالرياضػػػػػػية ، فالتػػػػػػي ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف جػػػػػػداى 
الساسػػػػػػية ، التربيػػػػػػة الطػػػػػػب ، طػػػػػػب االسػػػػػػناف ، التربيػػػػػػة لمبنػػػػػػات ، االدارة كاالقتصػػػػػػاد ، التربيػػػػػػة ا

المختمطػػػػػػػة ، اآلثػػػػػػػار كالتػػػػػػػراث ، التخطػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػي ، الزراعػػػػػػػة ، الطػػػػػػػب البيطػػػػػػػرم( اذ بمغػػػػػػػت 
% 30% ،  31,1% ،  32,1% ،  35,3% ،   21,2% ، 32% ، 23,3النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب )

( يكضػػػػػػػػػح ذلػػػػػػػػػؾ ، 14%( عمػػػػػػػػػى التػػػػػػػػػكالي ، كالشػػػػػػػػػكؿ ) %32 ،  %21,0 ،  %54 ،  32، 
عػػػػػػف دكرات الميػػػػػػاه  ان نػػػػػػت نسػػػػػػبة طمبتيػػػػػػا غيػػػػػػر راضػػػػػػيف جػػػػػػداغمػػػػػػب الكميػػػػػػات كا حيػػػػػػث تبػػػػػػيف اف  

 .صيانة كادامة دكرية ككذلؾ تفتقر الى النظافةالى بحاجة ككنيا الصحية ، كالسبب ىك 
 

 (31جدول )
  نسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن دورات المياه في الكميات

 الكميات ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

ير غ
 راضي
% 

غير 
راضي 

جدا    
% 

 04,6 00,3 11,1 17,2 2 اآلداب 1
 4,3 21,7 31,4 2 2 الفقو 2
 12,5 13,5 05,2 01,2 2,6 المغات 3
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 23,3 7 14,2 7,1 2 التربية البدنية كالرياضية 4
 11,1 13,1 12,4 14,1 4,7 العمـك 5
 04,7 16,3 12,6 1,6 2 اليندسة 6
 32 04,7 5,5 13,2 2 الطب 7
 02,6 32 07,0 2 2 الصيدلة 8
 14,1 07 7,5 23,0 2 التمريض 9
 21,2 05,4 11.6 15,0 2 طب االسناف 11
 6,0 22,6 12,4 02,2 2 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 35,3 00,2 13,7 1,0 1 التربية لمبنات 12
 06,4 16,1 01,6 7,3 2 العمـك السياسية 13
 32,1 01,4 14,0 6,1 2 االدارة كاالقتصاد 14
 31,1 01,0 11,1 5,1 3,1 التربية االساسية 15
 30 15,2 10,2 12,7 1,1 التربية المختمطة 16
 32 11,1 14,5 2 2 اآلثار كالتراث 17
 54 14 6 2 2 التخطيط العمراني 18
 10,1 20,1 06,1 15,3 2 القانكف 19
 21,0 15,6 17 2 2 الزراعة 21
 32 13 13 2 2 الطب البيطرم 21

 .0201/  1/  1الى1/  5 مف استمارة االستبياف ، لممدة : الباحث باالعتماد عمىالمصدر
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 في الكميات( نسب درجات رضا الطمبة عن دورات المياه 16شكل )

 ( .11المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) 
 
 برادات مياه الشرب  -2

عػػػة انخفضػػػت فييػػػا نسػػػبة الطمبػػػة الراضػػػيف جػػػداى ( اف كميػػػات الجام10يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ )      
الكميات التي ارتفعت فييا نسبة الطمبة الراضيف بدرجة متكسطة ىػي اما ككذلؾ الطمبة الراضيف ، 

الكميػػات التػػي ارتفعػػت فييػػا نسػػبة الطمبػػة غيػػر الراضػػيف ىػػي ك ،  (% 23,0)كميػػة التمػػريض بنسػػبة 
ارتفعػت فييػا نسػبة الطمبػة غيػر الراضػيف جػداى  ، امػا الكميػات التػي (% 17,2)كمية اآلداب بنسػبة 
يػػي )الفقػو ، المغػات ،التربيػة البدنيػػة كالرياضػية ، العمػـك ، اليندسػة ، الطػػب ، فعػف بػرادات الميػاه 

الصػػػيدلة ، طػػػب االسػػػناف ، عمػػػـك الرياضػػػيات كالحاسػػػكب ، التربيػػػة لمبنػػػات ، العمػػػـك السياسػػػية ، 
التربيػػة المختمطػػة ، اآلثػػار كالتػػراث ، التخطػػيط العمرانػػي ،  االدارة كاالقتصػػاد ، التربيػػة االساسػػية ،

% ،  32,3% ،  1,1% ،  26,2القػػػػػانكف ، الزراعػػػػػة ، الطػػػػػب البيطػػػػػرم ( اذ بمغػػػػػت النسػػػػػب )
11,1  ، %32  ، %32  ، %32,0  ، %26,1 ، %31  ، %41,7  ، %25,4 ، %
42,7  ، %57,4 ، %25,1 ، % ،44,5  ، %62  ، %30,4  ، %53,5 ، %43  )%

( ، كالسبب يعكد في ارتفاع نسب الطمبػة غيػر الراضػيف جػداى فػي 15عمى التكالي كما في الشكؿ )
 .  عماؿكاف كجدت فيي غير صالحة لالستفر برادات المياه فييا االكميات الى عدـ تك 
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 (32جدول )
 نسب درجات رضا طمبة كميات جامعة الكوفة عن برادات مياه الشرب في الكميات

 تالكميا ت
راضي 

 جدا
% 

 راضي
% 

متوسط 
            االرض
% 

غير 
 راضي
% 

غير 
راضي 

جدا    
% 

 11,2 17,2 15 7,6 2 اآلداب 1
 26,2 16,5 10,7 2 2 الفقو 0
 16,1 10,1 14,5 12,5 0,2 المغات 1
 32,3 14,2 7,1 2 2 التربية البدنية كالرياضية 2
 11,1 12,4 00,0 11,1 0,6 العمـك 3
 32 16,3 11,3 2 2 اليندسة 4
 32 01,1 04,7 2 2 الطب 5
 32,0 15,3 6,1 2 2 الصيدلة 6
 07 14,1 23,0 7,5 2 التمريض 7

 26,1 21,2 12,1 2 2 طب االسناف 12
 31 12,4 16,2 2 2 عمـك الرياضيات كالحاسكب 11
 41,7 00,2 10,1 1,4 2 التربية لمبنات 10
 25,4 11,1 12,1 2,6 2 العمـك السياسية 11
 42,7 16,7 12,6 3,2 2 االدارة كاالقتصاد 12
 57,4 11,1 1,6 3,1 2 التربية االساسية 13
 25,1 07,6 10,2 5,2 1,1 التربية المختمطة 14
 44,5 11,1 2 2 2 اآلثار كالتراث 15
 62 14 2 2 2 التخطيط العمراني 16
 30,4 13,1 10,1 2 2 القانكف 17
 53,5 01,4 0,5 2 2 الزراعة 02
 43 03 12 2 2 الطب البيطرم 01

 . 0201/  1/  1الى  1/ 5 مف استمارة االستبياف ، لممدة : الباحث باالعتماد عمىالمصدر
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 ( نسب درجات رضا الطمبة عن برادات مياه الشرب في الكميات 17شكل )

 
 ( .10المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 
في نسب درجات الرضا بيف طمبة الكميات في الخدمات  ان تباينتبيف مما سبؽ اف ىناؾ       

اظيرت النتائج اف نسب جميع الطمبة في الكميات لـ فقد تباينت نسب رضاىـ ، كمف ثـ  المتكفرة 
فرة ليـ ، اذ اف كمية اآلداب انخفضت نسبة طمبتيا الراضيف اتكف مرضية جداى عف الخدمات المتك 

ارتفعت نسبة طمبتيا الراضيف عف كؿ مف التكييؼ في ك تعرضت ، جداى عف كؿ الخدمات التي اس
الدراسية كمساحة المكتبة كالمصادر المتكفرة فييا كدكرات المياه ، كما ارتفعت نسبة طمبتيا  القاعة

فرة في االدراسة كالمكاد المختبرية المتك  القاعاتالراضيف بدرجة متكسطة عف كؿ مف مساحة 
الطمبة غير الراضيف عف نكع لكحة الكتابة كالمقاعد الدراسية في  المختبرات ، كارتفعت نسبة

فرة فكانت اكبرادات مياه الشرب ، اما نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عف الخدمات المتك  القاعة
  منخفضة . 

كعدد  عممةيف عف نكع لكحة الكتابة المستالراض الطمبةكمية الفقو نسبة في ارتفعت كقد        
الدراسية كمساحة المكتبة ، كارتفعت نسبة طمبتيا الراضيف بدرجة متكسطة عف  القاعةي المقاعد ف
فرة في افر المكاد المختبرية كالمصادر المتك اكتك القاعة كالتكييؼ في الدراسية  القاعةمساحة 

 المكتبة كدكرات المياه ، كارتفعت نسبة طمبتيا غير الراضيف جدان عف برادات مياه الشرب . 
الدراسية كعدد  القاعةارتفعت نسبة طمبتيا الراضيف جداى عف مساحة فاما كمية المغات       

الدراسية ، اما  القاعات المقاعد الدراسية ، كايضا ارتفعت نسبة طمبتيا الراضيف عف التكييؼ في
كمساحة تعممة ؿ مف نكع لكحة الكتابة المسنسبة طمبيا الراضيف بدرجة متكسطة فقد ارتفعت في ك
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فر المكاد اارتفعت نسبة الطمبة غير الراضيف عف تك ك فرة في المكتبة ، المكتبة كالمصادر المتك ا
 دكرات المياه ، كارتفعت نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عف برادات مياه الشرب . ك المختبرية 

القاعة ة نسبة الطمبة الراضيف عف مساحفي  ان ارتفاعكمية التربية البدنية كالرياضية كشيدت       
ارتفعت نسبة الطمبة الراضيف ك الدراسية كمساحة المكتبة في الكمية كالمصادر المتكفرة فييا ، 

كعدد المقاعد  عممةاسية كنكع لكحة الكتابة المستالدر  القاعةبدرجة متكسطة عف التكييؼ في 
ف دكرات المياه فرة ، كارتفت نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عاالدراسية كالمكاد المختبرية المتك 

 كبرادات المياه .  
القاعػػػػػػات ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف عػػػػػػف التكييػػػػػػؼ فػػػػػػي فامػػػػػػا كميػػػػػػة العمػػػػػػـك       

فرة فػػػػػػي افر المػػػػػػكاد المختبريػػػػػػة كالمصػػػػػػادر المتػػػػػػك اكتػػػػػػك  عممةاسػػػػػػية كنػػػػػػكع لكحػػػػػػة الكتابػػػػػػة المسػػػػػػتالدر 
ارتفعػػػػػت عػػػػػف مسػػػػػاحة فالمكتبػػػػػة كدكرات الميػػػػػاه ، امػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة 

الدراسػػػػػػػية كمسػػػػػػػاحة  المكتبػػػػػػػة فػػػػػػػي الكميػػػػػػػة كدكرات الميػػػػػػػاه . ،امػػػػػػػا نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر  القاعػػػػػػػة
 ارتفعت عف برادات المياه . فالراضيف جدان 

فػػػػػي حػػػػػيف كميػػػػػة اليندسػػػػة نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػيف عػػػػػف المقاعػػػػػد الدراسػػػػية ، فػػػػػي ارتفعػػػػت ك       
كنػػػػػػكع الدراسػػػػػػية فػػػػػػي القاعػػػػػػة ؼ يػػػػػػف التكيارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة عػػػػػػ

ارتفعػػػػػت ففرة فػػػػػي المكتبػػػػػة ، امػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف الكحػػػػػة الكتابػػػػػة كالمصػػػػػادر المتػػػػػك 
فرة كمسػػػػػاحة المكتبػػػػػة فػػػػػي الكميػػػػػة ، كارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر اعػػػػػف المػػػػػكاد المختبريػػػػػة المتػػػػػك 

 الراضيف جدان عف برادات المياه . 
فعػػػػت نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف فييػػػػا عػػػػف نػػػػكع لكحػػػػة الكتابػػػػة ، امػػػػا ارتفقػػػػد امػػػػا كميػػػػة الطػػػػب       

ارتفعػػػػػػػت عػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة المكتبػػػػػػػة فػػػػػػػي الكميػػػػػػػة كالمصػػػػػػػادر فنسػػػػػػػبة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة 
 الدراسػػػػػػػػية  عػػػػػػػػةالقاارتفعػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػػة غيػػػػػػػػر الراضػػػػػػػػيف عػػػػػػػػف مسػػػػػػػػاحة ك فرة فييػػػػػػػػا ، االمتػػػػػػػػك 

الطمبػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف جػػػػػػدان  ، امػػػػػػا نسػػػػػػبةالدراسػػػػػػية  كالمقاعػػػػػدفػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية  كالتكييػػػػػؼ
   فر المكاد المختبرية كدكرات المياه كبرادات مياه الشرب . اارتفعت عف تك ف

عػػػػػف نػػػػػكع لكحػػػػػة الكتابػػػػػة ،  فنسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػي فػػػػػي ان عػػػػػاكميػػػػػة الصػػػػػيدلة ارتفكشػػػػػيدت       
الدراسػػػػػية  القاعػػػػػات ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة عػػػػػف مسػػػػػاحةفػػػػػي حػػػػػيف 

فرة اكالمػػػػػػػػػكاد المختبريػػػػػػػػػة المتػػػػػػػػػك الدراسػػػػػػػػػية ،  كالمقاعػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػػات الدراسػػػػػػػػػية ، ؼ كالتكييػػػػػػػػػ
ارتفعػػػػت عػػػػف ففرة فييػػػػا ، امػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر الراضػػػػيف اكمسػػػػاحة المكتبػػػػة كالمصػػػػادر المتػػػػك 

 دكرات المياه ، كارتفعت نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عف برادات مياه الشرب . 
 القاعػػػػػػةفعػػػػػت فييػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف عػػػػػف التكييػػػػػؼ فػػػػػي ارتفامػػػػػا كميػػػػػة التمػػػػػريض       

فرة فػػػػػػػي المكتبػػػػػػػة كدكرات االدراسػػػػػػػية كنػػػػػػػكع لكحػػػػػػػة الكتابػػػػػػػة كالمػػػػػػػكاد المختبريػػػػػػػة كالمصػػػػػػػادر المتػػػػػػػك 
ارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة عػػػػػف المقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية كمسػػػػػػاحة ك الميػػػػػاه ، 



 جامعي في جامعة الكىفة الكفاءة الىظيفية لخذمات التعليم الالفصل الثاني                                

 

 
107 

ر الراضػػػػػػيف ارتفعػػػػػػت عػػػػػػف مسػػػػػػاحة المكتبػػػػػػة كبػػػػػػرادات ميػػػػػػاه الشػػػػػػرب ، امػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة غيػػػػػػ
 الدراسية .  القاعة

القاعػػػػػة كميػػػػػة طػػػػػب االسػػػػػناف عػػػػػف التكييػػػػػؼ فػػػػػي فػػػػػي ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف ك  
فرة فػػػػي المكتبػػػػة ، امػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة اكالمصػػػػادر المتػػػػك  عممةاسػػػػية كنػػػػكع لكحػػػػة الكتابػػػػة المسػػػػتالدر 

ارتفعػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة ك ارتفعػػػػػت عػػػػف مسػػػػػاحة المكتبػػػػػة فػػػػي الكميػػػػػة ، فالراضػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػط 
كالمقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية ، كارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الدراسػػػػػػية  القاعػػػػػػةغيػػػػػػر الراضػػػػػػيف عػػػػػػف مسػػػػػػاحة 

 .فر المكاد المختبرية كدكرات المياه كبرادات مياه الشرباغير الراضيف جدان عف تك 
نسػػػػػب الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف عػػػػػف فييػػػػػا ارتفعػػػػػت فقػػػػػد امػػػػػا كميػػػػػة عمػػػػػـك الرياضػػػػػيات كالحاسػػػػػكب       

الدراسػػػػػػػػية ، كارتفعػػػػػػػػت نسػػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػػا  القاعػػػػػػػػةكالتكييػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي فػػػػػػػػي القاعػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػية  مسػػػػػػػاحة
كالمقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية كمسػػػػػػاحة  عممةطة عػػػػػػف نػػػػػػكع لكحػػػػػػة الكتابػػػػػػة المسػػػػػػتالراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػ

فر افرة فػػػػي المكتبػػػػة ، كارتفعػػػػت نسػػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر الراضػػػػيف عػػػػف تػػػػك االمكتبػػػػة كالمصػػػػادر المتػػػػك 
ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف جػػػػػدان عػػػػػف فػػػػػي حػػػػػيف ه ، المػػػػػكاد المختبريػػػػػة كدكرات الميػػػػػا

 برادات المياه . 
يف عػػػػػػف نػػػػػػكع لكحػػػػػػة نسػػػػػػبة طمبتيػػػػػػا الراضػػػػػػ ارتفاعػػػػػػان فػػػػػػيكميػػػػػػة التربيػػػػػػة لمبنػػػػػػات شػػػػػػيدت ك       

ارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػا الراضػػػػػػػيف ك فرة فػػػػػػػي المكتبػػػػػػػة ، اكالمصػػػػػػػادر المتػػػػػػػك  عممةالكتابػػػػػػػة المسػػػػػػػت
الدراسػػػػػػػية كمسػػػػػػػاحة  القاعػػػػػػػةكالتكييػػػػػػػؼ فػػػػػػػي ية القاعػػػػػػػة الدراسػػػػػػػبدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة عػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة 

فر المػػػػػػػكاد االمكتبػػػػػػػة ، كارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػا غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف المقاعػػػػػػػد الدراسػػػػػػػية كتػػػػػػػك 
 المختبرية ، كارتفعت نسبة طمبتيا غير الراضيف جدان عف دكرات المياه كبرادات المياه .  

