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 الخالصة

 الـذي  مدروس، غير بشكل المدارس في المدينة أعداد مضاعفةإلى  التحضر معدالت زيادة أدت لقد      
 عـن  بعـدها  أو للشروط البيئية والصحية، معايير كمناسبتهاال ألغلب تفتقر مدارس مواقع اختيار عنه نتج

 إيجاد على تساعد كبيرة إمكانية من الجغرافية المعلومات نظم تقدمه لما ونظرا، والبشرية الطبيعية المخاطر
ومتنوعة  ضخمة مكانية معلومات وتحليل بمعالجة يتعلق فيما القرارات، خاصة أفضل واتخاذ الحلول أنسب

 المـدارس  لمواقع الراهن الوضع تقييم في الجغرافية تالمعلوما نظم استخدام إلى هدف الحالي البحث فإن ،
 .واالجتماعية والبشرية الطبيعية المعايير من مجموعة وفق والمتوسطة والثانوية، االبتدائية مراحلها بجميع
السكنية  أألحياء على وتوزعها للمدارس الراهنة توثيق المواقع في الجغرافية المعلومات نظم توظيف وكذلك

 بعـض  تعديل اقتراح ثم ومن للتحديث، قابلة المدارس ونمط توزيع لمواقع رقمية خرائط إلنتاج المدينة في
 المتوفرة البيانات على ذلك لتحقيق البحث اعتمد وقد .البحث تبنها للمعايير التي امالئمته لدرجة وفقًا المواقع

باستخدام جهـاز   جيدة بدقة المدارس مواقع لتحديد الميداني المسح إلى باإلضافة مديرية تربية واسط ،  لدى
ـ ترك وجود إلى البحث وتوصل .المتاحة البيانات وتحديث (GPS) تحديد الموقع العالمي   توزيـع  فـي  زي

 بعضها في ، ومنتظمابعضه في وعشوائي منها، البعض في متجمع أو متركز نمط سيادة يكون ذو المدارس
  .في المدينة األحياء جميع بين للتوزيع الًمتماث وضعا تعكس ال قد عامة بصورة األخر،

Prepare of Mapping the Distribution of Schools in Kut City Using 
Geographic Information System (GIS) 

Abstract 
 The increased rates of urbanization have resulted in doubling the number of schools in 

in the city randomly, which resulted in building schools lacking the most appropriate 
standards required like being fit with the convenient environmental and health conditions 
or being away from natural and human dangers, because of the great abilities that the 
geographic information systems gives which help in finding the most appropriate 
solutions and making the best decisions, especially with regard to processing and analysis 
of spatial information. Thus, the current research aims at using GIS in assessing the 
current status of school sites in all stages of primary intermediate and high school, 
according to a set of natural, human and social standards. As well as the employment of 
GIS to document the locations of the current distribution of schools in the city to produce 
digital maps of sites and the pattern of distribution of schools subject to update, then it 
suggests amending some of the sites according to the degree of suitability criteria in 
research. To achieve these aims, the research depends on the data available at the 
directorate of education in wassit, in addition to the field survey to identify the location of 
schools accurately using GPS and updating the data available. The research finds the 
existence of concentration in the distribution of schools which is concentrated in some 
regions, random in others or regular in others. In general, this distribution may not reflect 
a situation similar to the distribution among all regions in the city.  
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