دد المقاعػػػػػػػد ارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػا الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف عػػػػػػػفامػػػػػػػا كميػػػػػػػة العمػػػػػػػـك السياسػػػػػػػية  
فرة فػػػػػي المكتبػػػػػة ، كمػػػػػا ارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة االدراسػػػػػية كمسػػػػػاحة المكتبػػػػػة ، كالمصػػػػػادر المتػػػػػك 

 عممةاسػػػػػػية كنػػػػػػكع لكحػػػػػػة الكتابػػػػػػة المسػػػػػػتالدر  القاعػػػػػػات الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة عػػػػػػف مسػػػػػػاحة
فرة ، كارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف دكرات الميػػػػػػػاه ، اكالمػػػػػػػكاد المختبريػػػػػػػة المتػػػػػػػك 

 سبة طمبتيا غير الراضيف جدان عف برادات المياه .  كارتفعت ن
كميػػػػػػػػة االدارة كاالقتصػػػػػػػػاد نسػػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػػا الراضػػػػػػػػيف عػػػػػػػػف التكييػػػػػػػػؼ فػػػػػػػػي كارتفعػػػػػػػػت فػػػػػػػػي        
فرة اكعػػػػػدد المقاعػػػػػد الدراسػػػػػية كالمصػػػػػادر المتػػػػػك  عممةاسػػػػػية كنػػػػػكع لكحػػػػػة الكتابػػػػػة المسػػػػػتالدر  القاعػػػػػة

 القاعػػػػػةدرجػػػػػة متكسػػػػػطة عػػػػػف مسػػػػػاحة ارتفعػػػػػت فييػػػػػا نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بك فػػػػػي المكتبػػػػػة ، 
فرة فػػػػػي المختبػػػػػرات كمسػػػػػاحة المكتبػػػػػة فػػػػػي الكميػػػػػة ، كارتفعػػػػػت االدراسػػػػػية كالمػػػػػكاد المختبريػػػػػة المتػػػػػك 

 نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عف دكرات المياه كبرادات المياه . 
القاعػػػػػػػة ارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػيف عػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة فامػػػػػػا كميػػػػػػػة التربيػػػػػػػة االساسػػػػػػية        

راسػػػػػػية كعػػػػػػدد المقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية ، كارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف بدرجػػػػػػة متكسػػػػػػطة عػػػػػػف الد
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فرة فػػػػػػػي اكالمصػػػػػػػادر المتػػػػػػػك  عممةاسػػػػػػػية كنػػػػػػػكع لكحػػػػػػػة الكتابػػػػػػػة المسػػػػػػػتالدر  القاعػػػػػػػة التكييػػػػػػػؼ فػػػػػػػي
فر المػػػػػكاد المختبريػػػػػة اارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف جػػػػػدان عػػػػػف تػػػػػك فػػػػػي حػػػػػيف المكتبػػػػػة ، 

 اه كبرادات المياه .  كمساحة المكتبة كدكرات المي
نسػػػػػبة الطمبػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة  رتفاعػػػػػان فػػػػػيكميػػػػػة التربيػػػػػة المختمطػػػػػة ا كشػػػػػيدت       

ارتفعػػػػت نسػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر فػػػي حػػػػيف الدراسػػػػية كنػػػكع لكحػػػػة الكتابػػػػة ،  القاعػػػػةعػػػف التكييػػػػؼ فػػػي 
ختبريػػػػػة ، فر المػػػػػكاد الماالدراسػػػػػية ، عػػػػػدد المقاعػػػػػد الدراسػػػػػية ، تػػػػػك  القاعػػػػػةالراضػػػػػيف عػػػػػف مسػػػػػاحة 

فرة فػػػػػي المكتبػػػػػة ، كارتفعػػػػػت نسػػػػػبة الطمبػػػػػة غيػػػػػر الراضػػػػػيف امسػػػػػاحة المكتبػػػػػة ، المصػػػػػادر المتػػػػػك 
 جدان عف دكرات المياه كبرادات مياه الشرب .              

ع لكحػػػػػػة ارتفعػػػػػػت فييػػػػػػا نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الراضػػػػػػيف عػػػػػػف نػػػػػػك فامػػػػػػا كميػػػػػػة اآلثػػػػػػار كالتػػػػػػراث  
المقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية ، كارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة الدراسػػػػػػية كعػػػػػػدد  القاعػػػػػػةفػػػػػػي  عممةالكتابػػػػػػة المسػػػػػػت

فرة ، ا، المػػػػػكاد المختبريػػػػػة المتػػػػػك الدراسػػػػػية القاعػػػػػة الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة عػػػػػف التكييػػػػػؼ فػػػػػي 
فرة فػػػػػي المكتبػػػػػة ، كارتفعػػػػػت نسػػػػػب طمبتيػػػػػا غيػػػػػر الراضػػػػػيف امسػػػػػاحة المكتبػػػػػة ، المصػػػػػادر المتػػػػػك 

ف جػػػػدان عػػػػف دكرات الميػػػػاه نسػػػػبة الطمبػػػػة غيػػػػر الراضػػػػيارتفعػػػػت الدراسػػػػية ، ك  القاعػػػػة عػػػػف مسػػػػاحة
 كبرادات مياه الشرب .  

كميػػػػػػػة التخطػػػػػػػيط العمرانػػػػػػػي نسػػػػػػػبة طمبتيػػػػػػػا الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف التكييػػػػػػػؼ فػػػػػػػي كارتفعػػػػػػػت فػػػػػػػي       
الدراسػػػػػية كعػػػػػدد المقاعػػػػػد الدراسػػػػػية ، كارتفعػػػػػت نسػػػػػبة طمبتيػػػػػا الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة  القاعػػػػػة

فرة فػػػػػػػي االمصػػػػػػػادر المتػػػػػػػك ،  عممةسػػػػػػػية ، نػػػػػػػكع لكحػػػػػػػة الكتابػػػػػػػة المسػػػػػػػتالدرا القاعػػػػػػػةعػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة 
المكتبػػػػػػػة ، كارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة الطمبػػػػػػػة غيػػػػػػػر الراضػػػػػػػيف عػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة المكتبػػػػػػػة ، كارتفعػػػػػػػت نسػػػػػػػبة 

 فر المكاد المختبرية ، دكرات المياه ، برادات المياه . االطمبة غير الراضيف جدان عف تك 
سػػػػبة ارتفعػػػػت فييػػػػا نسػػػػبة الطمبػػػػة الراضػػػػيف عػػػػف مسػػػػاحة المكتبػػػػة ، كنفامػػػػا كميػػػػة الزراعػػػػة       

الدراسػػػػػػػية ، التكييػػػػػػػؼ فػػػػػػػي القاعػػػػػػػة الطمبػػػػػػػة الراضػػػػػػػيف بدرجػػػػػػػة متكسػػػػػػػطة ارتفعػػػػػػػت عػػػػػػػف مسػػػػػػػاحة 
فرة فػػػػػػػػي المكتبػػػػػػػػة ، ا، المصػػػػػػػػادر المتػػػػػػػػك  عممةسػػػػػػػػية ، نػػػػػػػػكع لكحػػػػػػػػة الكتابػػػػػػػػة المسػػػػػػػػتالدرا القاعػػػػػػػػة

فر المػػػػػػكاد المختبريػػػػػػة ، اكارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة طمبتيػػػػػػا غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف عػػػػػػف المقاعػػػػػػد الدراسػػػػػػية كتػػػػػػك 
 الراضيف جدان عف دكرات المياه كبرادات المياه .  كارتفعت نسبة الطمبة غير

نسػػػػػبة طمبتيػػػػػا الراضػػػػػيف بدرجػػػػػة متكسػػػػػطة  ارتفاعػػػػػان فػػػػػيكميػػػػػة الطػػػػػب البيطػػػػػرم كشػػػػػيدت  
 عممةسػػػػية ، نػػػػكع لكحػػػػة الكتابػػػػة المسػػػػتالدرا القاعػػػػةالدراسػػػػية ، التكييػػػػؼ فػػػػي  القاعػػػػةعػػػػف مسػػػػاحة 

فرة فػػػػػػي ابػػػػػة ، المصػػػػػػادر المتػػػػػك ، مسػػػػػاحة المكتالدراسػػػػػػية الدراسػػػػػػية ، عػػػػػدد المقاعػػػػػد  القاعػػػػػةفػػػػػي 
فر المػػػػػػكاد المختبريػػػػػػة ، كارتفعػػػػػػت االمكتبػػػػػػة ، كارتفعػػػػػػت نسػػػػػػبة الطمبػػػػػػة غيػػػػػػر الراضػػػػػػيف عػػػػػػف تػػػػػػك 

 نسبة الطمبة غير الراضيف جدان عف دكرات المياه كبرادات مياه الشرب .  
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نسػػػػػتنتج ممػػػػػا تقػػػػػدـ اف عػػػػػدـ رضػػػػػا الطمبػػػػػة عػػػػػف بعػػػػػض الخػػػػػدمات يرجػػػػػع الػػػػػى ضػػػػػعؼ  
لػػػػد يػػػػزداد عػػػػاـ بعػػػػد عػػػػاـ ممػػػػا ك الخػػػػدمات بسػػػػبب اعػػػػداد الطمبػػػػة الػػػػذم ىػػػػذه كعػػػػدـ كفايػػػػة كفػػػػاءة 

، المػػػػكاد المختبريػػػػة فػػػػي المختبػػػػرات ضػػػػغطان عمييػػػػا كمػػػػا ىػػػػك الحػػػػاؿ فػػػػي خػػػػدمات دكرات الميػػػػاه 
        ، فضالن عف عدـ كجكد بعض الخدمات كما ىك الحاؿ في برادات المياه . 
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 انثانثانفصم 

امعت يف جسساث انتعهٍمٍت االقهٍم انىظٍفً نهمؤ

 انكىفت
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نتطرؽ في ىذا الفصؿ الى تحديد االقميـ الكظيفي التعميمي لجامعة الككفة ، كيككف س      
تحديد االقميـ الكظيفي عمى اساس مقياس كاحد اك مجمكعة مف المقاييس بحسب ما تتطمب 

ح كض  تي لكف سديد اقرب الى الكاقع ، الدراسة كاليدؼ منيا ، ككمما تعددت االساليب كاف التح
التي ليا عالقة بتحديد االقميـ الكظيفي التعميمي ، كاستعاف الباحث بمجمكعة مكضكعات بعض 

الدراسة لمعرفة المتردديف مف الطمبة كالتدريسييف كالمكظفيف في  بياناتمف االساليب لتكفير 
ؿ زيارة كميات الجامعة لغرض معرفة مكاقع تحديد االقميـ الكظيفي منيا الدراسة الميدانية مف خال

سكف الطمبة المتردديف مف خارج المحافظة الى الكميات ، التي تـ الحصكؿ عمى بياناتيا مف 
اقساـ االحصاء في الكميات ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لطمبة الدراسات العميا كالكادر التدريسي 

مف داخؿ المحافظة فتـ االستعانة ككفة الجامعة ، اما بالنسبة لمطمبة في كميات كالمكظفيف 
بسبب ( ، لغرض معرفة مكاقع سكف الطمبة كالتي لـ يتـ الحصكؿ 1باستمارة االستبياف ممحؽ )

امتناع المسؤكليف في االقساـ المعنية بتزكيدنا بما نحتاجو مف بيانات تتضمف عناكيف سكناىـ 
كجردىا كتبكيبيا عمى  بفرزىااـ الباحث قاالكلية الحصكؿ عمى البيانات  بعد، ك إلجراءات أمنية 

منيا كالتكصؿ الى تحديد اكثر القادميف نسبة كؿ محافظة كعدد الطمبة  اجداكؿ تكضح فيي شكؿ
، كعميو اصبح مف السيؿ رسـ  الككفة جامعةددان عمى الخدمات التعميمية في المحافظات كاقميا تر 

 ـ بيانيا في الصفحات الالحقة مف ىذا الفصؿ يتسكالتي  لمتعميـ الجامعيخريطة االقميـ الكظيفي 
 
 اواًل: االقميم :  

سبعة اقساـ عمى االقميـ تسمية قديمة ظيرت في الحضارة االغريقية عندما قسمكا االرض       
 .   (1)كاطمقكا عمى كؿ قسـ تسمية اقميـ

جغرافي اك  مف االقاليـ بمظيره عمى انو حيز مف االرض يتميز عف غير كيعرؼ االقميـ      
 .   (0)ظكاىر طبيعية اك بشرية اك كظيفية 

تطمؽ تسمية االقاليـ عمى المناطؽ التي يسكد فييا ظركؼ معينة اك كظيفية ذات اىمية ك      
الظركؼ صناعية  ، اما اذا كانت زراعيان  اقميمان  وتشابيت الظركؼ الزراعية اطمؽ عميكبيرة فاذا 

                                                           

، ( محمد محمكد الصياد ، الجغرافية االقميمية ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر كالتكزيع ، بيركت 1)
 .7ص ،1752

براىيـ مكسى ، ىاني عبد الرحيـ العزيزم ، معجـ المصطمحات كالمفاىيـ الجغرافية ، دار مجدالكم ، لمنشر ( ا0)
 . 01، ص  0225كالتكزيع ، 
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دكف التقيد بالحدكد االدارية مف االقميـ يشمؿ مساحات كاسعة ، لذا فاف  صناعيان  اقميمان فيسمى 
 .   (1)حسب النشاط السائد فييا

 اقميم المدينة : -ثانياً 
المقصكد بإقميـ المدينة ىك المنطقة المجاكرة لممدينة كتتأثر بيا كتتبادؿ التأثير معيا مف      

اكبر لمنطقة تخضع  ان مركز  دماعية كالحضارية ، كالمدينة تعالنكاحي االقتصادية كاالجت
المدينة ىي المكاف المركزم بالنسبة لألقاليـ حيث تعمؿ عمى تنظيـ المنطقة اف .  (0)لسيطرتيا

دكف مف كف اف تنشأ مستكطنة بشرية حضرية ال يمك المجاكرة ليا كتحكليا الى اقميـ كظيفي ، 
االساسية كغير االساسية الى  خدمات كالكظائؼالاقميـ يتبعيا كيتفاعؿ معيا ، اذ تقدـ المدينة 

الف المدينة المكاف المركزم الذم يتحكـ بما يحيط بيا كذلؾ االقميـ المجاكر لالستفادة منيا ، 
ألنو ميما كبر حجـ المدينة اك صغر فأنيا ليا عالقات متبادلة مع اقميميا المجاكر بغض النظر 

  عف سعة كطبيعة ذلؾ االقميـ . 
  : (1)دة لمفيـك اقميـ المدينة اطمقيا الباحثكف منياىناؾ تسميات متعد      

كيككف ارتباطيا مباشرة بالمدينة كال تستطيع ام مدينة منافستيا  االقاليم المماسة او الكثيفة -1
 .، كاذا ما كجدت ىذه المنافسة فأنيا تحدد بخدمات اك كظائؼ غير مكجكدة في المدينة نفسيا 

كالتي يككف امتدادىا لمسافات بعيدة بالرغـ مف عالقتيا  لواسعةاالقاليم غير المجاورة او ا -2
ف دممبالمدينة ، ككذلؾ كمما ازدادت مسافة الخدمة التي تقدميا المدينة تعرضت الى منافسة ل

ًدت المجاكرة ، كايضان يستمر نفكذ المدينة باالمتداد الى ابعد نقطة ممكنة اذا  في المدينة خدمة كيجى
 دة في المدف المجاكرة .   اك كظيفة غير مكجك 

 ظيير المدينة .  -1
 .     منطقة النفكذ -2

 االقميم الوظيفي :  -ثالثاً 
عيرؼ االقميـ الكظيفي عمى انو اقميـ يتـ فيو تجميع الكحدات المحمية فييا عمى اساس      

نية بكظيفة التدفقات الكظيفية التي تخرج مف المنطقة المركزية كتقـك بتزكيد تمؾ الكحدات المكا

                                                           

، دار كنكز المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،  1( نجـ الديف بدر الديف ، معجـ المصطمحات الجغرافية ، ط1)
  . 06، ص  0225

ب المظفر ، مدينة النجؼ الكبرل دراسة في نشأتيا كعالقتيا االقميمية ، دار الرشيد لمنشر ( محسف عبد الصاح0)
 . 011، ص  1760، 
 1767دينة بيف التخطيط كالتنمية الشاممة ، مطبعة كزارة التعميـ العالي ، م( خالص حسني االشعب ، اقميـ ال1)

 .  14، ص 
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مركزية اك عدة كظائؼ التي تخرج منيا تمؾ التدفقات لتصؿ الى جميع اماكف االقميـ لتعكس 
 .  (1) درجة مف التفاعالت بدال مف التماسؾ في االقميـ ككؿ بصفة كاحدة

عمى كعرؼ بعض الجغرافييف االقميـ الكظيفي عمى انو ىك االقميـ الذم تحدد معالمو ك        
 .     (0) اس كالسمع كالخدمات نحك المراكز االستقطابية كيحيط بمركز معيفحركة الن كفؽ

اذف فاإلقميـ الكظيفي ىك نتاج العالقات الكظيفية التي تؤدييا المدينة سكاء اكانت تعميمية       
 اك صحية اك ترفييية ال نو جزء مف اقميـ المدينة الكمي ، فالعالقة المتبادلة بيف المدينة كاقاليميا

يرجع بما تقكـ بيا المدينة مف كظائؼ متعددة كمتنكعة ، كىذه الكظائؼ ىي انعكاس لما مكجكد 
 داخؿ المدينة مف استعماالت حضرية تتكزع عمى مساحة معمكرة منيا . 

كعمى ىذا االساس يمكف تعريؼ اقميـ الكظيفة الجامعية عمى انيا مساحة مف االرض اك      
ريؽ تقديـ الخدمات الجامعية مف قبؿ المدينة الى ما حكليا مف مراكز استقطابية تنشأ عف ط

المراكز االستيطانية ، كتككف ىناؾ تفاعالت ديناميكية مستمرة مف خالؿ استقطاب المؤسسة 
 .   الجامعية لعدد مف السكاف كالتأثير فييـ عمى الصعيد العممي كالثقافي كاالقتصادم كاالجتماعي 

 دمة في تحديد االقميم الوظيفي : المعايير المستخ –رابعًا 
في تحديد االقميـ الكظيفي التابع  عممةادت الى تبايف المعايير المستلممدينة كظائؼ مختمفة       

ليا ، كىذا يعكد الى اختالؼ درجة التطكر الحضارم الذم تمر بو المدف ، كما اف االختالؼ 
قميمية بيف المدينة كالمناطؽ المحيطة في تطكر الطرؽ كالمكاصالت ساىـ في تطكير العالقة اال

 في تحديد مناطؽ التأثير الكظيفي لممدينة كمف ابرزىا :  عممةا ، لذا تعددت المعايير المستبي
 المعايير االقتصادية :  -1

اف تحديد االقميـ الصناعي كالتجارم يعتمد عمى المعايير االقتصادية كالتي تقكـ المدينة      
كظائفيا المتعددة كالمتنكعة كالتي ىي المبرر لبقاء المدينة كديمكمتيا كتحديد بتحديدىا مف خالؿ 

ؿ المدف التجارية كالصناعية ثنمط الحياة فييا ، كاغمب المدف سميت باسـ الكظيفة السائدة فييا م
 كالمدف الجامعية كالمدف الصحية كغيرىا . 

 المعايير االجتماعية :  -2
عية مجمكعة مف الخدمات المجتمعية التي تقكـ المدينة بتقديميا الى تمثؿ المعايير االجتما     

سكانيا كسكاف المناطؽ المحيطة بيا ، كتشمؿ الخدمات الصحية كالترفييية كالتعميمية ، كتتناسب 
ىذه المعايير طرديان مع مرتبة المدينة كسعة اقميميا الكظيفي . تعد الخدمات التعميمية مف اكثر 

                                                           

 .  52، ص  0225، دار صفاء ، عماف ،  1يط االقميمي ، ط( محمد جاسـ محمد العاني ، االقاليـ كالتخط1)
( نزىة يقظاف الجابرم ، امكانية تعديؿ اشكاؿ االقاليـ الكظيفية النظرية لبعض مدف منطقة مكة المكرمة 0)

 . 02، ص  0211االدارية ، مركز البحكث كاحياء التراث ، جامعة اـ القرل ، 
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المؤسسات  د، كتعكافة مستكياتيا المختمفة ك مؽ عالقة قكية بيف المدينة كاقميميا الخدمات التي تخ
التعميمية ذات النفكذ االقميمي الكاسع ىي الجامعات كالمعاىد ، كيتـ تحديد اقميـ الخدمات 

 عماؿعمى المؤسسات التعميمية باست التعميمية مف خالؿ معرفة اماكف سكف الذيف يترددكف
 لميداني . إجراءات المسح ا

 طرق تحديد االقميم الوظيفي :  –خامسًا 
ىناؾ اساليب كطرؽ اعتمدىا الباحثيف في الدراسات االقميمية لتحديد االقميـ الكظيفي لممدينة      

ىي العالقات االساسية لتي تربط المدينة بإقميميا المجاكر ، لذا تتطمب ىذه العالقات ألنيا ، 
اسية التي تقدميا المدينة ، كتحديد المناطؽ التي يصؿ الييا نفكذ تحديد الخدمات كالكظائؼ االس

 ىذه الخدمات كمف ثـ يتـ تحديد االقميـ الكظيفي لكؿ خدمة كمف ىذه الطرؽ كاالساليب : 
 الطرق واالساليب االستقرائية : 

د يتـ االعتماد في ىذه االساليب عمى الدراسة الميدانية اك المسح الشامؿ في رسـ حدك      
االقميـ الكظيفي لمخدمات كالكظائؼ االساسية التي تقكـ بيا المدف كذلؾ مف خالؿ المقابالت 
الشخصية كاستمارة االستبياف التي تكزع عمى المتردديف عمى المدينة اك مف المؤسسات كالدكائر 

اد اف االعتم (سيممز)كقد رأل الباحث ، ذات العالقة ، لمعرفة الى ام مدل تصؿ ىذه الكظيفة 
 . (1)عتمد في تحديد االقاليـيجب اف يي  راكز الحضريةؼ االساسية التي تقكـ بيا المعمى الكظائ

 كمف ىذه االساليب االستقرائية : 
 طريقة تحميل التدفق :  -

بيف مركز المدينة كاالقاليـ المحيطة بيا ، كاتجاىيا تعتمد ىذه الطريقة عمى شدة التدفقات      
ؽ مع اقتراب المسافة كتقؿ مع ابتعادىا كتككف ىذه التدفقات اقتصادية مثؿ حيث تزداد شدة التدف

رحمة العمؿ اك تسكؽ ، كقد تككف اجتماعية مثؿ رحمة الطمبة لممؤسسات الجامعية كالمعاىد اك 
مراجعة المؤسسات الصحية كبيذا يتحدد مجاؿ تأثير المدينة كاقميميا الكظيفي عمى المدل الذم 

 .  (0)الكصكؿ لمخدمة و التدفؽ مف عيقط
في ىذه الدراسة عمى االسمكب االستقرائي االستنتاجي الذم يعتمد عمى الدراسة أيعتمد كقد       

 الميدانية كاستمارة االستبياف في تحديد االقميـ الكظيفي التعميمي لجامعة الككفة . 
الذم ة لممدينة كاقميميا اميـ االساسيلتحديد االقميـ الكظيفي اىمية بالغة في اعداد التص      

فر المعمكمات ايؤدم الى تحقيؽ التنمية الشاممة ، كاالعتماد عمى االقميـ ككحدة مكانية تيك 

                                                           

، دار صفاء  1بيقية لبعض جكانب التخطيط الحضرم كاالقميمي ، ط( محمد جاسـ محمد العاني ، دراسة تط1)
 .  12،  ص  0227لمشر كالتكزيع ، عماف ، 

  . 1561ص مصدر سابؽ ،  ( حسيف كحيد عزيز ، اميرة محمد عمي حمزة ،0)
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كالبيانات الضركرية الخاصة بيا سكؼ يككف باإلمكاف تطكير التخطيط االقميمي كالمحمي كالتنمية 
 .    (1) االجتماعية كاالقتصادية كاالدارية كالخدمية

تحديد االقميـ يعمؿ عمى  فكاتحديد االقاليـ يعد الخطكة االكلى لمدراسات التخطيطية اف      
التكجو نحك االساليب  مف ثـتحقيؽ االسس التي تقكـ عمييا مياـ التخطيط االقميمي كالتنمية ، ك 

ؽ تزداد اىمية االقاليـ الكظيفية باعتبارىا نقطة مركزية تيبيف نطاك الصحيحة الستغالؿ المكارد ، 
التأثير كقد تككف ىذه النقطة مدينة اك قرية اك خدمة معينة كأف تككف مدرسة اك جامعة ، كما 

الكقكؼ عمى نكع العالقات التي  مف ثـيسيـ في التحديد الفعمي باالعتماد عمى االساس االدارم ك 
 .    (0)تربط المدينة بإقميميا كالتفاعؿ الحاصؿ بينيما 

ي تشكيؿ االقميـ الكظيفي اذ تصنؼ الى كظائؼ محمية كاقميمية ، لمكظائؼ الحضرية دكر ف     
فالمحمية ىي التي يرتادىا سكاف مدينة معينة اما االقميمية فيي التي تكجو الى خدمة االقميـ 

مف المؤسسات تعمؿ لخدمة سكاف المدينة كاقميميا المجاكر لذا فمف  ان المحيط بيا ، كاف كثير 
 .  (1)يف الصعكبة الفصؿ بيف الكظيفت

ف خالؿ الخدمات التي اف الكظيفة التي حققتيا مإذ كىذا يترتب عمى المؤسسات الجامعية ،      
كظيفة محمية كاقميمية مف خالؿ الطمبة الذيف يتكافدكف الييا بغض النظر عف البعد  دتقدميا تع

عميـ الجامعي ، اذ بينيا كبيف مناطؽ سكناىـ لذلؾ تتسع الرقعة الجغرافية التي تغطييا خدمات الت
 .   (2)تغطي اقميميا كالمناطؽ المجاكرة ليا ككذلؾ تتعدل الى االقاليـ االخرل 

كمف كاقع الدراسة الميدانية ينبغي عمى الباحث اف يتكصؿ الى اختيار النسبة المعبرة الى      
 . (3) االقميـ
مات التعميمية لجامعة الككفة ، الخد وكفي ضكء ما تقدـ ستتـ مناقشة االقميـ الذم تمتد الي      

مف خالؿ تحديد كؿ مف اعداد الطمبة المقبكليف مف الدراسة االكلية كالعميا في كميات الجامعة 
ككذلؾ اعداد التدريسييف كالمكظفيف ، كمف ثـ تحديد نسبيـ عمى المستكل المحمي عمى اساس 

فيككف  مستكل البمدة كالنكاحي كعمى الكحدات االدارية المككنة إلقميـ المدينة كالمتمثمة باألقضي
 عمى مستكل المحافظات .

                                                           

 .  01( خالص حسني االشعب ، مصدر سابؽ ، ص 1)
 .  64ص مصدر سابؽ ، ( سعدم محمد صالح السعدم ، 0)
 .  100، عالـ ، الكتب ، القاىرة ، ص  1جماؿ حمداف ، جغرافية المدف ، ط (1)
 . 124ص مصدر سابؽ ،  ( دنيا فاضؿ طالب عبد الحسف ،2)
 . 022، ص 1760، مكتبة سعيد رافت ، القاىرة ،  0( احمد عمي اسماعيؿ ، دراسة في جغرافية المدف ، ط3)
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حسب اعداد الطمبة المقبكليف كاعداد اقاليـ ثالثة عمى ـ االقميـ الجامعي سٌ قي كليذا       
فأكثر ، اما طالب  122 ىكالتدريسييف كالمكظفيف في كؿ محافظة في الجامعة ، فإقميـ الكثيؼ 

، كتككف  (1)فأقؿطالب  32 ىك، كاالقميـ الكاسع  طالب  122 – 32اقميـ المجاكر يتراكح مف 
 الدراسة كاالتي : 

 :   اواًل : االقميم الوظيفي لطمبة الدراسة االولية في جامعة الكوفة
مف خالؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا اف طمبة المحافظات المقبكليف في جامعة تبيف      

، كلكف بنسب مختمفة بيف كمية كاخرل . كىذا االختالؼ الككفة مكزعيف عمى الكميات جميعيا 
يعكد الى الخطة المركزية لقبكؿ الطمبة كايضا حسب معدالت الطمبة ، كرغبة الطالب في االقباؿ 

 عمى الكميات التي تستحؽ اف يقطع مسافات طكيمة مف اجؿ الدراسة فييا . 
ت في كمية العمكـ السياسية بمغت ( نجد اف نسبة طمبة المحافظا11كمف معطيات جدكؿ )      

، تمييا كمية عمى نسب طمبة المحافظة كىي بذلؾ تصدرت نسبة طمبة المحافظات  (% 52,7)
، كتمييا كمية التربية  (% 32,2)المقبكليف  ة المحافظاتالتخطيط العمراني اذ بمغت نسبة طمب

 ان ىناؾ انخفاض نمحظ اف  ف  ، اما بالنسبة لكميات المجمكعة الطبية (% 31,6)االساسية بنسبة 
في نسبة طمبة المحافظات المقبكليف فييا في كؿ مف كمية )التمريض ، طب االسناف ، الطب ، 

 01,0% ،  03,3% ،  10,5% ،  20,3الطب البيطرم ، الصيدلة( اذ بمغت نسبة كؿ منيا )
 والذم يؤىم الطالبىذا التفاكت ىك معدؿ  كيمكف ارجاع سبب%( عمى التكالي ،  %16,3 ، 

فضالن عف لمدخكؿ في ىذه الكميات ، كتحديد اعدادىـ في الكميات ، كخطة الكزارة في القبكؿ 
كتقبؿ معدالت اقؿ مف الكميات نفسيا كجكد الكميات االىمية التي تكجد بيا االختصاصات 

 الحككمية . 
كالحاسكب ، االدارة  اما الكميات العممية كالمتمثمة بكميات )اليندسة ، عمكـ الرياضيات      

( كالتي بمغت النسبة فييا )  16,7% ،  16,7% ،  17% ،  31كاالقتصاد ، الزراعة ، العمـك
اليندسة كعمكـ الرياضيات  اتالنسبة ارتفعت في كمياف حظ نمف%( عمى التكالي ،  %4,6 ، 

خرج منيا يستطيع كالحاسكب كاالدارة كاالقتصاد ، لرغبة الطمبة في االلتحاؽ بيذه الكميات كالمت
ربما ك انخفضت النسبة في كؿ منيا ، فكمية الزراعة كالعمـك في الدخكؿ في سكؽ العمؿ ، اما 

التخرج  بعد ليـ فرص عمؿ تكجدالسبب لعدـ رغبة الطمبة االلتحاؽ بيذه الكميات ىك انو ال يعكد 
 منيا كالتكجو الى كميات اخرل . 

مة بكمية )المغات ، االثار كالتراث ، التربية لمبنات ، الكميات المتبقية كالمتمث كبخصكص      
%  20,3الفقو ، التربية المختمطة ، اآلداب  ، التربية البدنية كعمـك الرياضة( بمغت النسبة فييا )

                                                           

 .124، صمصدر سابؽ  نكر عبد الكريـ محمد نكرم ،( 1)
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كيمكف %( عمى التكالي ،  %3,3 ،  %13,3 ، %01,5 ،%04,6 ،  %12,5 ،  13,3، 
في كمية المغات كاقميا في كمية التربية البدنية  تفاكت في النسب فكانت اعمى نسبةال مالحظة

معدالت القبكؿ بسبب كالرياضية ، اما بسبب الشركط التي تضعيا الكمية مف اختبارات لمطمبة اك 
كمية القانكف كمف خالؿ البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا تبيف عدـ كجكد لطمبة فيما يخص اما ، 

فظة النجؼ ، كربما يعكد السبب الى معايير القبكؿ المحافظات فييا كاقتصرت عمى طمبة محا
المركزم في السنكات االخيرة التي تفرض عمى خريجي الدراسة االعدادية الذيف يرغبكف في 
التقديـ عمى كمية القانكف ، كايضا كجكد كميات القانكف في اغمب المحافظات سكاء كانت حككمية 

   .يكضح ذلؾ (16شكؿ )اـ اىمية ، 
 

 (33) جدول
الى عدد طمبة محافظة النجف نسبة طمبة الدراسة االولية من المحافظات المقبولين و  عدد

 2121 – 2119في كميات جامعة الكوفة لمعام الدراسي  المقبولين 

العدد الكمي لمطمبة  اتالكمي ت
 المقبولين

عدد طمبة 
محافظة 
 النجف

عدد طمبة 
 المحافظات

 نسبة عدد
طمبة 

 المحافظات %
 52,7 51 12 121 عمـك السياسيةال 1
 32,2 115 113 030 التخطيط العمراني 0
 31,6 121 042 341 التربية االساسية 1
 31 123 124 431 اليندسة 2
 20,3 156 021 217 المغات 3
 20,3 43 66 131 التمريض 4
 17 73 126 021 عمـك الرياضيات كالحاسكب 5
 16,7 142 342 702 االدارة كاالقتصاد 6
 13,3 11 02 11 االثار كالتراث 7

 10,5 26 77 125 طب االسناف 12
 12,5 262 1263 1343 التربية لمبنات 11
 04,6 21 110 131 الفقو 10
 03,3 122 070 170 الطب 11
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 01,0 01 54 77 الطب البيطرم 12
 01,5 111 250 421 التربية المختمطة 13
 16,7 13 132 163 الزراعة 14
 16,3 22 172 016 الصيدلة 15
 13,3 33 122 133 اآلداب 16
 4,6 27 451 502 العمـك 17
 3,3 1 30 33 التربية البدنية كعمـك الرياضة 02
 - - 007 007 القانكف 01
 - 0354 3336 6112 المجمكع 

 .  0202، كرة بيانات غير منش جامعة الككفة ، بيانات قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط ، : المصدر
 
 

 (18شكل )
الى عدد طمبة محافظة النجف المقبولين طمبة الدراسة االولية من المحافظات نسبة و  عدد

  2121 – 2119جامعة الكوفة لمعام الدراسي كميات المقبولين في 

 
 ( .11المصدر : الباحث باالعتماد عمى الجدكؿ ) 
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 العدد الكلً للطلبة المقبولٌن

 عدد طلبة محافظة النجف

 عدد طلبة المحافظات

 %نسبة عدد طلبة المحافظات 
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كميات جامعة الككفة يشكؿ فييا طمبة المحافظات نسبة معينة سكاء مما سبؽ اف جميع  ستنتج ن      

كانت نسبة كبيرة اك قميمة ، كىذا االمر يشجع عمى االىتماـ بيا كتطكيرىا كيرسـ حدكد اقميميا الكظيفي 
 الذم تخدمو ىذه المؤسسة .  

الجامعة  ياالتي تخدم يـاالقال، نستطيع اف نحدد مناطؽ قدـك الطمبة الى جامعة الككفة عند تحديد      
ال بد االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسة االكلية التي افرزتيا نسب اعداد الطمبة ،  انطقو االشارة الىقبؿ ك ، 

مف  يتـ التمكفكطالبة ، لـ  ان ( طالب3336نكضح اف اعداد طمبة محافظة النجؼ كالبالغ عددىـ )لنا اف 
ء كالتسجيؿ في كميات الجامعة لذا تـ االعتماد عمى اقساـ االحصا عف طريؽمعرفة اماكف سكناىـ 

( ، كباالعتماد عمى عدد الطمبة كما مكضح سابقا يمكف 0( ، كممحؽ )1استمارة االستبياف ممحؽ )
 : عمى الكظيفي لطمبة جامعة الككفة تقسيـ االقميـ 

 االقميم الكثيف :  -1
التابعة ليا ، اذ اظيرت الدراسة اف  يتمثؿ بمحافظة النجؼ كيتكزع عمى الكحدات االدارية     

الجامعة اكثر جذبان لطمبة سكاف مركز المدينة كاقاليميا المجاكرة ، اذ جاء بالمرتبة االكلى مركز 
مف حجـ العينة ،  (% 30,6)( طالبان كبنسبة 525)الطمبة المقبكليف عدد  قضاء النجؼ ، اذ بمغ

بنسبة ( طالبان ك 166طمبتيا المقبكليف البالغ ) بعددكجاء بالمرتبة الثانية مركز قضاء الككفة 
( 122اذ بمغ عدد الطمبة المقبكليف )، كمركز قضاء المشخاب بالمرتبة االخيرة  (% 06,7)

 ( .6خريطة )، ( 12جدكؿ ) ،(% 5,6)بنسبة  طالبان 
لمرتبة االكلى اما عمى مستكل خارج الحدكد االدارية لممدينة فقد جاءت محافظة القادسية با      

كأكثر المحافظات ترددان لطمبتيا الى الجامعة اذ بمغ عدد طمبتيا المقبكليف في جامعة الككفة 
، كتأتي بعدىا محافظة بابؿ اذ بمغ عد طمبتيا المقبكليف في  (% 01)طالبان ، بنسبة  (367)

بالء حيث بمغ ، كفي المرتبة الثالثة محافظة كر  (%00)طالبان كتقدر نسبتيـ  (344)الجامعة 
، كفي المرتبة الرابعة كالخامسة جاءت  (%13,4)طالبان بنسبة تقدر (221)عدد طمبتيا 

% ،  11,4كبنسبة تقدر ) ( طالبان 011،  131محافظتي ذم قار كالبصرة اذ بمغ عدد طمبتيا )
ان طالب 146%( عمى التكالي ، كمحافظة المثنى جاءت في المرتبة االخيرة بمغ عدد طمبتيا  6,1

 ( . 7خريطة )، ( 13جدكؿ )،  (% 4,3)كبنسبة 
اف االقميـ يمتد مف مركز قضاء النجؼ كالى الشماؿ الشرقي بتجاه مركز قضاء الككفة ،       

كجنكبان باتجاه مركز قضاء المناذرة كمركز قضاء المشخاب ، كالسبب يعكد لقرب المسافة حيث 
ف تأثير المسافة يظير كاضحان مف جعؿ الجامعة إ ذإ قكة جذب الجامعة ،في اف المكقع يؤثر 

عامؿ جذب قكم لسكاف المناطؽ القريبة فضال عف تنكع االقساـ في الجامعة ، ككذلؾ رغبة 
السكاف في التكجو نحك التعميـ العالي في الحصكؿ عمى الشيادة لتحسيف مستكاىـ المعيشي مف 
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مبة المتخرجيف مف الدراسة االعدادية مما خالؿ الحصكؿ عمى الكظائؼ ، فضالن عف اعداد الط
 جعؿ ىذه االقضية تككف ضمف نطاؽ االقميـ الكثيؼ . 

 (34) جدول
 2121 – 2119في جامعة الكوفة لمعام الدراسي المقبولين نسبة طمبة الدراسة االولية و  عدد

 حسب مناطق سكناىم في محافظة النجف

 . 0201االستبياف ، نتائج السؤاؿ االكؿ ، الباحث باالعتماد عمى استمارة  :المصدر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 اقضية ونواحي محافظة النجف ت

ضية اعداد طمبة االق
والنواحي في محافظة 

 النجف
 

نسبة عدد طمبة 
 االقضية والنواحي
 في محافظة النجف

% 
 30,6 525 النجؼ 1
 06,7 166 الككفة 0
 5,6 122 المشخاب 1
 4 57 المناذرة 2
 0,3 12 ناحية العباسية 3
 0 05 ناحية الحيدرية 4

 122 1117 المجمكع
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في جامعة الكوفة عمى مستوى المقبولين االقميم الوظيفي لطمبة الدراسة االولية  (8خريطة )
  2121 – 2119محافظة النجف لمعام الدراسي  اقميم

 
 ( .12الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر  

 
يمكف لطمبتيا مف  مجاكرة لمحافظة النجؼ فييقميـ اما المحافظات التي تمثمت بيذا اال     

رغـ عمى الالكصكؿ بسيكلة الى الجامعة ، ككذلؾ رغبة الطمبة في اكماؿ الدراسة في الجامعة 
، اما بالنسبة  القبكؿ المركزم لمطمبةفضالن عف مف كجكد جامعات في اغمب المحافظات 

ؼ بالنسبة لعدد طمبتيا المقبكليف ، كيمكف لممحافظات االخرل البعيدة اصبحت ضمف االقميـ الكثي
رسـ حدكد االقميـ الكثيؼ اذ يمتد مف محافظات الفرات االكسط )بابؿ ، كربالء ، القادسية( الى 

 المحافظات الجنكبية كالمتمثمة بالبصرة كذم قار كالمثنى .
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 (35جدول )
الكوفة لمعام الدراسي  نسبة طمبة الدراسة االولية من المحافظات المقبولين في جامعةو  عدد

 حسب مناطق سكناىم  2121 – 2119

 نسبة عدد طمبة المحافظات اعداد طمبة المحافظات المحافظات ت
% 

 01 367 القادسية 1
 00 344 بابؿ 0
 13,4 221 كربالء 1
 11,4 131 ذم قار 2
 6,1 011 البصرة 3
 4,3 146 المثنى 4
 1,5 74 بغداد 5
 1 55 كاسط 6
 0,6 50 ميساف 7

 1 02 ديالى 12
 2.0 4 صالح الديف 11
 2,0 3 المكصؿ 10
 2,1 2 االنبار 11
 2 0 كرككؾ 12

 122 0354 المجمكع
 .    0202، جامعة الككفة ، بيانات قسـ الدراسات كالمتابعة كالتخطيط ، بيانات غير منشكرة  / المصدر
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في جامعة الكوفة عمى مستوى المقبولين ة االقميم الوظيفي لطمبة الدراسة االولي (9خريطة )
 2121 – 2119اقاليم المحافظات العراقية لمعام الدراسي 

 
 ( . 13الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر   
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 االقميم المجاور :  -2
 (%4) تقدرنسبة طالبان كب (57عدد طمبتيا المقبكليف ) شمؿ مركز قضاء المناذرة التي بمغي      

 ( .6خريطة )، ( 12العينة ، جدكؿ )مف حجـ 
اما بالنسبة  لممحافظات تأتي محافظة بغداد بالمرتبة االكلى اذ بمغ عدد طمبتيا المقبكليف       

بمغ عدد طمبتيا إذ % ، كجاءت محافظة كاسط بالمرتبة الثانية  (1,5)كبنسبة تقدر  طالبان  (74)
افظة ميساف بالمرتبة الثالثة بعدد طمبتيا ، كمح (%1)كتقدر نسبتيـ  طالبان  (55)المقبكليف 
( كبذلؾ تمتد حدكد 7خريطة )، ( 13، جدكؿ ) (%0,6)كنسبتيـ حكالي  طالبان  (50)المقبكليف 

االقميـ الى الشماؿ مف محافظة النجؼ باتجاه محافظة بغداد كشرقان باتجاه محافظات كاسط 
 كميساف ، كالى الجنكب باتجاه مركز قضاء المناذرة . 

اف المحافظات التي تمثؿ االقميـ المجاكر ىي بعيدة عف محافظة النجؼ كلكنيا عيدت  رلن    
ضمف االقميـ المجاكر بسبب اعداد طمبتيا المقبكليف ، ككذلؾ كجكد االختصاصات التي يرغبكف 

 في دراستيا في كميات الجامعة . 
 االقميم الواسع :  -3

عدد طمبتيا المقبكليف  التابعة لقضاء الككفة كالتي بمغ ناحية العباسيةىذا االقميـ يشمؿ      
اذ بمغ عدد طمبتيا مف حجـ العينة ، كتمييا ناحية الحيدرية  (%0,3) تقدر ـنسبتيك  ( طالبان 12)

خريطة ، ( 12كالتي تقع ضمف قضاء النجؼ ، جدكؿ ) (%0)بنسبة ( طالبان ك 05المقبكليف )
(6                                . )                                                             

 (02)اما عمى مستكل المحافظات تأتي محافظة ديالى بالمرتبة االكلى اذ بمغ عد طمبتيا      
، كجاءت بالمرتبة الثانية محافظة صالح الديف حيث بمغ عدد الطمبة  (%1)كبنسبة طالبان 

كتمييا بالمرتبة الثالثة محافظة المكصؿ التي يبمغ  (%2,0)يـ طالب كتقدر نسبت( 4)المقبكليف 
، كتأتي بالمرتبة الرابعة كالخامسة محافظة االنبار  (%2,0)طالب كنسبتيـ  (3)عدد طمبتيا 

%( عمى التكالي ، جدكؿ 2% ، 2,1كتقدر نسبتيـ )طالب ( 0 ك 2ككرككؾ اذ بمغ عدد طمبتيا )
 ( . 7خريطة )، ( 13)

تيا بضمف االقميـ الكاسع ، لقمة اعداد طمتقع الحيدرية  العباسية ك تياف ناحي تقدـ مما رلن     
، كربما السبب يعكد الى عامؿ القبكؿ مف الجامعة بحسب حجـ العينة عمى الرغـ مف قربيا 

 المركزم الذم يحدد اعداد الطمبة في الجامعة حسب معدالتيـ . 
ضمف االقميـ  البعيدة الكاقعةالمحافظات  لمقبكليف مفكما يمكف ارجاع قمة اعداد الطمبة ا     

فضالن جامعة منيا الكاسع لكجكد جامعات تنافس جامعة الككفة حيث تأسست في كؿ محافظة 
، كايضا عامؿ المسافة حيث تتناسب عكسيان مع قكة جذب فييا افتتاح الجامعات االىمية عف 
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لجامعة لمطمبة ، اما المحافظات التي لـ الجامعة حيث كمما ازدادت المسافة قمت قكة جذب ا
يي محافظات اقميـ كردستاف )اربيؿ ، دىكؾ ، فتصميا الخدمة التعميمية لجامعة الككفة 

 السميمانية( . 
اذف حدكد االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسة االكلية يمتد باتجاه الشماؿ كالمتمثؿ بمحافظات       

كالى الشرؽ المتمثؿ بمحافظة ديالى ككاسط كميساف ،  المكصؿ ككرككؾ كصالح الديف ،بغداد ك 
كالى الجنكب المتمثؿ بمحافظات البصرة كذم قار كالمثنى ، كالى الكسط المتمثؿ بمحافظات 

 كربالء كالقادسية كبابؿ ، كالى الغرب المتمثؿ بمحافظة االنبار .
  

 ة : ثانيًا : االقميم الوظيفي لطمبة الدراسات العميا في جامعة الكوف
اداة  دي مجاالت العمؿ كاالنتاج ، كتعلمدراسات العميا اىمية في اعداد الباحثيف كالقادة ف      

س الماؿ أتجديد الثقافة كتعمؿ عمى تطكير التعميـ كالتدريب كالبحث العممي ، كاحد انكاع ر 
 . كافةالبشرم مف خالؿ استثماره في المجاالت 

في اعداد طمبة المحافظات المقبكليف  ان ىناؾ تفاكتاف يانات البالتدقيؽ في تبيف مف خالؿ       
في الدراسات العميا ، كلكف بنسب متفاكتة كربما السبب يعكد الى تحديد نسبة قبكؿ الطمبة في 

 كميات الجامعة كحسب االختصاصات المتكفرة كايضان الخطة التي تضعيا الكزارة في القبكؿ . 
نسبة م يحدد عدد الطمبة في كميات الجامعة ، كجد اف ( الذ14كمف معطيات جدكؿ )      

ىي )الطب ، ك اعداد طمبة الدراسات العميا المقبكليف مف المحافظات في كميات المجمكعة الطبية 
%( عمى 02% ، 03% ، 05,1% ،  32,7) بمغتالصيدلة ، الطب البيطرم ، التمريض( 

ربما السبب يعكد الى اف اكثر طمبة  كمية الطبفي  سيجمتاف اعمى نسبة  كيالحظالتكالي ، 
كدافع الرغبة في اكماؿ المحافظات المتقدميف الى الدراسات العميا قد اجتازكا االختبار التنافسي 

فييا الى تفاكت النسب فيعكد ، اما الكميات االخرل اىدافو المادية كاالجتماعية الدراسة لتحقيؽ 
  القبكؿ . خطة رغبة الطالب في التقديـ الى الدراسات ك 

اما الكميات العممية كىي كؿ مف )االدارة كاالقتصاد ، عمكـ الرياضيات كالحاسكب ،       
% ، 01,6% ، 04,0% ، 32,1بمغت نسبة الطمبة فييا )فقد العمكـ ، الزراعة ، اليندسة( 

ظيرت اعمى نسبة لمطمبة المقبكليف في كمية االدارة ك %( عمى التكالي ، %13,2 ، 01,1
تصاد كانخفضت النسب في الكميات االخرل ، كىذا التفاكت قد يرجع الى رغبة الطمبة في كاالق

التي يتطمبيا سكؽ العمؿ اك التي تككف مضمكنة التعييف في دكائر الدكلة التقديـ الى الدراسات 
مبنات ، الكميات االنسانية المتمثمة بكمية )العمـك السياسية ، الفقو ، القانكف ، التربية ل في حيف  ،

التربية المختمطة ، اآلداب ، التخطيط العمراني ، التربية البدنية كعمكـ الرياضة ، التربية 
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% ، 05,1% ، 07,7% ، 11,6% ، 24,0% ، 34,1االساسية( اذ بمغت نسب الطمبة فييا )
حظ اف اعمى نسبة ظيرت في كمية %( عمى التكالي ، نم%10,7 ، %15,4 ، %02 ، 01,4

كيمكف ارجاع ذلؾ الى اف مخرجات كميات سية كاقميا في كمية التربية االساسية ، العمكـ السيا
)العمكـ السياسية كالفقو كالقانكف(  قد ييستفاد منيا ايضان في دكائر الدكلة المختمفة ، كيتضح مف 

المغات كطب االسناف كاالثار )ىناؾ كميات ال تكجد فييا دراسات عميا كىي الجدكؿ اعاله اف 
 ( يكضح ذلؾ . 17، شكؿ )ألنيا لـ تيستحدث لحد اآلف  (اثكالتر 

  
 (36جدول )

الى عدد طمبة محافظة النجف نسبة طمبة الدراسات العميا المقبولين من المحافظات و  عدد
 2121 – 2119في كميات جامعة الكوفة لمعام الدراسي المقبولين 

العدد الكمي لمطمبة  اتالكمي ت
 المقبولين

عدد طمبة 
 ة النجفمحافظ

عدد طمبة 
 المحافظات

 نسبة عدد
طمبة 

 المحافظات %

 34,1 7 5 14 العمـك السياسية 1
 32,7 07 06 35 الطب 0
 32,1 66 65 153 االدارة كاالقتصاد 1
 24,0 14 20 56 الفقو 2
 11,6 5 13 00 القانكف 3
 07,7 37 116 175 التربية لمبنات 4
 05,1 1 6 11 الصيدلة 5
 05,1 1 6 11 المختمطة التربية 6
 04,0 14 23 41 عمـك الرياضيات كالحاسكب 7

 03 5 01 06 الطب البيطرم 12
 01,6 07 71 100 العمـك 11
 01,4 01 54 75 اآلداب 10
 01,1 13 34 51 الزراعة 11
 02 2 14 02 التمريض 12
 02 0 6 12 التخطيط العمراني 13
 15,4 1 12 15 التربية البدنية كعمـك الرياضة 14
 13,2 12 33 43 اليندسة 15
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 10,7 2 05 11 التربية االساسية 16
 - - - - المغات 17
 - - - - طب االسناف 02
 - - - - االثار كالتراث 01

 - 123 522 1267 المجمكع

في كميات جامعة الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤكف المكظفيف  : المصدر
  .   0202/  10/ 03 - 12/11الككفة ، لممدة مف 

 
 (19)  شكل

الى عدد طمبة محافظة النجف المقبولين نسبة طمبة الدراسات العميا من المحافظات و  عدد
  2121 – 2119جامعة الكوفة لمعام الدراسي كميات المقبولين في 

 
 . (14المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 
اف جميع كميات الجامعة  رلد طمبة الدراسات في الكميات نمف خالؿ استعراض اعداك 

يشكؿ فييا طمبة المحافظات نسب معينة ، كعند تحديد نسبة طمبة كؿ محافظة في الجامعة 
يمكف تحديد االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات العميا مف خالؿ ما تقدمو الجامعة مف خدمات 

 : عمىطمبة المقبكليف تقسـ االقاليـ اعداد التعميمية ،  كعمى اساس 
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 العدد الكلً للطلبة المقبولٌن

 عدد طلبة محافظة النجف

 عدد طلبة المحافظات

 %نسبة عدد طلبة المحافظات 
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 االقميم الكثيف :  -1
 (302)جاء بالمرتبة االكلى اذ بمغ عدد الطمبة المقبكليف الذم كيتمثؿ بمركز قضاء النجؼ      
، كاحتؿ المرتبة الثانية مركز قضاء الككفة حيث بمغ عدد الطمبة  (%25,6)كيشكمكف نسبة  طالبان 

 .  (%12)كيشكمكف نسبة  طالبان  (131)المقبكليف 
يتضح مما تقدـ اف االقميـ الكثيؼ يمكف تحديده مف خالؿ اعداد الطمبة المقبكليف حيث يمتد      

خريطة ، ( 15مف مركز قضاء النجؼ الى الشماؿ الشرقي باتجاه مركز قضاء الككفة ، جدكؿ )
(12  .  ) 
 االقميم المجاور : -2

تقع خارج الحدكد االدارية لممحافظة النجؼ ، اذ جاءت محافظة يشمؿ المحافظات التي       
، كتأتي  (%6,4)كيشكمكف نسبة  طالبان  (72)بابؿ بالمرتبة االكلى اذ بمغ عدد طمبتيا المقبكليف 

،  (%3,3)كبنسبة  طالبان  (42)بالمرتبة الثانية محافظة القادسية حيث بمغ عدد طمبتيا المقبكليف 
 .  (%2,6)كنسبتيـ  طالبان  (31)تبة الثالثة اذ بمغ عدد طمبتيا المقبكليف كمحافظة كربالء بالمر 

محافظات الفرات االكسط كىي بابؿ بعض يتضح مما تقدـ اف حدكد االقميـ تمتد الى       
ككربالء كالقادسية ، كذلؾ لقرب المسافة بالنسبة لمجامعة كلرغبة الطمبة في االلتحاؽ بكمياتيا ، 

 ( .  11طة )خري، ( 15جدكؿ )
 االقميم الواسع :  -3

عمى مستكل الحدكد االدارية لممحافظة النجؼ يشمؿ مركز قضاء المناذرة كيحتؿ المرتبة      
، كمركز قضاء  (%1,0)كيشكمكف نسبة  طالبان  (13)االكلى بالنسبة لعدد الطمبة المقبكليف 

، كبالمرتبة الثالثة  (%0,0)كبنسبة  طالبان  (02)المشخاب جاء بالمرتبة الثانية اذ بمغ عد طمبتيا 
كالرابعة ناحية الحيدرية التابعة الى مركز قضاء النجؼ كناحية الحرية التابعة لمركز قضاء 

%( عمى التكالي ، 2,2 ك% 2,4ب كنسبتيـ )ال( ط2 ك 4الككفة حيث بمغ عدد طمبتيا )
ذ بمغ عدد الطمبة المقبكليف كبالمرتبة الخامسة ناحية القادسية التابعة لمركز قضاء المشخاب ا

 ( . 12خريطة )، ( 15، جدكؿ ) (%2,0)كبنسبة  )طالبيف(
احتمت محافظة بغداد المرتبة االكلى اذ بمغ عدد الطمبة فاما عمى مستكل المحافظات       

 (06)، تمييا محافظة ذم قار بعدد الطمبة البالغ  (%0,6)كيشكمكف نسبة  طالبان  (11)المقبكليف 
كتقدر نسبتيـ  طالبان  (01)، كبعدىا محافظة المثنى بمغ عدد طمبتيا  (%0,4)كبنسبة  طالبان 

، ثـ بعد ذلؾ اخذت اعداد الطمبة المقبكليف تنخفض في محافظة )البصرة ، كاسط ،  (1,7%)
%( عمى 1,1% ،   1,2% ، 1,4كيشكمكف نسبة ) ( طالبان 12، 13،  15ميساف( اذ بمغت )

طالب  (3)ت اعداد الطمبة في محافظة ديالى حيث بمغ عدد طمبتيا التكالي ، كايضان انخفض
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عمى  (%2,0)كبنسبة  (طالبيف)بمغت في المكصؿ ككرككؾ كصالح الديف ك  ، (%2,3)كبنسبة 
طالبان كاحدان بمغ  اذ خيرة في عدد الطمبة المقبكليفالتكالي ، كجاءت محافظة دىكؾ بالمرتبة اال

  .(11طة )خري، ( 15، جدكؿ ) (%2)كبنسبة 
يتضح ما تقدـ اف االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات العميا يمتد باتجاه المحافظات الشمالية       

المكصؿ ككرككؾ كدىكؾ ماعدا محافظة اربيؿ كالسميمانية ، بغداد كصالح الديف ك ليشمؿ محافظ 
ى تشمؿ بابؿ كالى االجزاء الشرقية كتشمؿ محافظة كاسط كديالى ك ميساف ، كالمحافظات الكسط

 ككربالء كالقادسية كيمتد الى الجنكب في كؿ مف محافظة البصرة كالمثنى كذم قار . 
كمف المالحظ اف الجامعة لـ تستقطب طمبة الدراسات العميا مف محافظة االنبار ، كربما      

القريبة عمى مناطؽ سكناىـ كجامعات الجامعات السبب لبعد المسافة اك التحاقيـ في كميات 
 بغداد .                                             

 (37جدول )
 2121 – 2119نسبة طمبة الدراسات العميا المقبولين في جامعة الكوفة لمعام الدراسي و  عدد

 حسب مناطق سكناىم داخل وخارج محافظة النجف .
 نسبتيم بالـ % اعداد الطمبة المقبولين مناطق قدوم الطمبة ت
 25,6 302 اء النجؼمركز قض 1
 12 131 مركز قضاء الككفة 0
 1,0 13 مركز قضاء المناذرة 1
 0,0 02 مركز قضاء المشخاب 2
 2,4 4 ناحية الحيدرية 3
 2,2 2 ناحية الحرية 4
 2,0 0 ناحية القادسية 5
 6,4 72 بابؿ 6
 3,3 42 القادسية 7

 2,6 31 كربالء 12
 0,6 11 بغداد 11
 0,4 06 ذم قار 10
 1,7 01 المثنى 11
 1,4 15 بصرة 12
 1,2 13 كاسط 13
 1,1 12 ميساف 14
 2,3 3 ديالى 15
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 2,0 0 المكصؿ 16
 2,0 0 كرككؾ 17
 2,0 0 صالح الديف 02
 2 1 دىكؾ 01
 % 122 1267 المجمكع 

ف المكظفيف في كميات الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤك  : المصدر   
     0202/  10/ 03 – 12/11جامعة الككفة ، لممدة مف 

 
 (11خريطة )

في جامعة الكوفة عمى مستوى اقاليم محافظة المقبولين االقميم الوظيفي لطمبة الدراسات العميا 
 2121 – 2119النجف لمعام الدراسي 

 
 ( . 15الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر 
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 (11خريطة )
في جامعة الكوفة عمى مستوى اقاليم المقبولين االقميم الوظيفي لطمبة الدراسات العميا 

  2121 – 2119المحافظات العراقية لمعام الدراسي 

 
 ( .15الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر  
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 التدريسية في جامعة الكوفة :  أةاالقميم الوظيفي لميي –ثالثًا 
( اف تكزيع الكادر التدريسي في كميات الجامعة 16طيات جدكؿ )مف خالؿ معيتضح       

غير متساكم كبنسب متفاكتة ، اذ سجمت اعمى نسبة لمتدريسييف مف المحافظات في كمية االثار 
، تمييا كمية التخطيط العمراني كالمغات بعدد التدريسييف مف  (%54,0)كالتراث بنسبة 

عمى التكالي ، في حيف بمغت نسبة  %(05,1 ك %11,2)المحافظات اذ بمغت النسبة 
التدريسييف في كؿ مف كمية الطب البيطرم كالتربية البدنية كعمكـ الرياضة كالتربية االساسية  

عمى التكالي ، اما كمية العمكـ السياسية ككمية التربية  (%12,1% ، %16,6 ، 02,4)
% ، 11% ، 10)يا مف المحافظات المختمطة ككمية اليندسة كالقانكف بمغت نسبة التدريسييف في

آلداب ابمغت نسبة التدريسييف في كؿ مف كمية الصيدلة ك ك عمى التكالي ،  (%7,6% ، 12,0
% 4,6% ، 4,6% ، 5,5% ، 6,1)كالتمريض كالعمكـ كعمكـ الرياضيات كالحاسكب كالزراعة 

كاالقتصاد كالطب عمى التكالي ، اما الكميات االخرل كالمتمثمة بكمية االدارة  (4%،  4,1%،
% 0,7% ، 2% ، 2,1)بمغت نسب التدريسييف فييا قد فكالفقو كطب االسناف كالتربية لمبنات ، 

 عمى التكالي .  (%1,2% ، 1,4، 
يتضح مما تقدـ اف ىذا التفاكت في نسب التدريسييف في كميات الجامعة ربما يعكد الى  

استيعاب اعداد مف التدريسييف فييا ، استحداث اقساـ كاختصاصات في الكميات مما ادل الى 
سعييـ كراء فرصة العمؿ كايضان رغبة التدريسييف في التدريس في كميات الجامعة ككذلؾ 

 ( يكضح ذلؾ . 02شكؿ )، بالجامعة حتى لك كانت بعيدة عف مكاف سكنيـ 
 

 (38جدول )  
في كميات لنجف  الى عدد التدريسيين في محافظة انسبة التدريسيين من المحافظات و  عدد

 2121 – 2119جامعة الكوفة لمعام الدراسي 

 العدد الكمي لمتدريسيين اتالكمي ت
عدد تدريسيين 

محافظة من 
 النجف

عدد تدريسيين 
 المحافظاتمن 

 نسبة عدد
تدريسيين 

 المحافظات %

 54,0 14 3 01 اآلثار كالتراث 1
 11,2 14 13 31 التخطيط العمراني 0
 05,1 4 14 00 المغات 1
 02,4 14 27 43 الطب البيطرم 2
 16,6 4 04 10 التربية البدنية كعمـك الرياضة 3



 االقليم الىظيفي للمؤسسات التعليمية في جامعة الكىفة                                الفصل الثالث
 

 
133 

 12,1 12 42 52 التربية االساسية 4
 10 1 00 03 العمـك السياسية 5
 11 12 62 72 التربية المختمطة 6
 12,0 04 007 033 اليندسة 7

 7,6 4 33 41 القانكف 12
 6,1 12 111 101 الصيدلة 11
 5,5 12 102 112 اآلداب 10
 4,6 1 21 22 التمريض 11
 4,6 14 002 014 العمـك 12
 4,1 2 42 42 عمـك الرياضيات كالحاسكب 13
 4 4 72 122 الزراعة 14
 2.1 3 112 113 االدارة كاالقتصاد 15
 2 7 012 001 الطب 16
 0,7 0 44 46 الفقو 17
 1,4 1 62 61 طب االسناف 02
 1,2 2 053 057 مبناتالتربية ل 01

 - 165 1746 0133 المجمكع

الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤكف المكظفيف في كميات جامعة  : المصدر
 .   0202/  10/ 03 – 12/11دة مف الككفة ، لمم
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 (21شكل )
دد التدريسيين في محافظة النجف في كميات نسبة التدريسيين من المحافظات الى عو  عدد

  2121 – 2119جامعة الكوفة لمعام الدراسي 

 
 ( .16المصدر :الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) 

 :  عمى اليــ االقتقسيمكف كمف خالؿ تحديد اعداد تدريسييف كؿ محافظة في كميات الجامعة 
 االقميم الكثيف :  -1

يشمؿ الحدكد االدارية لمحافظة النجؼ كيتمثؿ بمركز قضاء النجؼ اذ جاء بالمرتبة االكلى      
، كمركز قضاء الككفة  (%52,3)تدريسيان كيشكمكف نسبة  (1317)حيث بمغ عدد التدريسييف 

 . (%16,1)تدريسيان كبنسبة  (173) جاء بالمرتبة الثانية اذ بمغ عدد التدريسييف
يتضح مما تقدـ اف االقميـ الكثيؼ يمتد مف مركز قضاء النجؼ باتجاه الشماؿ الشرقي      

، ( 17قضاء النجؼ ، جدكؿ )مركز لقضاء الككفة ، كاف اعمى نسبة لمتدريسييف سجمت في 
  ( .10خريطة )

 االقميم المجاور :  -2
يشمؿ الحدكد التي تقع خارج الحدكد االدارية لمحافظة النجؼ كيتمثؿ في محافظة بابؿ      

، كمحافظة بغداد بالمركز  (%1,3)تدريسيان كنسبتيـ  (53)يسييف بالمركز االكؿ بمغ عدد التدر 
 .  (%1)تدريسيان كبنسبة  (41)الثاني حيث بمغ عدد التدريسييف 
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 العدد الكلً للتدرٌسٌٌن

 عدد تدرٌسٌٌن من محافظة النجف

 عدد تدرٌسٌٌن من المحافظات

 %نسبة عدد تدرٌسٌٌن المحافظات 
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تقعاف الى الشماؿ  يفبابؿ كبغداد المت تيفي محافظيتحدد مما تقدـ اف االقميـ المجاكر يتضح     
سعي التدريسييف لمحصكؿ امعة كايضان مف محافظة النجؼ ، كالسبب ىك لقرب المسافة الى الج

 ( . 11خريطة ) ، (17، جدكؿ ) عمى فرص التعييف حتى كلك بعدت المسافة 
 االقميم الواسع :  -3

يشمؿ مركز قضاء المناذرة كمركز قضاء المشخاب كناحية القادسية كناحية الحيدرية التابعة      
( كيشكمكف نسبة 1،  4،  13،  10منيا )لمركز قضاء النجؼ ، اذ بمغ عدد التدريسييف في كؿ 

 ( .10خريطة )، ( 17%( عمى التكالي ، جدكؿ )%2 ، %2،1 ، %2,5 ، 1,3)
اما عمى مستكل المحافظات فقد جاءت كؿ مف محافظة القادسية بالمرتبة االكلى بعدد      

عدد التدريسييف ، تمييا محافظة كربالء اذ بمغ  (%1,3)تدريسي كبنسبة  (10)التدريسييف كالبالغ 
بمغ عدد اذ ، كجاءت بالمرتبة الثالثة محافظة ذم قار  (%2,4)تديسي كنسبتيـ  (10)

، اما محافظات البصرة ك كاسط كالمثنى كديالى  (%2,1)تدريسي كبنسبة  (1)التدريسييف فييا 
منيما  لكؿ (%2)تدريسي كالنسبة  (1)فقد جاءت بالمرتبة االخيرة حيث بمغ عدد التدريسييف فييا 

 ( . 11خريطة )، ( 17كىي اقؿ نسبة لبقية المحافظات ، جدكؿ )
يمتد مف المناذرة جنكبان كالى المشخاب اذ لمتدريسييف ،  الكاسعمما تقدـ يمكف تحديد االقميـ       

كناحية القادسية مركران بمحافظة القادسية كالى المثنى كذم قار كالبصرة ، كالى الشماؿ باتجاه 
 رؽ باتجاه محافظة كاسط كديالى . يدرية كمحافظة بابؿ ككربالء كبغداد كالى الشناحية الح

 
 (39جدول )

حسب مناطق  2121 – 2119نسبة التدريسيين في جامعة الكوفة لمعام الدراسي و  عدد
  سكناىم داخل وخارج محافظة النجف

 نسبتيم بالـ % اعداد التدريسيين اقضية النجف والمحافظات ت
 52,3 1317 اء النجؼمركز قض 1
 16,1 173 مركز قضاء الككفة 0
 1,3 10 مركز قضاء المناذرة 1
 2,5 13 مركز قضاء المشخاب 2
 2,1 4 ناحية القادسية 3
 2 1 ناحية الحيدرية 4
 1,3 53 بابؿ 5
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 1 41 بغداد 6
 1,3 10 القادسية 7

 2,4 10 كربالء 12
 2,1 1 ذم قار 11
 2 1 البصرة 10
 2 1 طكاس 11
 2 1 المثنى 12
 2 1 ديالى 13

 %122 0133 المجمكع
الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤكف المكظفيف في كميات  : المصدر  

   .   0202/  10/ 03 – 12/11جامعة الككفة ، لممدة مف 
 (12خريطة )

امعة الكوفة عمى مستوى اقاليم محافظة النجف لمعام التدريسية في ج أةاالقميم الوظيفي لميي
 2121 – 2119الدراسي 

 
 ( . 17الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر 
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 (13خريطة )
التدريسية في جامعة الكوفة عمى مستوى اقاليم المحافظات العراقية  أةاالقميم الوظيفي لميي

 2121 – 2119لمعام الدراسي 

 
 ( .17باالعتماد عمى جدكؿ ) الباحث :المصدر 
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 االقميم الوظيفي لمموظفين في جامعة الكوفة :  –رابعًا 
مف البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف خالؿ الدراسة الميدانية لكميات الجامعة كاقساـ       

االحصاء فييا ، كجد اف اعداد المكظفيف مف المحافظات تكزعكا في بعض الكميات كبنسب 
 متفاكتة . 

جد في كمية الطب البيطرم عدد مف مكظفي المحافظات كي ( 22مف خالؿ معطيات جدكؿ )
، كىي بذلؾ احتمت اعمى نسبة مف مكظفي الكميات ، تمييا كمية  (%13,0)بمغت نسبتيـ 

% ، 6,7) اذ بمغت نسبة كؿ منيا (االثار كالتراث كالتربية البدنية كعمكـ الرياضة كالقانكف)
العمكـ كالزراعة كالتربية )تكالي مف مكظفي المحافظات ، اما كمية عمى ال (%4,6% ، 6,5

عمى  (%0,2% ، 0,4% ، 1,1% ، 6,1)بمغت نسبة المكظفيف فييا  (االساسية كالتمريض
     نسبة المكظفيف فييا (اآلداب كالفقو كالصيدلة كالتربية لمبنات)كمية بمغت في التكالي ، بينما 

 ( يكضح ذلؾ . 01عمى التكالي ، شكؿ ) (%2,4% ، %1 ، %1,1 ، 1,3)
يتضح مما تقدـ اف الكميات السابقة الذكر استقطبت مكظفيف مف المحافظات ، ربما       

فر فرص عمؿ كاستيعابيـ فييا ، اما االسبب لسعتيا كاستحداث اقساـ جديدة مما ادل الى تك 
فقط ف مف داخؿ المحافظة ك ف مف المحافظات كانما مكظفك مـ يظير فييا مكظففالكميات االخرل 

  . 
 (41جدول )

في كميات جامعة الموظفين في محافظة النجف الى عدد نسبة الموظفين من المحافظات و  عدد
 2121 – 2119الكوفة لمعام الدراسي 

العدد الكمي  اتالكمي ت
 لمموظفين

عدد موظفين 
محافظة من 

 النجف

عدد موظفين 
من 

 المحافظات

 نسبة عدد
موظفين 

ات المحافظ
% 

 13,0 12 34 44 الطب لبيطرم 1
 6,7 4 41 45 اآلثار كالتراث 0
 6,5 2 20 24 التربية البدنية كعمـك الرياضة 1
 4,6 4 60 66 القانكف 2
 1,6 3 103 112 العمـك 3
 1,1 1 72 75 الزراعة 4
 0,4 0 54 56 التربية االساسية 5
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 0,2 1 101 104 التمريض 6
 1,3 1 43 44 اآلداب 7

 1,1 1 54 55 الفقو 12
 1 1 114 115 الصيدلة 11
 2,4 1 151 152 التربية لمبنات 10
 - - 131 131 الطب 11
 - - 121 121 اليندسة 12
 - - 117 117 االدارة كاالقتصاد 13
 - - 102 102 طب االسناف 14
 - - 64 64 عمـك الرياضيات كالحاسكب 15
 - - 64 64 التخطيط العمراني 16
 - - 56 56 التربية المختمطة 17
 - - 26 26 العمـك السياسية 02
 - - 16 16 المغات 01

 - 21 1762 0205 المجمكع
الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤكف المكظفيف في كميات جامعة  : المصدر

  .   0202/  10/ 03 – 12/11الككفة ، لممدة مف 
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 (21شكل )
نسبة الموظفين من المحافظات الى عدد الموظفين في محافظة النجف في كميات جامعة و  عدد

  2121 – 2119الكوفة لمعام الدراسي 

 
  ( .22المصدر : الباحث باالعتماد عمى جدكؿ )

 قسميف : عمى كعمى اساس عدد المكظفيف يمكف تقسيـ االقميـ 
 االقميم الكثيف :  -1

 (1116)يشمؿ مركز قضاء النجؼ بالمرتبة االكلى كيبمغ عدد المكظفيف المنتسبكف لمعمؿ      
، كيأتي مركز قضاء الككفة بالمرتبة الثانية اذ بمغ عدد المكظفيف  (%34)مكظفان كيشكمكف نسبة 

 ( .   12خريطة )، ( 21، جدكؿ ) (%16)كظفان كبنسبة م (551)
يمتد مف مركز قضاء النجؼ الى الكثيؼ الذم يتضح مما تقدـ يمكف رسـ حدكد االقميـ       

قضاء الككفة ، كاف ىذه االعداد الكبيرة لممكظفيف بسبب استقطاب كميات لمركز الشماؿ الشرقي 
 لكصكؿ الى مكاف العمؿ . اة الجامعة ليـ لقرب مناطؽ سكناىـ كقمة مساف

 االقميم الواسع :  -2
نجؼ كيتمثؿ في مركز قضاء المناذرة كجاء بالمرتبة يشمؿ الحدكد االدارية لمحافظة ال      

، كجاءت بالمرتبة الثانية ناحية  (%1,3)مكظفان كنسبتيـ  (11)االكلى حيث بمغ عدد المكظفيف 
،  (%1,1)مكظفان كيشكمكف نسبة  (05)العباسية التابعة لقضاء الككفة كبمغ عدد المكظفيف 

،  (%1)مكظفان كبنسبة  (13)ذ بمغ عدد المكظفيف كمركز قضاء المشخاب جاء بالمرتبة الثالثة ا
 ( . 12خريطة )، ( 21جدكؿ )

اما عمى مستكل المحافظات تمثؿ بمحافظة بابؿ اذ بمغ عدد المكظفيف المنتسبكف لمعمؿ في      
، كالقادسية بالمرتبة الثانية بعدد مكظفييا البالغ  (%1)مكظفان كيشكمكف نسبة  (15)الكميات 
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، كجاءت بالمركز الثالث كالرابع محافظة كربالء كبغداد حيث  (%2,3)كنسبتيـ مكظفان  (11)
لكؿ منيما ، كجاءت بالمرتبة االخيرة كؿ مف  (%2,1)مكظفان كنسبتيـ  (1)بمغ عدد مكظفييا 

عمى  (%2% ، 2,1)مكظفان كبنسبة  (1ك 0)محافظة البصرة كذم قار في عدد مكظفييا البالغ 
 ( . 13خريطة ) ،( 21التكالي ، جدكؿ )

يمتد مف قضاء المناذرة كالمشخاب جنكبا الى  الكاسعيتضح مما تقدـ اف حدكد االقميـ        
لى محافظات بابؿ ككربالء محافظات القادسية كالبصرة كذم قار كباتجاه ناحية العباسية شماالن ا

ة الككفة ، حيث يمتد مف كعميو يمكف رسـ حدكد االقميـ الكظيفي لممكظفيف في جامع ،كبغداد
قضاء النجؼ الى قضاء المناذرة كالمشخاب جنكبان باتجاه محافظة القادسية كالبصرة كذم قار 

كلـ كيتجو شماالن الى ناحية العباسية كمحافظة بابؿ ككربالء كبغداد ، اذ تركز في ىذه االجزاء 
 يتكسع الى باقي المحافظات . 

 (41جدول )
حسب مناطق  2121 – 2119جامعة الكوفة لمعام الدراسي نسبة الموظفين في و  عدد

  سكناىم داخل وخارج محافظة النجف
 نسبتيم بالـ % اعداد الموظفين اقضية النجف والمحافظات ت
 34 1116 مركز قضاء النجؼ 1
 16 551 مركز قضاء الككفة 0
 1,3 11 مركز قضاء المناذرة 1
 1,1 05 ناحية العباسية 2
 1 13 المشخابمركز قضاء  3
 1 15 بابؿ 4
 2,3 11 القادسية 5
 2,1 4 كربالء 6
 2,1 4 بغداد 7

 2,1 0 البصرة 12
 2 1 ذم قار 11

 %122 0205 المجمكع
الدراسة الميدانية لقسـ الدراسات العميا كشعبة االدارة كالمالؾ كقسـ شؤكف المكظفيف في كميات  : المصدر  

  .   0202/  10/ 03 – 12/11جامعة الككفة ، لممدة مف 
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 (14خريطة )
االقميم الوظيفي لمموظفين في جامعة الكوفة عمى مستوى اقاليم محافظة النجف لمعام الدراسي 

2119 – 2121  

 
 ( . 21الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :ر دالمص
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 (15خريطة )
يم المحافظات العراقية لمعام االقميم الوظيفي لمموظفين في جامعة الكوفة عمى مستوى اقال

 2121 – 2119الدراسي 

 
 ( .21الباحث باالعتماد عمى جدكؿ ) :المصدر  
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 االستنتاجات : 
اثرىػػػػػػا كالعكامػػػػػػؿ التاريخيػػػػػػة اف لمعكامػػػػػػؿ البشػػػػػػرية المتمثمػػػػػػة بعػػػػػػاممي السػػػػػػكاف كطػػػػػػرؽ النقػػػػػػؿ  -1

 كالكميات التابعة ليا . الككفة جامعة في اختيار مكقع 
تنػػػػػػامي كتطػػػػػػكر جامعػػػػػػة الككفػػػػػػة مػػػػػػف خػػػػػػالؿ زيػػػػػػادة اعػػػػػػداد طمبتيػػػػػػا فػػػػػػي الدراسػػػػػػة االكليػػػػػػة  -0

فػػػػػػي كقػػػػػػت افتتاحيػػػػػػا فػػػػػػي  وتدريسػػػػػػييف كالمػػػػػػكظفيف عمػػػػػػا كانػػػػػػت عميػػػػػػكطمبػػػػػة الدراسػػػػػػات العميػػػػػػا كال
الكليػػػػػػػػة ، اذ بمػػػػػػػػغ عػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػة المقبػػػػػػػػكليف فػػػػػػػػي الدراسػػػػػػػػة ا 1766 – 1765العػػػػػػػػاـ الدراسػػػػػػػػي 

( طالبػػػػان كعػػػػدد التدريسػػػػييف 1267( طالبػػػػان فػػػػي حػػػػيف بمػػػػغ عػػػػدد طمبػػػػة الدراسػػػػات العميػػػػا )6112)
 . ( مكظفان 1225( تدريسيان كبمغ عدد المكظفيف )0052)

الدراسػػػػػية فػػػػػي كميػػػػػات جامعػػػػػة  القاعػػػػػاتتبػػػػػيف مػػػػػف خػػػػػالؿ الدراسػػػػػة اف ىنػػػػػاؾ قمػػػػػة فػػػػػي عػػػػػدد  -1
العمميػػػػة التػػػػي لػػػػـ يتحقػػػػؽ فييػػػػا المعيػػػػار كىػػػػي  كخاصػػػػةن فػػػػي الكميػػػػاتالككفػػػػة لزيػػػػادة اعػػػػداد لطمبػػػػة 

كميتػػػػػي طػػػػػب االسػػػػػناف كالصػػػػػيدلة بينمػػػػػا انخفضػػػػػت عػػػػػف  المعيػػػػػار كميػػػػػة الزراعػػػػػة اذ بمػػػػػغ مقػػػػػدار 
امػػػػػػا فػػػػػػي الكميػػػػػػات االنسػػػػػػانية فػػػػػػاف كميػػػػػػة  ( طالبػػػػػػان ،10النقصػػػػػػاف عػػػػػػف المعيػػػػػػار المحػػػػػػدد ليػػػػػػا )

المعيػػػػػػار ، فػػػػػػي حػػػػػػيف  ( طالبػػػػػػان عػػػػػػف06القػػػػػػانكف ازداد عػػػػػػدد طمبتيػػػػػػا فػػػػػػي القاعػػػػػػة الدراسػػػػػػية بػػػػػػػ )
( طالبػػػػان عػػػػف 32ادنػػػػى عػػػػدد لمطمبػػػػة فػػػػي القاعػػػػة الدراسػػػػية بفػػػػارؽ ) كالتػػػػراث سػػػػجمت كميػػػػة االثػػػػار

المختبػػػػػرات كافيػػػػػة كفػػػػػؽ المعػػػػػايير المحػػػػػددة بالنسػػػػػبة لألعػػػػػداد لػػػػػـ تكػػػػػف مسػػػػػاحة  ككػػػػػذلؾالمعيػػػػػار 
فػػػػػػي كميػػػػػػة الحاسػػػػػػكب كالرياضػػػػػػيات عػػػػػػف المعيػػػػػػار اذ بمغػػػػػػت ادنػػػػػػى مسػػػػػػاحة لممختبػػػػػػرات الطمبػػػػػػة 

( 1,7)مسػػػػػاحة المختبػػػػػرفػػػػػي كميػػػػػة اآلثػػػػػار كالتػػػػػراث اذ بمغػػػػػت  كتحقػػػػػؽ المعيػػػػػار،  0( ـ2,1)ىػػػػػي 
 . 0ـ
( كميػػػػػػػة فػػػػػػػي جامعػػػػػػػة الككفػػػػػػػة 01تشػػػػػػػير البيانػػػػػػػات مػػػػػػػف خػػػػػػػالؿ الدراسػػػػػػػة اف مػػػػػػػف مجمػػػػػػػكع ) -2

( 11)ارتفػػػػػع فييػػػػػا عػػػػػدد الطمبػػػػػة بالنسػػػػػبة الػػػػػى الكػػػػػادر التدريسػػػػػي ىػػػػػي التمػػػػػريض ثػػػػػالث كميػػػػػات 
المجمكعػػػػة الطبيػػػػة ، امػػػػا المجمكعػػػػة العمميػػػػة كالمتمثمػػػػة فػػػػي كميػػػػة طالبػػػػان لكػػػػؿ اسػػػػتاذان فػػػػي كميػػػػات 

ارتفػػػػػػع عػػػػػػدد طمبتيػػػػػػا الػػػػػػى الكػػػػػػادر التدريسػػػػػػي عػػػػػػف المعيػػػػػػار بمقػػػػػػدار)طالبيف(  االدارة كاالقتصػػػػػػاد
كىػػػػذا يػػػػدؿ عمػػػػى ( طػػػػالب ، 3بمقػػػػدار) عػػػػف المعيػػػػار ارتفػػػػع عػػػػدد طمبتيػػػػاالمغػػػػات فػػػػي حػػػػيف كميػػػػة 

 كفرة الكادر التدريسي في جامعة الككفة . 
، اف عػػػػدد االقسػػػػاـ فػػػػي الكميػػػػة الكاحػػػػدة تحقػػػػؽ فػػػػي اربػػػػع كميػػػػات مػػػػف خػػػػالؿ الدراسػػػػة تبػػػػيف  -3

العمػػػػػـك بكاقػػػػػع سػػػػػتة ، ككميػػػػػة ىػػػػػي الفقػػػػػو كالمغػػػػػات كالتربيػػػػػة االساسػػػػػية اقسػػػػػاـ ثالثػػػػػة بكاقػػػػػع اربعػػػػػة 
 اقساـ . 

قػػػػػد تحقػػػػػؽ فػػػػػي مرحمػػػػػة دكف اخػػػػػرل فػػػػػي الدراسػػػػػية  القاعػػػػػات فػػػػػي المرحمػػػػػةعػػػػػدد معيػػػػػار اف  -4
، فػػػػػي حػػػػػيف لػػػػػػـ امعػػػػػة الككفػػػػػة ، حسػػػػػب تػػػػػكفر القاعػػػػػػات الدراسػػػػػية فػػػػػي القسػػػػػـ اقسػػػػػاـ كميػػػػػات ج
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يتحقػػػػؽ فػػػػي كميتػػػػي طػػػػب االسػػػػناف كعمػػػػـك الرياضػػػػيات كالحاسػػػػكب فكانػػػػت قاعػػػػة دراسػػػػية كاحػػػػدة 
 لكؿ المرحمة .  

فػػػػػي المدينػػػػػة الجامعيػػػػػة بمػػػػػغ ظيػػػػػر فػػػػػي الدراسػػػػػة اف حصػػػػػة الطالػػػػػب مػػػػػف المكقػػػػػع الجػػػػػامعي  -5
ابنيػػػػػػة الكميػػػػػػات رغػػػػػػـ كجػػػػػػكد المسػػػػػػاحات الكاسػػػػػػعة الغيػػػػػػر مػػػػػػف المسػػػػػػاحة التػػػػػػي تشػػػػػػغمو  0( ـ15)

مشػػػػغكلة ، فػػػػي حػػػػيف ارتفعػػػػت حصػػػػة الطالػػػػب مػػػػف المكقػػػػع الجػػػػامعي فػػػػي كميػػػػة العمػػػػـك السياسػػػػية 
، كبمغػػػػػػت ادنػػػػػػى حصػػػػػػة لمطالػػػػػػب مػػػػػػف المكقػػػػػػع الجػػػػػػامعي فػػػػػػي كميػػػػػػة التربيػػػػػػة 0( ـ06اذ بمغػػػػػػت )

 الػػػػػػػى المعيػػػػػػػػار، كىػػػػػػػذا يعنػػػػػػػي اف الكميػػػػػػػات لػػػػػػػـ تصػػػػػػػؿ  0( ـ0,2االساسػػػػػػػية كالمختمطػػػػػػػة ىػػػػػػػي )
  كزيادة الحجـ الطالبي فييا.  تيابسبب صغر مساح المحدد

اغمػػػػػػب كميػػػػػػات جامعػػػػػػة فػػػػػػي عػػػػػػدـ رضػػػػػػا الطمبػػػػػػة اتضػػػػػػح مػػػػػػف خػػػػػػالؿ اسػػػػػػتمارة االسػػػػػػتبياف  -6
اذ بمغػػػػػػت اعمػػػػػى نسػػػػػػبة الميػػػػػاه  رة بالنسػػػػػبة لػػػػػػدكرة الميػػػػػاه كبػػػػػػراداتالككفػػػػػة عػػػػػػف الخػػػػػدمات المتػػػػػػكف

%( فػػػػػػي حػػػػػػيف 54رات الميػػػػػػاه بنسػػػػػػبة )عػػػػػػف دك  التخطػػػػػػيط العمرانػػػػػػيعػػػػػػدـ رضػػػػػػا لطمبػػػػػػة كميػػػػػػة 
%( امػػػػػػا بػػػػػػرادات الميػػػػػػاه 4,3بمغػػػػػت ادنػػػػػػى نسػػػػػػبة لعػػػػػػدـ رضػػػػػا الطمبػػػػػػة فػػػػػػي كميػػػػػػة الفقػػػػػو بنسػػػػػػبة )

فظيػػػػػػرت اعمػػػػػػى نسػػػػػػبة لعػػػػػػدـ رضػػػػػػا الطمبػػػػػػة عػػػػػػف ىػػػػػػذه الخدمػػػػػػة فػػػػػػي كميػػػػػػة التخطػػػػػػيط العمرانػػػػػػي 
%( كاقػػػػػػػػؿ نسػػػػػػػػبة لعػػػػػػػػدـ رضػػػػػػػػا الطمبػػػػػػػػة عػػػػػػػػف بػػػػػػػػرادات الميػػػػػػػػاه ظيػػػػػػػػرت فػػػػػػػػي كميػػػػػػػػة 62بنسػػػػػػػػبة )

 . %(07بة )التمريض بنس
الطمبػػػػػة لػػػػػـ تكػػػػػف مرضػػػػػية جػػػػػدان عػػػػػف رضػػػػػا  درجػػػػػةمػػػػػف خػػػػػالؿ نتػػػػػائج االسػػػػػتبياف ظيػػػػػر اف  -7

مػػػػػػػف الخدمػػػػػػػة  احيػػػػػػػث تباينػػػػػػػت الكميػػػػػػػات فػػػػػػػي نسػػػػػػػب الرضػػػػػػػ جميػػػػػػػع الخػػػػػػػدمات المقدمػػػػػػػة ليػػػػػػػـ ،
 المقدمة لطمبتيا . 

كظيفي االقمػػػػػيـ الػػػػػاذ شػػػػػمؿ كاقميميػػػػػا الػػػػػكظيفي تمتػػػػػد الخػػػػػدمات التعميميػػػػػة لجامعػػػػػة الككفػػػػػة  -12
( اقضػػػػػػية كناحيػػػػػػة كاحػػػػػػدة فػػػػػػي محافظػػػػػػة 1( محافظػػػػػػة ك)12عمػػػػػػى ) الدراسػػػػػػات االكليػػػػػػة لطمبػػػػػػة

النجػػػػؼ كلػػػػـ تكػػػػف ىنػػػػاؾ محافظػػػػة مػػػػف محافظػػػػات اقمػػػػيـ كردسػػػػتاف، امػػػػا االقمػػػػيـ الػػػػكظيفي لطمبػػػػة 
( اقضػػػػػية 2( محافظػػػػػة مػػػػػف ضػػػػػمنيا محافظػػػػػة دىػػػػػكؾ ك)12الدراسػػػػػات العميػػػػػا فقػػػػػد شػػػػػمؿ عمػػػػػى )

قمػػػػػػيـ الػػػػػػكظيفي لمييػػػػػػأة التدريسػػػػػػية فػػػػػػي محافظػػػػػػة ( ناحيػػػػػػة فػػػػػػي محافظػػػػػػة النجػػػػػػؼ ، بينمػػػػػػا اال1ك)
( محافظػػػػػػػػات ، ككػػػػػػػػذلؾ االقمػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػكظيفي 7( اقضػػػػػػػػية كنػػػػػػػػاحيتيف ك)2النجػػػػػػػػؼ شػػػػػػػػمؿ عمػػػػػػػػى )

( اقضػػػػػية كناحيػػػػػة كاحػػػػػدة فػػػػػي محافظػػػػػة 2( محافظػػػػػات كعمػػػػػى )4لممػػػػػكظفيف فقػػػػػد شػػػػػمؿ عمػػػػػى )
 .النجؼ

 اف امتػػػػػػػداد نفػػػػػػػكذ الجامعػػػػػػػة يكػػػػػػػكف بشػػػػػػػكؿ محػػػػػػػدكد فػػػػػػػي بعػػػػػػػض المحافظػػػػػػػات نتيجػػػػػػػة اف -11
حيػػػػث لػػػػـ تظيػػػػر ىنػػػػاؾ كميػػػػات تشػػػػبو فػػػػي تخصصػػػػاتيا الكميػػػػات المكجػػػػكدة فػػػػي جامعػػػػة الككفػػػػة 

 . في جامعة الككفة محافظة االنبار ضمف االقميـ الكظيفي لطمبة الدراسات العميا
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اف االقمػػػػػػػػػيـ الػػػػػػػػػكظيفي لخدمػػػػػػػػػة التعمػػػػػػػػػيـ الجػػػػػػػػػامعي عمػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػى زيػػػػػػػػػادة التػػػػػػػػػرابط بػػػػػػػػػيف  -10
 ماعي كالثقافي بيف افراد المجتمع . المحافظات كخمؽ حالة مف التكاصؿ االجت

 :  مقترحاتال
مػػػػػػػع الطاقػػػػػػػة االسػػػػػػػتيعابية لكميػػػػػػػات الجامعػػػػػػػة لتخفيػػػػػػػؼ  يػػػػػػػتالءـ مػػػػػػػاتحديػػػػػػػد حجػػػػػػػـ القبػػػػػػػكؿ ب -1

 .  عنياالعبء 
نشػػػػػػاء قاعػػػػػػات كمختبػػػػػػرات ااالقبػػػػػػاؿ عمػػػػػػى كميػػػػػػات الجامعػػػػػػة يفػػػػػػرض عمػػػػػػى القػػػػػػائميف عمييػػػػػػا  -0

 اخرل الستيعاب االعداد المتزايدة مف الطمبة . 
نقػػػػػؿ الكميػػػػػات المنتشػػػػػرة فػػػػػي احيػػػػػاء مدينػػػػػة النجػػػػػؼ كالككفػػػػػة الػػػػػى المجمػػػػػع الػػػػػرئيس لتقميػػػػػػؿ  -1

 اثناء المراجعة الى الجامعة . في العبء عف كاىؿ الطمبة 
ككفػػػػة حيػػػػث تقػػػػع البكابػػػػة الرئيسػػػػية  –العمػػػػؿ عمػػػػى تقميػػػػؿ الػػػػزخـ المػػػػركرم فػػػػي طريػػػػؽ نجػػػػؼ  -2

جػػػػؼ ، كايضػػػػان فػػػػتح البكابػػػػات االخػػػػػرل لمجامعػػػػة بالتعػػػػاكف مػػػػع مديريػػػػة المػػػػركر فػػػػػي محافظػػػػة الن
 اثناء الدكاـ الصباحي .  ة فيالطمبة لتقميؿ مف االزدحاـ خاص اماـ حركة

العمؿ عمى كضع خطط لتطكير الدراسات العميا بيدؼ زيادة الباحثيف كالمتخصصيف مف  -3
 خالؿ فتح اختصاصات جديدة يحتاج الييا سكؽ العمؿ . 

امعة كاسعان كاشتمؿ عمى اغمب محافظات العراؽ ، لذا يتحتـ عمى بما اف االقميـ الكظيفي لمج -4
الجامعات العالمية كنقؿ تجاربيا مف اجؿ تطكير الجامعة كتحقيؽ  التكاصؿ معالمسؤكليف 

 اىدافيا.
دكرات مياه كتكفير ؼ الشعبة الدراسية يتكيخالؿ تقديـ الخدمات الجامعية لمطمبة مف  -5

 يانتيا كادامتيا بشكؿ دكرم . كبرادات المياه كالعمؿ عمى ص
الدراسية كالمختبرات لما القاعات ادخاؿ الكسائؿ التكنمكجية الحديثة في التعميـ الجامعي في  -6

 اىمية في التعميـ الجامعي كانعكاسو عمى كفاءة الخريجيف .  ليا
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 در :قائمة المصا
 القراف الكريـ .  -

 اوال : الكتب : 
عيانو ، فتحي محمد ، جغرافية العمراف دراسة تحميمية لمقرية كالمدينة ، دار المعرفة  ابك -1

 .   0211الجامعية لمنشر كالتكزيع ، االسكندرية ، 
، دار المعرفة  2اسس كتطبيقات ، ط –ابك عيانو ، فتحي محمد ، جغرافية السكاف  -0

 .1771ندرية ، عية ، االسكالجام
  ، القاىرة ، رافت سعيد مكتبة ، 0ط ، المدف جغرافية في دراسة ، عمي احمد ، اسماعيؿ -1

1760. 
االشعب ، خالص حسني ،اقميـ المدينة بيف التخطيط كالتنمية الشاممة ، مطبعة كزارة التعميـ  -2

 .  1767العالي ، 
، المكتبة االكاديمية ، الدكحة ،  7اىجو ، طبدر ، احمد ، اصكؿ البحث العممي كمن -3

1772.  
، دار كنكز لمعرفة لمطباعة  1، طبدر الديف ، نجـ الديف ، معجـ المصطمحات الجغرافية  -4

 .  0225كالنشر كالتكزيع ، 
   0211بف غضباف ، فؤاد ، جغرافية الخدمات ، اليازكرم لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  -5
مكي عبد اهلل ، فالح جماؿ معركؼ العزاكم ، التنمية كالتخطيط االقميمي  البدراكم ، عدناف -6

 . 1771، كزارة التعميـ العالي ، جامعة بغداد ، 
 الكتب ، القاىرة ، بال تاريخ .  ، عالـ 1ماؿ ، جغرافية المدف ، طحمداف ، ج -7

ة اسس ، معايير الدليمي ، خمؼ حسيف عمي ، تخطيط الخدمات المجتمعية كالبنية التحتي -12
  . 0213، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ،  0، تقنيات ، ط

، دار الثقافة لمنشر  1الدليمي ، خمؼ حسيف عمي ، التخطيط الحضرم اسس كمفاىيـ ، ط -11
 . 0220كالتكزيع ، عماف ، 

 نشر، دار كائؿ لم 0سياكنو ، فكزم عبد ، مكسى عبكدة سمحة ، جغرافية السكاف ، ط -10
 .   0225كالتكزيع ، عماف ،  

السماؾ ، محمد أزىر ، طرؽ البحث العممي أسس كتطبيقات ، دار اليازكرم العممية لمنشر  -11
  . 0211كالتكزيع ، عماف ،

تطبيؽ ، مطبعة  –تكجيو  –السعدم ، سعدم محمد صالح ، التخطيط االقميمي نظرية  -12
 . 1767المكصؿ ،  التعميـ العالي ،
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، مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ، عماف  1دم ، عباس فاضؿ ، جغرافية السكاف ، جالسع -13
 ،0212 . 

، دار  1التزايد السكاني المطرد ، ط –الشكاكرة ، عمي سالـ ، عمـ السكاف كتضخـ المدف  -14
 .0212صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 

، ككالة  1رافية البشرية ، طار ، فؤاد محمد ، محمد رشيد الفيؿ ، اصكؿ الجغفالص  -15
 . 1762المطبكعات ، الككيت ، 

الصياد ، محمد محمكد ، الجغرافية االقميمية ، دار النيضة العربية لمطباعة كالنشر  – 16
 .  1752كالتكزيع ، بيركت ، 

عبيدات ، ذكقاف ، كاخركف ، البحث العممي مفيكمو كأدكاتو كاساليبو ، دار الفكر لمطباعة  -17
  .1776شر ، عماف ،  كالن
، دار صفاء 1العاني ، محمد جاسـ محمد عمي شعباف ، االقميـ كالتخطيط االقميمي ، ط -02

 . 0225لمنشر كالتكزيع ، عماف ، 
العجيمي ، محمد صالح ربيع ، التعميـ العالي في الكطف العربي الكاقع كاستراتيجيات  -01

 .  0211عماف ،، دار صفاء لمنشر كالتكزيع ،  1المستقبؿ ، ط
العاني ، محمد جاسـ محمد ، دراسة تطبيقية لبعض جكانب التخطيط الحضرم كاالقميمي ،  -00

 . 0227، دار صفاء لمشر كالتكزيع ، عماف ،  1ط
غنيـ ، عثماف محمد ، معايير التخطيط فمسفتيا انكاعيا كمنيجية اعدادىا كتطبيقاتيا في  -01

  . 0211ر صفاء لمنشر كالتكزيع ، عماف ، ،  دا1مجاؿ التخطيط العمراني ، ط
مكسى ، ابراىيـ ، ىاني عبد الرحيـ العزيزم ، معجـ المصطمحات كالمفاىيـ الجغرافية ،  -02

 .  0211دار مجدالكم لمنشر كالتكزيع ، 
المظفر ، محسف عبد الصاحب ، التخطيط االقميمي ، مفاىيـ كنظريات كتحميالت مكانية  -03

 .0220ثقافية لمطباعة كالنشر ، الزاكية ، ليبيا ، ، دار الشمكع ال
المظفر ، محسف عبد الصاحب ، مدينة النجؼ الكبرل دراسة في نشأتيا كعالقاتيا  -04

 .  1760االقميمية ، دار الرشيد لمنشر ، 
الييتي ، مازف عبد الرحمف ، جغرافية الخدمات ، كمية التربية ، جامعة االنبار ، مكتبة   -05

  .0211ع العربي لمنشر كالتكزيع ، المجتم
الييتي ، صبرم فارس ، صالح فميح حسف ، جغرافية المدف ، كزارة التعميـ العالي ، جامعة  -06

 .1764بغداد ، 
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 :  طاريحألواثانيًا : الرسائل 
بف اعراب ، نكر نمكر عبد الكريـ ، كفاءة اعضاء ىيئة التدريس كاثرىا عمى جكدة التعميـ  -1

، رسالة ماجستير ، كمية العمـك االقتصادية كعمـك التسيير ، جامعة منتكرم قسنطينة ، العالي 
0210  . 

الجنابي ، حسف كشاش ، االقميـ الكظيفي لمدينة الرمادم دراسة في جغرافية المدف ،  رسالة  -0
 .  0224ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، 

     مي لتكزيع الجامعات في العراؽ ، رسالة ماجستير الدىاف ، محمكد طارؽ ، نمكذج إقمي -1
 . 1766، جامعة بغداد ، 

الزبيدم ، منى ستار ابراىيـ ، الكفاءة المكانية كالكظيفية الستخدامات االرض التعميمية  -2
 .0213كالدينية في مدينة تكريت ، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، جامعة تكريت ، 

ف جمعة ، التحميؿ المكاني لكفاءة الخدمات الجامعية في محافظة بغداد حس ةالساعدم ، مرك  -3
 .  0202، رسالة ماجستير ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ،  g I sباستخداـ 

الساعدم ، حميد عمكاف محمد ، التكزيع المكاني لجامعات التعميـ العالي كمعاىده في العراؽ  -4
 .   1775طركحة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، ، دراسة في الجغرافية التعميمية ، ا

اآلداب ،  ، كمية سعيد ، عمي لفتة ، االقميـ الكظيفي لمدينة النجؼ الكبرل ، اطركحة دكتكراه -5
 .  0225جامعة بغداد ، 

صباح ، غربي ، دكر التعميـ العالي في تنمية المجتمع المحمي ، اطركحة دكتكراه ، كمية  -6
 . 0212، جامعة محمد خيضر بسكرة ،االنسانية كاالجتماعية العمـك 

العبيدم ، زىير حاتـ خماس ، التحميؿ المكاني لمكميات االىمية في العراؽ ، اطركحة دكتكراه  -7
 .  0213ابف رشد ، جامعة بغداد ، ، كمية التربية ، 

نجؼ االشرؼ لممدة عبد الحسيف ، ىيميف محمد ، كاقع التركيب التعميمي في محافظة ال -12
لمبنات ، جامعة الككفة ، كاتجاىاتو المستقبمية ، رسالة ماجستير ، كمية التربية  0211 -1775
0212  . 

عبد الحسف ، دنيا فاضؿ طالب ، تحميؿ جغرافي لمكظيفة الجامعية في مدينة الحمة ،  -11
 .  0217النسانية ، جامعة بابؿ ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعمـك ا

الغريباكم ، رعد عبد الحسيف ، كفاءة التكزيع المكاني لمخدمات التعميمية في مدينة السماكة  -10
 . 0210، اطركحة دكتكراه ، كمية اآلداب ، جامعة البصرة ، 

الككت كالحمة دراسة مقارنة في  تيالمياح ، جبر عطية جكاد ، االقميـ الكظيفي لمدين -11
 .  0221جامعة بغداد ، كتكراه ، كمية اآلداب ،جغرافية المدف ، اطركحة د
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المسعكدم ، اسامة احمد عبد الصاحب ، تقيـ كفاءة خدمات التعميـ الجامعي )االىمي( في  -12
محافظة كربالء كابعاده الحضرية ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعمكـ االنسانية ، جامعة 

 .  0213كربالء ، 
، معالجات تخطيطية لمشكمة النقؿ مف كالى المكقع الجامعي في محمد ، عبد الرضا عمي  -13

 .  1771الجادرية ، رسالة ماجستير ، مركز التخطيط الحضرم كاالقميمي بجامعة بغداد ، 
ي مدينة كربالء ، محمد ، كرار عبد الكاظـ رياح ، االقميـ الكظيفي لمخدمات الصحية ف -14

 .  0216االنسانية ، جامعة كربالء ،  ، كمية التربية لمعمـك رسالة ماجستير 
جامعة ديالى  –نكرم ، نكر عبد الكريـ محمد ، التحميؿ المكاني لخدمات التعميـ الجامعي  -15

 . 0214نمكذجا ، رسالة ماجستير ، كمية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة ديالى  ، 
 

 ثالثًا : المجيت والدوريات والمنشورات : 
رس كريـ ، كاخركف ، كاقع التعميـ الجامعي في العراؽ بيف التحديات كعممية برييي ، فا -1

 .  0214،  27ية الجامعة ، العدد االصالح ، مجمة كمية بغداد لمعمـك االقتصاد
الجابرم ، نزىة يقظاف ، امكانية تعديؿ اشكاؿ االقاليـ الكظيفية النظرية لبعض مدف منطقة  -0

  .0211ز البحكث كاحياء التراث ، جامعة اـ القرل ، مكة المكرمة االدارية ، مرك
جبر ، انتظار جاسـ ، عمر مخيمؼ حسكف ، التبايف المكاني لمتكزيع الجغرافي لمجامعات  -1

، مجمة كمية 0212 – 0211الدراسي  ـعمى كفاءة ادائيا لمعا هالعراقية )الحككمية كاالىمية( كاثر 
 . 0214،  73، العدد  00د ، المجمالجامعة المستنصرية  –التربية 

    حريجة ، مناىؿ طالب ، التحميؿ المكاني لمتركز السكاني كطرؽ قياسو في محافظة بابؿ  -2
 ( ، مجمة العمـك االنسانية ، كمية التربية لمعمـك االنسانية ، جامعة بابؿ ،0225 – 1765)

 . 0213،  0، العدد  00د المجم
كاالدارية رقـ  ي ، سمسمة الدراسات االقتصاديةطيط االقميمالسماؾ ، محمد ازىر ، اسس التخ -3
 .     1763( ، مجمة تنمية الرافديف ، جامعة المكصؿ ، 4)
 – 1755سالـ ، حاـز داكد ، التبايف المكاني لمعدالت النمك السكاني في العراؽ لممدة  -4

 . 0211،  76، كمية اآلداب ، جامعة بغداد ، مجمة اآلداب ، العدد  0225
شبع ، محمد جكاد ، كاقع النقؿ البرم في مدينة النجؼ االشرؼ ، مجمة اآلداب الككفة ،  -5

 . 0212،  1جامعة الككفة ، المجمد 
طالب ، طالب حميد ، زمف عكدة عمراف ، السياسات العمرانية في الحـر الجامعي دراسة  -6

مة اليندسة ، جامعة بغداد ، مجمد تحميمية لسياسة التخطيط العمراني في حـر جامعة الككفة ، مج
 .  0215،  4، العدد  01
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عزيز ، حسيف كحيد ، سعد عبد الرزاؽ ، تحميؿ خصائص التركيب النكعي كالعمرم لسكاف  -7
،  1، مجمة كمية التربية االساسية ، جامعة بابؿ ، العدد  1775 – 1765محافظة بابؿ لمفترة 

0227 . 
محمد عمي حمزة ، االقميـ الجغرافي كالكظيفي لجامعة بابؿ ، عزيز ، حسيف كحيد ، اميرة  -12

 .   0214،  1، العدد  02كمية العمـك االنسانية ، جامعة بابؿ ، مجمة جامعة بابؿ ، المجمد 
كـر اهلل ، حسف عدام ، كاخركف ، التمثيؿ الكارتككرافي لخدمات الطرؽ في مدينة النجؼ   -11

 . 0213،  01بحكث الجغرافية ، جامعة الككفة ، العدد ، مجمة ال GIsاالشرؼ باستخداـ 
محمكد ، كامراف كلي ، التحميؿ الجغرافي لخصائص اقميـ الكظيفة الجامعية لممدف )مدينة  -10

سكراف / محافظة اربيؿ نمكذجا( ، كمية اآلداب ، جامعة سكراف ، مجمة التكيجر ، المجمد االكؿ 
 . 0216 ، العدد االكؿ ،

مريـ سالـ ، جكاد كاظـ الحسناكم ، لتحميؿ المكاني لمتركيب العمرم _ النكعي ىادم ،  -11
، مجمة البحكث الجغرافية ، جامعة الككفة ، العدد  0211  - 1775في محافظة النجؼ لممدة 

01  ،0213 . 

 
 رابعًا : الدوائر الحكومية والتقارير : 

  .0202صاميـ ، )بيانات غير منشكرة( ،لت، قسـ االعمار كالمشاريع ، كحدة ا جامعة الككفة -1
  . 0202، ( بيانات غير منشكرة ) جامعة الككفة ، قسـ الشؤكف االدارية ،  -0
كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، رئاسة جامعة الككفة ، الدليؿ المكجز لجامعة الككفة ،  -1

0216 .  
قسـ الدراسات كالمتابعة  عة الككفة ،العممي ، رئاسة جام كزارة التعميـ العالي كالبحث -2

  . 0202، ( بيانات غير منشكرة  ) كالتخطيط ،
زايد بف ميميؿ العتيؽ ، الدليؿ التعريفي لككالة الدراسات العميا كالبحث العممي ، كمية اآلداب  -3

  . 0214كالفنكف ككالة الدراسات العميا ، جامعة حائؿ ،  
دليؿ جامعة الككفة لمعاـ الدراسي جامعة الككفة ،  العممي ،التعميـ العالي كالبحث  كزارة -4

0212 - 0211 .  
، كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي ، جياز االشراؼ كالتقكيـ ، )بيانات غير منشكرة(  -5

0213   . 
 ،النجؼ مديرية محافظة لمركزم لإلحصاء،ا كزارة التخطيط، الجيازجميكرية العراؽ،  -6
   .  0202منشكرة( ،  غير بيانات)
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 خامسًا : المواقع االلكترونية : 
مكسكعة شذرات المطر ، مدكنة الميندس رائد جعفر مطر ، المكقع االلكتركني  -1

w.w.w.raidmoter.blogspot.com  . 
سمماف رشيد عمي الياللي ، عمي الكردم كمشركع جامعة الككفة االىمية ، المكقع االلكتركني  -0

w.w.w.ahewar.org.com .  
 :جامعة الككفة االىمية دراسة كثائقية ، المكقع االلكتركني  -1

w.w.w.journals.uokufa.edu.iq  . 

  

 سادسًا : المقابيت الشخصية : 
مقابمة شخصية مع الميندس احمد ىاشـ التميمي ، مسؤكؿ كحدة التصاميـ ، قسـ االعمار   -1

  .  0202/   11/ 00كالمشاريع ، جامعة الككفة ، بتاريخ 
مقابمة شخصية مع االستاذ نافع عبد زيد ماضي ، احد ممثمي شعبة تنظيـ المدف ، مديرية   -0

      .   0202/  7/  02بمدية الككفة ، بتاريخ 
 سابعًا الدراسة الميدانية :  

  . 0202/  7/  15دراسة ميدانية ،  بتاريخ  -1
   . 0202/  11/ 03دراسة ميدانية ، بتاريخ  -2
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 (1ممحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
 جامعة الككفة

 كمية اآلداب
 قسـ الجغرافية 

 
 م/ استبانة

يرجى تفضمكـ باإلجابة عمى االسئمة التالية كذلؾ لمحصكؿ عمى معمكمات تخص الرسالة         
كىي ألغراض عممية  (ة الكوفة دراسة في جغرافية الخدماتميم الوظيفي لجامع)االقالمكسكمة 

 بحتة دكف ذكر االسـ . 
 مع تقديرم لكـ .....                                        

 
 الباحث : محمد جابر مرزكؽ                                المشرؼ : أ . د. عمي لفتة سعيد

******************************************************* 
 : اذا كنت مف سكنة محافظة النجؼ فما ىك محؿ اقامتؾ الدائـ ؟1س

 قضاء .................. ، ناحية ................... .
 : اذا كنت خارج محافظة النجؼ فما ىك محؿ اقامتؾ الدائـ ؟0س

 . ، ناحية ................... .محافظة ................. قضاء .................
 : ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية بالنسبة لطرؽ النقؿ ؟ 1س

 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
     

 الدراسية مف حيث : القاعات: ما درجة رضاؾ عف 2س
 الدراسية : القاعةمساحة  -أ

 غير راضي جدا راضي غير الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
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 الدراسية : القاعة التكييؼ في -ب
 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا

     
 الدراسية ؟ القاعةما نكع السبكرة المستخدمة في  -ج

 * سبكرة سكداء ...................
 * سبكرة بيضاء ...................

 ...........* سبكرة ذكية .........
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة :

 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
     

 الدراسية ؟ القاعةما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ ىي كافية لعدد الطمبة في  -د
 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا

     
 رجة رضاؾ عف المختبرات )المختبرات المتخصصة( مف حيث تكفر مكاد االختبار؟: ما د 3س

 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
     

 : ما درجة رضاؾ عف المكتبة : 4س 
 مساحة المكتبة : -أ

 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
     

 ي المكتبة :المصادر التي تتكفر ف -ب
 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا

     
 

 : ما درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيث :5س
 دكرات المياه : -أ
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 غير راضي جدا غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا
     

 برادات مياه الشرب : -ب
 داغير راضي ج غير راضي الرضامتكسط  راضي  راضي جدا

     
 

 (2ممحق )
 يبين حجم العينة المأخوذة من كميات جامعة الكوفة

عدد الطمبة  اتالكمي ت
 المقبولين

 %21حجم العينة 
 

 01 121 العمـك السياسية 1
 32 030 التخطيط العمراني 0
 111 341 التربية االساسية 1
 112 431 اليندسة 2
 62 217 المغات 3
 11 131 التمريض 4
 27 021 الرياضيات كالحاسكب عمكـ 5
 163 702 االدارة كاالقتصاد 6
 4 11 االثار كالتراث 7

 07 125 طب االسناف 12
 111 1343 التربية لمبنات 11
 11 131 الفقو 10
 56 170 الطب 11
 02 77 الطب البيطرم 12
 101 421 التربية المختمطة 13
 15 163 الزراعة 14
 26 016 الصيدلة 15
 51 133 اآلداب 16
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 122 502 العمـك 17
 11 33 التربية البدنية كعمـك الرياضة 02
 35 061 القانكف 01
 1407 6112 المجمكع 

 

 
 ( درجات رضا طمبة كمية الطب3ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

كمية ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك ال 1
 8 15 11 33 12 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 13 12 05 4 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 16 02 01 13 2 الدراسية القاعة) ب( التكيؼ في            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

1 03 16 10 02 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 13 06 01 12 0 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 17 02 4 7 2 بارالمتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االخت

 10 02 12 7 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 10 7 05 02 4 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 17 01 4 10 2 ) ا ( دكرات المياه

 17 16 01 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 ( درجات رضا طمبة كمية اآلثار4ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
غير غير متوسط  راضيراضي 
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 راضي جدا راضي الرضا جداً 
ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1

 0 1 1 2 2 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 1 1 0 2 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 1 1 0 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 2 0 2 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 2 0 2 1 1 الدراسية القاعةفية لعدد الطمبة في ىي كا

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 2 1 3 2 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 1 2 1 0 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 1 0 1 2 2 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      عف المرافؽ العامة مف حيث درجة رضاؾما  3
 1 0 1 2 2 ) ا ( دكرات المياه

 2 0 2 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 

 اآلداب( درجات رضا طمبة كمية 5ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 1 12 2 02 12 لطرؽ النقؿبالنسبة 

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 12 10 04 14 1 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 6 16 02 01 0 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 (   )  ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

0 16 02 04 3 
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) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     
 1 06 4 02 12 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 14 10 04 12 1 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 10 12 14 03 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 3 14 12 06 10 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 17 14 6 06 2 ) ا ( دكرات المياه

 02 06 10 5 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 االدارة واالقتصادا طمبة كمية ( درجات رض6ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 03 13 36 53 10 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 13 33 56 05 12 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 10 02 46 53 12 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

3 53 44 17 02 
متكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد ال

 03 13 22 56 5 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 00 12 66 42 3 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 7 02 53 44 13 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 12 02 42 61 12 مكتبة) ب ( المصادر التي تتكفر في ال

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 122 22 12 13 2 ) ا ( دكرات المياه

 102 13 02 12 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
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 التخطيط العمراني( درجات رضا طمبة كمية 7ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 ي جداراض

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 12 10 14 4 0 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 0 3 00 15 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 0 6 12 00 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( يضاء )كع السبكرة المستخدمة ؟ بج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

0 00 16 10 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 12 4 3 03 2 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

رات ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختب 1
 12 10 6 4 12 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 12 14 12 6 0 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 10 4 00 6 0 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 16 6 2 2 2 ) ا ( دكرات المياه

 22 6 0 2 2 دات مياه الشرب) ب ( برا
 

 التربية الرياضية( درجات رضا طمبة كمية 8ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 2 2 1 4 0 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 ث الدراسية مف حي القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 2 1 2 3 1 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 1 4 2 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
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 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)
 )     (ذكية                                    

 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 2 3 1 1 
ا درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     ) د ( م

 2 2 3 1 1 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 2 0 4 1 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 2 1 2 3 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 2 0 4 2 ي تتكفر في المكتبة) ب ( المصادر الت

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 3 1 2 1 2 ) ا ( دكرات المياه

 4 2 1 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 

 التمريض( درجات رضا طمبة كمية 9ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  ما 1
 2 2 1 14 10 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 4 11 3 7 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 4 3 7 11 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 10 11 3 1 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 2 4 11 7 1 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 5 4 3 11 2 ف حيث تكفر مكاد االختبارالمتخصصة ( م

 3 7 13 0 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 3 7 13 0 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة
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      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 3 7 1 12 2 ) ا ( دكرات المياه

 7 3 12 1 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 الزراعة( درجات رضا طمبة كمية 11ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 10 12 6 1 2 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 2 02 12 5 2 يةالدراس القاعة) ا ( مساحة 

 4 7 02 0 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 10 12 1 6 
المتكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد 

 1 12 6 10 2 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 10 12 6 1 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 2 6 10 15 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 6 15 10 2 ة) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتب

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 14 12 5 2 2 ) ا ( دكرات المياه

 06 6 1 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 

 الصيدلة( درجات رضا طمبة كمية 11ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

عف مكقع الجامعة اك الكمية ما درجة رضاؾ  1
 2 2 6 02 10 بالنسبة لطرؽ النقؿ
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 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 4 12 14 12 0 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 0 14 16 10 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

0 02 12 10 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 2 10 16 6 4 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 0 10 00 6 2 تكفر مكاد االختبار المتخصصة ( مف حيث

 4 10 02 12 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 4 02 16 2 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 12 02 12 2 2 ) ا ( دكرات المياه

 04 16 2 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 

 الطب البيطري( درجات رضا طمبة كمية 12ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 12 3 1 0 2 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 1 3 10 0 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 1 0 7 6 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 4 5 0 3 
عد المتكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ عف المقا

 1 1 12 4 2 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

 1 7 4 0 2ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
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 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار
 2 0 7 3 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2

 4 1 5 2 2 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة
      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3

 12 1 5 2 2 ) ا ( دكرات المياه
 11 3 0 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب

 
 القانون( درجات رضا طمبة كمية 13ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

قع الجامعة اك الكمية ما درجة رضاؾ عف مك  1
 2 13 02 10 0 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 1 02 14 10 0 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 17 02 12 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

0 00 14 12 1 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 4 14 10 02 1 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 10 03 13 2 1 فر مكاد االختبارالمتخصصة ( مف حيث تك 

 2 17 00 14 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 13 00 14 2 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 5 02 14 12 2 ) ا ( دكرات المياه

 12 02 5 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 اليندسة( درجات رضا طمبة كمية 14ممحق )

 التقييم السؤال ت
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راضي  
 جداً 

متوسط  راضي
 الرضا

غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 2 12 22 42 02 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 02 22 13 03 12 راسيةالد القاعة) ا ( مساحة 

 03 13 22 12 2 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

1 04 44 13 2 
ف المقاعد المتكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ ع

 12 22 12 23 3 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 02 33 03 12 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 02 22 13 03 12 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 12 02 33 22 3 ي تتكفر في المكتبة) ب ( المصادر الت

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 13 32 22 3 2 ) ا ( دكرات المياه

 43 32 13 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
  

 التربية االساسية( درجات رضا طمبة كمية 15ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 

 ضيرا
غير 

 راضي جدا
ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1

 11 02 17 31 16 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 06 02 04 19 6 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 15 14 23 07 4 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( رة المستخدمة ؟ بيضاء )كع السبك ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 05 11 07 02 
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) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     
 05 7 07 20 4 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

المختبرات ) المختبرات ما درجة رضاؾ عف  1
 56 01 4 6 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 21 05 02 16 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 02 02 23 01 1 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 42 02 13 6 4 ) ا ( دكرات المياه

 72 13 0 4 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 

 التربية لمبنات( درجات رضا طمبة كمية 16ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 12 31 73 63 32 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتؾ عف ما درجة رضا 0
 53 23 112 33 06 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 16 23 103 53 12 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 ة المستخدمة* ما درجة رضاؾ عف نكع السبكر 

     

1 130 122 22 23 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 42 72 33 53 11 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 72 112 43 13 11 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 23 72 122 52 6 تبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة  ما درجة رضاؾ عف المك 2
 16 62 72 122 3 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 162 52 32 12 1 ) ا ( دكرات المياه

 022 52 16 3 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
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 الفقو( درجات رضا طمبة كمية 17ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 2 1 12 10 6 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 2 2 14 10 1 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 3 2 10 6 0 الدراسية قاعةالفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

0 14 11 2 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 2 2 7 14 0 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 3 1 10 12 1 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 2 1 11 10 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 2 11 10 0 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      مف حيث درجة رضاؾ عف المرافؽ العامةما  3
 0 11 14 2 2 ) ا ( دكرات المياه

 13 10 2 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
  

 التربية المختمطة( درجات رضا طمبة كمية 18ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 16 05 07 12 11 رؽ النقؿبالنسبة لط

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 00 20 12 13 10 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 12 20 14 7 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
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 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)
 (    ) ذكية                                    

 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

13 12 23 03 4 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 02 23 04 06 0 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 17 22 10 04 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 12 14 05 03 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 5 22 23 02 7 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 41 01 13 16 2 ) ا ( دكرات المياه

 35 14 13 7 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 الرياضيات وعموم الحاسوبت رضا طمبة كمية ( درجا19ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 7 2 3 02 13 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 2 12 13 02 2 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 2 13 02 12 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 12 13 2 2 
لمتكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد ا

 2 13 02 12 2 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 2 02 12 13 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 2 12 02 13 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 13 02 12 2 تبة) ب ( المصادر التي تتكفر في المك

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
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 2 02 13 12 2 ) ا ( دكرات المياه
 03 13 7 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب

 
 

 العموم( درجات رضا طمبة كمية 21ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية ما درجة  1
 2 02 36 14 12 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 12 02 34 22 12 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 2 14 06 34 22 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)
 )     (ذكية                                    

 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

02 33 26 15 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 10 06 14 42 6 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 6 14 22 26 10 خصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبارالمت

 10 14 26 22 6 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 10 14 34 02 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 14 00 22 30 12 ) ا ( دكرات المياه

 26 22 10 14 2 دات مياه الشرب) ب ( برا
 

 طب االسنان( درجات رضا طمبة كمية 21ممحق )
 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا
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ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 2 2 1 02 2 بالنسبة لطرؽ النقؿ

  الدراسية مف حيث القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 4 12 2 6 1 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 4 2 6 12 1 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

2 13 5 0 3 
ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ      ) د (

 4 12 6 2 1 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 12 3 2 6 0 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 1 6 10 4 2 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 4 2 6 12 1 ر التي تتكفر في المكتبة) ب ( المصاد

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 10 6 2 3 2 ) ا ( دكرات المياه

 12 10 1 2 2 ) ب ( برادات مياه الشرب
 العموم السياسية( درجات رضا طمبة كمية 22ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

ير غ
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 0 1 4 5 3 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 1 2 5 4 1 الدراسية القاعة) ا ( مساحة 

 1 2 6 3 1 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( ضاء )كع السبكرة المستخدمة ؟ بيج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

1 5 11 0 2 
) د ( ما درجة رضاؾ عف المقاعد المتكفرة ىؿ     

 1 2 3 6 1 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 
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ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 1 3 12 0 1 لمتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبارا

 0 3 5 4 1 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 2 1 7 3 2 ) ب ( المصادر التي تتكفر في المكتبة

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 4 6 3 0 2 ) ا ( دكرات المياه

 12 5 1 1 2 ب) ب ( برادات مياه الشر 
 ( درجات رضا طمبة كمية المغات23ممحق )

 ت
 

 التقييم السؤال
راضي 

 جداً 
متوسط  راضي

 الرضا
غير 
 راضي

غير 
 راضي جدا

ما درجة رضاؾ عف مكقع الجامعة اك الكمية  1
 1 7 12 05 13 بالنسبة لطرؽ النقؿ

 الدراسية مف حيث  القاعاتما درجة رضاؾ عف  0
 2 4 1 12 23 الدراسية ةالقاع) ا ( مساحة 

 2 5 00 17 10 الدراسية القاعةفي  التكييؼ) ب(            
 ( كع السبكرة المستخدمة ؟ بيضاء )ج ( ما ن)

 )     (ذكية                                    
 * ما درجة رضاؾ عف نكع السبكرة المستخدمة

     

5 03 16 12 2 
عف المقاعد المتكفرة ىؿ     ) د ( ما درجة رضاؾ 

 6 0 12 12 12 الدراسية القاعةىي كافية لعدد الطمبة في 

ما درجة رضاؾ عف المختبرات ) المختبرات  1
 12 10 16 02 2 المتخصصة ( مف حيث تكفر مكاد االختبار

 12 03 07 12 4 ما درجة رضاؾ عف المكتبة ؟ ) ا( مساحة المكتبة   2
 12 00 10 10 6 تتكفر في المكتبة ) ب ( المصادر التي

      درجة رضاؾ عف المرافؽ العامة مف حيثما  3
 7 12 01 16 2 ) ا ( دكرات المياه

 10 05 12 7 0 ) ب ( برادات مياه الشرب



 

 
A 

Abstract  

       The  university education is the educational stage that follows the secondary 

school, aiming at preparing students for scientific and educational purposes and 

providing them with scientific and intellectual skills. So, university education 

occupies a unique position in the education system, where its mission does not 

restrict  to enrich the scientific knowledge and prepare the specialized staffs, rather , 

it alsoares to the moral, spiritual, social and behavioral education to build an 

integrated human being. 

       Basing on that,  the study aimed at identifying the functional region of the 

university, as well as demarcating the functional region boundaries and dividing the 

region into three regions: the dense region, the neighboring region, and the wide 

region. national region, as well as rationalizing the functional boundaries of the 

region and dividing the region into blocks of energy, the dense and painful 

neighboring region, and the wide region. The study also aimed to identify the factors 

that marked the emergence of university. 

         The study was restricted to the morning studies for university faculties 

students for the academic year The study  introduction included the study problem, 

the hypothesis, the aim, the importance and the methodology of the study  as well as 

the previous studies.  

        The first chapter exhibits the characteristics of the University of Kufa and its 

historical development: it included the human factors that helped in establish the 

university, the characteristics of the university’s location and the quantitative 

development of the undergraduate studies,the postgraduate studies, the teaching 

staff and the officials since the beginning of the University establishment to 

academic year.   

      As for the second chapter, it studies the functional efficiency of the university 

education services in the  university, by analyzing the functional efficiency of the 

educational institutions of the university, and the university faculties students degree 

of satisfaction with the educational services in the University. 

       The third chapter sets out the demarcation of the functional region boundaries 

of the University of Kufa. It was found that the boundaries of the functional region 

served by the university included the centers of the districts and communes of  Al-

Najaf Governorate, with all the governorates of Iraq, except Kurdistan Region. The 

study adopted the descriptive analytical method in analyzing the data collected from 

the concerning parties.  It also relied on the historical method in reviewing the 

developments witnessed by educational institutions at the University of Kufa.  GIS 

program was used to prepare the required maps. The degree of satisfaction was 

measured by distributing the questionnaire to the faculties’ students.   

      The study ended with conclusions and recommendations, the most important of 

which is the university was developed and grew by the increasing of its students, 

undergratuate and post graduate, as well as its teaching staff and its officials since 

its establishments. The study focuses on the functional efficiency of university 

institutions. It also shows that the student’s share of the university site did not reach 
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the standard specified in the faculties that are located outside the main campus. The 

study  found that most of the university’s faculties students are not satisfied with the 

available services, the most important of which are bathrooms, as for other services  

the percentage of their satisfaction with it is varied.  

         As for the recommendations, the most important of which was to determine 

the number of the admitted students so that it fits with the absorptive capacity of the 

university faculties to reduce the burden on the university, and also to work on 

building within the main campus of the university, for the faculties or colleges 

which is located outside it the and spread in the city of Al-Najaf and Kufa, as well 

as the introduction of modern means in the university education due to its important 

in teaching development and progressing, and its effect on society bu providing it 

with the scientific skills help in developing society on the social and economic 

levels.  
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